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Gradul ştiinţific solicitat: teză de doctor în științe economice 

Specialitatea: 521.03 Economie şi management  în domeniul de activitate 
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Anul perfectării tezei: 2016 
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ştiinţifice, 2,4 c.a. 

Cuvinte cheie: management, administrația publică, managementului municipal, organelor 

administraţiei locale, bugetul, formaţiuni municipale. 

Scopul şi obiectivele tezei: Scopul tezei constă în dezvoltarea bazelor teoretice şi de organizare 

a formării organelor administraţiei locale într-un oraş în condiţiile europenizării. Pentru 

realizarea scopului propus au fost formulate următoarele sarcini: dezvoltarea concepţiei 

organelor administraţiei locale în calitate de formă a parteneriatului social-de stat; depistarea 

noilor tendinţe de dezvoltare a managementului municipal în condiţiile contemporane; 

determinarea noilor trăsături ale oraşului în calitate de sistem social-economic în condiţiile 

europenizării; fundamentarea organelor administraţiei locale bine determinate şi structurii 

organizaţionale corespunzătoare într-un oraş; propunerea căii de formare a modelului de 

organizare organelor administraţiei locale într-un oraş. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei constă în elaborarea conceptului organelor 

administraţiei locale în calitate de formă de parteneriat social-de stat, legat de dezvoltarea 

societăţii civile; depistarea noilor tendinţe de dezvoltare a administraţiei municipale în condiţiile 

europenizării, informatizării şi creşterii rolului factorilor social-personali de dezvoltare 

economică; determinarea noilor trăsături de urbanizare şi funcţionare a oraşului în calitate de 

sistem social-economic; fundamentarea structurii organizaţionale speciale. 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea din punct de vedere 

știintific și metodologic a managementului municipal și determinarea noilor trăsături de 

urbanizare şi funcţionare a oraşului în calitate de sistem social-economic,fapt ce a confirmat 

oportunitatea promovării modelului de organizare OAL într-un oraş,în vederea, dezvoltarii şi 

perfecţionarii managementului administrării locale în condiţiile europenizării bazate pe structuri 

organizaţionale speciale. 

Semnificaţia teoretică a lucrării reprezintă studierea lucrărilor autorilor autohtoni şi străini din 

domeniul teoriei economice contemporane, teoriei gestiunii, cadrului legislativ al României şi 

altor documente oficiale, privind problemele managementului administraţiei publice locale..  

Valoarea aplicativă a lucrării constă în utilizarea tratărilor metodologice conţinute în lucrare, 

precum şi recomandărilor metodice şi a propunerilor practice ce asigură posibilitatea de a obţine 

informaţii complete, obiective şi veridice despre adevărata situaţie a localităţii, ceea ce permite 

monitorizarea oportună a stării social-economice. Folosirea în practică a rezultatelor obţinute în 

această lucrare va permite managerilor şi specialiştilor din cadrul administrării publice să 

construiască adecvat o strategie de dezvoltare a municipalităţii, să elaboreze programele de 

gestiune municipală, cu ajutorul financiar al întreprinderilor cu importanţă economică şi socială 

pentru  municipiu. Actele de implementare nr.286 din 06.09.2015 Birou Planificării CZC, nr.233 

din 08.03.2015 Administrația PM Constanța, nr.5842 din 29.09.2017 Birou incaseri taxe. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele de bază şi concluziile au fost propuse şi 

aprobate în cadrul conferinţelor ştiinţifice internaţionale. Pe tema cercetării au fost elaborate 10 

lucrări ştiinţifice cu un volum de 2,0 c.a. 
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ANNOTATION 

PhD thesis in Economics   

Developing and improving the management of local administration under the conditions of 

Europeanization   Coșerin Victor, Chisinau, 2018 

Structure of the thesis: introduction, three chapters, general conclusions and recommendations, 

bibliography of 137  titles,115 pages of basic text, 11 figures and 11 tables, 2  annexes.  

The number of publications on theme of the thesis: The achieved outcomes are published in 

10 scientific works, 2,4 a.s.  

Key words: management, public administration, municipal management, local government 

bodies, budget, municipal formations. 

Field of study: 521.03 Economics and Management in the field of activity.  

The aim and the objectives of the thesis: The aim of the thesis is to incentivize scientifically 

and to elaborate the basic concepts on the creation and the functioning of the management teams, 

which would be able to improve the management of the modern companies from Republic of 

Moldova.  

The aim and objectives of the thesis: The aim of the thesis is to develop the theoretical and 

organizational basis of the formation of local administration bodies in a city under 

Europeanization conditions. In order to achieve the proposed goal, the following tasks were 

formulated: the development of the conception of the local administration bodies as a form of the 

social-state partnership; finding new trends in the development of municipal management in 

contemporary conditions; determining the new features of the city as a social-economic system 

in the conditions of Europeanization;the foundation of well-defined local government bodies and 

the appropriate organizational structure in a city. 
The important scientific problem solved consists in the scientific and methodological 

substantiation of the municipal management and the determination of the new urbanization and 

functioning features of the city as a socio-economic system, which confirmed the opportunity to 

promote the OAL organization model in a city, in view of the development and improvement of 

local management management under Europeanization conditions based on special 

organizational structures. 

The important scientific problem solved: the development of the concept of local government 

bodies as a form of the social-state partnership; finding new trends in the development of 

municipal management in contemporary conditions; determining the new features of the city as a 

social-economic system in the conditions of Europeanization; the foundation of well-defined 

local government bodies and the appropriate organizational structure in a city; proposing the way 

to model the OAL organization in a city;   

The theoretical significance of the paper is the study of the works of local and foreign authors 

in the field of contemporary economic theory, the management theory, the legal framework of 

Romania and other official documents, regarding the problems of local public administration 

management. 

The applicative value of the paper is the use of the methodological treatments contained in the 

paper, as well as the methodical recommendations and the practical proposals that ensure the 

possibility of obtaining complete, objective and truthful information about the true situation of the 

locality, which allows timely monitoring of the socio-economic situation. Implementation acts 

nr.286 din 06.09.2015 Planning Bureau CZC, nr.233 din 08.03.2015 Administration PM Constanta, 

nr.5842 din 29.09.2017 Office charges taxes. 

Implementation of scientific results. The basic outcomes and conclusions have been proposed 

and approved in international scientific conferences. On 10 research papers were developed with 

a volume of 2.0 a.s. 
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АННОТАЦИЯ 

К докторской диссертации на тему: «Развитие и совершенствование менеджмента 

местного самоуправления в условиях европенизации», Кошерин Виктор, Кишинев, 

2018 

Структура диссертации: введение, три главы, выводы и рекомендации, 137 источников 

библиографии,115 основного текста,   11 рисунков  и 11 таблиц, 2 приложения. 

Количество публикаций по теме: Полученные результаты опубликованы в 10 научных 

работах, 2.4 а.л.. 

Ключевые слова: управление, государственное управление, муниципальное управление, 

органы местного самоуправления, бюджет, муниципальные образования. 

Область исследования: 521.03 - Экономика и Менеджмент в бизнесе. 

Цель и задачи диссертации: Целью диссертации является разработка теоретической и 

организационной основы формирования органов местного самоуправления в городе в 

условиях европеизации. Для достижения поставленной цели были сформулированы 

следующие задачи: разработка концепции органов местного самоуправления как формы 

социально-государственного партнерства; выявление новых тенденций развития 

муниципального управления в современных условиях; определение новых особенностей 

города как социально-экономической системы в условиях европеизации; создание четко 

определенных органов местного самоуправления и соответствующей организационной 

структуры в городе; предлагая способ организации модели организации органам местного 

самоуправления в городе. 

Научная новизна и оригинальность диссертации состоит в разработке концепции 

органов местного самоуправления как формы социально-государственного партнерства, 

связанного с развитием гражданского общества; выявление новых тенденций развития 

муниципальной администрации в условиях европеизации, компьютеризации и повышения 

роли социально-личностных факторов экономического развития; определение новой 

урбанизации и функционирования города как социально-экономической системы; 

обосновывая особую организационную структуру. 

Решена важная научная проблема: заключается в научно-методологическом 

обосновании муниципального управления и определении новой урбанизации и 

функционирования города как социально-экономической системы, что подтвердило 

возможность продвижения модели организации ОАЛ в городе, с учетом развития и 

совершенствования местного управления в условиях европеизации при разработке 

специальных организационных структур. 

Теоретическая значимость работы заключается в комплексном методологическом 

подходе, основаном на сочетании теоретической аргументации и практического 

применения предложенных рекомендаций.  

Практическая значимость работы является использование методических рекомендаций, 

а также практические предложения, которые обеспечивают возможность получения 

полной, объективной и правдивой информации. Практическое использование результатов,  

позволит руководителям и специалистам в государственном управлении адекватно 

строить стратегию муниципального развития, разрабатывать программы муниципального 

управления при финансовой поддержке предприятий с экономической и социальной 

значимостью для муниципалитета. Акты внедрения №286 от 06.09.2015 плановый отдел 

CZC, №233 от 08.03.2015 Администрация PM Constanta, №5842 от 29.09.2017 Отдел 

уплаты налогов. 

Внедрение научных результатов. Научные исследования в виде выводов и 

рекомендаций были представлены на научных конференциях и в журналах.
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LISTA ABREVIERILOR 

AF      Asociaţie familială 

FM     Formaţiunile municipale 

II        Întreprindere individuală;  

IF       Întreprindere de familie 

OAL   Organele administraţiei locale 

ONN   Organizaţiile necomerciale non-statale  

PFA    Persoană fizică autorizată; 

RATC   Regie autonomă  

SA      Societate pe acţiuni  

SNC    Societate în nume colectiv  
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INTRODUCERE 

Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Teoria managementului municipal, în 

calitate de sistem administrativ relativ separat, a început să se dezvolte la mijlocul secolului XX. 

În calitate de obiect al gestiunii s-a evidenţiat, totodată, două subsisteme - administrarea 

municipală, pentru dezvoltarea căreia poartă răspundere directă municipalitatea, şi servicii 

municipale, adică întreprinderile şi organizaţiile, amplasate pe acest teritoriu, care utilizează 

resursele acestuia, dar se află în proprietate privată, de stat sau alt tip de proprietate 

nepatrimonială. În raport cu acestea administraţia locală poate utiliza doar formele de influenţă 

indirecte şi contractuale. 

În condiţiile contemporane însemnătate deosebită capătă formarea mecanismului de 

organizare a autoadministrării locale. Reforma administrării locale transmite către aceasta multe 

funcţii, care anterior se aflau în competenţa statului. Realizarea proiectelor naţionale în domeniul 

ocrotirii sănătăţii, învăţământului, gestionării spaţiului locativ şi complexului agrar necesită noi 

forme şi metode de dirijare a dezvoltării localităţilor. 

În conformitate cu Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale la competenţa 

organelor de stat reprezentative şi executive şi organelor administraţiei locale (OAL) sunt 

raportate problemele asigurării vitalităţii populaţiei, care locuieşte pe teritoriul respectiv. Însă, 

drepturile şi responsabilităţile între ele încă nu sunt distribuite în modul corespunzător, circa 

80% dintre formaţiunile municipale (FM) sunt dotate. 

Sub aspect juridic colectivităţile locale (regiuni, judeţe, oraşe, comune) sunt subiecte de 

drept distincte de stat, persoane (morale) juridice, reprezentative şi nonspecializate recunoscute 

ca atare de către legiuitor. La nivel teritorial al statului, prefecturile, direcţiile judeţene cât şi 

serviciile judeţene nu sunt persoane juridice: ele reprezintă numai administraţii desconcentrate 

ale statului. 

În plan instituţional comunităţile locale sunt reprezentate de organe administrative alese 

prin vot universal, direct şi secret şi care reprezintă guvernul (prefectul) şi parlamentul (consiliul 

judeţean şi consiliul local). Legea administraţiei publice locale defineşte colectivitatea locală ca 

fiind: „totalitatea cetăţenilor din unitatea administrativ-teritorială”, iar autonomia locală: „dreptul 

şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, 

în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în 

condiţiile legii”. Din administraţia publică locală autonomă fac parte, potrivit articolului 120 din 

Constituţie „autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în 

comune şi oraşe sunt consiliile locale alese şi primarii aleşi în condiţiile legii”. 
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Un şir de probleme teoretice şi practice de organizare a administraţiei municipale până în 

prezent nu sunt rezolvate. Aceasta se referă la însăşi conţinutul administrării în condiţii noi, 

delimitarea funcţiilor, împuternicirilor şi răspunderii organelor de stat şi municipale, stabilirea 

scopurilor, rezultatelor, formelor şi metodelor de gestionare a dezvoltării sociale. În condiţiile 

unui oraş administrarea are un mare specific. Toate acestea determină actualitatea temei 

studiului. 

Gradul de studiere a problemei. Problema supusă examinării presupune analiza creării 

unui sistem modern şi eficient de administrare publică locală. Cauzele care au determinat 

imposibilitatea aplicării unei reforme reale în administraţie au fost: 

 constrângeri financiare severe; 

 lipsa de determinare politică; 

 experienţă redusă în ceea ce priveşte structurile administrativ alternative; 

 lipsa de pregătire a politicienilor şi funcţionarilor publici pentru a răspunde 

cerinţelor şi exigenţelor ce decurg din schimbarea rapidă a mediului; 

 absenţa unor reglementări clare privind personalul şi structurile administrative, 

definiri inadecvate ale funcţiilor şi grile de salarizare nepotrivite. 

Deşi a constituit un capitol distinct în toate programele de guvernare de până acum, 

reforma administraţiei nu a reprezentat o prioritate; dimpotrivă metodele centraliste s-au 

perpetuat în mare măsură, iar schimbările aşteptate au fost mult prea lente şi fragmentare. 

Nu mai există nici un fel de dubiu asupra faptului că eficienţa şi eficacitatea în sectorul 

public trebuie să fie îmbunătăţite, managementul public în instituţiile publice trebuie orientat 

asupra obiectivelor şi rezultatelor, iar managerii publici trebuie să fie apreciaţi în funcţie de 

capacitatea de a rezolva problemele sociale generale şi specifice. 

Desigur că schimbările radicale în managementul public, în general şi în cultura 

organizaţională din instituţiile publice, în special, implică o serie de costuri. 

Pornind de la acest context general al ştiinţei managementului public, se poate afirma că 

în ţara noastră s-au realizat primele cercetări teoretice şi practice de către savanţi autohtoni 

Alexandru I., Androniceanu A., Hinţea C., Cândea M., Bran F., Matei A., Stănică V. 

Aspectele managementului public au fost reflectate în lucrările mai multor autori străini, 

printre care îi putem evidenţia pe Brenner N., Chisholm D., Folz D., Harvey D., Johnson R. W., 

Notkin S., Pecqueur B., Riley Е., Taylor P. Dar problemele aplicării managementului public în 

cadrul administrării publice locale este relativ nouă pentru ştiinţa şi practica românească. 

Trebuie menţionat însă faptul că în literatura română de specialitate, abordarea 
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managementului public din cadrul administrării publice locale, este redusă.  

Problema elaborării şi perfecţionării mecanismului organizării administraţiei locale nu a 

căpătat elaborarea şi reflectarea cuvenită.  

Scopul şi obiectivele tezei a constat în dezvoltarea bazelor teoretice şi de organizare a 

formării organelor administraţiei locale într-un oraş în condiţiile reformei municipale şi realizării 

proiectelor naţionale. 

Acest scop concretizează următoarele obiective: 

- dezvoltarea concepţiei OAL în calitate de formă a parteneriatului  social-de stat; 

- depistarea noilor tendinţe de dezvoltare a managementului municipal în condiţiile 

contemporane; 

- determinarea noilor trăsături ale oraşului în calitate de sistem social-economic în 

condiţiile globalizării; 

- fundamentarea OAL bine determinate şi structurii organizaţionale corespunzătoare 

într-un oraş; 

- propunerea căii de formare a modelului de organizare OAL într-un oraş ; 

- determinarea căii de perfecţionare a organizării gestionării bugetului, raţionalizării 

structurii veniturilor şi cheltuielilor formaţiuni municipale. 

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în: 

- elaborare conceptului OAL în calitate de formă de parteneriat social-de stat, prin 

dezvoltarea societăţii civile; 

- depistarea noilor tendinţe de dezvoltare a administraţiei municipale în condiţiile 

globalizării, informatizării și europenizării;  

- determinarea noilor trăsături de urbanizare şi funcţionare a oraşului în calitate de 

sistem social-economic; 

- fundamentarea structurii organizaţionale speciale. 

         Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea din punct de 

vedere știintific și metodologic a managementului municipal și determinarea noilor trăsături de 

urbanizare şi funcţionare a oraşului în calitate de sistem social-economic, fapt ce a confirmat 

oportunitatea promovării modelului de organizare OAL într-un oraş, în vederea, dezvoltarii şi 

perfecţionarii managementului administrării locale în condiţiile europenizării bazate pe structuri 

organizaţionale speciale. 

Rezultatele principale ale cercetării:  dezvoltarea conceptului OAL în calitate de formă 

a parteneriatului  social-de stat; depistarea noilor tendinţe de dezvoltare a managementului 

municipal în condiţiile contemporane; determinarea noilor trăsături ale oraşului în calitate de 
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sistem social-economic în condiţiile globalizării; fundamentarea OAL bine determinate şi 

structurii organizaţionale corespunzătoare într-un oraş; propunerea căii de formare a modelului 

de organizare OAL într-un oraş; determinarea căii de perfecţionare a organizării gestionării 

bugetului, raţionalizării structurii veniturilor şi cheltuielilor formaţiunii municipale. 

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Lucrarea se bazează pe teoria 

economică contemporană, autohtonă şi străină, teoria gestiunii, cadrul legislativ al României şi 

alte documente oficiale, privind problemele managementului administraţiei publice locale. 

Procedeul metodologic de bază a cercetării – tratarea sistemică – a permis organizarea în modul 

cel mai eficient cercetarea ştiinţifică în rezolvarea problemelor propuse.  

În lucrare s-a utilizat, de asemenea, analiza sistemică, analiza logico-structurală, metoda 

expert-statistică, metoda structurilor matriciale, metodele matematico-statistice, analiza 

economică, precum şi metodele teorii gestiunii organizaţiei. 

Cercetările se bazează pe munca şi poziţia importantă a unor economişti de seamă, 

precum: Amstrong H., Taylor L., Auby J.-M., Auby J.-B., Bouvier M., Chudacoff H., Smith S., 

Esclasan M.C., Logan S., Neeman W., Oibben P., Sackrev C., Takahiro M.  şi alţii. 

Cercetările în domeniul managementului administraţiei publice locale sunt expuse în 

lucrările unor economişti de marcă, între care pot fi menţionaţi: Cucu V., Dincă D., Dumitrică 

C., Faur Gh., Ioniţă V., Mihalcea L., Nicolae V., Paladi I., Voicu B.  

Baza informaţională au format-o: 

- publicaţiile ştiinţifice ale autorilor români şi străini referitoare la problema analizată; 

- materialele statistice referitoare la municipiul Constanţa; 

- datele rapoartelor Direcţiei Judeţene de Statistică Constanţa; 

- Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Constanţa şi Consiliului Judeţean 

Constanţa privind execuţia bugetară a judeţului. 

Valoarea aplicativă a lucrării. Utilizarea tratărilor metodologice conţinute în lucrare, 

precum şi recomandărilor metodice şi a propunerilor practice, asigură posibilitatea de a obţine 

informaţii complete, obiective şi veridice despre adevărata situaţie a localităţii, ceea ce permite 

monitorizarea oportună a stării social-economice. 

Folosirea în practică a rezultatelor obţinute în această lucrare va permite managerilor şi 

specialiştilor din cadrul administrării publice să construiască adecvat o strategie de dezvoltare a 

municipalităţii. 

Rezultatele practice pot fi utilizate de către funcţionarii publici, pentru elaborarea 

programelor de gestiune municipală, cu ajutorul financiar al întreprinderilor cu importanţă 

economică şi socială pentru  municipiu.  
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Veridicitatea şi temeinicia poziţiilor ştiinţifice, concluziilor şi recomandărilor este 

condiţionată de volumul impunător al literaturii ştiinţifice studiate (prelucrate), materialele 

normative la tema respectivă, precum şi de rapoartele statistice şi financiare, de utilizarea 

metodelor moderne de cercetare, aprobarea concluziilor şi recomandărilor formulate pe parcursul 

cercetării. 

Aprobarea rezultatelor. Poziţiile teoretico-metodologice şi practice elaborate în lucrare 

au fost raportate la conferinţele ştiinţifico-practice, seminarele şi forumurile internaţionale.  

Publicaţii. Pe baza materialelor cercetării de doctorat au fost publicate 10 lucrări cu 

volumul total de 2,4 c.a. 

Sumarul compartimentelor tezei. Teza este structurată în introducere, trei capitole, 

concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 137 de titluri, 2 anexe, 115 de pagini text de 

bază, 11 figuri şi 11 tabele.  

În Introducere se argumentează actualitatea temei de cercetare, sunt formulate 

obiectivele, sarcinile şi obiectul investigaţiilor, se dă o caracterizare succintă a lucrării, 

subliniindu-se noutatea ştiinţifică şi valoarea ei practică. 

În capitolul 1 «Dezvoltarea administraţiei locale în condiţiile reformei municipale» se 

studiază OAL în calitate de parteneriat social-de stat şi tendinţele de dezvoltare a OAL în 

condiţii noi. 

Capitolul 2 «Dezvoltarea administraţiei municipale în condiţiile europenizării» este 

dedicat analizei noilor trăsături ale oraşului contemporan în calitate de sistem social-economic, 

evaluării structurii bine determinate şi organizaţionale a administraţiei municipale într-un oraş 

mare. 

În capitolul 3 «Mecanismul perfecţionării organizării administraţiei locale în condiţiile 

europenizării» sunt fundamentate direcţiile principale ale perfecţionării al OAL şi organizării 

gestionării bugetelor locale. 

În Concluzii generale şi recomandări sunt expuse rezultatele investigaţiilor. 

Cuvintele cheie: management, administrarea locală, europenizare, parteneriat, 

administrarea municipală, dezvoltare, perfecționare,. 
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1. DEZVOLTAREA ADMINISTRAŢIEI LOCALE ÎN CONDIŢIILE REFORMEI 

MUNICIPALE 

1.1. Tendinţele generale ale dezvoltării administraţiei locale 

Problemele gestionării economiei municipale au început să fie studiate în mod activ în 

literatura economică mondială în anii 60-70 secolului trecut. În această perioadă s-a format 

economia localităţilor (urban economy) ca ramură aparte a ştiinţei economice [47, 73, 107]. 

Actualitatea acestei probleme în acei ani era legată, mai întâi de toate, de diferenţierea 

socială a populaţiei, care a dus la majorarea numărului de şomeri şi săraci, îndeosebi în oraşe. 

Această problemă a fost generată nu de factorii provizorii, curenţi, ci de cei din adâncime, care 

funcţionează în permanenţă. Problema sărăciei şi inegalităţii sociale se examina ca problema 

economiei politice, şi nu doar a politicii sociale [87]. Ea era condiţionată de faptul că o parte 

considerabilă cetăţenilor nu este în stare să obţină o calificare, care să corespundă cerinţelor 

economiei postindustriale. 

Un caracter extrem de explozibil poartă apariţia în oraşele mari europene şi americane a 

raioanelor populate de persoane provenite din ţările Asiei şi Africii – aşa-numitelor getto [29]. 

Deosebit de actuală la începutul secolului XXI a devenit problema integrării în societatea 

regională a persoanelor provenite din ţările şi regiunile musulmane [97]. 

Într-un şir de oraşe în aceşti ani s-a declanşat criza financiară şi fiscală acută, multe dintre 

ele s-au pomenit la marginea falimentului. 

