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II. CUVINTE CHEIE: management strategic, politici publice, dezvoltare rurală, 
sustenabilitate,  model managerial de dezvoltare rurală 

 

III. SINTEZA TEZEI DE DOCTORAT 
REZUMAT 

 
 Lucrarea „Management strategic și politici publice de dezvoltare sustenabilă în 

administrația publică locală” abordează una din cele mai actuale și importante probleme cu 

care se confruntă administrația publică locală din mediul rural în contextul adaptării la 

dinamica politică și economică. 

 Motivația realizării tezei de doctorat o constituie diseminarea rezultatelor cercetării, 

concretizate în elaborarea unui model managerial de dezvoltare sustenabilă ca instrument de 

îmbunătățire permanentă a modului de lucru și a viziunii autorităților din sectorul public, dar și 

a schimbării de mentalitate privind abordarea managerială din sectorul public. 

Principalul obiectiv al acestui studiu constă în identificarea unor mecanisme de 

management strategic ce vor contribui la fundamentarea procesului de planificare strategică a 

comunităților din mediul rural, în următoarea perioadă.  

Obiectivele specifice sunt generate de: 

Ø identificarea factorilor care influențează gradul de dezvoltare al comunităților locale din 

mediul rural; 

Ø determinarea factorilor care influențează procesul de planificare strategică (existența unei 

strategii de dezvoltare locală, gradul de implicare în accesarea proiectelor din surse externe 

nerambursabile pentru operaționalizarea unui mecanism de implementare a strategiei de 

dezvoltare locală); 

Ø recomandarea unor scenarii de dezvoltare durabilă alternative, aplicate ca extensie la 

practica strategică existentă. 

STUDIUL LITERATURII 

Primele trei capitole ale prezentei teze de doctorat sunt alocate studiului literaturii de 

specialitate. Această parte evidențiază contribuțiile teoretice ale acestei lucrări, precum și 

studiul actual al cunoașterii în domeniu. În cuprinsul lucrării a fost alocat câte un capitol pentru 

clarificarea noțiunilor de management strategic, politici publice și dezvoltare sustenabilă; 

interacțiunea dintre aceste concepte și prezentarea instrumentelor și metodologiilor au 

fundamentat premisele aplicării în practică a acestora de către reprezentanții autorităților 

publice locale. 
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CAPITOLUL I – MANAGEMENT STRATEGIC ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLIC 

a avut ca scop realizarea unei introduceri în tema “Procesul de management strategic”. În 

primul rând am evidențiat importanța utilizării unui sistem de planificare pentru determinarea 

evoluției viitoare a organizației publice și a rezultatelor activității acesteia.  Dacă analizăm 

planificarea strategică, pornind de la acesta afirmație, în corelație cu, gândirea strategică 

observăm că principalii beneficiari ai utilizării acestor concepte sunt managerii publici, care-și 

își pot construi un plan strategic optim, recunoscând existența problemelor, dar anticipând 

simultan și soluțiile de depășire.  

În același timp și funcționarii publici cu funcție de răspundere sunt implicați în acest 

proces, având posibilitatea să-și lărgească orizontul de acțiune  și să gândească în perspectivă 

pentru îndeplinirea obiectivelor organizației. Dacă, în mod tradițional, abordarea personalului 

cu funcție de decizie era axată pe exercitarea controlului, atunci când se recurge la un sistem 

bazat pe planificare, observăm că acesta implică colectare permanentă de informații cu scopul 

creșterii calității deciziilor întreprinse. Progresul începe cu schimbarea mentalității 

funcționarilor nevoiți să-și modifice comportamentul,  pentru a susține și dirija organizația în 

direcția dorită, însă atingerea scopului acestui proces depinde și de modul în care se comunică 

necesitatea efectuării acestor schimbări. 

Relația dintre strategie, planificare strategică și management strategic impune o 

abordare deschisă a organizațiilor publice, deoarece aceste noțiuni, utilizate cu precădere în 

sectorul privat generează ample reforme. Desigur că reforma în sectorul public nu este un 

proces ușor de implementat , deoarece întâlnim reticențe de tip managerial, prefigurate în 

inadaptare din partea managerilor, însă finalitatea se rezumă la eficientizarea actului de 

guvernare. Nu putem sa nu menționăm că reticența la tot ce este nou pentru cultura organizației, 

în cele mai multe cazuri, are în spate piste de interes ascunse, iar dependența sectorului public 

de factorul politic îngrădește posibilitățile de reorganizare. 

 În acest context noua abordare managerială responsabilizează reprezentanții legali ai 

instituțiilor publice locale în dezvoltarea și adoptarea unor decizii coerente, responsabile și 

adaptate la realitatea organizației. 

 Având în vedere că managementul tradițional a devenit inoperant, noul management 

modern se axează pe profesionalizarea funcției managerului public, viziune globală, creșterea 

caracterului previzional, creșterea dinamicii manageriale. Planificarea strategică reprezintă 

identificarea viziunii organizației și pregătirea pentru viitor prin dezvoltarea unui stil de 

management eficient și performant. Acest concept încearcă să răspundă la următoarele trei 

întrebări-cheie: ce facem?  pentru cine facem? cum putem ajunge foarte buni în ceea ce facem? 

 Un parametru fundamental care-și pune amprenta pe întreg procesul de realizare a  unei 

strategii de dezvoltare locală este managementul participativ, angrenând toți actorii locali, de 
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la cetățenii, la autorități locale, mediul privat, cel educațional la sectorul non-guvernamental. 

Consultarea permanentă a  acestor actori garantează rentabilitatea procesului de planificare. 