În literatura încă în anii 90 au apărut propuneri privind revizuirea teoriei dezvoltării 

oraşelor şi regiunilor aplicativ la noile condiţii de globalizare [87], privind crearea economiei 

politice a dezvoltării oraşelor pe baza teoriei instituţionale, şi nu clasice de piaţă [88]. Economia 

urbanismului se bazează pe noi preziceri privind raportul dintre interesele sociale, orăşeneşti şi 

teritoriale [46]. Priorităţile managementului municipal se află în sfera social-ecologică, şi nu în 

cea îngustă de piaţă. Aici nu este eficient mecanismul de piaţă ca atare, fără politica activă de 

stat, regională şi municipală, bazată pe planificarea pe termen lung şi orientată pe 

restructurizarea întregii economii a regiunii, integrarea acestuia în comunitatea europeană [108] 

Experienţa de organizare a organelor de administraţie locală  în Germania, în special, în 

Bavaria, este plasată la baza Cartei Europene a administraţiei locale. În Constituţia Bavariei este 

definită lista pe larg a sarcinilor organelor de administraţie locală: gestionarea bunurilor 

comunităţilor şi întreprinderilor acestora, transportul local, construcţia şi menţinerea spaţiului 

locativ, construcţia şoselelor şi drumurilor, asigurarea populaţiei cu apă, gaz, energie termică şi 
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electrică etc., asigurarea cu produse alimentare, poliţia locală şi protecţia împotriva incendiilor, 

dezvoltarea culturii locale, instruirea profesională, tutela, ocrotirea sănătăţii la nivel local, grija 

faţă de cei nou-născuţi, igiena şcolară, educaţia fizică a tineretului, bazinele şi băile obşteşti, 

servicii rituale, protecţia monumentelor locale etc. Aproximativ 80% din aceste sarcini sunt 

transmise comunităţilor din partea statului, cercul acestora creşte în permanenţă. 

Comunitatea poate crea instituţii de educaţie şi instruire, centrele culturale, construcţii 

sportive, instituţii ale ocrotirii sănătăţii, de prelucrare a gunoiului, instituţii rituale, abatoare etc. 

Organele supravegherii de stat, fără a se implica în afacerile comunităţilor, controlează 

legalitatea acţiunilor acestora şi intervin doar în condiţii excepţionale. Comunitatea, la rândul 

său, care nu este de acord cu cerinţele organului de supraveghere, se poate adresa în instanţa 

administrativă pentru protecţia drepturilor sale. 

Organele de administraţie locală nu se limitează la nivelul comunităţilor (comunelor), ci 

include asociaţii de nivelului al doilea (circumscripţie) şi al treilea (districte). Autoadministrarea 

locală înseamnă dreptul şi posibilitatea reală a formaţiunilor teritoriale de a rezolva în limitele 

legii, în folosul locuitorilor, o mare parte din sarcinile publice sub răspundere proprie. organele 

de administraţie locală înseamnă nu libertatea statului, ci libertatea în interiorul acestuia pe baza 

delimitării împuternicirilor, limitării împuternicirilor comunităţilor în folosul comunităţi şi 

districtelor întru protejarea intereselor întregii comunităţi. 

Mecanismul de organizare a comunei se referă în exclusivitate la competenţa landurilor, 

de aceea există câteva tipuri ale acestuia. În Bavaria acest mecanism include consiliul în frunte 

cu primar, precum şi comitetele, instituţiile şi persoanele oficiale subordonate consiliului 

comunităţii. Pe marginea tuturor problemelor ia decizii consiliul, iar primarul pregăteşte 

şedinţele şi deciziile consiliului, prezidează şedinţele acestuia, execută deciziile lui şi, în baza  

răspunderii proprii, înfăptuieşte administrarea cotidiană a comunităţii. El poate contesta deciziile 

consiliului şi comitetelor, dacă le consideră nelegitime, suspenda executarea lor. Primarul în 

calitate de conducător al administraţiei dispune de actele stării civile, acţionează din numele 

comunităţii, iar în problemele urgent ia decizii la latitudine proprie. Sistemul electoral se 

deosebeşte prin flexibilitate mare: fiecare alegător are nu un vot,ci câteva, corespunzător 

numărului de membri de onoare ai consiliului comunităţii. El poate distribui voturile sale între 

candidaţi sau până la trei voturi să dea unuia dintre aceştia. Conform aceluiaşi sistem se alege şi 

primarul. Totodată, consiliul comunităţii este organul administrativ, la nivelul comunităţii nu 

există împărţirea puterii în reprezentativă şi executivă. Comunităţii i se garantează dreptul de 

acoperire a cheltuielile din contul vărsămintelor sursele permanente de finanţare. Dacă 

comunităţii i se atribuie sarcini de stat, ei i se acordă pentru aceasta mijloace financiare. 
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Tendinţa principală a dezvoltării organelor de administraţie locală în ţările ЕС este 

transmiterea treptată în competenţa acestora a unui număr tot mai mare de sarcini de stat. În 

legătură cu acesta, în primul rând, formaţiunile municipale din interiorul oraşului se consolidează 

până la nivelul care permite asumarea răspunderii pentru realizarea acestor sarcini, în al doilea 

rând, se creează agenţii, care răspund nemijlocit de exercitarea funcţiilor municipale, în al treilea 

rând, creşte numărul întreprinderilor municipale diverse după forma şi  proprietăţii, care 

îndeplinesc funcţii sociale. 

Aşa, Oslo - capitala Norvegiei, care este nu doar o mare formaţiune municipală, dar şi 

organ regional al puterii de stat din anul 1988 şi este împărţit în 20 localităţi orăşeneşti, populaţia 

cărora în medie constituie 20 mii pers. Comitetele eligibile ale localităţilor, care sunt conduse de 

către şeful administraţiei, răspund de calitatea serviciilor sociale, inclusiv ocrotirea sănătăţii, 

serviciile sociale, inclusiv centrele de tineret, azilurile pentru bătrâni, instituţiile pentru copii, 

ajutorul invalizilor, alcoolicilor şi narcomanilor, instituţii culturale, protecţia mediului 

înconjurător  la nivel local, pregătirea surorilor medicale şi angajaţilor sociali. 

În Oslo funcţionează peste 40 agenţii (corespunzător volumului funcţiilor acestora 

personalul cuprinde de la 10 până la  6-7 mii de colaboratori). Mai mult de zece întreprinderi 

municipal şi SRL particulare, care îndeplinesc funcţii sociale, acţionează la scara întregului oraş, 

altele - în interiorul oraşului în formaţiuni municipale. 

Municipalităţile oraşelor şi judeţelor răspund de 2/3 din volumul total al serviciilor 

comunale, acordate populaţiei Norvegiei, inclusiv învăţământul, medicina, socială asigurarea şi 

comunicaţiile obşteşti. Trei pătrimi din veniturile a formaţiunilor municipale constituie 

impozitele şi subvenţii de destinaţie generală din bugetul de stat, care şterg deosebirile dintre 

vărsămintele fiscale şi veniturile diverselor formaţiuni municipale pe baza standardelor sociale 

unice pentru întreaga ţară. Se acordă subvenţii generale pentru egalarea veniturilor şi subvenţiilor 

specifice pentru formaţiuni municipale de nord şi conform programelor speciale ale ministerelor. 

O tendinţă importantă a dezvoltării organelor de administraţie locală în ţările ЕС 

constituie parteneriatul privat-obştesc. Formaţiuni municipale poate crea instituţii, care se află la 

dispoziţia completă a  societăţii (construcţii educative, de instruire, culturale, sportive, instituţii 

ale ocrotirii sănătăţii etc.). Formaţiunea municipală este obligată să gestioneze şi să întreţină din 

contul propriu unele dintre întreprinderi. Un loc deosebit ocupă întreprinderile, care 

aprovizionează populaţia cu gaze, energie electrică, termică, acestea se pot afla cât în  proprietate 

comunitară, atât şi în cea particulară, pot funcţiona la scara raionului şi districtului. La nivelul 

raional problemele se rezolvă de către adunarea raională, funcţiile primarului în Germania le 

îndeplineşte Landrat. Circumscripţiile finanţează o parte considerabilă a activităţii sale din contul 
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impozitelor, care se varsă de către comunităţi, iar judeţele - din contul mijloacelor, defalcate de 

către circumscripţiile şi oraşele judeţene. În aşa mod fluxul financiar se deplasează nu de sus în 

jos, ci de jos în sus. 

Rolul parteneriatului privat-social în exercitarea funcţiilor administraţiei locale, în 

special, în gospodăria comunală şi urbanism, a fost examinată de către economiştii (Kresl P., Fry 

E., S.Pierre, Riley Е., Sayer A., Weiss S). [72, 114, 107, 117, 135]  Problema de cercetare a 

dezvoltării conceptului OAL în calitate de formă a parteneriatului  social-de stat şi depistarea 

noilor tendinţe de dezvoltare a managementului municipal în condiţiile contemporane poate fi 

rezolvată prin formularea scopurilor generale a parteneriatul privat-social. 

Parteneriatul privat-social urmăreşte scopurile generale social-economice ale colaborării 

de lungă durată a întreprinderilor de stat, municipale şi private şi instituţiilor non-comerciale, 

precum şi a corporaţiilor regionale ale dezvoltării pe baza acordurilor cooperative speciale. 

Aceste acorduri pot preconiza: 

- participarea capitalului privat; 

- participarea formaţiunilor municipale sau organelor regionale în capitalul 

întreprinderii private; 

- crearea întreprinderii mixte cu formă mixtă de proprietate; 

- contract pe termen lung (alianţă) între organele administraţiei regionale, organele de 

administraţie locală şi firmele comerciale (cu formă independentă de proprietate), pentru 

rezolvarea în comun a problemelor social-economice de însemnătate locală. 

În majoritatea ţărilor europene (Franţa, Italia, Germania şi a.) organele de administraţie 

locală  au acelaşi statut juridic. În SUA organizarea organelor de administraţie locală se află 

complet în competenţa statelor, şi nu a autorităţilor federale. Constituţia statului şi legile acestuia 

determină  organizaţională a organelor de administraţie locală şi legătura acestora cu organele 

executive de stat ale statului. În SUA există peste 80 mii de formaţiuni municipale (county, 

cities, towns, borough, villages, township), totodată, comitatele(county) sunt unităţile teritorial-

administrative principale. Totodată, are loc consolidarea treptată a formaţiunilor municipale, care 

permite de a extinde independenţa lor. Îndeosebi aceasta se referă la township, care deservesc în 

special teritoriile rurale. 

Cele mai numeroase celule ale organelor de administraţie locală sunt districtele speciale 

(mai mult de jumătate din toate organele municipale de conducere). Administraţia judeţeană este 

specializată pe funcţii separate (învăţământul, asigurarea cu apă, sanatorii, gospodăria comunală 

etc.). Cel mai mare grup de judeţe speciale se ocupă de învăţământul şcolar (districţii 

educaţionale). Municipalităţile de diferit nivel sunt independente din punct de vedere legislativ, 
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comitatele pot influenţa doar indirect asupra deciziilor organelor de administraţie locală de nivel 

mai jos. 

În Marea Britanie se evidenţiază subsisteme independente organelor de administraţie 

locală  ale Angliei, Wales, Scoţiei şi Irlandei de Nord. Tipurile principale de formaţiuni 

municipale sunt comitatele, oraş - comitat, districte urbane şi rurale şi parohii. Într-o unitate 

administrativ-teritorială aparte este separată Londra. Comitatele reglementează problemele 

organelor de administraţie locală  pe teritoriul său, centralizând gestionarea finanţelor. De sine 

stătător îşi exercită toate funcţiile organelor de administraţie locală  ale oraşului- comitat. 

Organele de administraţie locală  în SUA şi Marea Britanie s-au format istoric şi nu 

asigură unitatea sistemului administrativ. Teritoriile comparative după numărul de locuitori au 

adesea diferit statut juridic. Municipalităţile în SUA şi Marea Britanie se formează pe două căi. 

Consiliul eligibil este purtător al începutului reprezentativ, iar aparatul administrative 

profesionist angajat, care nu intră în sistemul puterii de stat, funcţionează ca organ executiv. 

Adoptarea celor mai importante decizii este funcţie a aparatului administrativ. Însă, în 

problemele principiale de ordin juridic consiliile eligibile sunt investite cu drepturi, care sunt 

protejate strict de imixtiunea structurilor executive şi de stat. 

Baza financiară a organelor de administraţie locală  în ţările străine se formează cât din 

contul surse de finanţare proprii, atât şi din contul subsidiilor din bugetele superioare. Tendinţa 

generală - reducerea cotei subsidiilor generale din contul sporirii rolului subvenţiilor speciale 

pentru realizarea proiectelor investiţionale concrete. Sursa principală a veniturilor proprii ale 

formaţiunilor municipale în SUA este impozitul pe vânzări, ceea ce îi cointeresează vital în 

dezvoltarea businessului şi îmbunătăţirii climatului de afaceri pe teritoriul său. 

În SUA veniturile fiscale proprii, chiar şi ale oraşelor medii (Dallas, statul Техас) 

constituie circa 25 mlrd.dol. pe an (vezi figura 1.1), Vărsarea impozitelor pentru business în 

bugetul or Dallas (Техас, SUA) în anii 1985-2010 (mlrd.dol.) totodată ele se deosebesc strident 

de  priorităţile politicii municipale.  
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Fig. 1.1. Vărsarea impozitelor în bugetul or Dallas. 

Sursa: [26, p. 40] 

 

Aşa, conform datelor guvernului SUA povara impozitelor familiei compuse din 4 pers. cu 

venituri de 75 mii dolari pe an constituie în New York, Filadelfia şi Bridgeport (Connecticut) 

10,1-10,8 mii dolari pe an, iar în Las-Vegas, Jacksonville (Florida), Anchorage (Alaska) şi 

Shenyen (Wyoming) – a doua este mai mică (3,1-3,9 mii dolari) Impozitele pe veniturile 

(income), bunuri (property), vânzări (sales) şi autovehicul (auto) la o familie din 4 pers. cu 

venituri de 75 mii dolari pe an în diferite oraşe ale SUA (vezi figura 1.2).  

În rezultat populaţia statului New York în anii 2000-2010 s-a redus cu 3%, iar în Nevada,  

Arizona, Iuta şi alte state cu impozite şi preţuri la spaţiul locativ relativ joase – a crescut cu 5-

19%. 

 

Fig. 1.2. Impozitele pe veniturile. 

Sursa: [26, p. 41] 
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În aşa mod, la numărul funcţiilor principale ale municipalităţilor în ţările dezvoltate din 

străinătate se referă: 

- acordarea serviciilor către populaţie prin intermediul întreprinderilor, instituţiilor şi 

organizaţiilor municipale, protecţia intereselor economice şi sociale ale cetăţenilor; 

- contribuirea la dezvoltarea industriei locale, comerţului, sferei serviciilor şi 

meşteşugăritului cu ajutorul subsidiilor, primelor pentru majorarea ocupaţiei şi crearea noilor 

întreprinderi, înlesnirilor la repartizarea sectoarelor de pământ, dării în arendă a clădirilor etc., 

garanţiilor la împrumuturi şi creditelor preferenţiale; 

- dezvoltarea infrastructurii de producţie, informaţionale, de piaţă şi sociale pe baza 

cotei de participare a bugetelor local şi ierarhic superior, investiţiilor, împrumuturilor particulare 

etc.; 

- îmbunătăţirea protecţiei mediului înconjurător; 

- gestionarea întreprinderilor municipale; 

- organizarea utilizării eficiente a resurselor regionale funciare, acvatice şi altor resurse 

naturale. 

La numărul tendinţelor principale ale dezvoltării organelor de administraţie locală  în 

lume se referă: 

- transmiterea către organelor de administraţie locală  a funcţiilor puterii de stat în 

domeniul organizării serviciilor sociale, învăţământului, ocrotirii sănătăţii, culturii, gestionării 

gospodăriei locale, 

- creşterea cotei bugetelor locale în bugetul consolidat din contul impozitelor locale, 

mai întâi de toate, a impozitului pe vânzări, veniturilor de la utilizarea patrimoniului municipal şi 

subvenţiilor speciale din bugetul de stat, 

- consolidarea rolului organelor de administraţie locală  în dezvoltarea climatului de 

afaceri local, inovaţional şi investiţional în condiţiile concurenţei formaţiunilor municipale şi 

regiunilor în creştere. 

Autorul în rezultatul cercetării, analizei comparative  tendinţelor generale ale dezvoltării 

administraţiei locale, analizei situaţiei existente în dezvoltarea administraţiei locale în condiţiile 

reformei municipale a realizat obectivul dezvoltarii concepţiei OAL în calitate de formă a 

parteneriatului  social-de stat. 

.Cadrul istoric al dezvoltării managementului administrării locale în Republica Moldova  

este reprezentant de următoarele jaloane principale ale istoriei administraţiei naţionale: 
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 Constituirea administraţiei în cadrul primelor formaţiuni prestatale şi a Statului 

medieval Moldova. 

 Evoluţia sistemului de administrare în evul mediu, începând cu unificarea 

administrativă a Moldovei din timpul domniei lui Roman 1 şi Alexandrul cel Bun şi 

terminând cu dezmembrarea teritorială de la sfârşitul secolului XVIII
-lea

. 

 Dualitatea sistemelor contrar opuse din Moldova de dreapta Prutului în prima 

jumătate a secolului al XIX
-lea

 şi cea din stânga de până la 1917. 

 Democratizarea sistemului de administrare în Basarabia şi Transnistria în anii 1917-

1918. 

 Administraţia românească în Basarabia interbelică. 

 Instituirea şi evoluţia sistemului sovietic de administrare (RASSM în anii 1924-1940 

şi RSSM 1940-1941 şi 1944-1991). 

 Ultima etapă, cea actuală, a administraţiei publice din Republica Moldova din anii 

1991-1997. 

Administraţia publică în Republica Moldova constituie un sistem cu o structură bine 

determinată, această structură reprezintă ansamblu conexiunilor dintre toate elementele sale, 

ordinea şi poziţia lor ce compun sistemul cu un tot întreg [94, p. 29]. Astfel, prin structură 

subînţelegea modul în care sunt ordonate elementele unui sistem precum şi relaţiile ce se 

stabilesc între acestea în procesul realizării funcţiilor sistemului respectiv de administrare. 

Sistemul administraţiei publice se constituie în baza a două criterii principale - teritorial, căruia îi 

corespunde structura ierarhică, şi funcţional, căruia îi corespunde structura funcţională. De aceea 

întregul sistem ai administraţiei publice este amenajat sub forma unei structuri mixte, ierarhic 

funcţionale. Din punct de vedere al competenţei teritoriale structura organizatorică a sistemului 

autorităţilor administraţiei publice se divizează în două categorii: cea a autorităţilor centrale 

(Guvernul, ministerele departamentele şi celelalte organe centrale), competenţa cărora se extinde 

asupra întregului teritoriu al ţării şi cea a autorităţilor locale, când competenţa lor se răsfrânge 

asupra unei unităţi administrativ-teritoriale sau doar a unei părţi din teritoriul naţional. De rând 

cu consiliile locale respective şi primării, astfel de autorităţi mai sânt de asemenea şi serviciile 

publice descentralizate ale ministerelor şi celorlalte organe centrale de specialitate. 

Constituirea structurilor autoconducerei locale şi mecanismul activităţii lor sunt 

determinate de un cadru legislativ adecvat cerinţelor actuale. În Republica Moldova acest suport 
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juridic este reprezentat de constituţia ţării şi de următorul set de legi, adoptate de Parlament: 

Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, Codul electoral, Legea 

privind administraţia publică locală, Legea privind statutul special al Găgăuzei, Legea privind 

statutul municipiului Chişinău. Legea serviciului Public, Legea privind statutul - cadru al satului 

(comunei) şi oraşului (municipiului) [69] . 

Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29 iulie 1994, prin articolele sale nr.109-113 

stabileşte principiile de bază ale administraţiei publice locale, organizarea administrativ-

teritorială, modul de formare şi activitate a autorităţilor publice săteşti, urbane, raionale precum 

şi formula legislativă de atribuire a unor forme şi condiţii speciale de autonomie a localităţilor 

din stânga Nistrului şi a unora din Sudul republicii conform statutelor speciale adoptate prin legi 

organice [69]. 

Structura sistemului administraţiei publice locale sunt determinate prin legea privind 

organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, adoptată de Parlament la 7 decembrie 

1994 şi promulgată prin decretul Preşedintelui ţării la 4 ianuarie 1995. Această lege formează 

cadrul Juridic al organizării administrativ-teritoriale a ţării noastre, teritoriul căreia se divizează 

în următoarele unităţi: raioanele, oraşe şi sate. Statutul fiecăreia din aceste trei tipuri se stabileşte 

de către Parlament. Legea respectivă determină principiile organizării şi unităţile administrativ - 

teritoriale concrete, modul formării şi desfiinţării acestor unităţi, precum şi mecanismul 

modificării hotarelor lor [104, p. 54]. 

Conform art.9 al acestei legi raionul - unitate administrativ - teritorială alcătuită din sate 

(comune) şi oraşe, unde prin teritoriu, relaţii economice şi social - culturale, în centrul căruia este 

situat sediul consiliului raional ce se numeşte oraş-reşedinţă şi denumirea raionului poartă 

numele acestui oraş. Iniţial legea stabilea 40 raioane, dar foarte curând, doar peste 10 zile au 

survenit schimbări de structură în legătură cu adoptarea ulterioară a legii privind statutul juridic 

special al Găgăuzei. 

În această ordine altă unitate administrativ-teritorială conform art.4 ai Legii respective 

este satul care cuprinde populaţia rurală unită prin teritoriu, relaţii economice, social - culturale, 

tradiţii şi obiceiuri. Două sau mai multe sate se pot uni şi forma o comună. 

Oraşul este o unitate administrativ-teritorială mai dezvoltată decât satul din punct de 

vedere economic şi social având datorii edilitar-gospodăreşti cu funcţie administrativă, 

industrială, comercială, politică şi culturală, a cărei populaţie, în mare parte este încadrată în 
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industrie, în sfera deservirii publice şi în diferite domenii de activitate intelectuală. Oraşele care 

au un rol deosebit în viaţa economică, social -  culturală, ştiinţifică şi administrativă a ţării 

primesc statutul de municipiu. Legea a atribuit acest statut şi au devenit municipii oraşele 

Chişinău, Bender, Bălţ şi Tiraspol. Municipiile pot avea în componenţa lor şi unităţi 

administrativ - teritoriale autonomi, inclusiv oraşe, sate (comune) şi alte localităţi rurale [104]. 

În limitele teritoriale ale acestor structuri administrative se instituie autorităţile publice 

locale. Astfel, Legea privind administrarea publică locală, adoptată de Parlament la 7 decembrie 

1994, determină că administraţia publică locală este autoritatea reprezentativă, organizată, de 

populaţia unităţii administrativ-teritoriale pentru soluţionarea problemelor de importanţă locală, 

pornind de la interesele şi necesităţile sale, în conformitate cu Constituţia [69]. 

În domeniul reformării acestui nivel structural deja s-a acumulat o anumită experienţă. 

Sub aspect legislativ reforma administraţiei publice locale în Republica Moldova are o istorie 

relativa a sa. Fiind declanşată acum 8 ani prin adoptarea la 10 iulie 1991 de Parlament a Legii 

"Cu privire la bazele autoadministrării locale". concomitent în acelaşi an, Guvernul a adoptat 

Regulamentul provizoriu pentru perioada de tranziţie la noua delimitare administrativ-teritorială. 

Conform acestor două acte normative fostele soviete săteşti din perioada regimului sovietic au 

fost înlocuite prin primării, iar preşedintele lor au fost numiţi primari. A fost întreprinsă o 

tentativă de a alege secretarul primăriei numai din rândul consilierilor. Concomitent s-au lichidat 

comitetele executive săteşti ca organe executive, permiţând primarilor să decidă de sinestătător 

[104].  

Într-o societate modernă este absolut necesar să se stabilească o structură optimală a 

administraţiei publice locale, ce ar permite atât evitarea suprademensionării aparatului 

administrativ, cât şi subdemensionarea acestui aparat. Cadrul legislativ nu numai permite, ci şi 

obligă constituirea unei structuri administrative progresiste. Conform Constituţiei Republicii 

Moldova, administraţia locală să fie realizată prin voinţa poporului executată prin forme ale 

democraţiei directe şi reprezentative prin participarea populaţiei la discutarea şi rezolvarea celor 

mai importante probleme, inclusiv alegerea organelor respective, participarea la rezolvarea 

deciziilor adoptate şi executarea controlului asupra activităţii organelor administrării locale. 

Legea privind administraţia publică locală determină ca autorităţile autoconducerii locale 

se instituie în sate (comune), oraşe (municipii) şi raioane (judeţe). Toate aceste unităţi 

administrativ teritoriale sunt persoane juridice. 
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Autonomia locală se realizează prin următoarele autorităţi ale administraţiei publice 

locale: de o parte, consiliile ca autorităţi deliberative şi pe altă parte - primăriile săteşti 

(comunale), oraşelor (municipiilor).  

Formele tradiţionale moldoveneşti au evoluţionat pe parcursul istoriei. În prezent 

consiliile locale sunt organe colegiale de administrare în Republica Moldova.  

Alt principiu de bază, înscris în Constituţie şi în legea respectivă, este descentralizarea 

teritorială. Ea are menirea principală să permită colectivităţilor umane sau serviciilor publice, să 

se autoadminstreze, dar sub controlul organelor centrale de specialitate. Esenţa descentralizării 

administrative constă în transferarea unor autorităţi în unităţile administrativ - teritoriale pentru 

ca problemele care interesează populaţia să fie soluţionate la nivelul acestor unităţi în condiţiile 

de oportunitate şi operativitate [69]. 

Astfel, descentralizarea înseamnă transmiterea unor funcţii ale organelor centrale 

autorităţilor conducerii locale. În scopul descentralizării unor subdiviziuni teritoriale sau a unor 

servicii speciale trebuie recunoscută mai întâi personalitatea lor juridică. Aceasta înseamnă că 

subdiviziunea sau serviciile respective iniţial li se recunoaşte disponibilitatea unui patrimoniu 

distinct de acel al statului, încât să dispună de mijloacele necesare pentru satisfacerea intereselor 

lor locale atribuite lor [103]. 

1.2. Administraţia locală ca formă de parteneriat social-de stat 

Organele de administraţie locală  reprezintă în sine activitatea multilaterală comunităţii 

locale (sociumului regional) privind asigurarea siguranţei acesteia şi dezvoltării sociale pe baza 

principiilor autoorganizării, autofinanţării, autorăspunderii în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii 

populaţiei teritoriului respectiv şi sporirii aportului acestuia în dezvoltarea întregii societăţi. 

Elementele principale ale îmbunătăţirii calităţii vieţii sunt: sporirea nivelului bunăstării; 

modificarea în conformitate cu cerinţele societăţii postindustriale; îmbunătăţirea sănătăţii 

populaţiei şi majorarea pe această bază a duratei vieţii active a oamenilor, asigurarea eficacităţii 

ocupaţiei; sporirea bruscă a eficacităţii serviciilor locale şi sistemelor comunale; asigurarea 

ordinii publice, sporirea nivelului de activitate inovaţională şi antreprenorială a populaţiei, 

nivelului de instruire şi cultură al acesteia. 

Organele de administraţie locală  este orientată, în special, pentru rezolvarea problemelor 

de însemnătate locală. Însă, totodată, organele autoadministrării teritoriale realizează sarcinile de 

însemnătate regională şi naţională în conformitate cu legea şi cu transmiterea obligatorie către 
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organele de administraţie locală  a materialelor necesare şi resurselor financiare. 

Organele de administraţie locală  presupune autoresponsabilitate, adică gestionarea 

populaţiei teritoriului, respectiv afacerilor sale sub răspunderea sa. În conformitate cu aceasta se 

determină următoarele criterii principale ale administraţiei locale: 

- dispunerea formaţiunilor locale de proprietate şi surse autonome de venit, suficiente 

pentru îndeplinirea funcţiilor atribuite prin lege; 

- dispunerea de reprezentanţe locale şi organe executive şi funcţionarea reală a acestora; 

- lipsa subordonării nemijlocite (verticale) a organelor de administraţie locală  

autorităţilor de stat, neintervenţie acestor autorităţi în rezolvarea problemelor, care se referă 

conform legii la competenţa organelor de administraţie locală  ; 

- libertatea şi răspunderea organelor de autoadministrare locală în limitele competenţei 

sale şi resurselor disponibile; 

- posibilitatea reală de participare a întregii populaţii a teritoriului respectiv în 

elaborarea şi adoptarea deciziilor pe marginea problemelor principale, raportate la competenţa 

OAL; 

- democraţia nemijlocită, adică eligibilitatea întregii componenţe a autorităţilor locale 

pe baze democratice largi, schimbarea lor regulată şi raportarea în faţa alegătorilor, controlul 

organelor societăţii civile asupra aparatului de conducere; 

- garanţia protecţiei sociale a populaţiei, care formează comunitatea locală, prestarea 

către populaţie a unui complex de servicii comunale, de ocrotire a sănătăţii, de instruire şi alte 

servicii sociale, calitatea cărora corespunde normelor stabilite; 

- includerea organelor de administraţie locală  în calitate de parte componentă organică 

în sistemul de gestionare a regiunii  în cazul delimitării stabilite prin lege a răspunderii, 

drepturilor, împuternicirilor, proprietăţii, bugetelor şi a. 

În literatura de specialitate, unul dintre conceptele importante este acela de parteneriat 

social (atât interinstituţional, cât şi cu cetăţenii ca membri ai comunităţii). “ Parteneriatul social 

reprezintă o formă de dialog social şi o relaţie de colaborare între mai mulţi actori sociali la 

realizarea unor acţiuni, programe, politici sociale, la nivel naţional, regional sau local.” [12].   

Parteneriatul social poate fi o opţiune a comunităţii locale, dar poate fi şi o măsură 

promovată de la nivel central pentru dinamizarea activităţii locale şi a participării comunitare. 

Astfel, de exemplu, Parlamentul danez a promovat o lege prin care se stabileşte modul de 

funcţionare a parteneriatului local. Această măsură nu este însă întotdeauna eficientă, mai ales în 

condiţiile în care vine în contradicţie cu o structură deja existentă şi funcţională a parteneriatului 

local. În condiţiile în care la nivel local s-au stabilit nişte reguli respectate de actorii sociali 
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implicaţi, reglementările venite de la nivel naţional le pot schimba şi, astfel, ineficientiza aceste 

raporturi de parteneriat care până la momentul respective funcţionau fără nici o problemă. 

Extrapolând, este vorba practice de o intervenţie asupra unor reguli funcţionale fără o cunoaştere 

detaliată a condiţiilor, ceea ce poate conduce la o lipsă de eficienţă. Avem astfel un exemplu al 

faptului că o intenţie bună de a reglementa nişte raporturi existente la nivel local se poate 

transforma într-o măsură contraproductivă[29]. 

Ideea de parteneriat social este intens promovată în condiţiile în care se urmăreşte o 

descentralizare a serviciilor sociale şi a activităţii administrative, delegarea unor responsabilităţi 

de la nivel central la nivel local. Se urmăreşte astfel o mai mare participare a cetăţenilor la viaţa 

comunităţii şi la deciziile care afectează respective comunitate, dar şi o responsabilizare a 

acestora. Astfel, ei participă la procesul de luare a deciziilor şi la implementarea acestora. 

Totodată cetăţenii au rolul de a furniza autorităţilor informaţii cu privire la priorităţile existente 

la nivel local şi pot avea un cuvânt de spus în rezolvarea unor probleme care privesc 

comunitatea.  Procesul de delegare a responsabilităţilor dinspre autorităţile centrale către cele 

locale este cunoscut în literatură sub numele de descentralizare. 

Descentralizarea este un fenomen întâlnit la nivel mondial în ultimele două decenii. 

Întreaga Europă a intrat într-un proces de reformă încercându-se găsirea de soluţii noi la 

problemele cu care se confruntă societatea. În Europa Centrală şi de Est procesul de 

descentralizare marchează o opţiune a acestora în încercarea de reorganizare a statului, de trecere 

de la un sistem centralizat la o economie de piaţă. Deşi aceasta este în primul rând o decizie 

politică ea are consecinţe în plan economic şi social. Opţiunea pentru descentralizare nu poate fi 

catalogată ca fiind bună în sine deoarece este foarte important modul în care se construieşte şi se 

implementează programele care au ca ţel realizarea acestui proces. Există desigur atât beneficii , 

cât şi dificultăţi ale acestui proces de descentralizare. 

 “Descentralizarea reprezintă un fenomen complex care implică, de obicei, transferul 

prerogativelor şi/sau resurselor financiare de la un nivel superior al administraţiei publice la unul 

inferior şi care merge de la simpla dispersare a responsabilităţii guvernului care este transmisă 

organelor regionale ale acestuia – deconcentrarea – până la privatizarea totală.” [9, 103] Pentru 

statele postcomuniste descentralizarea este o opţiune viabilă, care poate conduce la o mai bună 

furnizare a serviciilor sociale şi la eficientizarea activităţii economice. Desigur, în sfera socială 

această opţiune s-a dovedit eficientă printr-o mai bună distribuire şi ţintire a beneficiilor sociale.  

Având în vedere faptul că principiul de bază este acela al subsidiarităţii, autorităţile locale pot fi 

mai eficiente în furnizarea serviciilor sociale acestea fiind cel mai aproape de beneficiarii 
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acestora. În plus, descentralizarea poate permite actorilor sociali să se organizeze în diverse 

parteneriate pentru o mai bună soluţionare a problemelor apărute la nivel local.   

Există însă şi o serie de aspecte negative. Unul dintre acestea ar fi pericolul monopolizării 

resurselor de către elitele locale. Alte aspecte problematice pot fi legate de programele de 

descentralizare şi furnizare a bunăstării sociale, precum şi de capacitatea autorităţilor locale de a-

şi asuma noile responsabilităţi şi de a le face faţă atât din punct de vedere managerial, 

instituţional, financiar. Dacă aceste programe nu sunt adaptate specificului local ele se pot 

dovedi ineficiente, iar beneficiarii nu vor resimţi o îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă. 

Dincolo de aspectele negative, descentralizarea s-a dovedit a fi un principiu funcţional şi, 

în măsura în care programele de descentralizare sunt corect realizate încă de la început acestea îşi 

pot dovedi eficienţa în ceea ce priveşte furnizarea bunăstării sociale. 

Principiul autonomiei locale, sau principiul liberei administrări, cum mai este denumit în 

dreptul comparat [8, p.109.], este consacrat în primul rând de Constituţia României, revizuită în 

2003, în art.120 alin.1 [31 ]. În considerarea dispoziţiilor Cartei europene a autonomiei locale, 

ratificată de România prin Legea nr.199/1997, conform cărora ―Principiul autonomiei locale 

trebuie să fie recunoscut în legislaţia internă şi, pe cât posibil, în Constituţie (art. 2 - 

Fundamentarea constituţională şi legală a autonomiei locale), Constituţia se rezumă doar la 

proclamarea principiului, lăsând în seama legii organice (la care face trimitere art.73 alin.3 lit.o), 

reglementarea formelor concrete de realizare a acestuia [76]. Legea organică de care face vorbire 

Constituţia rămâne, în măsura în care nu contravine dispoziţiilor actului fundamental astfel cum 

a fost revizuit, Legea nr.215/2001.  Principiul de rang constituţional al autonomiei locale este 

strâns legat de principiul descentralizării, de asemenea consacrat de Constituţie. Principiul 

descentralizării se referă la organizarea administraţiei publice în general, şi, pe de o parte, evocă 

existenţa colectivităţilor locale autonome (descentralizarea teritorială), iar pe de altă parte denotă 

tendinţa statului modern de renunţare treptată la prestarea serviciilor publice în regim centralizat, 

în favoarea înfiinţării stabilimentelor publice, sau a prestării lor de către persoane private – 

stabilimentele de utilitate publică (descentralizarea funcţională, tehnică sau pe servicii) [75]. 

Descentralizarea teritorială implică existenţa autonomiei locale, prin urmare se poate 

afirma că descentralizarea este un sistem de organizare administrativă iar autonomia locală este 

un drept al colectivităţilor locale, desprins şi decurgând tocmai din principiul descentralizării. La 

baza acestor concepte stă ideea conform căreia cei administraţi, care formează colectivitatea 

locală, sunt legaţi între ei prin interese comune şi, de aceea, afacerile locale vor fi mai bine 

administrate de la acest nivel, local, de către reprezentanţii aleşi ai colectivităţii locale. 
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Prin autonomie locală se înţelege, în viziunea legiuitorului organic, dreptul şi capacitatea 

efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi 

în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice. 

Colectivitatea locală înglobează totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ 

teritorială, precizare necesară dacă se doreşte înţelegerea mecanismelor de exercitare a dreptului 

la autonomie locală. Astfel, dreptul la autonomie locală aparţine colectivităţii locale, însă nu 

poate fi exercitat de aceasta în mod direct, ci doar prin reprezentanţi, care sunt autorităţile 

administraţiei publice locale [34, p.3.]. Din acest motiv legea prevede în mod expres faptul că 

dreptul la autonomie locală se exercită de consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile 

judeţene si preşedinţii acestora, ca autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot 

universal, egal, direct, secret si liber exprimat, nu în nume propriu ci în numele şi interesul 

colectivităţii locale [84, p.170], şi că aceste dispoziţii nu aduc atingere posibilităţii de a recurge 

la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice altă formă de participare directă a 

cetăţenilor la treburile publice (art.3 din Legea nr.215/2001). Se face trimitere, prin urmare, la 

mijloacele democraţiei semi-directe, în speţă la referendumul local, reglementat de Legea 

nr.3/2000. 

Două precizări se impun în legătură cu acest text legal: 

a) în primul rând, observăm că, autonomia locală implică atât un drept, cât şi 

abilitatea, capacitatea autorităţilor administraţie publice locale de a gestiona treburile publice 

locale. 

Autorităţile publice locale vor exercita acest drept în raport cu alte autorităţi publice, care 

trebuie să-l respecte şi să se abţină de la a-i aduce atingere prin norme juridice inferioare legii, 

dar şi în raport cu colectivitatea locală, care nu poate lua în propriile mâini decizia la nivel local, 

ci trebuie să respecte principiul democraţiei reprezentative, principiu reliefat şi de această 

dispoziţie legală.  În ce priveşte capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale 

de a gestiona treburile publice locale, din practica administrativă se poate observa că aceasta 

există în măsură corespunzătoare doar la nivelul judeţelor, municipiilor şi oraşelor, lipsind cu 

desăvârşire sau fiind destul de slabă la nivelul comunelor (cu excepţiile pe care le presupune 

orice afirmaţie generalizatoare, şi care vin să întărească concluzia finală).   

Astfel, la nivelul majorităţii covârşitoare a comunelor nu se poate vorbi de o capacitate a 

autorităţilor locale de a face faţă presiunilor centralizatoare de orice fel –economice, politice, 

administrative, prin utilizarea autonomiei locale conferită prin lege.  Iată de ce sunt puţine 

cazurile în care, în prezenţa unor tendinţe vădit centralizatoare ale statului român, despre care 

vom discuta ulterior, primarii comunelor au luat poziţie şi au atacat în faţa instanţie de 
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contencios administrativ actele normative care ştirbeau această autonomie. De asemenea, în 

condiţiile în care autonomia locală fie nu este suficientă, fie nu este exercitată de către cei 

îndreptăţiţi, asistăm la discuţii privind traseismul politic, despre sancţionarea primarilor şi 

consilierilor care îşi schimbă formaţiunea politică în timpul mandatului de ales local, despre 

stoparea acestor fenomene (justificate de către cei în cauză prin imposibilitatea exercitării 

atribuţiilor conferite de lege în interesul colectivităţii locale). 

Aprecierea ―capacităţii efective― a autorităţilor administraţiei publice locale revine 

legiuitorului, care prin lege stabileşte atribuţiile acestora; prin urmare, dacă se consideră la acest 

nivel că autorităţile locale nu au capacitatea de a realiza anumite atribuţii, acestea pot fi date în 

sarcina unor organisme deconcentrate sau chiar centralizate. 

Cercul vicios este închis de fenomenul deja exagerat al înfiinţării unor noi comune prin 

reorganizarea celor existente. Astfel, în ultimii ani asistăm la adoptarea unor noi şi noi legi cu 

acest obiect. Numai în anii 2004-2005 au fost înfiinţate mai mult de 200 de noi comune, multe 

din ele cuprinzând un singur sat sau două sate [58]. Ne întrebăm, dată fiind această realitate, cum 

vor putea noile comune, înfiinţate din interese politice (recunoştinţa celor care vor activa în 

autorităţile administraţiei publice locale nou formate faţă de puterea politică care le-a oferit 

aceste funcţii) sau economice (egoismul de a utiliza anumite resurse aflate doar pe teritoriul 

satului care devine comună) să aibă ―capacitatea efectivă de a gestiona treburile publice locale, 

dacă nici în organizarea anterioară nu exista această capacitate? Şi, mai departe, care putere 

politică va avea curajul să-şi asume riscul din punct de vedere electoral al reorganizării 

administrative a teritoriului naţional prin comasarea comunelor astfel formate, atunci când se va 

accepta realitatea că sistemul nu funcţionează şi se va dori cu adevărat reformarea lui? 

b) exercitarea dreptului de autonomie locală aparţine doar autorităţilor administraţiei 

publice locale autonome, adică primarului, consiliului local, consiliului judeţean, deoarece, aşa 

cum precizează legea, doar ele sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. 

Comunele, oraşele şi judeţele sunt unităţi administrativ-teritoriale în care se exercită 

autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice 

locale. Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate. Unele oraşe pot fi declarate 

municipii, în condiţiile legii. Delimitarea teritorială a comunelor, oraşelor şi judeţelor se 

stabileşte prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai 

prin lege şi numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale 

respective prin referendum, care se organizează potrivit legii [33]. 

În municipii se pot crea subdiviziuni administrativ-teritoriale, a căror delimitare şi 

organizare se fac potrivit legii, iar autorităţile administraţiei publice locale se pot constitui şi în 
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subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor. Unităţile administrativ-teritoriale sunt 

persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Acestea 

sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor 

deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. De asemenea, 

unităţile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din 

contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care 

acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile 

legii. 

În justiţie, unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, după caz, de primar sau de 

preşedintele consiliului judeţean. Primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean, poate 

împuternici o persoană cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean, sau un avocat care să reprezinte 

interesele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţilor administraţiei publice 

locale respective, în justiţie. Unitatea administrativ teritorială are dreptul să beneficieze de 

acoperirea cheltuielilor de judecată stabilite în baza hotărârii instanţei de judecată, inclusiv în 

situaţia în care reprezentarea în justiţie este asigurată de un consilier juridic din aparatul de 

specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean. Despăgubirile primite de unităţile 

administrativ-teritoriale în urma hotărârilor pronunţate de instanţele de judecată se constituie în 

venituri la bugetele locale. Despăgubirile pe care trebuie să le plătească unitatea administrativ-

teritorială în urma hotărârilor pronunţate de instanţa de judecată şi rămase definitive sunt 

asigurate de la bugetul local (art. 19) [75]. 

Legea statuează că autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind 

exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege. Reducerea componentelor autonomiei numai 

la aspecte financiare şi administrative are semnificaţia excluderii din conţinutul acestui concept a 

autonomiei politice, interzisă de Constituţie care declară statul român stat unitar şi indivizibil.   

Importanţa acordată autonomiei financiare a colectivităţilor locale în ansamblul 

mijloacelor de realizare a autonomiei administrative reiese şi din coroborarea art.4 (autonomia 

este numai financiară şi administrativă) cu art.7 alin.3, care consacră dreptul colectivităţilor 

locale la resurse suficiente în cadrul procesului de descentralizare, şi cu art.9, care proclamă 

principiul proporţionalităţii între atribuţiile legale şi resursele financiare alocate pentru 

exercitarea lor. Astfel, autorităţile administraţiei publice centrale nu pot stabili sau impune nici 

un fel de responsabilităţi autorităţilor administraţiei publice locale în procesul de descentralizare 

a unor servicii publice ori al creării de noi servicii publice, fără asigurarea mijloacelor financiare 

corespunzătoare pentru realizarea respectivelor responsabilităţi. De asemenea, în scopul 
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asigurării autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să instituie şi să 

perceapă impozite şi taxe locale, să elaboreze şi să aprobe bugetele locale ale comunelor, 

oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în condiţiile legii. 

Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competentele şi atribuţiile, precum 

şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei, oraşului, municipiului sau 

judeţului, după caz şi conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele 

legii, sa aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în 

competenta altor autorităţi publice. Autorităţile administraţiei publice locale exercita, în 

condiţiile legii, competente exclusive, competente partajate şi competente delegate. În spiritul 

Cartei europene a autonomiei locale se precizează, în esenţă, că dreptul autorităţilor 

administraţiei publice locale de a avea iniţiativă în toate domeniile poate fi limitat doar prin lege, 

prin includerea expresă a unor domenii de activitate în competenţa altor autorităţi publice (art.5 

alin.2). 

Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii 

şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean se bazează pe principiile autonomiei, 

legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ. 

În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, 

precum şi între consiliul local şi primar, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare. 

Desconcentrarea serviciilor publice este, alături de descentralizarea acestora, un sistem de 

organizare administrativă adoptat în sistemul nostru de drept, precum şi în alte sisteme de drept, 

cum este cel francez - care a constituit întotdeauna o sursă de inspiraţie pentru legiuitorul român 

[119, p.100.]. Desconcentrarea presupune acordarea structurilor teritoriale ale statului (agenţilor 

statali din teritoriu) a unor puteri publice pentru a fi exercitate în numele statului, însă la nivel 

teritorial, fiind prin urmare o variantă a centralizării [82]. Astfel, textul art.120 alin.1 din 

Constituţia revizuită - ―administraţia publică locală din unităţile administrativ-teritoriale se 

întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale, şi desconcentrării serviciilor publice 

- face referire mai întâi la principiul descentralizării, care se aplică atât sub aspectul său teritorial, 

cât şi sub cel funcţional, iar apoi aminteşte principiul desconcentrării serviciilor publice [31].   

Descentralizarea este, prin urmare, un principiu aplicabil administraţiei locale în general, 

urmând ca principiul desconcentrării serviciilor publice să fi aplicabil serviciilor exterioare 

guvernamentale, ale ministerelor sau ale altor autorităţi publice centrale de specialitate din 

teritoriu. Această explicaţie ar fi trebuit însă să-şi găsească o consacrare expresă în textul 

constituţional, pentru a nu induce confuzii. 

Concluzia care se desprinde din textul legal este, la o privire mai atentă, următoarea: 
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serviciile publice din unităţile administrativ teritoriale, indiferent că este vorba de extensii ale 

serviciilor prestate de către autorităţi centrale sau de servicii exclusiv locale, vor putea fi 

organizate fie pe bază de descentralizare, fie pe bază de desconcentrare. Descentralizarea este 

aplicabilă ca principiu general de organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale, pe 

când desconcentrarea, ca modalitate expres prevăzută de actul fundamental pentru organizarea 

serviciilor publice teritoriale. 

Serviciul public de transport urban călători, spre exemplu, sau cel de gospodărire 

comunală, sunt organizate descentralizat, fiind prestate sub autoritatea consiliilor locale, în timp 

ce serviciul public de cultură este organizat atât desconcentrat, prin inspectoratele de cultură, cât 

şi descentralizat, prin intermediul instituţiilor de cultură subordonate consiliului local. 

Această dublă natură juridică a serviciilor publice locale poate duce însă şi la abuzuri, 

ştiut fiind faptul că desconcentrarea este o variantă a centralizării, iar legiuitorul român are un 

apetit  deosebit pentru centralizare. Prin urmare, servicii care ar putea fi prestate în mod eficient 

descentralizat, pot fi organizate în subordinea unei autorităţi centrale şi astfel să-şi piardă din 

eficacitate. 

Legea este cea care poate stabili regimul juridic al unui serviciu public, opţiunile fiind fie 

descentralizarea, fie desconcentrarea, cele două principii consacrate constituţional. Nu se poate 

susţine că principiul descentralizării devine inaplicabil prin consacrarea expresă a principiului 

desconcentrării, deoarece el se referă la întreaga organizare a administraţii publice locale, nu 

exclude serviciile publice locale; în definitiv, prin consacrarea principiului desconcentrării, s-a 

dorit recunoaşterea unei realităţi a sistemului românesc din domeniul administraţiei publice, care 

nu a reuşit, în decursul de aplicare a Constituţiei adoptate în 1991, să transpună în practică 

principiul descentralizării totale a serviciilor publice, principiu de rang constituţional [34, p.146; 

82; 35, p.91]. 

Sensul textului constituţional nu poate fi altul, prin urmare, decât acela că pe lângă 

descentralizare, serviciile publice locale pot fi prestate şi sub un regim juridic desconcentrat; 

tendinţa firească ar fi, totuşi, trecerea treptată a tuturor serviciilor care pot fi prestate mai eficient 

la acest nivel, sub un regim descentralizat, autonom.   