 

CAPITOLUL II - POLITICI PUBLICE APLICATE PENTRU DEZVOLTARE 

ÎN MEDIUL RURAL a fost dezvoltat după ce s-a constat că provocările identificate la nivel 

global ajung să pună presiune pe administrațiile centrale și locale, astfel încât adaptarea 

politicilor globale la cadrul național sau local, devine un proces destul de apăsător. 

 Sfera teoretică de cercetare nu stabilește o definiție unanimă pentru conceptul de politică 

publică, asimilându-l drept o activitate guvernată prin forța statului. O altă explicație a noțiunii 

de politică publică este evidențiată prin acțiunile inițiate de autoritățile publice referitoare la 

indicarea unor soluții la problemele ridicate de societate.  

 Politicile publice sunt transpuse prin decizii politice adoptate expres pentru obținerea 

unei anumite stări sau atingerii unor obiective. Spațiul public al politicii este delimitat de 

alipirea unor interese comune ale cetățenilor și a grupurilor de interese în vederea atingerii 

obiectivului fixat, iar esența politicii publice o reprezintă mobilizarea membrilor în jurul 

interesului permanent regândit, în urma negocierilor, compromisurilor sau chiar a disputelor.  

 Pentru a completa paradigma conceptuală referitoare la politicile publice, nuanțăm ideea 

că politicile publice sunt efectul deciziilor luate de guvernanți, punând în evidentă elementele 

cheie ale analizei politicilor publice, respectiv: decizia publică, actorii politici; mijloace 

utilizate în vederea soluționării unei probleme. 

 Politicile publice se înfăptuite pe trei niveluri, caracterizate în funcție de interese 

reprezentative, astfel identificăm: nivelul internațional (implicarea instituțiilor internaționale în 

procesul de definire a politicilor naționale și locale), nivelul național (deciziile administrației 

centrale sunt fundamentate doar prin soluționarea problemelor de interes public), dar și nivelul 

local (politicile publice utilizate la această scară sunt confundate cu cele elaborate pentru 

oferirea unor soluții optime la probleme cu care se confruntă comunitățile locale).  

 În  esență,  procesul  de  înfăptuire  a politicilor  publice  explică  dezvoltarea acestora 

ca  pe  o succesiune logică de etape, concretizate prin: stabilirea agendei, formularea politicii, 

implementarea și evaluarea acesteia. Explicarea politicilor publice se bazează pe două aspecte 

principale: ciclul politicilor publice, care coincide cu etapizarea logică a acțiunilor (stabilirea 

agendei prin definirea  problemelor,  identificarea  răspunsurilor alternative,  evaluarea  

opțiunilor,  decizia,  implementarea,  evaluarea) și analiza  politicilor care  se  bazează  pe  

elaborarea  unor  metodologii  pentru  determinarea  rezultatelor  unei anumite politici și pentru 

a realiza comparații între politici alternative în ceea ce privește rezultatele lor (aplicarea unui 

instrument decizional). 
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 Există un număr infinit de probleme care pot ajunge pe agenda celor care adoptă decizii, 

însă nu orice problemă poate fi transpusă într-o politică publică, determinarea contextului și a 

limitelor de preconizare a soluțiilor contribuie la clarificarea contextului în care aceasta a apărut 

(de sine stătătoare sau  poate fi dezvoltată ca impact al unor decizii anterioare). Pentru a descifra 

procesul de dezvoltare a politicilor publice, acesta trebuie structurat în etape și analizat pe 

fiecare pilon în parte, astfel înfăptuirea politicilor publice cuprinde trei fraze: elaborarea, 

implementarea și evaluarea. 

 Toate politicile locale sunt elaborate în scopul promovării inteligente a intereselor 

cetățenilor, impunându-se transpunerea în acte normative, programe, proiecte sau planuri de 

investiții. Legitimitatea proceselor de formulare a politicilor și deciziilor se asigură printr-un 

proces de consultare. Acesta nu implică doar comunicarea informațiilor părților interesate, ci 

și o decizie de încurajare a cetățenilor, de a-și expune propriile opinii pentru a îmbunătăți întreg 

procesul de  formulare și implementare a politicilor locale.  

 Procesul de consultare publică trebuie sa fie permanent, standardizat, oficializat prin 

documente scrise, astfel încât orice politică publică să fie trecută prin filtrul comunității, iar 

aceasta să fie permanent informată, în legătură cu stadiul în care se află fiecare inițiativă 

politică. 

CAPITOLUL III - DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ – COORDONATE ȘI 

FACTORI DE INFLUENȚĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ tratează aspecte 

legate de necesitatea includerii obiectivelor de dezvoltare durabilă în politicile publice de 

dezvoltare a comunităților din mediul rural. Acest capitol este oportun, deoarece atât 

obiectivele, cât și indicatorii de dezvoltare durabilă  își propun să crească calitatea vieții în 

comunitățile rurale, echilibrând cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: cea economică, 

cea socială și componenta de mediu.  

Integrarea obiectivelor dezvoltării durabile în toate inițiativele administrației publice 

locale poate transforma structural comunitatea, deoarece o alocare responsabilă a resurselor va 

susține un standard de viață ridicat pe termen lung. Reprezentanții legali ai administrației 

publice locale sunt direcționați să se raporteze la utilizarea unui instrument de  management 

strategic, fundamentat pe corelarea obiectivelor de dezvoltare durabilă cu profilul comunității 

lor. 

 Setul de metode de cercetare prin care se poate analiza gradul de dezvoltare a 

comunităților rurale este descris în CAPITOLUL IV - METODOLOGIA CERCETĂRII. 