Descentralizarea competentelor către autorităţile administraţiei publice locale se face cu 

respectarea principiilor şi regulilor prevăzute de legea-cadru a descentralizării (art. 7). Astfel, 

Legea-cadru nr. 195/2006 [78] defineşte descentralizarea ca fiind transferul de competenţă 

administrativă şi financiară de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul administraţiei 

publice locale sau către sectorul privat. Aceeaşi lege defineşte desconcentrarea ca redistribuirea 

de competenţe administrative şi financiare de către ministere şi celelalte organe de specialitate 
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ale administraţiei publice centrale către propriile structuri de specialitate din teritoriu. 

Principiile pe baza cărora se desfăşoară procesul de descentralizare sunt stipulate de art. 3 

din Legea nr. 195/2006:  

a) principiul subsidiarităţii, care constă în exercitarea competenţelor de către autoritatea 

administraţiei publice locale situată la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetăţean şi care 

dispune de capacitate administrativă necesară;  

b) principiul asigurării resurselor corespunzătoare competenţelor transferate;  

c) principiul responsabilităţii autorităţilor administraţiei publice locale în raport cu 

competenţele ce le revin, care impune obligativitatea realizării standardelor de calitate în 

furnizarea serviciilor publice şi de utilitate publică;  

d) principiul asigurării unui proces de descentralizare stabil, predictibil, bazat pe criterii şi 

reguli obiective, care să nu constrângă activitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau să 

limiteze autonomia locală financiară;  

e) principiul echităţii, care implică asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la serviciile 

publice şi de utilitate publică;  

f) principiul constrângerii bugetare, care interzice utilizarea de către autorităţile 

administraţiei publice centrale a transferurilor speciale sau a subvenţiilor pentru acoperirea 

deficitelor finale ale bugetelor locale.   

În conformitate cu art.5 alin.(2) din lege, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale, în colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor şi 

structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, organizează faze-pilot în 

vederea testării şi evaluării impactului soluţiilor propuse pentru descentralizarea competenţelor 

pe care le exercită în prezent. 

Principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale presupune alegerea 

directă sau indirectă, însă cu respectarea principiilor democraţiei reprezentative, a autorităţilor 

locale. Legea română prevede alegerea directă atât a Consiliului local sau judeţean, cât şi a 

Primarului şi Preşedintelui consiliului judeţean. Până la modificarea introdusa prin Legea nr. 

35/2008 a votului uninominal [79], singurul ales indirect era Preşedintele Consiliului judeţean, 

însă această modalitate de desemnare nu ştirbea cu nimic caracterul democratic şi reprezentativ 

al acestei autorităţi locale. Democraţia reprezentativă presupune rezolvarea treburilor publice 

locale de către autorităţile administraţiei publice locale alese, şi nu de către cetăţeni, prin 

referendum. 



33 

 

Prin urmare, referendumul poate fi în principiu doar consultativ, nu şi decizional [16, 

p.108.] autorităţile locale nu pot recurge la el pentru rezolvarea unor aspecte sensibile, pentru 

care nu vor să-şi asume răspunderea. 

Legalitatea presupune respectarea, în activitatea administraţiei publice locale, a 

Constituţiei, legilor şi celorlalte acte normative sau individuale cu forţă juridică superioară. 

Actul administrativ, principala formă de activitate a administraţiei publice, trebuie să fie 

întotdeauna conform cu ―legea, prin acest termen înţelegându-se normele juridice cuprinse în 

acte juridice cu forţă superioară, nu doar legea propriu zisă, ca act de voinţă al Parlamentului. 

Autorităţile locale nu-şi pot determina ele însele competenţa, deoarece România nu este 

un stat federal; doar statul are competenţa de a-şi determina propria-i competenţă, pentru 

celelalte autorităţi publice competenţa fiind stabilită prin lege.  Autorităţile administraţiei publice 

sunt puse în situaţia de a interpreta anumite acte normative atunci când fac aplicarea lor, iar 

interpretarea trebuie să fie conformă cu legea.   

Problema care se ridică este riscul interpretării unei norme legale în mod greşit, cu bună 

credinţă. Cărei autorităţi publice îi revine obligaţia interpretării unui act normativ în faza 

premergătoare declanşării unui conflict juridic, deoarece, în acest caz, adus în faţa judecătorului, 

actul normativ urmează să fie interpretat de acesta din urmă? În primul rând, trebuie să remarcăm 

că nu există un sistem eficient de interpretare unitară actelor normative: o dispoziţie legală poate 

fi interpretată într-un fel de unele autorităţi administrative şi în alt fel de altele. Soluţia la dilema 

riscului de interpretare este oferită de Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, 

conform căreia interpretarea dată de cel care aplică norma (interpretarea administrativă) este 

valabilă dacă este făcută cu bună credinţă până la momentul când intervine o interpretare oficială 

din partea emitentului sau a altui organ competent (art.67). 

Principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit 

vine să confirme afirmaţia de mai sus conform căreia democraţia reprezentativă la nivel local 

implică doar consultarea cetăţenilor în privinţa afacerilor publice locale, nu şi transformarea lor 

în decidenţi pe plan local, cu excepţia câtorva situaţii strict determinate prin lege, când principiul 

comportă excepţii. Principiul nu trebuie însă privit ca o interdicţie pentru organizarea 

referendumului decizional, ci ca o obligaţie a autorităţilor locale competente de recurge la 

această formă de transparenţă administrativă atunci când se pune problema luării unor decizii de 

importanţă deosebită la nivel local, în numele colectivităţii locale şi care sunt susceptibile de a 

avea un impact semnificativ asupra respectivei colectivităţi. 

Conform art. 3 din Legea nr. 195/2006, principiul subsidiarităţii constă în exercitarea 

competenţelor de către autoritatea administraţiei publice locale situată la nivelul administrativ cel 
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mai apropiat de cetăţean şi care dispune de capacitate administrativă necesară. Textul legii 

române redă, în esenţă, art.4 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, conform căruia 

―exerciţiul responsabilităţilor trebuie, de o manieră generală, să revină de preferinţă acelor 

autorităţi care sunt cele mai apropiate de cetăţeni. Atribuirea unei responsabilităţi unei alte 

autorităţi trebuie să ţină cont de amploarea şi de natura sarcinii şi de exigenţele de eficacitate şi 

de economie. Principiul subsidiarităţii, a fost consacrat de dreptul comunitar, iar pe baza lui 

Comunitatea europeană poate acţiona în domeniile în care au competenţă şi statele membre doar 

dacă obiectivele acţiunii nu pot fi realizate satisfăcător de acestea din urmă - 

Legiuitorul român va fi îndrituit, în consecinţă, să stabilească atribuţii şi competenţe 

identice sau asemănătoare pentru alte autorităţi decât cele care se află cel mai aproape de 

cetăţean, doar dacă şi în măsura în care acestea din urmă nu-şi pot îndeplini aceste atribuţii în 

condiţii de eficienţă. Principiul subsidiarităţii vizează relaţiile dintre autorităţile locale din 

comune şi oraşe şi cele de la nivel judeţean, precum şi relaţiile dintre autorităţile locale şi cele 

centrale. 

Legea prevede în mod expres (art.8) obligaţia autorităţilor administraţiei publice centrale 

de a consulta, înainte de adoptarea oricărei decizii, structurile asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale, în toate problemele care le privesc în mod direct. 

Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale sunt: 

a)Asociaţia Comunelor din România; 

b)Asociaţia Oraşelor din România;  

c)Asociaţia Municipiilor din România;  

d)Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;  

e) alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii.   

În aplicarea acestei prevederi legale şi a dispoziţiilor Cartei europene a autonomiei locale, 

a fost emisă Hotărârea Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte 

normative [66]. 

Ea se adresează ministerelor, organelor de specialitate şi autorităţilor administrative 

autonome, care sunt obligate să consulte Asociaţia Comunelor din România, Asociaţia Oraşelor 

din România, Asociaţia Municipiilor din România, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din 

România şi Federaţia Autorităţilor Locale din România (aceasta din urmă nu este amintita in 

Legea 215/2001 modificată în 2006), ca structuri asociative ale autorităţilor locale, ori de câte ori 

se intenţionează adoptarea unui act normativ care le privesc în mod direct. 
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Proiectele de acte normative care privesc în mod direct autorităţile administraţiei publice 

locale trebuie transmise (prin poştă electronică sau fax) preşedinţilor structurilor asociative ale 

acestora de către autoritatea administraţiei publice centrale iniţiatoare, cu cel puţin 15 zile înainte 

de prezentarea, spre însuşire, de către conducătorul acesteia. În cazul proiectelor de acte 

normative cu caracter urgent, termenul poate fi redus la 5 zile lucrătoare. Punctele de vedere 

transmise după împlinirea termenelor legale nu se mai iau în consideraţie de către iniţiator cu 

ocazia definitivării proiectului de act normativ.   

Odată cu transmiterea proiectelor de acte normative, autorităţile administraţiei publice 

centrale iniţiatoare sunt obligate să informeze structurile asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale cu privire la elementele de identificare a persoanelor sau, după caz, a structurilor 

pentru relaţia cu mediul asociativ ori a structurilor care asigură procedura de consultare, care pot 

oferi relaţii cu privire la proiectul actului normativ respectiv, precum şi adresele la care se 

primesc punctele de vedere. 

Punctele de vedere ale structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale 

cu privire la proiectele de acte normative asupra cărora au fost consultate se motivează în 

concordanţă cu prevederile legale şi se transmit, prin grija preşedinţilor acestora, în termen de 5 

zile lucrătoare de la primire (respectiv 3 zile lucrătoare, în cazurile urgente), la autoritatea 

administraţiei publice centrale iniţiatoare a proiectului de act normativ. 

Punctele de vedere comunicate de către structurile asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale se analizează şi, în funcţie de oportunitatea lor, se preiau în 

conţinutul proiectului de act normativ, prin grija conducătorului autorităţii administraţiei publice 

centrale. 

Persoanele sau, după caz, structurile din organele centrale însărcinate cu relaţia cu mediul 

asociativ sunt obligate să întocmească procese-verbale în care consemnează:  

a) structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale care au fost 

consultate, 

b) data la care s-a transmis proiectul de act normativ spre consultare,  

c) datele la care s-au primit punctele de vedere ale acestor structuri,  

d) precum şi modul în care au fost preluate propunerile şi observaţiile acestora.  

Un exemplar al procesului-verbal se prezintă conducerii autorităţii administraţiei publice 

centrale iniţiatoare cu ocazia însuşirii proiectului de către conducătorul acesteia, iar un exemplar 

se transmite structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, spre informare.   

În documentele de motivare care însoţesc proiectele de acte normative ce intră sub 

incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr.521/2005 se includ referiri cu privire la 



36 

 

îndeplinirea procedurii de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale şi se menţionează soluţiile propuse de aceste structuri care au fost incluse în 

conţinutul proiectelor respective. De asemenea, în cazul în care o structură asociativă a 

autorităţilor administraţiei publice locale nu comunică punctul de vedere în cadrul procedurii de 

consultare, se menţionează despre aceasta în documentul de motivare. 

Actul normativ prevede şi mijloace de control a respectării dispoziţiilor sale.  Astfel, în 

vederea monitorizării modului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.521/2005, 

autorităţile administraţiei publice centrale transmit copii ale proceselor verbale structurii de 

specialitate din subordinea secretarului de stat pentru comunităţile locale din cadrul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor. În prima decadă a fiecărui trimestru structurile asociative transmit 

structurii de specialitate din subordinea secretarului de stat pentru comunităţile locale din cadrul 

Ministerului Administraţiei şi Internelor o informare asupra respectării procedurii de consultare a 

structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale pe perioada trimestrului 

anterior. Informarea trebuie să prezinte actele normative aprobate fără consultarea structurilor 

asociative sau în cuprinsul cărora nu au fost incluse, în mod nejustificat, propunerile şi 

observaţiile comunicate de către acestea, precum şi consecinţele pe care le generează aceste 

situaţii asupra domeniului ce vizează activitatea autorităţilor administraţiei publice locale.  

Netransmiterea informării în termenul legal este asimilată respectării procedurii de consultare 

reglementate de hotărâre. 

În a doua decadă a fiecărui trimestru, pe baza datelor cuprinse în documentele amintite 

mai sus, compartimentul de specialitate din subordinea secretarului de stat pentru comunităţile 

locale din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor întocmeşte un raport cu privire la 

respectarea prevederilor hotărârii referitoare la procedura de consultare pe perioada trimestrului 

anterior, care se prezintă ministrului administraţiei şi internelor, precum şi Guvernului. 

În fine, tot ca un mijloc de control, pentru asigurarea unui cadru coerent de analiză 

privind îndeplinirea procedurii de consultare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.521/2005, la 

nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor se organizează trimestrial întâlniri consultative 

între conducerea acestuia şi cea a structurilor asociative. 

Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor lor 

deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze şi cu unităţi administrativ-teritoriale din 

străinătate, în condiţiile legii, prin hotărâri ale consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după 

caz.  Pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune, unităţile administrativ-teritoriale au 

dreptul de a adera la asociaţii naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii.   
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Conform art.11 din Legea nr.215/2001 modificată prin Legea 286/2006, două sau mai 

multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competentelor autorităţilor lor 

deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de 

dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică. 

Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt de utilitate publică, prin efectul legii, prin 

derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 

cu modificările ulterioare.  Asocierea poate lua fie forma contractuală, fie o formă 

instituţionalizată. În ultimul caz, se va constitui o asociaţie sau fundaţie în condiţiile 

reglementărilor române – Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, sau 

a celor ale unui stat străin [102]. 

Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie, în condiţiile legii, în scopul 

realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în 

comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane şi aglomerările urbane constituite cu 

acordul expres al consiliilor locale ale unităţilor administrativ teritoriale componente au ca scop 

dezvoltarea infrastructurilor şi a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autorităţile 

deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale componente îşi 

păstrează autonomia locală, în condiţiile legii. 

Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele 

locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii. 

Guvernul sprijină asocierea unităţilor administrativ-teritoriale prin programe naţionale de 

dezvoltare. Aceste programe sunt finanţate anual prin bugetul de stat şi sunt prevăzute distinct în 

cadrul bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii privind finanţele 

publice locale. Consiliile judeţene pot iniţia şi derula programe judeţene de dezvoltare, finanţate 

din bugetul local al judeţului şi prevăzute distinct în cadrul acestuia. (art. 11.1). 

Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt conduse de un consiliu de administraţie 

compus din reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale componente, desemnaţi de 

consiliul local sau de consiliul judeţean, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui 

consiliului judeţean, precum şi la propunerea consilierilor locali sau judeţeni, după caz. Consiliul 

de administraţie este condus de un preşedinte ales cu votul majorităţii membrilor săi. Pentru 

realizarea obiectivelor proprii, consiliul de administraţie poate înfiinţa un aparat tehnic, finanţat 

din resursele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară. Organizarea şi modul de funcţionare a 

consiliului de administraţie şi a aparatului tehnic sunt stabilite prin actul de înfiinţare şi statutul 

asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, aprobate prin hotărârile consiliilor locale, respectiv 

judeţene asociate.  (art.11.2) 
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În ultimii ani peste hotare a ieşit un şir de monografii privitor la teoria organelor de 

administraţie locală. În ele se examinează istoria şi tendinţele principale ale dezvoltării 

comunităţilor comunale locale şi comunicaţiilor în aceste societăţi [100]. Schimbarea 

componenţei populaţiei şi politicii de stat duce la extinderea nomenclatorului serviciilor 

municipale şi creşterea cerinţelor faţă de calitatea acestora, precum şi calificarea angajaţilor OAL 

[40, p.176 ] 

În oraşele, în care aceste cerinţe sunt cele mai înalte, administrarea necesită în cea mai 

mare măsură participarea directă a populaţiei [119, p.41 ]. Generalizării experienţei unui 

asemenea parteneriat în administrarea oraşului sunt dedicate cercetări speciale [90, p. 206]. 

În anii 2004-2005 au ieşit de sub tipar monografiile speciale privind tendinţele dezvoltării şi 

scenariile gestionării complexelor sociale [93, p. 158], rolului cooperării şi parteneriatului 

organelor puterii şi populaţiei locale în dezvoltarea cu succes a oraşelor [29, p. 182], privind 

reforma sectorului public al economiei locale pe baza tehnologiilor informaţionale contemporane 

[9, p.190]. Însemnătate deosebită se acordă strategiei dezvoltării organizaţiilor necomerciale 

non-statale, care reprezintă interesele societăţii civile locale şi permit de a integra piaţa muncii şi 

relaţiile sociale în sociumul regional [134, p.157]. 

Organele de administraţie locală  este parte componentă a sistemului  de gestionare 

teritorială a societăţii, care permite de a echilibra interesele şi relaţiile formaţiunilor centrale, 

regionale, locale şi a organelor puterii respective, de a distribui raţional între acestea 

împuternicirile şi răspunderea, de a scuti organele de stat centrale şi regionale de rezolvarea 

problemelor care nu le sunt specifice, pentru rezolvarea cărora ele nu dispun de informaţie 

operativă suficientă, şi de a elibera timp şi resurse pentru realizarea sarcinilor globale, generale 

de stat, interregionale şi regionale. 

În legătură cu aceasta este foarte important de a examina obiectiv şi corect premisele 

obiective şi subiective ale creşterii rolului organelor de administraţie locală. 

Autoadministrarea comunităţilor locale devine bază pentru sporirea nivelului de activitate 

de afaceri şi socială a populaţiei, depăşirea tendinţelor, care s-au păstrat în rândurile unei mari 

părţi a populaţiei, îmbunătăţirea climatului de afaceri şi depăşirea decalajului care a atins 

semnificaţii critice în eficacitatea funcţionării şi dezvoltării social-economice a diferitor 

formaţiuni teritoriale, mai întâi de toate, ale oraşelor mari şi mici, regiunilor cu orientare spre 

export şi rurale. 

Concluziile generale, care pot fi deduse din analiza  naturii OAL, constau în următoarele: 

1. OAL este formă democratică de parteneriat social-de stat, care asigură dezvoltarea 

statului şi societăţii civile. 
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2. România are experienţa OAL, care trebuie să fie utilizată în condiţii noi.  

3. La realizarea reformei OAL urmează a ţine cont de experienţa mondială şi română de 

organizare a OAL. 

Trebuie de evidenţiat cauzele principale ale creşterii rolului OAL în condiţiile de trecere a 

ţărilor dezvoltate la economia informativă postindustrială[34]. 

1. Majorarea cotei angajaţilor la muncă intelectuală şi nivelului general de studii al 

populaţiei, îndeosebi în oraşele mari - centre ale ramurilor de producţie cu tehnologii înalte. În 

aşa mod, în SUA, conform datelor institutului de cercetări din Brukings, Washingtonul este 

oraşul cu cel mai mare nivel al învăţământului. 81% din locuitorii lui au studii superioare. După 

acesta urmează Atlanta (68%), San-Francisco (63%), Auckland (62%) şi Seattle (54%). Aceste 

patru oraşe sunt centre mare ale tehnologiilor informaţionale. Cei mai puţini oameni cu studii 

locuiesc în oraşul constructorilor de maşini - Detroit (15%) şi în Las Vegas (22%) [27].  

2. Creşterea bunăstării cetăţenilor, în cazul căreia creşte rolul necesităţilor sociale de 

nivel superior (în dezvoltarea posibilităţilor personale şi iniţiativei, autoexprimării, îmbunătăţirii 

nivelului ocrotirii sănătăţii şi protecţiei mediului înconjurător şi a.) [93]. Totodată, creşte 

diferenţierea veniturilor şi pericolul criminalităţii din partea populaţiei orăşeneşti şomere şi 

sărace. 

Aşa, în New York cel mai bogat sector se află în Manhetten între străzile 54 şi 61 de la 

Legsington până la Fifth Avenue, unde locuiesc familii cu venituri medii de circa 200 mii dolari 

pe an. Cel mai sărac sector se află în raionul Mott-Haiven în Bronks, unde o familie mediu 

primeşte pe an doar 2,5 mii dolari - de 15 ori mai puţin decât nivelul mediu pe oraş (circa 40 mii 

dolari). 

Locuitorii sectorului dintre Westchester-avenue şi bulevardul Bracner de la  Broncs-river 

parkway până la Broncs-river avenue au 1 telefon la fiecare 10 familii. Sectorul între străzile 90 

şi 94 de la Riversid-drive până la Amsterdam-avenue a bătut recordul la lipsa comodităţilor 

tehnico-sanitare - la 438 apartamente din 5538. în acest raion  se află case vechi şi hoteluri 

ieftine, unde veceuri şi băi sunt câte unu pe etaj [27]. 

3. Se extinde brusc accesul cetăţenilor la informaţia socială şi economică şi 

comunicarea lor reciprocă cu instituţiile municipale şi de stat.  

4. Creşte rolul businessului mic şi mediu, inclusiv inovaţional, cointeresat vital în 

îmbunătăţirea climatului de afaceri local. Relaţiilor reciproce dintre businessul mic şi 

administraţia locală a fost dedicat un şir de studii speciale [54, p. 253 ]. 

5. În secolul XXI se manifestă o majorare rapidă a numărului şi rolului organizaţiilor 

necomerciale non-statale (ONN), strâns legate de OAL. 
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După cum demonstrează experienţa unui şir de ţări, cu ajutorul ONN milioane de oameni  

se familiarizează cu activitatea benevolă de sporire a calităţii vieţii populaţiei locale. 

În medie un voluntar american lucrează 4,7 ore pe săptămână în cadrul a 2-3 organizaţii, 

adică sute de ore pe an, devenind voluntar tradiţional «de lungă durată» şi lucrând pe parcursul 

deceniilor în cadrul unei organizaţii, membru al căreia este şi cu care el se concreşte - «think 

with». În ultimul deceniu a apărut un nou stil «scurt»: organizaţiile atrag specialiştii - "think for" 

- pentru îndeplinirea unor anumite lucrări, cum a fost pe timpul uraganului «Catrina». Voluntarii 

capătă  o enormă experienţa profesională şi legături, care pot fi utile ulterior. 

În Internet, în anul 2006 erau 40 mil. trimiteri, cum şi unde se poate găsi de lucru pentru 

voluntar, care a aderat la una dintre organizaţiile benevole sau în mod individual. O parte 

considerabilă a acestei armate de voluntari constituie organizaţiile religioase «multiprofil» 

(34%). ONN se specializează în domeniul învăţământului şi îngrijirii copiilor (27%), protecţiei 

sănătăţii (27%), serviciilor sociale şi comunale (12%). 

În SUA "The Corporation for National and Community Service", în care intră: Senior-

Corps, Learn and Serve America şi AmeriCorps, care în fiecare an mobilizează peste 50 mii  de 

americani pentru executarea lucrărilor în situaţii excepţionale, de tip inundaţii, uragan şi 

incendiu. 

În legea privind OAL sunt stabilite drepturile cetăţenilor în privinţa realizării acesteia. Ele 

includ: 

- participarea la referendumuri locale, organizate la iniţiativa cetăţenilor (cel puţin 5% 

din numărul participanţilor potenţiali), asociaţiilor obşteşti, organelor reprezentative  în comun 

cu conducerea administraţiei locale, - deciziile acesteia  sunt executorii pe teritoriul formaţiunii 

municipale şi nu sunt supuse aprobării de către organele puterii de stat sau OAL; 

- participarea la alegerile municipale şi votarea la chemarea deputaţilor, membrilor 

organelor eligibile şi persoanelor cu funcţii eligibile OAL, precum şi pe marginea problemelor 

modificării hotarelor şi reorganizarea formaţiunii municipale; 

- alte forme de  manifestare directă a voinţei, inclusiv adunările (în localităţile cu număr 

de alegători de cel mult 100 pers.), convocate la iniţiativa conducerii formaţiuni municipale sau 

grupului de cetăţeni cel puţin 10 pers. (deciziile lor sunt executorii pe teritoriul formaţiunii 

municipale); 

- participarea prin intermediul organelor eligibile şi alte OAL; 

- autoadministrarea teritorială - autoorganizarea cetăţenilor în limitele scării blocului 

locativ cu multe apartamente, întregii case, grupului de blocuri locative, microraionului etc., care 

poate fi persoană juridică în formă de organizaţie necomercială, desfăşura activitatea economică 
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de întreţinere a fondului locativ, amenajare a teritoriului şi a., cât din contul mijloacelor 

cetăţenilor, atât şi în baza contractului cu organele OAL cu utilizarea mijloacelor bugetului local 

(totodată, adunarea sau conferinţa cetăţenilor aprobă devizul veniturilor şi cheltuielilor); 

- ascultarea publică a proiectelor planurilor şi programelor, bugetelor locale şi actelor 

juridice municipale; 

- adunările (conferinţele) cetăţenilor la iniţiativa populaţiei, organului reprezentativ sau 

conducătorului formaţiunii municipale (adresările lor sunt supuse examinării obligatorii de către 

organele şi persoanele oficiale  ale OAL. 

În rezultat comunitatea locală obţine posibilitatea rezolvării independente a problemelor 

sociale, economice, politice şi alte probleme de însemnătate locală, reieşind din interesele 

populaţiei teritoriului respectiv şi specificul dezvoltării acestuia. Sociumul regional obţine 

dreptul real de a poseda de sine stătător, beneficia şi dispune de proprietatea municipală, de a 

stabili raţionalitatea, direcţiile, condiţiile utilizării resurselor locale. Organele administraţiei 

locale formează, aprobă şi execută bugetul local. Relaţiile bugetare şi fiscale cu organele puterii 

de stat se stabilesc şi protejează de către legislaţie. Totodată, OAL garantează asigurarea 

standardelor sociale minimale de stat conform indicatorilor principali ai calităţii vieţii. 

Toate acestea creează condiţii favorabile pentru dezvoltarea puterii reale a populaţiei, 

utilizarea diverselor forme ale democraţiei nemijlocite (adunări locale, adunări, conferinţe, 

referendumuri şi a.), dezvoltarea activităţii ONN şi bazei legislative proprii, bazei juridice statale 

respective de acte normativ-juridice locale. 

Participarea reală în OAL prezintă o posibilitate unică pentru educaţia politică pe larg a 

populaţiei. Activitatea în comun a oamenilor, răspunderea lor comună dezvoltă trăsăturile 

principale ale democraţiei. În aşa mod, OAL mărturiseşte despre nivelul dezvoltării societăţii 

civile, care reprezintă în sine autoorganizarea cetăţenilor, aptă de aşi rezolva probleme cu 

eforturi colective, fără participarea  directă a statului. 

OAL este foarte sensibilă la influenţa instituţională fie ea stimulare sau influenţă de 

opresiune. Mecanismul instituţional al acesteia reprezintă în sine interacţiunea normelor de bază 

interne ale colaborării (iniţiativă civică, ajutor reciproc, control reciproc), specificul naţional-

cultural (aici urmează a fi relatat faptul că istoria obştilor popoarelor rus şi musulmane din 

Rusia) şi mediul instituţional extern, mai întâi de toate, a reglementării de stat a sistemului 

administrativ-teritorial şi informaţional-comunicativ. 

Aceasta necesită o cercetare suplimentară a tendinţelor dezvoltării OAL în calitate de 

institut social în condiţiile de trecere de la comunitatea industrială la cea informaţională. 

Relaţiile dintre autorităţile publice locale şi cele centrale capătă noi dimensiuni. Intervin 
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modificări ale responsabilităţilor ce revin fiecărui nivel. Autorităţile publice locale capătă noi 

responsabilităţi cărora trebuie să le facă faţă. Modalitatea de relaţionare dintre cele două nivele 

de guvernare este stabilită prin cadrul legislativ adoptat de fiecare ţară. Astfel se realizează o 

opţiune pentru un anumit tip de stat al bunăstării şi pentru un mod anume de furnizare a 

serviciilor sociale.  Atât în sistemele democratice, cât şi în cele în curs de democratizare, 

guvernarea îndeplineşte funcţiuni ca menţinerea securităţii, furnizarea serviciilor publice şi 

asigurarea unui tratament egal în faţa legii. Conform lui Ronald W. Johnson şi Henry P. Minis Jr. 

“în statele bunăstării vestice aceste funcţiuni iau forma unui contract între autorităţi şi cetăţeni. 

Contractul există la diverse nivele: constituţia defineşte principiile de bază ale contractului, legile 

naţionale şi subnaţionale şi procedurile oferind un cadru, şi contractul devine operaţional la nivel 

local” [71]. Astfel, participarea cetăţenilor la guvernare se realizează sub aspectul definirii 

contractului, dar şi pentru a-l pune în aplicare şi a monitoriza respectarea drepturilor şi 

obligaţiilor stabilite prin acest contract. 

România se înscrie şi ea în această categorie. Începutul anilor ’90 a marcat începutul 

schimbărilor în societatea românească şi anume trecerea la democraţie şi de la economia 

centralizată la economia de piaţă. Această opţiune determină schimbarea relaţiilor dintre cetăţeni 

şi autorităţi în sensul unei participări a cetăţenilor la viaţa societăţii. În plus hotărârile care se 

adoptă trebuie să beneficieze de suport din partea acestora, ceea ce face cu atât mai necesară o 

consultare a populaţiei. Populaţia este capabilă să-şi exprime opiniile prin vot şi să sancţioneze 

diverse hotărâri care afectează negative sau sunt percepute ca afectând negativ anumite grupuri 

sociale. Constituţia, ca formă de contract social, permite o mai largă implicare a cetăţenilor în 

viaţa comunităţii şi prevede consultarea cetăţenilor cu privire la hotărârile importante care 

privesc populaţia. Administraţia publică , atât la nivel central, cât şi la nivel local este cea care 

pune în practică acest contract social. Având în vedere că România a optat pentru un stat al 

bunăstării descentralizat, administraţia publică locală capătă tot mai multe responsabilităţi şi 

pentru a beneficia de sprijinul populaţiei în punerea în aplicare a hotărârilor adoptate este absolut 

necesară nu doar consultarea cetăţenilor, ci şi implicarea acestora în procesul luării deciziilor şi 

al aplicării acestora. 

Având în vedere evoluţia începută ne propunem o analiză a rolului administraţiei publice 

locale în furnizarea bunăstării sociale. Vor fi puse în discuţie aspecte legate de legislaţia în 

domeniu, relaţiile dintre autorităţile publice locale şi cele centrale, responsabilităţile autorităţilor 

locale în furnizarea serviciilor sociale. 

Termenul de administraţie publică are în vedere atât acţiunea de gestionare a activităţilor 

unei comunităţi, cât şi instituţiile menite să realizeze această gestiune. La fel ca şi în alte state 
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europene există şi în România o lege care reglementează activitatea funcţionarilor din aparatul 

administrativ central şi local, „Statutul funcţionarilor publici”. Instituţiile publice care 

gestionează această activitate de gestionare a activităţii sunt reprezentate de autorităţi locale şi 

centrale.  Autorităţile locale şi cele centrale sunt, în fapt, reprezentante ale comunităţii la nivele 

diferite.  Desigur, problemele unei comunităţi sunt de diferite tipuri şi reclamă diverşi actori care 

conlucrează la rezolvarea lor. La nivel oficial însă comunitatea este reprezentată de către 

autorităţi alese prin vot de către cetăţenii săi. La nivel local, o comunitate este reprezentată de 

autorităţile locale, primării. La nivel central instituţiile menite să rezolve problemele ce apar la 

nivelul societăţii sunt autorităţile centrale (Preşedinţie, Guvern, autoritatea judecătorească).  

Comunitatea este definită a fi o „entitate social – umană, ai cărei membri sunt legaţi 

împreună prin locuirea aceluiaşi teritoriu şi prin relaţii sociale constante şi tradiţionale” [43]. 

Astăzi, comunitatea este privită ca un ansamblu de relaţii sociale complexe a cărui natură şi ale 

cărui orientări sunt examinate în contexte specifice [118]. Reprezentarea cetăţenilor, fie la nivel 

local, fie la nivel central presupune atât o relaţie pe orizontală (între instituţii care se află pe 

acelaşi palier de decizie), cât şi pe verticală (între instituţii care se găsesc pe paliere diferite ale 

procesului decizional). Aceste relaţii dintre autorităţile locale şi cele centrale sunt stabilite prin 

legislaţia referitoare la administraţia publică locală. În acest context, legea de bază este aceea a 

administraţiei publice locale, completată sau modificată prin diverse ordonanţe guvernamentale. 

Principiul care stă la baza activităţii diferitelor agenţii guvernamentale şi autorităţilor 

locale este acela al subsidiarităţii. Conform acestui principiu deciziile nu trebuie luate la un nivel 

mai înalt decât este nevoie. „În acest sens, se vizează o organizare descentralizată a 

responsabilităţilor astfel încât să nu se încredinţeze unei unităţi sociale mai largi ceea ce poate fi 

bine realizat la alta mai restrânsă.” [65]. Statul tinde să asigure împreună cu o serie de alte 

instituţii, cum ar fi piaţa, familia, organizaţiile nonprofit (biserica, asociaţii de caritate) o reţea de 

securitate socială care să nu lase să scape pe cei care scapă altor instituţii. Putem vorbi în acest 

caz de „două tipuri de subsidiaritate: 

- pe orizontală: piaţă – familie – comunitate – stat 

- pe verticală (în privinţa instituţiilor implicate): nivel naţional – regional – local – 

comunitar” [87, p.93 ]. 

Dacă la nivel central instrumentul care ghidează activitatea este bugetul de stat, la nivel 

local acest instrument este bugetul local al fiecărei localităţi, buget aprobat de Consiliul General 

pe baza priorităţilor stabilite şi agendei de lucru. 

Bugetul de stat este principalul instrument financiar care ”cuprinde veniturile mobilizate, 

la dispoziţia statului, şi repartizarea acestora pe categorii de cheltuieli” [99]. 
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Bugetele locale sunt definite în legea nr. 10/1991 ca fiind „bugetele unităţilor 

administrativ –teritoriale care au personalitate juridică”, adică reprezintă totalitatea resurselor 

financiare de care dispune administraţia publică locală, fiind utilizat pentru rezolvarea 

problemelor comunităţilor respective. Bugetele locale sunt stabilite de fiecare consiliu local în 

condiţii de autonomie locală.   

În literatura de specialitate, unul dintre conceptele importante este acela de parteneriat 

social (atât interinstituţional, cât şi cu cetăţenii ca membri ai comunităţii). “ Parteneriatul social 

reprezintă o formă de dialog social şi o relaţie de colaborare între mai mulţi actori sociali la 

realizarea unor acţiuni, programe, politici sociale, la nivel naţional, regional sau local.” [11], [34, 

p.183]. 

Parteneriatul social poate fi o opţiune a comunităţii locale, dar poate fi şi o măsură 

promovată de la nivel central pentru dinamizarea activităţii locale şi a participării comunitare. 

Astfel, de exemplu, Parlamentul danez a promovat o lege prin care se stabileşte modul de 

funcţionare a parteneriatului local. Această măsură nu este însă întotdeauna eficientă, mai ales în 

condiţiile în care vine în contradicţie cu o structură deja existentă şi funcţională a parteneriatului 

local. În condiţiile în care la nivel local s-au stabilit nişte reguli respectate de actorii sociali 

implicaţi, reglementările venite de la nivel naţional le pot schimba şi, astfel, ineficientiza aceste 

raporturi de parteneriat care până la momentul respective funcţionau fără nici o problemă. 

Extrapolând, este vorba practice de o intervenţie asupra unor reguli funcţionale fără o cunoaştere 

detaliată a condiţiilor, ceea ce poate conduce la o lipsă de eficienţă. Avem astfel un exemplu al 

faptului că o intenţie bună de a reglementa nişte raporturi existente la nivel local se poate 

transforma într-o măsură contraproductivă. 

Ideea de parteneriat social este intens promovată în condiţiile în care se urmăreşte o 

descentralizare a serviciilor sociale şi a activităţii administrative, delegarea unor responsabilităţi 

de la nivel central la nivel local. Se urmăreşte astfel o mai mare participare a cetăţenilor la viaţa 

comunităţii şi la deciziile care afectează respective comunitate, dar şi o responsabilizare a 

acestora. Astfel, ei participă la procesul de luare a deciziilor şi la implementarea acestora. 

Totodată cetăţenii au rolul de a furniza autorităţilor informaţii cu privire la priorităţile existente 

la nivel local şi pot avea un cuvânt de spus în rezolvarea unor probleme care privesc 

comunitatea.  Procesul de delegare a responsabilităţilor dinspre autorităţile centrale către cele 

locale este cunoscut în literatură sub numele de descentralizare. 

Descentralizarea este un fenomen întâlnit la nivel mondial în ultimele două decenii. 

Întreaga Europă a intrat într-un proces de reformă încercându-se găsirea de soluţii noi la 

problemele cu care se confruntă societatea. În Europa Centrală şi de Est procesul de 
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descentralizare marchează o opţiune a acestora în încercarea de reorganizare a statului, de trecere 

de la un sistem centralizat la o economie de piaţă. Deşi aceasta este în primul rând o decizie 

politică ea are consecinţe în plan economic şi social. Opţiunea pentru descentralizare nu poate fi 

catalogată ca fiind bună în sine deoarece este foarte important modul în care se construieşte şi se 

implementează programele care au ca ţel realizarea acestui proces. Există desigur atât beneficii , 

cât şi dificultăţi ale acestui proces de descentralizare. 

“Descentralizarea reprezintă un fenomen complex care implică, de obicei, transferul 

prerogativelor şi/sau resurselor financiare de la un nivel superior al administraţiei publice la unul 

inferior şi care merge de la simpla dispersare a responsabilităţii guvernului care este transmisă 

organelor regionale ale acestuia – deconcentrarea – până la privatizarea totală.” [9, 71]. Pentru 

statele postcomuniste descentralizarea este o opţiune viabilă, care poate conduce la o mai bună 

furnizare a serviciilor sociale şi la eficientizarea activităţii economice. Desigur, în sfera socială 

această opţiune s-a dovedit eficientă printr-o mai bună distribuire şi ţintire a beneficiilor sociale.  

Având în vedere faptul că principiul de bază este acela al subsidiarităţii, autorităţile locale 

pot fi mai eficiente în furnizarea serviciilor sociale acestea fiind cel mai aproape de beneficiarii 

acestora. În plus, descentralizarea poate permite actorilor sociali să se organizeze în diverse 

parteneriate pentru o mai bună soluţionare a problemelor apărute la nivel local.   

Există însă şi o serie de aspecte negative. Unul dintre acestea ar fi pericolul monopolizării 

resurselor de către elitele locale. Alte aspecte problematice pot fi legate de programele de 

descentralizare şi furnizare a bunăstării sociale, precum şi de capacitatea autorităţilor locale de a-

şi asuma noile responsabilităţi şi de a le face faţă atât din punct de vedere managerial, 

instituţional, financiar. Dacă aceste programe nu sunt adaptate specificului local ele se pot 

dovedi ineficiente, iar beneficiarii nu vor resimţi o îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă. 

Dincolo de aspectele negative, descentralizarea s-a dovedit a fi un principiu funcţional şi, 

în măsura în care programele de descentralizare sunt corect realizate încă de la început acestea îşi 

pot dovedi eficienţa în ceea ce priveşte furnizarea bunăstării sociale. 

Aspecte legislative. Activitatea administraţiei publice locale este reglementată prin 

Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale. Acest act legislativ modifică legea 

precedentă şi elimină o parte din neajunsurile acesteia. Astfel, în noua lege se precizează că 

autorităţile centrale nu pot delega responsabilităţi la nivel local fără a există şi sursele de 

finanţare corespunzătoare pentru noile programe sau responsabilităţi. Legea afirmă că activitatea 

autorităţilor publice locale se bazează pe principiul descentralizării şi autonomiei locale. 

“Autonomia priveşte atât organizarea şi funcţionarea administraţiei publice, cât şi gestionarea, 

sub propria responsabilitatea, a intereselor colectivităţilor pe care le reprezintă”. Consiliul local 
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este autoritatea decizională, iar primarul este autoritatea executivă. Se poate observa astfel că 

responsabilitatea pentru anumite decizii revine mai degrabă Consiliilor Locale şi nu Primarilor. 

Autonomia este administrativă şi financiară. Consiliul local este cel care construieşte 

bugetul de venituri şi cheltuieli şi are dreptul să perceapă impozite şi taxe locale. O problemă 

care apare este cea a comunităţilor sărace. Autorităţile locale trebuie să ia în calcul la momentul 

stabilirii taxelor şi impozitelor şi capacitatea cetăţenilor de a le suporta. Problema comunităţilor 

sărace este că există posibilitatea ca veniturile la bugetul local să fie foarte mici, bazate în 

principal pe transferuri guvernamentale din cauza incapacităţii cetăţenilor de a participa prin taxe 

şi impozite la constituirea bugetului local. 

Aspectele legate de bugetele locale sunt stabilite prin legea 189/ 1998 privind finanţele 

publice locale, legea 337/2001 care operează anumite modificări la legea 189/1998, legea 774/ 

2001 precum şi o serie de ordonanţe care vin să modifice diferite prevederi din legea 189/1998 

privind finanţele publice locale. 

Legea 189/1998 privind finanţele publice locale defineşte termenii cu care se operează şi 

precizează care sunt normele pentru alcătuirea bugetelor locale eliminând o serie de aspecte care 

scăpaseră reglementărilor anterioare dintre care cea mai importantă este aceea referitoare la 

precizarea surselor de finanţare pentru diferite servicii care sunt în sarcina autorităţilor locale( 

ajutorul social). “Trecerea de către Guvern, în administrarea şi finanţarea autorităţilor 

administraţiei publice locale, a unor cheltuieli publice ca urmare a descentralizării acestora şi a 

altor cheltuieli publice noi se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare 

realizării acestora” [83]. 

Sunt precizate de asemenea, modalităţile de constituire a bugetelor locale: “Resursele 

financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale se constituie din impozite, taxe şi alte venituri 

fiscale, venituri nefiscale, venituri din capital, cote şi sume defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat, cote adiţionale la unele venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor locale, 

transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat şi venituri cu destinaţie specială”. Din 

impozitul pe salarii datorat bugetului de stat, unitatea plătitoare virează, la data plăţii salariului, o 

cotă de 50% la bugetul de stat, 40% la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază 

se desfăşoară activitatea şi 10% la bugetul judeţului respectiv. Pentru municipiul Bucureşti cotă 

este de 50% şi se repartizează de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pe bugetele 

fiecărui sector, respectiv pe bugetul municipiului Bucureşti. Aceste cote pot fi modificate anual 

prin legea bugetului de stat. 

În anul 2001 este emisă o ordonanţă de urgenţă care modifică articolul privitor la 

constituirea bugetelor locale din impozitul pe venit. Astfel, sumele care trebuie virate către 
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bugetele locale se modifică: „din impozitul pe venit, încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei 

unităţi administrativ-teritoriale, se alocă lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în 

care s-a încasat acest impozit, o cotă de 36,5% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi 

municipiilor, pe teritoriul cărora îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozite, 10% la bugetul 

propriu al judeţului şi 15% la dispoziţia consiliului judeţean pentru echilibrarea bugetelor 

comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului. Pentru municipiul Bucureşti cota este de 61,5% şi 

se repartizează în acelaşi termen, astfel: 18% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti, 36,5% la bugetul propriu al municipiului Bucureşti şi 7% la dispoziţia Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, numai pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor 

acestuia. Aceste procente se aplică asupra impozitului pe venit încasat la bugetul de stat, la 

nivelul fiecărui sector. Aceste cote pot fi modificate anual prin legea bugetului de stat. 

Operaţiunile de alocare şi de virare la bugetele locale a cotelor cuvenite din impozitul pe venit se 

efectuează de Ministerul Finanţelor Publice prin serviciile publice descentralizate.” 

Printr-o hotărâre de urgenţă, din octombrie 2001, Guvernul a aprobat „Strategia privind 

accelerarea reformei în administraţia publică”, strategie care este valabilă atât pentru nivelul 

central, cât şi pentru cel local de guvernare. O serie din obiectivele pe care şi le propune această 

strategie au în vedere: restructurarea administraţiei locale şi centrale, schimbarea raportului 

dintre administraţie pe de o parte şi cetăţean pe de alta, descentralizarea serviciilor publice, 

demilitarizarea unor servicii 204 comunitare (Poliţie, serviciul de paşapoarte, de evidenţă a 

populaţie), stoparea birocraţiei, perfecţionarea managementului administrativ. Principiile care 

stau la baza acestei strategii sunt: 

- separarea funcţiilor politice de cele administrative; 

- crearea şi consolidarea unui corp de funcţionari publici de carieră, profesionist şi 

neutru politic; definirea clară a rolului, responsabilităţilor şi relaţiilor între 

instituţii; 

- legitimitate şi administraţie corectă; 

- adoptarea deciziilor de către autorităţilor care sunt cel mai aproape de cetăţeni; 

- autonomie decizională; 

- transparenţa actului de guvernare; 

- simplificarea procedurilor administrative; 

- respect faţă de cetăţeni; 

- delegare de competenţă şi descentralizare; 

- realizarea binelui public. 

O serie din obiectivele propuse de „Strategia privind accelerarea reformei in administraţia 
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publică” sunt reglementate prin legea administraţiei publice locale. Actuala lege a administraţiei 

publice locale elimină o serie de probleme ale legislaţiei anterioare însă acestea nu sunt total 

rezolvate. 

Astfel se menţionează că nu pot participa la şedinţele publice, printre alţii, consilierii care 

„fie personal, fie prin soţ sau soţie are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii”, dar 

nu se interzice explicit participarea la licitaţii publice a celor care fac parte din aparatul 

administrativ şi care au un interes patrimonial în respectiva problemă. Observăm astfel că nu este 

interzisă implicarea decidenţilor (consilieri locali) în activităţi conexe activităţilor Primăriei. Un 

efect pervers ce poate rezulta din această prevedere este apariţia unor firme care intermediază 

activităţi ale Primăriei, societăţi comerciale care aparţin chiar celor care deţin puterea 

decizională. Se creează astfel premisele pentru concurenţă neloială, dar şi pentru o posibilă 

suplimentare a costurilor pentru unele din acţiunile Primăriei. 

Deşi legea afirmă faptul că autorităţile locale sunt autonome şi între diversele nivele de 

guvernare nu există relaţii de subordonare, între atribuţiile Consiliului Judeţean se găseşte şi cea 

referitoare la coordonarea activităţii Consiliilor Locale in vederea realizării serviciilor publice de 

interes judeţean. Având rol de coordonare în aspectele ce ţin de rezolvarea problemelor la nivel 

judeţean apare posibilitatea exercitării controlului asupra consiliilor locale. Este posibil să se 

întâmple acest lucru deoarece consiliul judeţean este cel care ia decizia pentru o problemă 

existentă la nivel judeţean şi nu se menţionează nicăieri în lege obligativitatea consultării 

consiliilor locale. Astfel, poate exista o diferenţă de agendă între cele două nivele - judeţean şi 

local. În plus aceleaşi 205 responsabilităţi pe care le au Consiliile Locale le are Consiliul 

Judeţean. Se realizează în acest fel o încărcare a sistemului administrativ cu structura existentă la 

nivel judeţean. În condiţiile în care la nivelul fiecărui judeţ există o comisie consultativă, formată 

din reprezentanţii autorităţilor locale, cred că era mai eficient ca această comisie să capete şi 

putere decizională şi să se elimine astfel o structură care încarcă aparatul administrativ. În acest 

mod se poate discuta şi despre eficientizarea activităţii, dar şi despre costuri mai mici pentru 

susţinerea aparatului administrativ. Desigur, este de preferat ca specialiştii care activează în 

cadrul Consiliilor judeţene să contribuie la activitatea din teritoriu, însă la nivel local. 

Până la apariţia în 1998 a legii finanţelor publice locale în ceea ce priveşte finanţarea 

locală lucrurile au fost destul de neclare. Odată cu adoptarea acestei legi, precum şi modificarea 

altor acte legislative a permis lărgirea autonomiei şi autorităţii financiare la nivel judeţean şi 

local. 

Legea finanţelor publice locale se bazează pe câteva principii ale descentralizării şi 

anume: 
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 Stabilirea responsabilităţilor între diferite nivele de guvernare; 

 Responsabilităţi pentru autorităţile locale în stabilirea, colectarea şi administrarea 

taxelor; 

 Transferuri de la nivel central către autorităţile locale; 

 Capacitatea de a se împrumuta a autorităţilor locale. 

Autorii studiului „Local Social Services Delivery Study” [116] amintesc ca evoluţii 

pozitive clarificarea în mai mare măsură a rolurilor şi obligaţiilor fiscale ale diferitelor niveluri 

ale administraţiei publice, precum şi întărirea responsabilităţii fiscale a administraţiei publice 

locale. 