Pentru evaluarea gradului de dezvoltare a unităților administrativ-teritoriale s-au utilizat 

informații din documente programatice, date furnizate de Institutul Național de Statistică, 

respectiv baze de date Eurostat, iar pentru determinarea gradului de raportare la obiectivele de 

dezvoltare durabilă a aleșilor locali și a funcționarilor publici, s-a utilizat preluarea percepțiilor 
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asupra dezvoltării prin aplicarea chestionarului. Grupul total s-a estimat a fi de  272 de 

respondenți, dar s-au colectat doar 170 de răspunsuri valide din totalul de potențiali respondenți 

(62,5%). Mai exact, pentru realizarea eșantionului reprezentativ s-au solicitat adrese 

instituționale de la cele 68 de comune din județ si s-au distribuit chestionarele  în format on-

line. Cu toate că răspunsurile au fost livrate în funcție de disponibilitatea respondenților, acestea 

au acoperit caracteristicile grupului țintă.  

 În acest studiu, plecăm de la următoarea premisă: asumarea sustenabilității la nivelul 

instituțiilor publice locale îndrumă reprezentanții autorităților administrației publice locale în 

sensul optimizării resurselor locale cu cele instituționale, ceea ce va contribui și la creșterea 

performanțelor organizației publice. Principala întrebare pe care am luat-o în considerare în 

studiul de cercetare se rezumă la armonizarea direcțiilor de dezvoltare pentru maximizarea 

valorii unei organizații publice.  

 Metodologia se bazează pe analiza componentelor principale pentru a observa factorii 

care influențează disponibilitatea resurselor locale Din multitudinea acestor variabile selectăm 

resursa umană, direct răspunzătoare de conservarea cadrului existent și dezvoltarea sustenabilă 

a comunităților din mediul rural. Rezultatele cercetării susțin implementarea practică a 

managementului resurselor necorporale. 

 Această inginerie socială își propune să dezvolte un sistem de planificare a resurselor 

de care dispune o comunitate pentru a-și fundamenta viitoarele politici sociale, economice, 

educaționale, culturale, demografice, instituționale, iar rezultatele aplicării chestionarului atrag 

atenția asupra unor probleme care afectează nivelul de trai și calitatea vieții în comunitățile 

cuprinse în eșantion. Anchetele privind dezvoltarea rurală evidențiază aspecte de amplasare 

teritorială a diferitelor obiective și resurse, corelate cu dinamica sistematizării infrastructurii, a 

posibilităților de reabilitare, modernizare și extindere a localităților, prospectând permanent 

factorii socio-economici. 

 Pentru verificarea ipotezelor enunțate mai sus și formularea unor concluzii pertinente  

s-a aplicat un chestionar în rândul aleșilor locali și funcționarilor din aparatul administrativ al 

fiecărei primării din mediul rural al județului Vrancea.  

 Chestionarul de cercetare a fost construit în vederea colectării percepțiilor referitoare la 

gradul de dezvoltare al fiecărei comunități din arealul stabilit, fiind structurat pe trei părți: 

v Investiții efectuate în ultima perioadă de programare (2016-2020); 

v Determinarea stadiului actual al dezvoltării (inventarierea resurselor existente); 

v Stabilirea perspectivelor de dezvoltare a comunității (2020-2024). 

 Chestionarul a fost distribuit în toate Grupurile de Acțiune Locale din aria județului 

Vrancea. Dintre acestea, cei mai mulți respondenți au fost din zona Ținutului Viei și Vinului 

(25%). Majoritatea respondenților dețineau poziția de funcționar public de execuție (25%), iar 
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cei mai mulți au o vechime pe postul deținut de peste opt ani (37%). Aproape jumătate (49%) 

dintre respondenți lucrează în administrația locală de peste opt ani. Deși cei mai mulți 

respondenți nu au urmat un curs de management strategic (82%), ar considera util un astfel de 

curs (80%). 

 Complexitatea procesului de dezvoltare durabilă reclamă numeroase posibilități de 

studiere a fenomenelor vizate, astfel că s-a optat pentru o cercetare aplicativă (applied research), 

deoarece acest tip de cercetare este cel care fundamentează procesul decizional, contribuind la 

îndeplinirea obiectivelor asumate de fiecare autoritate publică locală.  

 Cercetarea de față implică investigarea tuturor pilonilor de dezvoltare dintr-o unitate 

administrativ-teritorială, creionându-se un set de indicatori al căror rezultat va dimensiona 

viabilitatea investițiilor în infrastructura de bază, inclusiv utilități, respectiv încadrarea acestora 

în raționamente și deducții sustenabile.  

 Pentru înțelegerea mecanismului complex de transformare a nevoilor comunității în 

solicitări de direcționare a investițiilor către infrastructura de bază și dezvoltarea serviciilor este 

important să determinăm gradul de conformare al reprezentanților legali al instituțiilor publice 

la îndeplinirea obiectivelor dezvoltării durabile. 

Elementul de noutate pe care și l-a propus sa-l evidențieze acest studiu este marcat și de 

interpretarea percepțiilor personale privind gradul de dezvoltare a comunităților din mediul 

rural, pe care reprezentanții instituțiilor administrației publice din mediul rural au ales să și le 

exprime pentru a fi  ghidați în procesul decizional. Considerați a fi beneficiarii finali ai acestui 

studiu, aleșii locali și funcționarii publici pot avea o imagine de ansamblu a nevoilor reale ale 

comunităților pe care le reprezintă, luând în calcul gradul actual de dezvoltare (investiții 

realizate pe perioada mandatului unui ales local). 

Analiza comparată a investițiilor realizate  în trecut (ultimii 4 ani), identificarea gradului 

actual de dezvoltare și emiterea unor judecăți de valoare privind importanța dezvoltării 

anumitor sectoare în perioada imediat următoare, va sta la baza fundamentării noilor direcții de 

dezvoltare strategică. Consensul asupra priorităților de dezvoltare dintr-o anumită comunitate 

va mobiliza resursa umană în direcția realizării unui portofoliu de proiecte și a  unui plan de 

acțiuni, bazat pe același raționament ca cel enunțat  în strategiile de dezvoltare locală. 

În formularea ipotezelor s-a pornit de la observarea design-ului rural al județului 

Vrancea și stabilirea arealului care se confruntă cu probleme deosebite, pentru a construi un  

model responsabil de creștere inteligentă, bazat pe diversificare economică. Pentru a îndeplini 

obiectivele enunțate și a obține rezultate relevante din acest studiu, cercetarea a demarat prin 

definirea ipotezelor , formulate pentru a colecta percepții despre investițiile recent realizate (în 

urmă cu 4 ani), inventarierea resurselor existente, respectiv enunțarea unor perspective de 

îmbunătățire pentru următorii 4 ani, astfel: 
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 H1A - H7A: Percepția asupra stării curente, realizările recente și perspectivele de 

îmbunătățire este similară între angajații din Grupuri Acțiune Locală diferite în ceea ce 

privește: infrastructura rutieră de interes local, utilitățile, unitățile de învățământ, sănătatea, 

obiectivele culturale de interes local, infrastructura de agrement și infrastructura socială. 

 H1B - H7B: Percepția asupra stării curente, realizările recente și perspectivele de 

îmbunătățire este similară între angajații de pe poziții diferite în ceea ce privește: 

infrastructura rutieră de interes local, utilitățile, unitățile de învățământ, sănătatea, 

obiectivele culturale de interes local, infrastructura de agrement și infrastructura socială. 

 H 1C- H7C: Percepția asupra stării curente, realizările recente și perspectivele de 

îmbunătățire este similară între diferitele grupuri de vechime în muncă (pe postul curent) în 

ceea ce privește: infrastructura rutieră de interes local, utilitățile, unitățile de învățământ, 

sănătatea, obiectivele culturale de interes local, infrastructura de agrement și infrastructura 

socială. 

 H 1D- H7D: Percepția asupra stării curente, realizările recente și perspectivele de 

îmbunătățire este similară între diferitele grupuri de vechime în muncă (în administrația 

publică) în ceea ce privește: infrastructura rutieră de interes local, utilitățile, unitățile de 

învățământ, sănătatea, obiectivele culturale de interes local, infrastructura de agrement și 

infrastructura socială. 

 H 1E- H7E: Percepția asupra stării curente, realizările recente și perspectivele de 

îmbunătățire este similară între diferitele grupuri în funcție de pregătirea în domeniul 

managementului strategic în ceea ce privește: infrastructura rutieră de interes local, 

utilitățile, unitățile de învățământ, sănătatea, obiectivele culturale de interes local, 

infrastructura de agrement și infrastructura socială. 

Procesul de formulare a ipotezelor va îmbunătăți calitatea deicizilor luate la nivel local, 

deoarece s-a constat că în general, la nivelul administrației publice locale: resursa  uman nu are 

o opinie bine fundamentată și susținută cu privire la o anumită problemă, ci mai degrabă o 

multitudine de idei, de cele mai multe ori, până la exprimarea punctului de vedere, factorul 

uman nu sesizează că are ideii posibil contradictorii, respectiv pentru exprimarea unei opiniei 

este necesar ca resursa umană să conștientizeze importanța structurării ideilor.  

 Datele au fost centralizate și procesate cu ajutorul Microsoft Excel 365. S-a realizat 

verificarea datelor, codarea acestora și formatarea lor corespunzătoare, iar pachetul IBM SPSS 

v.26 a fost util contribuit la analiza statistica avansată a datelor pentru  testarea ipotezelor. Pentru 

testarea ipotezelor s-a folosit analiza în componente principale (PCA) pentru a reduce numărul 

de variabile analizate și Pentru testarea ipotezelor s-a folosit analiza în componente principale 

(PCA) pentru a reduce numărul de variabile analizate. Validarea ipotezelor enunțate anterior va 

contribui la formularea unor propuneri de îmbunătățire a activității sectorului public, aplicate 
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cu precădere către nevoile identificate în mediul rural. Nivelul de dezvoltare socio-economică 

a comunităților participante la acest studiu este necesar a fi însușit  de managementul local, 

indiferent de stadiul acestuia, pentru a se adopta un model de obținere a performanței vizibil 

îmbunătățit. 

 CAPITOLUL V STUDIUL DEZVOLTĂRII SUSTENABILE A UNITĂȚILOR 

ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN JUDEȚUL VRANCEA surprinde analiza 

spațiului rural vrâncean, ce include aspectele legate de: localizare, relief, climă, organizare 

administrativ-teritorială, organizare socială (Grupuri de Acțiune Locală), stil de viață sau alte 

elemente care își pot pune amprenta asupra personalității  habitatului și a stării  socio-economice 

din comunităților din mediul rural. La toate acestea se adaugă analiza percepțiilor funcționarilor 

publici și aleșilor locali cu privire la gradul de dezvoltare a fiecărei localități din mediul rural, 

date ce au fost colectate prin intermediul chestionarului.  

 Studiul nu-și propune doar recoltarea de informații ce relevă gradul de satisfacție al 

decidenților politici și al aparatului administrativ al acestora cu privire la investițiile în 

infrastructura arealului pe care-l coordonează, ci urmărește să evidențieze diferențele de 

percepție și nivelul de incidență pe care acestea îl pot genera afectând  diferite  componente ale 

mediului (instituțional, tendințe socio-economice, culturale). 