În ultimul deceniu administraţia publică locală a căpătat tot mai multe responsabilităţi de 

furnizare a serviciilor sociale. Există însă disparităţi în cadrul aceluiaşi sector, dar şi între diferite 

sectoare de activitate. Gradul cel mai mare de descentralizare poate fi observat la nivelul 

programelor de asistenţă socială. „Administraţiile publice locale furnizează aproximativ jumătate 

din totalul finanţării, fiind, în acelaşi timp, direct implicate atât în elaborarea politicii, cât şi în 

furnizarea şi administrarea asistenţei sociale” [96].  

Un alt sector în care autorităţile locale au căpătat în ultimii ani responsabilităţi este acela 

al învăţământului. Astfel, administraţia publică locală avea obligaţia de a finanţa cheltuielile 

capitale necesare pentru buna funcţionare a şcolilor. La acestea se adaugă o serie de cheltuieli de 

personal.  Problema apare în momentul în care autorităţile locale dintr-o anumită zonă nu fac faţă 

206 responsabilităţilor care le revin în acest domeniu şi astfel este îngreunat procesul de 

învăţământ. Pot apărea situaţii în care, din lipsa resurselor financiare, anumite şcoli şunt închise 

şi discuţia merge mai departe în termeni de şansă, de acces la educaţie a copiilor din zona 

afectată.  În cazul sectorului sanitar, odată cu apariţia casei asigurărilor de sănătate rolul 

autorităţilor locale constă în finanţarea unui număr limitat de servicii şi la administrarea 

clădirilor care sunt proprietatea consiliului local. O problemă actuală este cea a privatizării 

spitalelor, domeniu în care lucrurile nu sunt deloc clare. 

Dacă o serie de probleme au fost rezolvate, rămân o anumite de aspecte pentru care nu s-a 

găsit o soluţie. Astfel autorităţile locale au ca responsabilităţi: preluarea personalului creşelor, 

preluarea însoţitorilor persoanelor cu handicap, preluarea copiilor şi adulţilor instituţionalizaţi, 

asigurarea a 85 % din necesarul de energie termică pentru populaţie. Pentru a face faţă acestor 

noi responsabilităţi autorităţile locale trebuie să aibă şi resursele necesare, iar pentru aceste 

probleme aspectul financiar rămâne unul problematic. În plus, pentru preluarea personalului 

creşelor nu există un statut juridic stabilit. La aceste responsabilităţi se adaugă unele noi şi 
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anume: preluarea poliţiei comunitare, preluarea serviciului de paşapoarte, preluarea serviciilor de 

urgenţă, implicarea autorităţilor locale în activitatea asociaţiilor de locatari. În ceea ce priveşte 

această implicare în activitatea asociaţiilor de proprietari există cadrul legislativ necesar. Mai 

sunt unele aspecte legislative ce trebuie revăzute deoarece ele au creat o serie de tensiuni sociale 

(plata căldurii pe suprafaţă radiantă). Deşi s-a reglementat modul cum pot fi sprijinite asociaţiile 

de proprietari, există la nivelul administraţiilor locale o serie de disfuncţionalităţi. 

Descentralizarea financiară este influenţată şi ea de criza asociată cu tranziţia. Deşi 

autorităţile locale au responsabilitatea de a-şi obţine fonduri proprii, există o serie de factori 

constrângători cum ar fi incapacitatea administrativă (capacitatea autorităţilor locale de a colecta 

taxe şi a găsi surse suplimentare de finanţare), impredictibilitatea surselor de venit. În încercarea 

de a gestiona resursele financiare comunităţile rurale au dificultăţi în colectarea acestor resurse 

[94].   

Alte dificultăţi ţin de managementul local. În condiţiile în care există resurse bugetare 

insuficiente, iar taxele şi impozitele se colectează cu dificultate şi cu mari întârzieri, o alternativă 

pentru a face faţă responsabilităţilor ar fi atragerea de surse extrabugetare. Pentru a avea succes 

într-un astfel de demers autorităţile locale trebuie sa dea dovadă de spirit antreprenorial, de 

cunoaşterea posibilelor surse de finanţare pentru diferite proiecte, să dispună de profesionişti. Un 

alt factor care poate influenţa suplimentarea resurselor autorităţilor locale poate fi şi proximitatea 

unor succese în atragerea unor resurse de acest tip. 

Această ipoteză poate fi ilustrată de anumite concluzii la care au ajuns autorii raportului 

„Assessing county disparity”, raport care urmăreşte identificarea anumitor aspecte legate de 

motivaţia aplicării sau neaplicării pentru proiecte de dezvoltare locală. 

Din datele prezentate în raportul citat [11] se poate observa că există la nivelul 

comunităţilor locale o contagiune în sensul aplicării pentru anumite proiecte în scopul de a 

obţine resurse financiare suplimentare. În cazul în care una dintre comunele vecine a făcut o 

astfel de aplicaţie şi aceasta a fost un succes se poate observa o creştere a numărului de aplicaţii 

din zona respectivă. Din concluziile primei investigaţii din acest raport reiese clar faptul că 

managementul la nivel local este un factor important în mobilizarea şi atragerea unor noi resurse 

financiare. Astfel, inegalităţile între comune în ceea ce priveşte accesul la surse alternative de 

finanţare pot fi explicate prin activismul la nivel local şi interesul pentru proiecte de dezvoltare 

locală. De asemenea, un rol important îl are succesul vecinilor în atragerea unor fonduri prin 

diverse tipuri de proiecte.  Poate exista apoi o disparitate în ceea ce priveşte programele oferite 

beneficiarilor. Există cazuri în care autorităţile locale furnizează doar acele servicii sociale la 

care sunt obligaţi de lege, la un nivel minim, dar sunt şi situaţii de furnizare a unor servicii 
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sociale suplimentare tocmai prin atragerea de resurse extrabugetare, donaţii etc. 

O examinare a descentralizării serviciilor sociale arată că, de multe ori, autorităţile locale 

nu sunt pregătite să facă faţă responsabilităţilor noi nici din punct de vedere financiar şi nici din 

punct de vedere al capacităţii administrative. De asemenea, o serie de responsabilităţi au fost 

transferate la nivel local prin elaborarea unui cadru normativ în domeniu, fără a exista o 

consultare a celor implicaţi, ceea ce conduce la nemulţumiri şi la o mai greoaie implementare a 

programelor la nivel local. 

1.3. Concluzii la capitolul 1 

 În Capitolul 1 sunt depistate cauzele creşterii rolului administraţiei locale în condiţiile 

globalizării, sunt formulate principiile acesteia (eligibilitatea, determinarea clară a 

împuternicirilor şi răspunderii, autonomia bugetar-financiară şi fiscală, stabilirea standardelor 

sociale minimale pe baza contractului, reprezentanţilor patronilor şi societăţii civile), este 

propusă determinarea administraţiei locale ca formă teritorială de parteneriat social de stat, 

institutului social al societăţii  informaţionale. 

 La numărul noilor tendinţe ale dezvoltării administraţiei locale se referă transmiterea în 

competenţa acesteia a unui şir de funcţii de stat, creşterea caracterului etnic al comunităţilor 

locale, îndeosebi în oraşele mari, diminuarea rolului subsidiilor bugetelor locale şi majorarea 

rolului subvenţiilor pentru realizarea proiectelor investiţionale concrete, care au însemnătate nu 

doar locală, dar şi naţională. Cresc veniturile stabile ale OAL din contul impozitelor fixate pe 

baze permanente şi utilizării patrimoniului municipal. 

Însemnătate deosebită are creşterea rolului OAL în dezvoltarea mediului de afaceri local, 

inovaţional şi investiţional în condiţiile de creştere a competitivităţii între regiuni şi formaţiuni 

municipale. 

Pe baza analizei unui număr mare de publicaţii autohtone şi din străinătate a fost studiată 

modificarea scopurilor administraţiei municipale în condiţiile globalizării, specificul 

reglementării economiei municipale, care se află în proprietate privată, a fost realizat  scopul 

formulat al tezei şi anume dezvoltarea bazelor teoretice şi de organizare a formării organelor 

administraţiei locale într-un oraş în condiţiile reformei municipale şi realizării proiectelor 

naţionale, obectivele: 

- dezvoltarea concepţiei OAL în calitate de formă a parteneriatului  social-de stat; 

- depistarea noilor tendinţe de dezvoltare a managementului municipal în condiţiile 
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contemporane. 

În baza anilzei comparative a situaţiei existente  autorul a propus soluţionarea problemei 

de cercetare prin optatrea România pentru descentralizarea serviciilor sociale şi pentru o mai 

mare autonomie a autorităţilor locale în furnizarea bunăstării sociale. Descentralizarea nu este în 

sine un proces bun sau rău, ci depinde de modul în care a fost realizat proiectul şi de 

implementarea acestuia. Astfel, pot exista cazuri de succes ca şi situaţii în care se înregistrează 

anumite eşecuri.  În România, pentru unele arii de activitate descentralizarea a condus către 

numeroase probleme, ceea ce a dus la erodare a reţelei de securitate socială (ajutorul social). În 

timp această problemă s-a rezolvat însă au apărut noi dificultăţi. Odată cu acordarea unor 

responsabilităţi suplimentare autorităţilor locale nu se prevăd, totodată, şi sursele de finanţare 

pentru ca autorităţile să poată face faţă noilor responsabilităţi. 

La nivel mondial există diverse scheme de descentralizare. Unele s-au dovedit a fi 

eficiente, altele dimpotrivă. Discuţia despre descentralizare este legată de cea despre parteneriat 

social. Într-un studiu făcut în două comunităţi, una în Finlanda, iar alta în Polonia, arată cum 

managementul de reţea poate îmbunătăţi managementul local şi guvernarea la nivel local. Scopul 

studiuli a fost acela de a arăta în ce măsură colaborarea dintre autorităţile locale şi cetăţeni poate 

conduce la o îmbunătăţire a calităţii vieţii. În ambele situaţii acest parteneriat cu cetăţenii a 

condus către realizarea unor proiecte pe bază de voluntariat, ceea ce a condus, în cazul Poloniei, 

la o scădere a cheltuielilor făcute de administraţia publică locală concomitent cu rezolvarea unor 

probleme ale comunităţii din Morawica. Există însă şi situaţii când acest parteneriat poate deveni 

ineficient. De exemplu, încercarea de a promova la nivel naţional o lege care să reglementeze 

parteneriatul local a condus, în Danemarca, la o erodare a acestuia, deşi înaintea apariţiei actului 

normativ parteneriatul între actorii sociali la nivel local era funcţional şi eficient. Este posibil ca 

o modalitate de aplicare a descentralizării să fie potrivită pentru un anumit context social şi total 

nepotrivită pentru anumite modificări ale condiţiilor sociale. Acelaşi lucru este valabil şi pentru 

ţările din Centru şi estul Europei. Dacă a anumită schemă s-a dovedit de succes într-o ţară, acest 

lucru nu-i garantează succesul dacă este aplicată în alt context. Ţările ex-comuniste se pot inspira 

din reformele din ţările vestice, dar trebuie să adapteze strategiile de reformă la contextul 

economic, social, politic, cultural propriu pentru ca aceste proiecte să dea rezultatele scontate.  

La nivelul României schimbările de ordin legislativ sunt însemnate, fiind elaborat cadrul necesar 

descentralizării administrative. Rămân însă discrepanţe între descentralizarea anumitor servicii 

sociale şi legiferarea modului de acoperire a serviciilor furnizate de către autorităţile locale. 

Astfel, avem drept exemplu trecerea spitalelor în administrarea autorităţilor locale. Există cu 

privire la acest aspect destule nelămuriri privind împărţirea responsabilităţilor între autorităţile 
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locale, autorităţile centrale şi Casa de Asigurări de sănătate, raporturi ce ar trebui clarificate 

pentru ca 209 spitalele să-şi poată desfăşura activitate de furnizare a serviciilor medicale către 

populaţie în condiţii eficiente. Neclaritatea acestor raporturi duce la o subfinanţare a sistemului 

medical, aspect ce se regăseşte în calitatea serviciilor oferite şi poate fi ilustrat de blocajele 

existente la nivelul sistemului sanitar. 

Deşi atât la nivel central, cât şi local se pune în discuţie problema descentralizării, 

participării, este posibil ca aceste probleme să nu fie de fapt cele prioritare pentru cetăţeni şi, 

astfel, să se creeze un decalaj şi o ruptură între agendele politicienilor şi priorităţile pentru care 

populaţia ar fi de acord să acorde sprijinul său. În mediul rural există numeroase cazuri în care 

autorităţile locale se află practic în colaps nereuşind să-şi desfăşoare activitatea; având în vedere 

faptul că multe dintre beneficiile sociale trebuie suportate de la bugetele locale, în condiţiile în 

care Primăria practic este în imposibilitatea de a-şi desfăşura activitatea din lipsă de fonduri, apar 

dificultăţi în acordarea beneficiilor pentru familiile sărace. 

În unele domenii descentralizarea s-a dovedit a fi un eşec. Putem exemplifica amintind 

problemele legate de acordarea ajutorului social. Finanţarea de la bugetele locale a acordării 

ajutorului social a condus la situaţii în care autorităţile locale cu resurse modeste să nu îl poată 

plăti. Aceste probleme au condus la elaborarea şi adoptarea legii venitului minim garantat ca o 

măsură care să combată efectele sărăciei. Există însă şi domenii în care procesul de 

descentralizare se dovedeşte a fi eficient ( protecţia copilului, învăţământ). 

Descentralizarea este un fenomen deosebit de complex, care suferă o serie de modificări ca şi 

contextul social în care procesul se desfăşoară. Din această cauză nu se poate formula o 

concluzie fermă în sensul de a spune dacă procesul de descentralizare din România este un 

succes sau un eşec; procesul însăşi este unul dinamic. Înţelegerea cauzelor eşecurilor de până 

acum poate conduce la elaborarea unor politici sociale şi aranjamente instituţionale care să ducă 

la îmbunătăţirea furnizării serviciilor sociale, dar şi la creşterea capacităţii administrative la nivel 

local şi stimularea participării cetăţenilor la viaţa comunităţii din care fac parte, aceasta poate fi 

direcţiile de soluţionarea problemelor pentru Dezvoltarea şi perfecţionarea managementului 

administrării locale în condiţiile europenizării. 
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2. DEZVOLTAREA ADMINISTRAŢIEI MUNICIPALE ÎN CONDIŢIILE 

EUROPENIZĂRII  

2.1. Noile trăsături ale oraşului în calitate de sistem social-economic în condiţiile 

europenizării 

Managementul municipal în oraşe are un specific considerabil comparativ cu formaţiuni 

municipale rurale, totodată, se deosebesc megapolise (peste 5 mil. locuitori), oraşe mari (1-5 mil. 

locuitori), medii (de la 100 mii  până la 1 mil. locuitori) şi mici (100 mii  şi mai puţini locuitori). 

Ca multe alte noţiuni, cuvântul ”oraş” este utilizat în câteva sensuri diferite, dar totuşi 

asemănătoare între ele. 

Oraşul este o formă complexă de aşezare omenească, cu dimensiuni variabile şi dotări 

edilitare, îndeplinind, de obicei, mai multe funcţii: administrativă, industrială, comercială, 

politică şi culturală [27, p.269]. 

Din punct de vedere legal, oraşul este o subdiviziune politică, creată de către stat, care se 

diferenţiază de alte subdiviziuni, cum ar fi regiunile, judeţele, comunele şi satele. Dar modul în 

care sunt stabilite oraşele variază de la ţară la ţară, iar în interiorul aceleiaşi ţări, de la un stat la 

altul (este cazul Statelor Unite: ce este desemnat oraş într-un stat poate primi titlul de comună în 

alte state). 

În conformitate cu Legea nr. 351/2001 [85], oraşul este unitatea administrativ-teritorială 

de bază alcătuită fie dintr-o singură localitate urbană, fie din mai multe localităţi, dintre care cel 

puţin una este localitate urbană. Ca unitate administrativ-teritorială de bază şi ca sistem social 

economic şi geografic, oraşul are două componente: 

a) componenta teritorială - intravilanul, care reprezintă suprafaţa de teren ocupată 

sau destinată construcţiilor şi amenajărilor (de locuit, social-culturale, industriale, de depozitare, 

de producţie, de circulaţie, de recreare, de comerţ etc.) şi extravilanul care reprezintă restul 

teritoriului administrativ al oraşului; 

b) componenta demografică socio-economică, care constă în grupurile de populaţie 

şi activităţile economice, sociale şi politico-administrative ce se desfăşoară pe teritoriul 

localităţii. 

Dimensiunile, caracterul şi funcţiile oraşului prezintă mari variaţii, dezvoltarea sa fiind 

strâns corelată cu cea a teritoriului căruia îi aparţine. Oraşele care prezintă o însemnătate 

deosebită în viaţa economică, social-politică şi cultural-ştiinţifică a ţării sau care au condiţii de 

dezvoltare în aceste direcţii sunt declarate municipii”. 
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Din punct de vedere economic, oraşul este locul care prezintă cele mai mari densităţi de 

investiţii şi echipamente pe unitate de suprafaţă, reunind majoritatea capitalurilor disponibile, 

chiar şi pe cele provenite din spaţiul rural. El concentrează un volum considerabil de activităţi 

transformatoare de materii prime în bunuri materiale, fapt ce generează o serie de «intrări» (de 

materii prime, energie, informaţii, forţă de muncă etc.) şi»ieşiri» (produse finite, forţă de muncă, 

informaţii etc.), care sunt cu atât mai variate şi complexe cu cât oraşul este mai important. El este 

o piaţă a muncii. Fiecare activitate economică şi întreprindere îşi are zona sa de recrutare - în 

funcţie de posibilităţile de deplasare, salariile oferite ş.a. Această piaţă a muncii permite o reală 

mobilitate profesională şi permeabilitate socială. 

Din punct de vedere al unor specialişti români: 

 oraşul este un spaţiu care se defineşte printr-o serie de proprietăţi metrice, prin 

dimensiuni, suprafeţe, densităţi. De altfel oraşul cunoaşte o dezvoltare tridimensională: în 

suprafaţă - prin expansiunea rapidă a periferiei, o creştere în înălţime - recordul a fost de 410 m 

(109 etaje), deţinut de Wold Trade Center, din New York; o creştere în profunzime, sub nivelul 

solului. El este un spaţiu fizico-geografic care se caracterizează printr-un relief anume, o 

structură geografică a subsolului său, o reţea de ape de suprafaţă şi subterane - cu importanţă 

deosebită în localizarea unor componente interne, un climat şi microclimat specific, o vegetaţie 

naturală sau plantată etc. care, toate la un loc, constituie sit-ul” [26]. 

 oraşul este un spaţiu intens populat, cu un înalt grad de concentrare, producţie şi 

organizare socială, culturală, care se dezvoltă în anumite condiţii de spaţiu şi de timp, graţie 

convergenţei forţelor de producţie şi în permanentă opoziţie cu satul [28]. 

 În prezent, pentru oraş se vehiculează părerea unui triplu aglomerat, respectiv, 

concentrare de populaţie rezidentă, care lucrează preponderent în industrie şi servicii, dominaţia 

activităţilor industriale (într-o primă etapă) şi concentrarea activităţilor comerciale şi de servicii 

pentru populaţie, dar şi pentru întreprinderi industriale [61]. 

În opinia autorului, oraşul poate fi definit ca o aşezare relativ numeroasă, densă şi 

permanentă de indivizi eterogeni din punct de vedere social. El se diferenţiază de lumea rurală 

prin: 

 aspectele pozitive pe care le generează - activităţile economice (comerciale, 

industriale), infrastructura de transport şi telecomunicaţii (din ce în ce mai bine dezvoltate), 

serviciile urbane de bună calitate. Toate acestea au ca efect, în ultimă instanţă, crearea de noi 

locuri de muncă şi determină o calitate sporită a vieţii citadinilor; 
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 prin efectele negative pe care le presupune pentru mediu (creşterea poluării aerului, dar şi 

a celei sonore – în principal datorită traficului intens, diminuarea spaţiilor verzi în favoarea 

construcţiilor sau implantării de noi întreprinderi) şi pentru o mare parte din populaţia urbană 

(este vorba despre inechităţile sociale). 

Urbanizarea secolului XX a spori brusc importanţa oraşelor. Monitorizarea prin satelit indică 

asupra modificărilor mari legate de activitatea omului, apte de a destabiliza echilibrul ecologic - 

creşterea enormă a serelor în sudul Spaniei, fermelor pentru creşterea crevetelor în Asia şi 

America Latină, peninsula gigantică în delta râului Yangtze, care a apărut în rezultatul 

acumulării rocilor sedimentare, topirea gheţarilor în munţi şi la polurile Pământului, tăierea 

pădurilor în America de Sud, unde timp de un an suprafaţa junglelor s-a redus cu 26 mii km.p., şi 

incendierea pădurilor în Africa şi alte regiuni. 

Locul pădurilor îl ocupă oraşele. Cel mai mult s-au extins megapolisele Pekin, Dacca, Deli şi 

Santiago. Oraşele consumă o cantitate enormă de apă, produse alimentare, lemn, metal, 

producând în acelaşi timp o cantitate enormă de deşeuri, casnice şi industriale, apă poluată şi 

gaze de eşapament, care duc la încălzirea globală. 

Din cauza migrării ţăranilor în raioanele urbane ritmurile creşterii populaţiei oraşelor 

depăşesc de 2 ori creşterea generală a populaţiei. Către anul 2030 în toate regiunile majoritatea 

va constitui populaţia urbană. 

Oraşele consumă 75% din resursele naturale ale lumii şi produc 75% din deşeurile globale. În 

ţările în curs de dezvoltare, unde populaţia oraşelor creşte în cele mai mari ritmuri, peste un 

miliard de oameni nu au spaţiu locativ asigurat cu apă şi canalizare. 

Economia politică a oraşelor ca ramură a ştiinţei economice a căpătat dezvoltare în anii 70-80 

ai secolului XX [115 p.153; 120]. 

La aceasta a contribuit urbanizarea activă în Asia, Africa, America Latină, legată de migrarea 

a milioane de locuitori ai satelor, care nu dispun de calificarea necesară şi deprinderi sociale în 

oraşele mari. În jumătatea a doua a secolului XX Kairul, Mexico, Rio de Janero, Deli, Jakarta au 

depăşit după numărul populaţiei Londra, Parisul şi ale oraşe europene [123, p.20]. 

La finele anilor 90 a căpătat dezvoltare teoria reconstrucţiei oraşelor, au fost elaborate 

principiile şi metodele politicii urbane, orientate pentru reglementarea activă a tuturor părţilor 

vieţii oraşului şi regiunii ca parte a economiei mondiale globale şi nu doar a populaţiei cu 

asigurarea autonomă a vitalităţii [107]. Această idee este activ dezvoltată de către economiştii 

Italiei [14] şi altor ţări ale CE. 

În secolul XXI a obţinut o dezvoltare deosebită sectorul necomercial în economia urbană, 

reprezentat de organizaţiile ştiinţei fundamentale, culturii, educaţiei şi învăţământului, ocrotirii 
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sănătăţii, deservirii sociale, ecologiei. Sectorul public al economiei (public economics) în SUA 

acordă peste 55% locuri de muncă [60] şi este condus cu implicarea activă a administraţiei locale 

şi organizaţiilor obşteşti, care acoperă cheltuielile sale cu venituri proprii şi proiecte, cheltuind 

beneficiul doar pentru dezvoltarea businessului propriu şi în scopuri de binefacere. După 

acreditarea care confirmă efectul social al activităţii lor, ei sunt scutiţi complet sau parţial de 

impozite. 

Pot fi definite următoarele noi trăsături ale oraşului mare ca sistem social-economic. 

1. Modificarea statutului economic al oraşelor, transformarea lor din centre administrative cu 

ramuri tradiţionale ale industriei în centre inovaţionale culturale, financiare şi logistice cu 

producţie cu tehnologii avansate. Megapolisurile New York, Chicago, Los-Angeles, Rio de 

Janeiro etc. nu sunt capitale nici ale statelor, nici ale regiunilor. 

Oraşele europene au devenit centre de prestare a serviciilor, centre inovaţionale şi financiar-

comerciale ale economiei mondiale, administraţia orăşenească în măsură mai mare se orientează 

spre coordonarea intereselor sectorului privat, diverselor grupuri sociale şi clase, şi nu spre 

conducerea întreprinderilor municipale [22, p. 219 ]. Provocările pentru administraţia 

orăşenească sunt legate, mai întâi de toate, cu dezvoltarea planificării strategice, participarea 

cetăţenilor la conducere (citizen participation) şi asigurarea stabilităţii mediului urban [8]. 