Experții în strategii naționale au remarcat că factorul guvernamental nu înțelege pe 

deplin valoarea social-economică a spațiului rural românesc, de aceea este important pentru 

susținerea interesului național, demararea unui studiu de cercetare  prin care să se identifice 

dacă aceste tendințe de slabă dezvoltare sunt similare cu  profilaxia mediului rural dintr-un județ 

cu resurse mixte, așa cum este cel amplasat la poalele Subcarpaților de Curbură.  

Analiza nivelul de satisfacție al celor chestionați cu privire la stadiul actual al 

dezvoltării, a  evidențiat câteva aspecte definitorii pentru zona cercetată, dintre acestea 

infrastructura rutieră de interes local, utilitățile, infrastructura educațională, patrimoniul 

cultural, infrastructura socială și de agrement sunt evaluate ca fiind bine dezvoltate de 

respondenții din Grupul de Acțiune Locală Ținutul Viei și Vinului  și Grupul de Acțiune Locală 

Vrancea Sud.  Acest aspect dovedește că unitățile administrativ-teritoriale incluse în aceste 

teritorii prezintă un grad de dezvoltare destul de ridicat în comparație cu restul Grupurilor de 

Acțiune Locală. În cazul infrastructurii de sănătate nu s-au înregistrat opinii diferențiate. 

 Analizând în ansamblu toate elementele supuse evaluării din punctul de vedere al 

respondenților cu vechime în administrație, dar și pe postul ocupat în mod curent, constatăm că 

respondenții cu vechime de peste 8 ani percep infrastructura de bază și tehnico-edilitară ca fiind 

suficient de dezvoltată, față categoriile de persoane cu un grad de vechime mai redus. 

 Majoritatea celor chestionați (respondenți cu vechime de peste 8 ani pe postul curent, 

dar și în administrație), au o percepție pozitivă a principalelor elemente evaluate. Deși aparent 
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acest aspect poate fi caracterizat ca fiind pozitiv, putem observa că o atitudine generalizată din 

partea celor care au vechime în sistem poate induce falsa opinie prin care contextul actual este 

suficient de dezvoltat, drept pentru care orice altă intervenție nu este imperios necesară.  

 Aceeași tendință este afișată și de personalul contractual cu funcție de execuție, de unde 

deducem că persoanele angajate de curând în sistemul public consideră că infrastructura locală 

încă poate absorbi investiții pentru a se ridica la standarde de înaltă calitate.  

 În ceea ce privește analiza percepțiilor asupra dezvoltării cadrului existent între angajații 

care au pregătire strategică se înregistrează diferențe semnificative doar în domeniul educației. 

Astfel, putem contura o imagine clară a solicitărilor de modernizare a infrastructurii unităților 

de învățământ, dictate în principal de persoanele care pun accent pe dezvoltarea continuă. 

Această informație transmite un semnal de alarmă cu privire la  necesitatea intensificării 

activităților de formare profesională și de creștere a nivelului de calificare prin modernizarea 

infrastructurii educaționale existentă pe plan local. 

Impactul investițiilor realizate recent (ultimii 4 ani) se poate reflecta în opiniile enunțate 

de respondenți cu privire la gradul de dezvoltare al comunităților din mediul rural al județului 

Vrancea. Astfel, printre domeniile de acțiune pentru care se impune dezvoltarea unui plan 

complex de intervenție se enumeră infrastructura rutieră, infrastructura de asigurarea a 

utilităților, infrastructura educațională, culturală, de recreere, dar și socială. Analizând profilul 

respondenților putem observa că tot cei din Grupul de Acțiune Locală Ținutul Viei și Vinului 

și Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud- Est își exprimă pozitiv satisfacția cu privire la 

investițiile recente, realizate pe teritoriul lor. Aceste date confirmă că nivelul ridicat de 

dezvoltare s-a datorat unui management performant care a continuat proiectele demarate în 

trecut, reprezentanții locali mizând pe o dezvoltare multidimensională.  

 Pentru a înțelege decalajele de dezvoltare între Grupurile de Acțiune Locală considerăm 

relevat pentru acest studiu și compararea gradului de accesare a fondurilor structurale între 

aceste organizații.  

 Printre diferențele notabile din această secțiune, nuanțăm profilul funcționarului public 

cu funcție de conducere care evaluează infrastructura școlară ca fiind mai slab dezvoltată în 

comparație cu aleșii locali, ceea ce poate evidenția o neglijență a reprezentanților locali în 

finanțarea acestui tip de  investiții. 

 În ceea ce privește consultarea în legătură cu determinarea perspectivelor de 

îmbunătățire a cadrului actual pe termen mediu (4 ani), respondenții s-au aliniat la  necesitatea 

de finanțarea a tuturor direcțiilor de acțiune. 

 Singurele diferențe s-au remarcat în rândul diferitelor categorii de personal, în care 

participanții la cercetare cu funcție aleasă au considerat în infrastructura de bază este suficient 

de dezvoltată, mizând pe finanțarea în viitor a unor investiții de tip social, educațional, centre 
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de asistență medicală primară, respectiv unități de recreere și petrecerea timpului liber. Pe 

celelalte direcții de cercetare, nu s-a identificat o diferență de percepție notabilă, acest aspect 

făcând referire la necesitatea de a moderniza și întreține permanent investițiile locale. 

Județul Vrancea este unul din cele opt județe ale Regiunii de Sud-Est, cu o structura 

administrativ-teritorială echilibrată, județul are în componență 5 orașe (Focșani, Adjud, 

Mărășești, Panciu, Odobești) din care: Focșani, Adjud sunt încadrate ca municipii - reședință de 

județ, iar arealul rural cuprinde 68 de comune și 331 de sate. Aproximativ 64% din populația 

Vrancei, după ultimul recensământ locuiește în mediul rural al județului, explorând această 

ierarhie observăm că și la nivel european situația este asemănătoare (85% din arealul european 

este ocupat de populația din mediul rural). Coeziunea teritorială și structura populației impune o 

utilizare rațională a terenului, indiferent de tipul de politici formulate, iar setul de date prezentat 

permite elaborarea unor previziuni economice, culturale, de mediu prin care să se dezvolte 

durabil comunitățile vrâncene, fără a fi afectată identitatea teritorială și specificul acestora. 

 Studierea tendințelor din rândul șomajului și ofertei de locuri de muncă din județul 

Vrancea  scoate în evidență și alte cauze ale acestor dezechilibre, cum ar fi: slaba gestionare și 

mediatizare a ofertelor disponibile pe piața muncii, activități de consiliere și mediere 

desfășurate ocazional, alocare generoasă de stimulente de protecție socială, inexistența unui 

sistem de stimulare în vederea formării sau recalificării forței de muncă, etc.  

 Pe lângă economia locală și practicarea activităților agricole și viticole, un potențial 

venit s-ar putea obține și din practicarea agroturismului sau a turismului local. Analiza 

infrastructurii de agrement evidențiază faptul că  acest sector nu este exploatat la adevărata lui 

valoare, aspecte ce țin de degradarea infrastructurii de acces, degradarea monumentelor 

culturale, precum și lipsa unor spații de cazare conduc către pierderea identității locale. De 

aceea noile strategii de dezvoltare locală ar trebui să se aplece pe diminuarea discrepanțelor 

dintre marii procesatori viticoli  și producătorii locali. 

 Problematica asocierii în acest sector este puțin vizibilă, iar insuficienta valorificare a 

sectorului viticol pune presiune pe sistemul de subvenționare, afectând totodată performanța și 

competitivitatea. Până în anul 2007, Uniunea Europeană își concentra obiectivele pentru 

extinderea teritoriului spre țările Europei Centrale și de Est, propunând mecanisme de finanțare 

ca Fondul Social European, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), 

Fondul European de  Garantare Agricolă, respectiv instrumente pentru finanțarea domeniului 

piscicol și pentru dezvoltarea localităților din mediul rural. 

 Perioada de programare 2007-2013 a fost marcată printr-un proces de transformare, 

simplificând aceste instrumente și reducând finanțările doar la FEADR, Fondul Social 

European (FSE) și Fondul de Coeziune. Prima perioadă exercițiului financiar 2007-2013 a fost 

reprezentativă și pentru concentrarea eforturilor în jurul atingerii următoarelor obiective: 
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convergenta (finanțarea zonelor sărace din interiorul blocului comunitar, cu o valoare a 

PIB/locuitor < 75% ); competitivitate regională și ocupare ( specific pentru îndeplinirea acestui 

obiectiv a fost bugetarea programelor regionale pentru FEADR și programele naționale pentru 

FSE); cooperarea teritorială europeană. Finanțările precedente au arătat că spațiul rural 

romanesc se confruntă cu o rigiditate în identificarea diferitelor oportunități de finanțare, fiind 

afectat de incapacitatea de elaborare a unui portofoliu de proiecte adecvat propriilor nevoi, 

respectiv identificarea resurselor financiare pentru asigurarea cofinanțării proiectelor de 

investiții.  

 De aceea, s-a ajuns la concluzia că administrația publică locală trebuie încurajată și 

susținută de Uniunea Europeană pentru construirea propriei strategii de dezvoltare locală. În 

acest context finanțările susținute de Programele Operațional Regionale devin complementare 

cu instrucțiunile programului LEADER. 

 Gruparea unităților administrativ-teritoriale în Grupurile de Acțiune Locală este 

realizată pentru a încuraja și sprijini comunitățile să se dezvolte durabil, grupând necesitățile 

acestora pe propuneri de  proiecte integratoare. Conceptul  Programului Național de Dezvoltare 

Rurală propune finanțarea unitară a tuturor solicitanților fără a se ține cont de nevoile fiecărei 

zone.  Finanțarea prin axa LEADER este mult mai adecvată pentru comunitățile din mediul 

rural, deoarece s-a constat că nevoile sunt diferite, iar o abordare națională este dificil de 

gestionat. Analiza strategiilor de dezvoltare locală aferente fiecărui GAL evidențiază faptul că 

măsurile finanțate din axa LEADER au fost structurate în vedere accesării de către sectorul 

public și privat. Comisia Europeană încurajează finanțările axate pe dezvoltare intercomunală. 

Luând în calcul observațiile partenerilor europeni, autoritățile din administrația publică locale, 

alături de agenții economici reprezentativi sau alți mandatari ai societății civile s-au reunit și au 

fondat opt Grupuri de Acțiune Locală, din care șapte au teritoriu preponderent pe raza județului 

Vrancea.  

 Declinul demografic înregistrat la nivelul județului Vrancea este susținut de factori ce 

vizează diminuarea populației apte de muncă, creșterea sectorului vârstnicilor. Dezvoltarea și 

finanțarea prin Grupurile de Acțiune Locală a unor măsuri prin care se pot combate aceste efecte 

va genera creștere economică concomitent cu reducerea presiunii negative exercitată asupra 

sistemelor sociale și de sănătate. În aceste condiții se impune identificarea unor soluții 

inovatoare prin care se pot combate aceste provocări dominante și la nivel regional. Deși 

finanțările din fonduri structurale reprezintă un important aport de capital pentru finanțarea 

investițiilor locale, acestea nu trebuie accesate în mod unitar. 