Într-un şir de monografii se studiază rolul oraşelor în calitate de centre financiare [123], 

evoluţia oraşelor mari în societatea postindustrială [9]. 

Caracteristicile sistemului urban. Din analiza încercărilor de definire se deprind câteva 

trăsături comune: 

- tendinţa de a opune permanent conceptul de oraş celui de sat (contradicţia dintre oraş şi sat 

începe odată cu trecerea de la orânduirea gentilică la stat... şi continuă de-a lungul întregii istorii 

a civilizaţiei; 

- concentrarea considerabilă a populaţiei şi locuinţelor (predominant colective şi mai puţin 

individuale); 

 existenţa unui număr minim de locuitori (variabil de la un stat la altul în general), sub 

care gruparea social-economică îşi pierde caracterul urban; 

 un cadru şi un mod de viaţă specific, ce oferă un confort social ridicat, diferenţiat şi 

totodată specific sub aspectul muncii, cazării, deservirii, echipării tehnice şi recreării; 

 concentrarea activităţilor economice neagricole, accentul punându-se pe indus-trie, 

comerţ, administraţie, servicii etc., deoarece în spaţiul urban se transportă, se prelucrează, se 

cumpără şi se vând materii prime şi produse finite, se face educaţie, se conduc întreprinderile de 

stat sau pur şi simplu se locuieşte etc. 
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La nivel internaţional este imposibil de stabilit o regulă generală în definirea şi clasificarea 

aşezărilor în oraşe şi sate. Totuşi se conturează câteva criterii: 

 Criteriul numeric (statistic) are în vedere mărimea demografică a centrelor. Cifra minimă 

de 2.000 de locuitori este stabilită în Franţa încă din 1887. Numeroase ţări au acceptat principiul 

pragul stabilit prin numărul populaţiei, satele care trec de acest prag minimal fiind declarate 

oraşe. Valoarea pragului minim variază însă de la o ţară la alta, de la numai 250 de locuitori în 

Danemarca, 300 în Islanda, 1.000 în Canada, Scoţia, Malaysia, 2.500 de locuitori în S.U.A. sau 

Thailanda - până la 10.000 de locuitori în ţări ca Spania, Elveţia sau 20.000 în Olanda etc. 

 Criteriul numeric asociat cu nivelul de dotare edilitar sau cu criteriul administra-tiv; 

ponderea maximală a populaţiei agricole; densitatea populaţiei şi a locuitorilor etc. 

 Criterii hotărâte de către guvern, - în cazul unor ţări ca România, Ungaria, Bulgaria, 

Polonia, Suedia, Anglia, Japonia, Republica Sud-Africană etc.  

 - unde oraşele sunt decretate prin acte normative ce au la bază o serie de criterii: poziţia 

geografică favorabilă, dimensiunea demografică; potenţialul economic diversificat şi funcţii 

economice productive şi neproductive viabile; structura urbanistică şi organizarea 

corespunzătoare a intravilanului; structura profesională a populaţiei; gradul de dezvoltare a 

serviciilor etc. 

Elementele sistemului urban. Pornind de la faptul că „oraşul reprezintă un spaţiu urban 

amenajat, cu funcţii multiple în viaţa socială şi cu numeroase relaţii cu exteriorul său”, rezultă, în 

mod necesar, „necesitatea abordării sale ca un sistem socio-spaţial” [87]. 

Oraşul, este alcătuit din mai multe elemente aflate în relaţii de inter-condiţionare şi 

interdependenţă (de exemplu, cadrul natural constituie un element restrictiv pentru dezvoltarea 

urbană (amplasarea unităţilor economice a dotărilor urbane), asigură protecţia ecologică a 

populaţiei, asigură protejarea unor componente valoroase ale cadrului construit sau ale modului  

natural, iar relaţiile dintre unităţile economice şi locuinţe, respectiv echiparea tehnică a spaţiului 

urban sunt relaţii spaţiale şi presupun o cât mai bună ajustare spaţială, o amplasare eficientă 

pentru a minimaliza lungimea şi durata deplasărilor zilnice la locul de muncă şi pentru a 

beneficia de dotările tehnice urbane cu costuri minime), pe baza cărora se construieşte o matrice 

a structurii urbane (figura 2.1.). 
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  CN UE DU FN P L SP C CCC ET 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CN 1  ○ ○   ○ ○  ○  

UE 2 ○   ●  ○  ○  ○ 

DU 3 ○    ● ○  ○  ○ 

FN 4  ●   ●   ●   

P 5   ● ●  ● ● ●   

L 6 ○ ○ ○  ●   ○ ○ ○ 

SP 7 ○    ● ○  ○   

C 8  ○ ○ ● ● ○ ○   ○ 

CCC 9 ○     ○     

ET 10  ○ ○   ○  ○   

Legendă: 

○- relaţii spaţiale 

   ●- relaţii cantitative 

Fig. 2.1. Matricea structurii urbane.  

Sursa: [98, p. 54] 

Dintre acestea cele mai reprezentative sunt: 

 cadrul natural (CN) - caracteristicile solului şi subsolului, condiţiile climatice şi 

hidrografice, specificul vegetaţiei naturale etc.; 

 unităţile economice (UE) - unităţile de producţie, depozitare şi desfacere etc. 

 dotările urbane (DU) - reprezentate de gări, staţii de călători, depouri, staţii de 

epurare a apei etc. care asigure servicii de tip urban; 

 spaţiile verzi (SV) – zonă de odihnă şi agrement, zone sportive, alte plantaţii etc.; 

 echiparea tehnică (ET) - reţele edilitare de apă potabilă şi industrială, canalizare, 

gaze, termoficare, telefonie, electricitate; 

 cadrul construit şi compoziţional (CCC) - reprezentat prin zone de locuit, diferite 

dotări sociale, culturale şi religioase, monumente etc.; 

 circulaţia (C) persoanelor şi mărfurilor prin intermediul reţelelor rutiere, feroviare 

şi aeriene din zonă; 

 locuinţele (L) - fondul locuibil existent pe grade de confort şi zone de amplasare, 

disponibil de terenuri pentru un ansamblu de locuit etc.; 
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 populaţia (P) - prin toate caracteristicile sale: număr, structură pe grupe de vârste 

şi sexe, structuri socio-profesionale etc.; 

 forţa de muncă (formaţiuni municipale) - sub aspectul resurselor de muncă, grad 

de valorificare, deplasări, distribuirea în teritoriu etc. 

Funcţiunile urbane. Funcţiunile sistemului urban au în vedere: 

a) funcţiunea economico - productivă (FEP); 

b) funcţiunea de locuire (FL); 

c) funcţiunea cultural - administrativă şi de servire (FCS); 

d) funcţiunea de comunicare (FC); 

e) funcţiunea ecologică şi de relaxare (FER); 

f) funcţiunea estetică (FE); 

g) funcţiunea strategică (FS). 

Urbanizarea privită ca un proces continuu, dinamic este o activitate operaţională, prin 

detalierea şi delimitarea în teren a prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului; 

integratoare, prin sintetizarea politicilor sectoriale privind gestionarea teritoriului localităţilor; 

normativă, prin precizarea modalităţilor de utilizare a terenurilor, definirea destinaţiilor şi 

gabaritelor de clădiri, inclusiv infrastructura, amenajările şi plantaţiile.  

Astăzi, zonele urbane sunt zone complexe: rezidenţiale, industriale, culturale, 

administrative, ştiinţifice, de învăţământ, comerciale, având căi de comunicaţie interne şi externe 

complexe.  

Dezvoltarea unui sistem urban este în mod substanţial influenţată de aplicarea unui 

management adecvat, axat pe următoarele ţinte principale: dezvoltarea infrastructurii şi 

asigurarea accesului la această infrastructură; asigurarea accesului la locuinţă; protecţia mediului 

ambiant.  

Tabelul 2.1. Gruparea judeţelor şi localităţilor după numărul locuitorilor, în anul 2008 

Grupe de judeţe, municipii oraşe şi 

comune, după numărul locuitorilor 

Numărul judeţelor , municipiilor oraşelor şi 

comunelor 

Numărul 

locuitorilor 

 Date absolute Total 

(%) 

Date 

absolute 

Total (%) 

JUDEŢE     

TOTAL  42  100  21.504.442  100,0  

sub 300.000  6  14,3  1.581.020  7,3  

300.000 - 399.999  10  23,8  3.457.076  16,1  

400.000 - 499.999  9  21,4  4.024.660  18,7  

500.000 - 599.999  6  14,3  3.378.308  15,7  

600.000 - 699.999  4  9,5  2.621.874  12,2  

700.000 - 799.999  4  9,5  2.853.339  13,3  
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800.000 şi peste  3  7,2  3.588.165  16,7  

MUNICIPII ŞI ORAŞE      

TOTAL  320*  100,0  11.835.328  100,0  

sub 3.000  6  1,9  15.222  0,1  

3.000 - 4.999  15  4,7  62.925  0,5  

5.000 - 9.999  98  30,6  720.660  6,1  

10.000 - 19.999  100  31,2  1.364.106  11,5  

20.000 - 49.999  57  17,8  1.781.052  15,1  

50.000 - 99.999  20  6,3  1.457.895  12,3  

100.000 - 199.999  13  4,1  1.738.331  14,7  

200.000 - 999.999  10  3,1  2.751.156  23,3  

1.000.000 şi peste  1  0,3  1.943.981  16,4  

COMUNE      

TOTAL  2.860*  100,0  9.669.114  100,0  

Sub 1.000  75  2,6  57.199  0,6  

1.000 - 1.999  587  20,6  936.260  9,7  

2.000 - 4.999  1.743  60,9  5.642.091  58,4  

5.000 - 99.999  432  15,1  2.778.916  28,7  

100.000 şi peste  23  0,8  254.648  2,6  

      

* Conform organizării administrative a teritoriului existentă la 1 iulie 2008  

Sursa: [6] 

În România, s-au înregistrat fluctuaţii ale numărului populaţiei urbane în raport numărul 

populaţiei din mediul rural astfel:  la nivelul anului 1985, cele două procente au fost egale (50% 

în mediul urban şi 50% în mediul rural,11.370.092 populaţie rurală şi 11.354.744 populaţie 

urbană); evoluţie ascendentă în perioada 1986 (11.540.494) - 2001(12.243.748); evoluţie 

descendentă, ajungând, de la 12.608.844 locuitori (la 1 iulie 1990), la 11.913.938 locuitori (la 1 

iulie 2006), la 11.877.659 (la 1 iulie 2007) şi la 11.835.328 (la 1 iulie 2008).  

Creşte continuu procentul populaţiei urbane în raport cu populaţia din mediul rural, care 

este relevată în tabelul 2.1. Analiza numărului de locuitori din municipiile şi oraşele ţării, arată 

că 6,1% au o populaţie între 5.000 - 9.999 locuitori, 11,5% dintre acestea au între 10.000 - 

19.999 locuitori, urmate de cele cu o populaţie cuprinsă între 20.000 - 49.999 locuitori, care au o 

pondere de 15,1%.  

Calitatea vieţii în mediul urban este determinată de calitatea aerului, nivelul de zgomot, 

gestionarea deşeurilor de orice natură, situaţia spaţiilor verzi şi a zonelor de agrement, calitatea 

serviciilor (de toate tipurile) oferite populaţiei. 

2. Noile tendinţe ale urbanizării, legate de integrarea oraşelor cu localităţile suburbane pe 

baza sistemului unic al comunicaţiilor.  

Într-un şir de monografii se cercetează specificul urbanizării şi suburbanizării în ţările 

dezvoltate şi în curs de dezvoltare, legate de scoaterea din oraşele mari a industriei, plecarea 
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familiilor înstărite în suburbii cu calitatea vieţii mai înaltă şi segregarea grupurilor social-etnice 

[54 ].  

Aşa, în SUA cel mai nivel al calităţii vieţii a fost recunoscut în anul 2005 în or. Camden 

(statul New Jersey), unde după închiderea şantierelor navale s-a majorat cota săracilor, care 

locuiesc în cartierele semidistruse. Timp de 100 ani aici a fost construită doar o singură 

bibliotecă, iar după numărul de crime cu omoruri la 10 mii de locuitori ai oraşul a ocupat primul 

loc în SUA. Penultimele locuri după calitatea vieţii ocupă capitala automobilistică Detroit şi or. 

Sent Luis. 

Noul urbanism plasează în centrul planificării urbane depăşirea conflictului culturilor şi 

intereselor. Aceasta este actual şi pentru SUA [101] şi pentru România. Oraşul viitorului, după 

cum au demonstrat cercetările economiştilor englezi [44], trebuie să obţină o nouă înfăţişare de 

centru cultural şi turistic cu ajutorul planificării sociale. 

Este interesantă experienţa edificării spaţiului locativ confortabil în Chicago (populaţia 4 

mil. pers.). În anii 90 populaţia centrului oraşului (downtown) a crescut cu 1/3 – până la 72843 

pers. (datele Brookings Institution) din contul restabilirii şi construcţiei blocurilor locative. Patru 

din fiecare zece locuitori ai centrului oraşului Chicago sunt proprietari de case sau 

condominiumuri, ceea ce permite de a continua viaţa în centru «24 din 24 ore». 

În studiul ”Who Lives Downtown” se compară 45 de centre orăşeneşti ale ţării. La 

jumătatea secolului trecut centrele multor oraşe ale Americii au rămas pustii, locuitorii au 

preferat suburbiile. 

Totul s-a schimbat la finele anilor 90, când or. Los-Angeles a construit în centru un 

stadion pentru atragerea orăşenilor, iar New York şi Filadelfia au edificat noi plazze comerciale 

şi au renovat pe cele vechi. Centrele acestora au devenit momeală pentru tinerii profesionişti, 

perechile fără copii etc. 

Studiul recomandă altor oraşe ale Americii să ia exemplu de la downtown Chicago, unde 

tot mai mulţi oameni nu închiriază, ci procură spaţiu locative în proprietate privată. «Dacă voi 

investiţi bani în spaţiu locativ, voi investiţi şi în comunitate, vă străduiţi să faceţi din ea cel mai 

bun loc pentru viaţă». 

În acelaşi timp pe axa 0a-anii,axa 0n-numărul este arătat pe ani numărul de case mobile 

utilizate în SUA. Pensionarii părăsesc oraşele mari, vânzând locuinţele la preţ înalt şi procurând 

case ieftine în raioane favorabile pentru locuit. În SUA 22 mil. pers. (vârsta medie - 54,1 ani, 

componenţa medie a familiei - 2 pers., din ele 88% - albi, venituri medii - 28 mii dolari pe an, 

39% posesori mai în vârstă de 60 şi doar 7% - mai tineri 30 ani) locuiesc în case mobile. 
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Numărul lor creşte (vezi figura 2.2), iar într-un şir de formaţiuni municipale de sud şi de vest 

locuiesc peste 30% din numărul total al locuitorilor. 

 
Fig.2.2. Numărul de case mobile utilizate în SUA (mil.) 

Sursa: [26, p.252] 

Calitatea vieţii este o componentă esenţială în dezvoltarea socio-economică a României. 

Pentru locuitorii oraşelor şi municipiilor, adică pentru peste 55% din populaţia României, 

calitatea vieţii este strict condiţionată de calitatea serviciilor de gospodărie comunală şi a 

mediului în care trăiesc.  

În structura serviciilor de gospodărie comunală sunt incluse: alimentarea cu energie 

electrică şi gaze; captarea şi distribuţia apei potabile; canalizarea şi epurarea apelor uzate şi 

meteorice; producţia şi distribuţia energiei termice pentru încălzire şi apă caldă; întreţinerea 

străzilor, spaţiilor verzi şi obiectivelor din domeniul public; transportul local public, 

administrarea, întreţinerea şi repararea fondului locativ de stat; colectarea, transportul, 

depozitarea şi eliminarea definitivă a deşeurilor menajere.  

Zonele rezidenţiale sunt proprietate majoritar de stat sau majoritar privată, după cum 

fondurile care contribuie la realizarea lor sunt bugetare şi private. Dinamica dezvoltării zonelor 

rezidenţiale este exemplificată în tabelele 2.2. și 2.3.  

Tabelul 2.3. Locuinţe finanţate din fonduri private  

An  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  

Total  25.300  24.398  22.910  25.160  27.742  34.782  43.000  61.171  

Cu 1 cameră  1.363  1.331  1.053  1.191  1.041  1.356  2.307  3.688  

Cu 2 camere  5.868  5.259  4.326  4.806  4.672  5.864  6.640  13.030  

Cu 3 camere  8.009  7.556  6.779  7.127  7.589  9.278  11.494  16.303  

Cu 4 camere si peste  10.060  10.252  10.752  12.036  14.440  18.284  22.559  28.150  

Sursa: [6]
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După cum se observă, ponderea locuinţelor construite cu fonduri private este superioară 

celor asigurate din fonduri bugetare. Balanţa fondului de locuinţe relevă dinamica construcţiilor 

rezidenţiale în mediul urban, corelată cu cea din mediul rural. Potrivit cerinţelor actuale, multe 

locuinţe au fost transformate în spaţii de utilitate comercială prin construcţii noi şi adăugiri la 

cele existente.  

Tabelul 2.3. Locuinţe finanţate din fonduri publice  

An  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  

Total  1.285  2.956  6.086  4.903  5.126  4.856  4.299  6.084  

Cu 1 cameră  261  1.190  2.314  2.012  2.098  1.682  1.544  1.644  

Cu 2 camere  522  1.181  3.003  2.456  2.510  2.728  2.103  3.668  

Cu 3 camere  418  510  712  394  483  337  514  576  

Cu 4 camere şi peste  84  75  57  41  35  109  138  196  

Sursa: [6] 

Fondul de locuinţe existent la sfârşitul anului 2008 în România, a fost de 8.328.663.  

Din fondul total de locuinţe terminate, la sfârşitul anului 2008, 6.084, adică 9,1% locuinţe 

sunt proprietate de stat, iar 61.171, adică 90,9% locuinţe sunt proprietate privată.  

În principal, urbanizarea spaţiului este datorată: mutării activităţilor industriale, artizanale 

şi a serviciilor la periferiile oraşelor sau în mediul rural, dezvoltării infrastructurilor de transport 

(reţele feroviare, şosele, autostrăzi, linii electrice). 

3. Internaţionalizarea şi globalizarea economiei şi culturii impun oraşul să se adapteze la 

noile condiţii [60, p. 32 ]. După cum au demonstrat cercetările istoriei mondiale ale oraşelor [72, 

p. 218 ] şi raportul dintre memoria lor istorică şi problemele contemporane [100, p. 125 p.] 

oraşele mari din întreaga lume formează o reţea internaţională, verigile căreia concurează tot mai 

aspru între ele [19, p.117]. Totodată, nu investitorii trebuie să conducă oraşul. ci, viceversa, 

oraşul trebuie să creeze condiţii pentru îmbinarea cea mai favorabilă a intereselor locuitorilor, 

investitorilor şi administraţiei. 

În ultimii ani concurenţa între oraşele şi regiunile mondiale se amplifică, vor birui în 

această competiţie oraşele cu sistem inovaţional dezvoltat, capabile de a înainta şi realiza noi idei 

mai cu succes decât în oraşele, care dispun de structură industrială învechită, mecanism 

tradiţional de adoptare a deciziilor şi organizării dezvoltării social-economice. 

Însemnătate deosebită în condiţiile globalizării capătă dezvoltarea pieţei flexibile a 

resurselor de muncă, infrastructurii inovaţionale, apte să acorde un spectru larg de servicii 

financiare şi de consultanţă, precum şi felul de a gândi al populaţiei, deschiderea lor pentru 

inovaţiunile sociale, economice şi tehnologice, încrederea şi înţelegerea reciprocă a 

antreprenorilor, angajaţilor, sindicatelor şi administraţiei locale. De aceasta depinde climatul de 
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afaceri şi inovaţional, imaginea (faţa) oraşului în ochii investitorilor, dezvoltarea cooperării 

institutelor private şi obşteşti (parteneriatul privat-public). 

Institutul de cercetare al companiei «McKinsey» a efectuat analiza pe exemplul a patru 

ţări în curs de dezvoltare din punct de vedere investiţional - China, Brazilia, India şi Mexic, a 

studiat efectul stimulării fluxului de investiţii. Concluziile cercetării confirmă: vacanţele fiscale, 

subvenţiile, pământul gratuit, de regulă, nu sunt tratate de către investitorii direcţi, inclusiv cei 

din străinătate, în calitate de factori principali, care influenţează asupra adoptării deciziilor 

privind investirea. Este mult mai importantă stabilitatea economică, garanţiile menţinerii 

condiţiilor favorabile pentru activitatea investiţională, calitatea infrastructurii şi forţei de muncă, 

accesibilitatea terminalelor de transport ale portului. 

Despre climatul investiţional favorabil se poate vorbi doar în cazul în care s-a reuşit 

crearea unui mediu, la fel de favorabil pentru oricare investitor - transparent, care să excludă 

situaţia de discriminare, barierele etc. 

Fiecare administraţie publică locală acţionează în virtutea principiului autonomiei publice 

locale şi îşi poate concepe propria strategie de dezvoltare economico-socială. Totuşi, fondurile de 

care dispun autorităţile publice locale sunt limitate. O parte dintre aceste fonduri sunt repartizate 

de la Bugetul de Stat, o altă parte provin din impozitele şi taxele plătite de contribuabili, însă ele 

sunt total insuficiente pentru finanţarea unor programe costisitoare de dezvoltare a infrastructurii, 

sau de implementare a unor proiecte cu impact social. În aceste condiţii, singura soluţie viabilă a 

autorităţilor este aceea de a realiza programe atractive pentru investitori.  

Investitorii prezintă interes în a încheia parteneriate cu administraţiile publice locale din 

următoarele considerente:  

 statutul de parte activă în cadrul unor astfel de parteneriate este de natură să 

faciliteze accesul investitorilor la surse de finanţare din partea autorităţilor centrale;  

 implicarea în proiecte pe termen lung conduce la crearea unui climat de stabilitate 

la nivelul investitorilor, datorat inclusiv faptului că multe dintre fondurile imobilizate în proiecte 

de infrastructură sunt garantate de către stat;  

 colaborarea cu instituţii ale statului este de natură să confere un plus de notorietate 

investitorilor în propriile domenii de activitate, şi să câştige încrederea mai multor clienţi pe 

pieţele pe care acţionează;  

 organismele europene utilizează fondurile de investiţii ca mijloc de atingere a 

obiectivelor specificate în reglementările comunitare cu privire la strategiile de dezvoltare 

regională. Obiectivele strategice ale Uniunii Europene prevăd dispoziţii referitoare la impactul de 
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mediu, la impactul social, sau la orientarea către o dezvoltare durabilă, iar o modalitate eficientă 

de implementare a acestor obiective este implicarea directă în activităţi investiţionale;  

 investiţiile realizate în zonele declarate defavorizate sau calamitate de către 

autorităţi reprezintă excelente oportunităţi de afaceri pentru investitori datorită multiplelor 

facilităţi de ordin fiscal oferite de către Guvern.  

În contextul integrării în Uniunea Europeană, comunităţile locale beneficiază de 

oportunităţi noi de dezvoltare prin accesarea fondurilor structurale. Conform estimărilor, noile 

State Membre vor trebui să investească aproximativ 11 miliarde EUR în infrastructură doar 

pentru a se alinia cerinţelor impuse de directivele europene. În plus, „Institutul German de 

Cercetări Economice preconizează că noile state membre, inclusiv România şi Bulgaria, vor avea 

nevoie de investiţii în infrastructură de aproximativ 515 miliarde EUR necesare pentru a atinge 

nivelul statelor UE premergător aderării din 2004 în domenii precum telecomunicaţiile, 

transporturile, energia, protecţia mediului, cu alte cuvinte 5% din PIB-ul acestor ţări în următorii 

15 ani [90].  

În condiţiile globalizării oraşele căpătă semnificaţie nouă, devin centre de relaţii 

internaţionale şi interetnice [68].  

Sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI s-au marcat cu explozia fuziunilor şi 

absorbţiilor de firme, îndeosebi în aşa ramuri cum sunt telecomunicaţiile, prelucrarea produselor 

petroliere, farmaceutica, automobilistica, ramura aviacosmică, alimentaţia, în sfera serviciilor 

financiare şi de audit. După cum au demonstrat cercetările [7], aceasta a avut o mare influenţă 

asupra extinderii legăturilor de cooperare ale economiei regionale. 