 Analiza măsurilor accesate de reprezentanții instituțiilor publice locale scoate în 

evidență un număr ridicat de proiecte dezvoltate pentru  atenuarea declinului economic la 
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nivelul județului Vrancea. Logica intervențiilor derulate prin implicarea autorităților publice 

locale a vizat: 

- îmbunătățirea infrastructurii rutiere (reabilitarea și modernizarea infrastructurii existente, 

dezvoltarea unor rețele alternative la transportul rutier pentru preluarea traficului cu 

mijloace de transport de mare tonaj, construirea și extinderea rețelelor de piste de biciclete); 

- îmbunătățirea capacității forței de muncă prin dezvoltarea unor programe de formare în 

domeniul industriei textile, în sectorul viticol, precum și pentru însușirea meșteșugului 

produselor realizate pe plan local; 

- creșterea capacității administrative a instituțiilor publice locale pentru livrarea promptă a 

serviciilor către cetățeni, facilitând interacțiunea dintre cetățean și administrație, precum și 

continuarea procesului de digitizarea a sectorului public. 

 Un nivel infrastructural optim va diminua  inclusiv decalajele dintre localități, respectiv 

dintre mediul urban și cel rural, de aceea este imperios necesar generarea de parteneriate între 

actorii locali, pentru susținerea transferului tehnologic și creșterea ratei de absorbție a fondurilor 

comunitare. În același context menționăm că o infrastructura locală adecvată (de bază și a 

utilităților) va crea o rețea de agenți economici locali, cu capacitate crescută în asigurarea 

bunurilor de consum pentru comunitatea locală. Demersul reprezentanților autorităților publice 

locale de transformare a provocărilor în perspective va contribui la definirea unui scenariu de 

dezvoltare sustenabilă a spațiului rural. 

 Analiza documentelor și evaluarea percepției funcționarilor publici și aleșilor locali cu 

privire la modului de dezvoltare a comunităților din județul Vrancea, a evidențiat faptul că 

realizarea unui model de dezvoltare a spațiului rural diferențiat de spațiul urban este destul de 

dificil de operaționalizat. Cu toate acestea CAPITOLUL VI MODEL MANAGERIAL DE 

DEZVOLTARE SUSTENABILĂ A COMUNITĂȚILOR DIN MEDIUL RURAL propune 

un instrument inovativ, adaptat profilului comunităților studiate. 

 Luând în considerare nevoia de asistență pentru dezvoltarea unităților administrativ-

teritoriale din mediul rural, administrația publică locală a dat dovadă de deschidere, încercând 

să asimileze toate mecanismele care o pot direcționa către o dezvoltare cât mai echilibrată.  

 Dinamica mediului socio-economic din zonele rurale nu este liniară, de aceea direcțiile 

de acțiune nu trebuie să fie elaborate în funcție de contextul zonal (preponderent agricol sau 

non agricol). În acest sens se impune ca acestea să fie adaptate la specificul local, iar investițiile 

să susțină o serie de activități economice diversificate. 

În consecință, diversitatea spațială a activităților economice din mediul rural și 

dependența accentuată de sectorul economic din mediul urban scoate în relief necesitatea 

conceperii unui model de dezvoltare integrată. Considerăm că operaționalizarea acestui 

mecanism fundamentat pe modele alternative: sectoriale, multisectoriale, teritoriale și locale 
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constituie o abordare vizibil îmbunătățită, față de intervențiile tradiționale, care se refereau strict 

la dezvoltarea unui anumit sector.  

 Cercetarea de față s-a aplecat asupra evaluării diferențelor de percepție ale personalului 

din administrația publică locală, pentru a determina dacă acestea sunt corelate cu realitatea 

surprinsă prin datele statistice (indicele real al dezvoltării rural). Dacă rezultatul procesului de 

consultare indică anumite diferențele de percepție, acestea trebuie analizate și corelate, pentru 

a se întocmi un set de propuneri de investiții cu impact direct asupra dezvoltării rurale. Pe lângă 

consultarea realizată prin doi factori: funcționari publici și cetățeni, transformarea echilibrată a 

spațiului rural se poate realiza și prin preluarea unor modele de bună practică din alte state 

europene. 

Studiul de cercetare raportează aceste contexte de dezvoltare rurală folosind exemple 

practice care evidențiază modul în care elaborarea direcțiilor de acțiune, surprinse în corpul 

strategiile de dezvoltare locală contribuie la dezvoltarea multidimensională a spațiului rural. 

 Politicile de dezvoltare rurale integrate au în centru bunăstarea indivizilor, de aceea 

aceștia trebuie consultați în toate problemele legate de revitalizarea spațiului rural. Astfel, o 

abordare de jos în sus permite dezvoltarea politicilor publice luând în calcul specificitatea 

contextului local și nevoile comunităților. Acest model de dezvoltare secvențială presupune 

parcurgerea următoarelor faze: consultare, proiectare (definirea direcțiilor strategice), 

identificarea metodologiei optime de dezvoltare, evaluarea impactului. 

Corelarea amendamentelor politicilor naționale cu specificul regional și resursele locale 

impune ample activități de cooperare interinstituțională. Abordarea teritorială permite o 

perspectivă strategică completă în ceea ce privește interacțiunea segmentului economic cu 

problemele sociale și de mediu. La nivel regional s-au definit o serie de măsuri care pot 

contribui la dezvoltarea durabilă, însă cele mai relevante au fost construite în jurul diminuării 

disparităților prin promovarea potențialului zonal (zone agricole, piscicole, de graniță, 

caracterizate prin densitate foarte ridicată). 

 Abordarea locală poate fi asimilată cu o perspectivă individuală, de aceea problemele 

depistate pe plan local trebuie corelate cu obiectivele și resursele naționale. Acest sistem poate 

fi implementat doar în condițiile în care se constată că există o capacitate instituțională potrivită 

să gestioneze multiplele probleme identificate pe plan local.  

 În acest context, sectorul public poate apela la o serie de aranjamente instituționale 

(Grupuri de Acțiune Locală, Asociații de Dezvoltare Intercomunitară) care pot susține și facilita 

întregul proces de implementare a politicilor publice.  

 Asocierea comunităților reprezintă cea mai viabilă soluție pentru îndeplinirea tuturor 

obiectivelor de dezvoltare locală (de exemplu, sprijinul acordat producătorilor locali nu poate 

fi acordat decât în condițiile unei asocieri, iar aceasta trebuie să fie în  acord cu activitățile de 
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procesare dezvoltate de industria alimentare (preparate din carne, lactate, uleiuri vegetale, 

cereale). Acest tip de activitate poate prezenta un caracter public-privat ceea ce implică un 

cumul ridicat de resurse pentru implementarea politicilor locale. 

 Procesul de identificare a viziunii locale de dezvoltare nu poate fi realizat fără 

consultarea funcționarilor publici, deoarece aceștia au capacitatea de a pune în valoare planul 

de acțiuni aferent strategiei de dezvoltare locală. Mai mult decât atât reprezentanții 

administrației publice locale pot reconfigura planul de acțiuni, adaptând direcțiile de dezvoltare 

la condițiile de mediu. Structura de management este direct responsabilă de dezvoltarea 

durabilă a comunității din mediul rural. Aceasta este obligată să inventarieze resursele care îi 

sunt necesare pentru coordonarea activităților din planul de acțiuni. 

 Fiecare administrație publică este obligată să inițieze un proces de consultare publică 

pentru a colecta opinii (de la cetățeni sau de la personalul din aparatul administrativ al 

primarului) cu privire la fezabilitatea viitoarelor direcții de dezvoltare ale comunității, cât și cu 

privire la gradul de raportare al funcționarilor publici la actualul cadru de dezvoltare. Rezultatul 

acestor demersuri este influențat de metodele folosite pentru interpretarea  percepțiilor 

colectate, însă de cele mai multe o metodologia de aplicare nu este cunoscută de cetățeni. Cu 

toate acestea, se impune ca rezultatul procesului de consultare să fie public. 

 Obiectivul unui proces de consultare anual se transpune prin determinarea percepției 

comunității cu privire la traiectoria dezvoltării locale, modul de implementare al strategiei 

locale, precum și determinarea eficienței acțiunilor, respectiv propunerea de noi direcții de 

dezvoltare. În ceea ce privește personalul din administrația publică locală, obiectivul procesului 

de consultare vizează evaluarea capacității de implementare a direcțiilor de acțiune stabilite prin 

strategia de dezvoltare locală, în vederea optimizării acestui proces. 

 Avantajele existenței unui plan strategic în fiecare organizație publică locală se traduce 

printr-o serie de avantaje, reprezentate prin existența: managementului responsabil, conectat la 

îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor, precum și prin existența unor perspective ample de 

acțiune. 

 Teza se încheie cu prezentarea concluziilor generale ale autorului, formulate pe baza 

materialelor bibliografice studiate și a rezultatelor cercetării efectuate. De asemenea sunt 

materializate contribuțiile personale, aspecte privind validitatea și limitele cercetării, precum și 

direcțiile viitoare de cercetare 

 Experiența acumulată în domeniul administrației publice alături de tendința de a anticipa 

problemele care ar putea afecta performanța instituției publice a contribuit la structurarea ideilor 

pentru a aprofunda noțiunile în domeniu și de a dezvoltarea un mecanism de ajustare periodică 

a planului de acțiuni. Mai mult decât atât nu trebuie să pierdem din vedere multitudinea de 

proiecte pe care o instituție publică locală trebuie să le gestioneze, iar rezultatele obținute în 
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urma operării cu acest model logic vor confirma necesitatea operaționalizării acestui model 

managerial de dezvoltare sustenabilă a comunităților din mediul rural. 

 Elementul inovativ al acestui studiu îl reprezintă construirea unui algoritm de planificare 

strategică a direcțiilor de dezvoltare a comunităților din mediul rural, bazat pe operaționalizarea 

previziunii (recomandări de utilizare a instrumentelor de previzionare utilizate de reprezentanții 

locali). Inovația constă în maparea direcțiilor de dezvoltare, instrument pe care reprezentanții 

legali ai organizațiilor locale îl pot accesa, vizualizând sectoarele care necesită intervenții 

concomitent cu problemele care încetinesc procesul dezvoltării, respectiv cu alternativele prin 

care se pot atenua amenințările. Acest concept s-ar putea traduce și printr-o expertiză inteligentă 

a aleșilor locali, ceea ce presupune implicarea în demersul de revizuire a viitorului și a altor 

actori, care pot aduce plus-valoare procesului: universitățile, reprezentanți ai mediului de 

afaceri, reprezentanți ai societății civile. 

 În ultima perioadă se observă o tendință de creștere a vizibilității comunităților care s-

au dezvoltat prin practicarea unor strategii de management bazate pe instrumente inovative de 

previziune a dezvoltări, altele decât cele dezvoltate pe supoziții de îmbunătățire. 

De asemenea sunt materializate contribuțiile personale, aspecte privind validitatea și 

limitele cercetării, precum și direcțiile viitoare de cercetare. 

Materialul bibliografic studiat și exploatat în vederea realizării acestui demers științific 

include lucrări de referință în domeniul managementului strategic, studii, acte normative și 

regulamente referitoare la activitatea aleșilor locali, conținuturi  ce delimitează teoria și practica 

activității de management din administrația publică locală, precum și materiale publicate la 

nivel internațional care surprind impactul pozitiv al dezvoltării rurale în condițiile asumării 

obiectivelor de dezvoltare durabilă. 
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