Toate acestea au făcut actuală cercetarea economiei anclavelor etnice [125 ], diferenţelor 

naţionale în stilul managementului, sferelor specifice de aplicare a muncii etc. În SUA, de 

exemplu, vietnamezii şi chinezii au ocupat poziţii înalte de concurenţă în legumărit, chinezii – în 

alimentaţia publică şi sfera serviciilor sociale etc. Pentru oraşele României este deosebit de 

actuală dezvoltarea relaţiilor cu ţările culturii europene, chineze, indiene şi islamice ale 

businessului. 

Reconstrucţia complexă a oraşelor trebuie să se orienteze spre perspectivele 

integraţioniste. Aceasta presupune dezvoltarea primordială a telecomunicaţiilor, centrelor de 

comunicaţii de afaceri, expoziţiilor, centrelor de cultură naţională ale actor popoare europene şi 

asiatice. Actualitatea acestei probleme este confirmată de cercetări speciale [44]. 

4. Informatizarea permite de a transforma oraşul în maşină antreprenorială [116], sistem 

unic de deservire a businessului. După cum au demonstrat cercetările speciale [9, p. 124], aceasta 

duce la crearea oraşului digital (digital city), unit prin reţeaua Internet, şi reţeaua mondială de 
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oraşe, care creează posibilităţi absolute noi pentru dezvoltarea industriei serviciilor, cooperării 

internaţionale şi mecanismului de management urban [101, p. 141]. 

5. Creşterea rolului factorilor sociali ai dezvoltării oraşelor contemporane au condiţionat 

trecerea de la cercetările pur economice la cele socioeconomice, care îmbină metodele ştiinţelor 

economice, sociologiei, psihologiei sociale, politologiei, etnografiei etc. [108 ]. Utilizarea de 

rând cu metodele modelării matematico-statistice [109, p.86] a sondajelor sociologice, 

interviurilor etc. permite de a studia mai aprofundat  problemele diferenţierii sociale [117, 

p.267], şomajului [136]. 

Aceste cercetări au servit drept bază pentru elaborarea politicii regionale sociale în 

Canada, Marea Britanie şi SUA [54]. În SUA s-a evidenţiat ca o direcţie aparte antropologia 

economică, care studiază specificul comportamentului producătorilor şi consumatorilor, care 

aparţin diferitor grupuri etnice. 

Atenţie deosebită se acordă rolului liderilor regionali şi orăşeneşti, în special, primarilor, 

prefecţilor şi guvernatorilor, stilului de conducere în dezvoltarea social-economică şi renaşterea 

oraşelor americane şi europene [95], care au suportat criza sfârşitului secolului XX. 

În ultimii ani a apărut un şir de noi lucrări privind teoria gestionării oraşului în calitate de 

sistem social-economic. În lucrarea editată de Universitatea din Oxford [61 ], atenţia principală 

este acordată aspectelor de globalizare a managementului social, interacţiunii social-politice a 

administraţiei şi ONN. În studiul centrului ONU [27 ] se generalizează experienţa curăţirii 

oraşelor, depăşirii sărăciei şi gestionării ocrotirii sănătăţii în oraşe. 

Un şir de lucrări este dedicat dezvoltării multiculturii în oraşul contemporan, păstrării 

identităţii naţionale a cetăţenilor, integrării sociale a invalizilor şi oamenilor în etate [29 ]. Pentru 

oraşele europene este deosebit de actuală  problema fragmentării social şi izolării grupurilor 

social-etnice [44]. Universitatea din Oxford a editat monografia privind strategia administraţiei 

orăşeneşti în condiţiile globalizării, care contribuie la dezvoltarea concurenţei interpersonale [19, 

p. 63]. 

O serie întreagă de lucrări în anii 2004-2005 a fost dedicată analizei instituţionale a 

administraţiei orăşeneşti pe baza îmbinării calităţii de lider şi implicării cetăţenilor şi ONN în 

administrarea municipală, dezvoltării administraţiei cu multe niveluri (multi-level) şi 

reprezentate pe larg (multi-actor) – de la cartier până la oraşul în întregime [8]. De pe aceste 

poziţii se examinează istoria societăţii civile şi administraţia orăşenească în Marea Britanie în 

ultimii 200 ani [28 ]. Economiştii americani, de asemenea, consideră cel mai principal îmbinarea 

raţională a implicării autoritare a autorităţilor municipale în viaţa oraşului în conformitate cu 

tradiţiile formate odată cu dezvoltarea diferitor forme de democraţiei. În calitate de bază teoretică 
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a democratizării conducerii se examinează consolidarea legăturilor administraţiei cu societatea 

civilă [101]. 

Realizarea de facto a acestor idei necesită elaborarea sistemului de evaluare a dezvoltării 

sociale a oraşului. 

2.2. Structura prin obiective a administraţiei locale 

Administraţia publică la nivelul unităţilor administrativ teritoriale se organizează şi 

funcţionează pe baza principiilor autonomiei locale, al descentralizării serviciilor publice, 

eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în 

soluţionarea problemelor de interes local.  

Autonomia locala reprezintă forma modernă de exprimare a principiului descentralizării 

administrative şi înseamnă dreptul la autoadministrare. Ea este asociată cu stabilirea unui statut 

distinct al colectivităţilor şi autorităţilor locale, în raport cu  administraţia de stat. Esenţa acestui 

principiu este legată de colectivităţile locale care, în „Carta Europeană: Exerciţiul autonom al 

puterii locale”, adoptată de Consiliul Europei la 15 octombrie 1985 cunosc două accepţiuni: 

1. colectivităţi locale de bază (comune, districte şi departamente);  

2. colectivităţi regionale (regiuni). 

Statele europene se caracterizează printr-o mare diversitate a sistemelor de administraţie. 

În afara unor motivaţii de natura economică, social-politică şi istorică, aceasta diversitate rezultă 

şi din modul de organizare politico-administrativă a puterii politice în fiecare din statele 

europene. Din acest punct de vedere statele europene sunt grupate în: state federale( Germania, 

Austria), state regionale ( Italia, Spania), state unitare ( Franţa, Portugalia, Olanda, România). A 

apărut astfel necesitatea stabilirii unor trăsături general-comune în reglementările organismelor 

europene în ceea ce priveşte colectivităţile locale organizate în unităţile administrativ-teritoriale. 

În anul 1994, Consiliul Miniştrilor înfiinţează  instituţia Congresul Puterilor Locale şi 

Regionale din Europa - organ consultativ reprezentând comunităţile locale. Obiectivul principal 

al congresului îl constituie: garantarea participării puterilor locale în procesul de unificare 

europeană; contribuie la promovarea democraţiei locale şi la dezvoltarea relaţiilor externe între 

comunităţile locale; analizează modul în care statele membre aplică principiile democraţiei 

locale aşa cum au fost ele adoptate prin „Carta Europeană a autonomiei locale” la Strasbourg în 

15 octombrie1985. Carta Europeană de la Strasbourg menţionează faptul că: “Prin autonomie 

locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă pentru colectivităţile locale să reglementeze şi să 

administreze în cadrul legii, sub propria lor răspundere şi în favoarea populaţiei respective, o 
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parte importantă din treburile publice”.  

Constituţiile ţărilor Uniunii Europene - cadrul instituţional şi juridic din fiecare stat 

membru - asigură aplicarea celor şase principii din Carta Europeană a autonomiei locale, pe care 

se întemeiază administraţia publică locală: 

1. recunoaşterea prin Constituţie a legilor şi a altor acte normative privind principiile 

autonomiei locale şi ale descentralizării serviciilor publice; 

2. eligibilitatea autorităţilor locale; 

3. exercitarea deplină a competenţelor în problemele de interes local; 

4. autonomia financiară prin repartizarea de resurse proporţional cu competenţele; 

5. existenţa unui patrimoniu  distinct al comunităţilor locale faţă de cel al statului; 

6. controlul de legalitate al actelor comunităţilor locale. 

Gradul de implementare a acestor principii diferă de la stat la stat membru. 

În categoria administraţiilor publice locale din România se includ prefecturile (ca 

organisme de reprezentare a Guvernului în teritoriu, având rol legislativ), consiliile judeţene, 

locale, orăşeneşti şi comunale, precum şi primăriile (ca autorităţi executive menite să pună în 

aplicare la nivel local deciziile adoptate de către prefecturi sau de către autorităţile centrale 

abilitate). În România autorităţile publice locale se constituie şi funcţionează la nivelul unităţilor 

teritorial-administrative (judeţe), precum şi la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor. Satele 

şi cătunele sunt unităţi administrative fără organisme proprii de conducere, ele aparţinând din 

acest punct de vedere de autorităţile comunelor învecinate.  

Prefecturile reprezintă instituţii publice cu personalitate juridică care se organizează şi 

funcţionează în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, cu rolul de a îndeplini atribuţiile si 

prerogativele conferite prefectului prin Constituţie, Legea Administraţiei Publice Locale şi prin 

alte acte normative. Prefectura are rolul de a reprezenta Guvernul în teritoriu şi de a aplica şi 

implementa deciziile acestuia la nivelul comunităţilor locale. Întrucât prefectura este o autoritate 

locală cu rol de reprezentare, ea este condusă de către un prefect, care este numit de către 

Guvern, la recomandarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  

Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice de la nivel judeţean, cu rol de 

coordonare a activităţii consiliilor comunale şi oraşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice 

de interes judeţean.  

Consiliile locale, municipale, orăşeneşti şi comunale sunt autorităţi colegiale ale 

administraţiei publice locale, ce se bucură de un statut autonom, în sensul că ele deliberează 

asupra intereselor specifice ale colectivităţilor locale şi decid cu privire la modul de realizare a 

acestora fără niciun amestec din partea autorităţilor administraţiei de stat.  
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Primăriile sunt instituţii publice, cu activitate permanentă, care aduc la îndeplinire 

efectivă hotărârile Consiliilor Locale şi soluţionează probleme curente ale colectivităţilor în care 

funcţionează. Primăriile sunt instituţii cu personalitate juridică, având la nivelul colectivităţilor 

locale rolul de putere executivă. Ele sunt conduse de către un primar, care este ales direct de 

către cetăţeni prin vot egal, direct, secret şi liber exprimat.  

Obiectivele autogestiunii locale reprezint în sine un sistem de scopuri politicii publice 

municipale, pentru atingerea cărora organele OAL poartă răspundere în faţa populaţiei 

formaţiuni municipale.  

Putem vorbi de o politică publică atunci când autorităţile locale sau centrale încearcă să 

modifice mediul economic, social sau cultural proiectând în acest scop un program coordonat de 

acţiuni. 

Caracteristicile unei politici publice: 

 Conţine un set de măsuri concrete; 

 Include decizii cu privire la resursele alocate, decizie ce se bazează în mare parte 

pe coerciţie; 

 Descrie un cadru general de acţiune şi de aceea este diferită de o măsură izolată; 

 De obicei implică mai multe categorii de stakeholderi; 

 Are scopuri şi obiective care sunt formulate în funcţie de anumite norme şi valori. 

Principalele avantaje ale gândirii tip politică publică spre deosebire de cea 

normativă/legală sunt următoarele: 

1) Creşterea predictibilităţii impactului pe care îl au programele de politici publice; 

2) Îmbunătăţirea calităţii politicilor guvernamentale printr-o mai bună coordonare 

între instituţii şi printr-o mai mare implicare a acestora în viaţa socială; 

3) Creşterea eficienţei în cazul procesului politicilor publice atât cu privire la 

rezultatele concrete dar şi cu privire la posibilitatea identificării din timp a unor disfuncţionalităţi 

care ar putea afecta aceste rezultate; 

4) Creşterea implicării cetăţenilor şi a organizaţiilor societăţii civile în procesul de 

luare a deciziilor. 

Procesul politicilor publice include următoarele etape: 

1. Stabilirea agendei 

În această etapă diferite probleme ajung în atenţia factorilor de decizie. Actorii politici decid 

problemele care vor intra pe agenda politică. 

2. Definirea problemei 



71 

 

După ce problema este identificată şi face obiectul atenţiei factorilor de decizie sunt 

identificate scopuri şi obiective menite să conducă la rezolvarea acesteia. 

3. Identificare alternativelor şi alegerea soluţiei 

În această etapă sunt identificate mai multe posibile soluţii. Acestea sunt evaluate în 

funcţie de anumite criterii şi, eventual, pe baza unor analize, urmând să fie aleasă soluţia cea mai 

potrivită pentru problema de politici publice. 

4. Implementarea politicii 

Implementarea presupune dezvoltarea unui plan de acţiuni şi punerea acestuia în aplicare. 

5. Monitorizarea şi evaluarea politicilor publice 

Rolul acestor activităţi este acela de a determina eficienţa şi eficacitatea unei politici 

precum şi acela de a o ajusta în funcţie de evoluţia implementării şi rezultatele intermediare. 

 

Fig. 2.3. Ciclul politicilor publice  

Sursa: Elaborat de autor în baza documentelor primare 

Acest circuit reprezintă un model teoretic. Nu toate politicile parcurg în realitate toate 

etapele descrise mai sus. De asemenea, trebuie ţinut cont de faptul că există un flux permanent de 

probleme. De multe ori se întâmpla ca în decursul etapei de implementare să fie identificate noi 

probleme care vor fi ulterior supuse întregului circuit. Sau se întâmplă ca după etapa evaluării o 

parte dintre etape să fie reluate folosindu-se alte metode de atingere a rezultatelor prevăzute 

iniţial. Cu toate acestea, parcurgerea tuturor etapelor prevăzute se poate dovedi de folos mai ales 

în cazul politicilor de amploare, a problemelor complexe care presupun analize mai amănunţite. 
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Din punct de vedere teritorial-administrativ România este divizată în 41 de judeţe, la care 

se adaugă şi municipiul Bucureşti, care din punct de vedere administrativ are aceleaşi prerogative 

cu cele ale unui judeţ.  

Totodată, România este divizată în 2.686 de comune, 166 de oraşe şi 103 municipii. 

Comunele, oraşele şi municipiile au propriul Consiliu Local, care este condus de un primar, decis 

în urma alegerilor locale organizate la fiecare 4 ani.  

Principalii stakeholderi permanenţi ai autorităţilor publice locale sunt cetăţenii pe care 

acestea îi reprezintă, şi care alcătuiesc comunitatea locală. Legătura dintre cetăţeni şi autorităţi 

este una de interdependenţă accentuată, datorită faptului că administraţia publică locală 

reprezintă puntea de comunicare dintre cetăţeni şi autorităţile centrale. Comunitatea locală este 

cea care, prin votul său, încredinţează mandatul primarilor şi consilierilor, spre a obţine o 

reprezentare cât mai bună a propriilor interese. Pe de altă parte, însă, autorităţile publice locale 

au datoria de a menţine o comunicare eficientă cu membrii comunităţii pe care o reprezintă, de a 

realiza o informare adecvată, de a manifesta deschidere faţă de problemele cetăţenilor şi de a-i 

sprijini pe aceştia în demersurile civice pe care le întreprind. Relaţia dintre comunitatea locală şi 

administraţia publică devine cu atât mai importantă cu cât reprezentanţii acestor instituţii au în 

sarcină gestionarea fondurilor primite de la autorităţile centrale, dar şi gestionarea fondurilor 

colectate de la contribuabilii care fac parte din comunitatea locală. Administraţia locală devine, 

pe fondul descentralizării, un resort pentru bunăstarea localităţii, din poziţia de sursă de politici 

de dezvoltare, şi factor de coeziune pentru mediile economic, cultural şi asociativ. 

Responsabilitatea administraţiei locale nu se mai reduce la misiunea de a oferi servicii ieftine şi 

de calitate cetăţenilor ci se amplifică vis-a-vis de toate aspectele imediate privind calitatea vieţii 

cetăţenilor.  

Astfel, în cazul unora dintre localităţi, autorităţile locale au înţeles importanţa şi rolul 

cetăţenilor în buna funcţionare a actului administrativ, şi au adoptat o politică de atragere a 

cetăţenilor în activităţile civice. De asemenea, respectivele instituţii iau în calcul propunerile şi 

iniţiativele venite din partea membrilor comunităţii, le discută, le supun votului şi în unele cazuri 

le pun în aplicare. Este cazul municipiului Giurgiu, care, spre exemplu, în urmă cu trei ani, a dat 

curs iniţiativei cetăţenilor de a închide traficul auto pe magistrala principală a localităţii în zilele 

de duminică, când respectiva arteră devenea zonă pietonală. Un alt exemplu este cel al 

municipiului Constanţa, care publică pe propriul site web, într-o secţiune special destinată 

acestui scop, proiectele pe care urmează să le supună aprobării Consiliului Local. Orice membru 

al comunităţii locale îşi poate exprima părerea privind proiectele publicate, şi poate trimite 

sugestii sau observaţii on-line, la o adresă de e-mail creată în acest scop. În acest fel autorităţile 
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locale implementează una dintre direcţiile planului de reformă în sistemul administraţiei publice, 

care prevede creşterea gradului de implicare a cetăţenilor în procesul decizional la nivelul 

administraţiilor publice.  

Într-un raport realizat în cadrul proiectului „Transparenţa şi etica în administraţia 

publică” [91], proiect PHARE 2003, sunt desprinse o serie de concluzii edificatoare, cum ar fi 

faptul că „unii funcţionari consideră că solicitarea opiniei cetăţenilor şi participarea lor la luarea 

deciziilor este un proces lung şi costisitor care ar creşte birocraţia. De asemenea, în opinia 

funcţionarilor publici, implicarea din proprie iniţiativă a cetăţenilor în procesul de decizie la 

nivel local se realizează în procent de 57%. Nu mai puţin de 45% dintre cei chestionaţi au 

afirmat că cetăţenii nu fac acest lucru din proprie iniţiativă.”  

Tabelul 2.5. Implicarea cetăţenilor în procesul de luare al deciziei 

Instituţia în care lucraţi implică, din proprie iniţiativă cetăţenii în procesul de luare a deciziei ? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid           da 226 45,6 57,4 57,4 

Valid           nu 168 33,9 42,6 100,0 

Total 394 79,4 100,0  

Missing System 102 20,6   

Total 496 100,0   

Eşantion total: 496 funcţionari publici.(260 cu studii superioare şi 236 fără studii superioare)  

„Chestionar aplicat funcţionarilor publici”  elaborat de autor din cadrul proiectului „Transparenţa 

actului decizional şi participarea cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor şi de elaborare a 

actelor normative” 

Sursa: [92] 

Scopurile managementului municipal nu pot fi limitate la cele pur economice, ele sunt 

extrem de diverse, iar scopurile finale poartă caracter social. Subiecţi ai managementului 

municipal sunt, în primul rând, administraţia locală, în al doilea rând, întreprinderile municipale, 

şi, în al treilea rând, organizaţiile, care reprezintă nemijlocit interesele diferitor grupuri de 

populaţie. 

Pentru managementul municipal însemnătate deosebită are capacitatea de a duce tratative 

cu cetăţenii şi cu organizaţiile care reprezintă interesele lor. Aceste organizaţii necomerciale, 

nonguvernamentale, independente şi apolitice se creează pe baza asocierii benevole şi egale în 

drepturi a participanţilor din diferite sfere de activitate. Ele se creează sub formă de asociaţii, 

federaţii şi confederaţii, sunt în drept să creeze subdiviziuni teritoriale, acordă participanţilor 

servicii şi consultaţii, apără drepturile lor şi reprezintă interesele lor în relaţiile cu organele 

puterii, sindicatele şi alte organizaţii non-guvernamentale. 
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Scopurile administraţiei municipale au fost examinate într-un şir de publicaţii [105]. 

Extinderea independenţei managerilor municipali este legată indispensabil de sporirea 

responsabilităţii lor şi consolidează unitatea gestionării. 

Structura managementului municipal, în opinia autorului, include următoarele elemente 

principale: 

- scopurile şi criteriile evaluării eficacităţii gestiunii; 

- obiectul şi subiectul gestiunii; 

-  organizarea conducerii; 

- baza financiară a conducerii. 

Scopurile administraţiei municipale în societatea postindustrială se schimbă în mod 

cardinal. Anterior ele constau în atragerea în circuitul economic a noilor zăcăminte de minerale, 

valorificarea noilor pământuri, construcţia noilor întreprinderi industriale, predominant în oraşele 

mari. 

În condiţiile contemporane scopul principal al administraţiei municipale constă în sporirea 

calităţii serviciilor sociale, prestate populaţiei formaţiunii municipale, dezvoltarea şi utilizarea 

eficientă a potenţialului social-economic, şi pe această bază - atingerea şi sporirea 

competitivităţii formaţiunii municipale pe piaţa regională, naţională şi globală. În conformitate 

cu aceasta se dezvoltă marketingul ca funcţie a administraţiei municipale [12]. 

Elaborarea arborelui scopurilor administraţiei municipale se bazează pe teoria generală a 

sistemelor. Scopul trebuie să fie conştientizat de către subiecţii administraţiei municipale ca 

necesitate legată de extinderea problemelor actuale. Legătura dintre necesităţi şi scopuri este 

mediată de interesele subiecţilor respectivi. Prin intermediul planurilor şi programelor 

municipale ea se realizează în acţiunile acestor subiecţi în vederea rezolvării problemelor 

apărute. La baza construirii arborelui scopurilor se află analiza sistemică. 

Obiect al reglementării municipale indirecte sunt firmele amplasate pe acest teritoriu, 

instituţiile şi corporaţiile financiare, inclusiv transnaţionale, care pot fi investitori şi creatori de 

filialele şi întreprinderile în formaţiuni municipale. 

Printre obiectele administraţiei municipale se numără economia formaţiunii municipale, 

care nu se află în proprietatea sau dispoziţia acesteia, dar serveşte drept sursa principală de locuri 

de muncă, venituri şi consumator principal al resurselor şi gospodăria municipală în calitate de 

sistem al vitalităţii formaţiunii municipale, care se află în proprietatea, dispoziţia lui sau care 

lucrează conform contractelor  în formaţiuni municipale [34]. 

Autorităţile locale, totodată, pot crea companii de dezvoltare regională, de acordare a 

asistenţei micului business, sucursale regionale ale fondurilor de cercetări fundamentale şi 
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dezvoltare tehnologică, fonduri investiţionale şi bănci, centre ştiinţifice şi informaţionale, a 

investi mijloace (în calitate de acţionari, creditori sau antreprenori) în unele proiecte 

investiţionale. 

Fundamentul economic a administraţiei locale constituie trei subsisteme: patrimoniul aflat 

în proprietate municipală, mijloacele bugetelor locale, precum şi drepturile patrimoniale ale 

formaţiunii municipale [33]. 

În proprietatea formaţiunilor municipale se află patrimoniul destinat pentru: 

- soluţionarea problemelor de însemnătate locală stabilite prin lege; 

- exercitarea anumitor împuterniciri de stat, transmise organelor administrării locale: 

- asigurarea activităţii organelor AL, colaboratorilor municipali, angajaţilor 

întreprinderilor şi instituţiilor municipale. 

În proprietatea localităţilor se pot afla: 

1. bunurile destinate pentru asigurarea cu energie termică, electrică, gaze şi apă a 

populaţiei, salubrizare, asigurarea populaţiei cu combustibil, iluminarea străzilor; 

2. drumurile auto publice, podurile şi alte edificii inginereşti de transport  în limitele 

localităţilor (cu excepţia edificiilor de însemnătate naţională şi regională); 

3. fondul locativ de uz social (în condiţiile contractului de chirie socială), precum şi 

bunurile, necesare pentru întreţinerea acestuia; 

4. transportul de călători şi alte bunurile destinate pentru deservirea de transport a 

populaţiei în limitele localităţii; 

5. bunurile destinate pentru prevenirea şi lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale, 

precum şi pentru asigurarea măsurilor primare de stingere a incendiilor; 

6. bibliotecile; 

7. bunurile destinate pentru organizarea odihnei şi asigurării locuitorilor localităţii cu 

servicii ale organizaţiilor culturii; monumentele istoriei şi culturii de însemnătate locală; 

8. bunurile destinate pentru dezvoltarea pe teritoriul localităţii activităţilor sportive; 

9. bunurile destinate pentru organizarea amenajării şi înverzirii teritoriului localităţii, 

amenajării locurilor publice şi de odihnă a populaţiei; 

10. bunurile destinate pentru acumularea şi scoaterea deşeurilor menajere şi a 

gunoiului; 

11. bunurile, inclusiv loturile de pământ, destinate pentru organizarea serviciilor rituale 

şi întreţinerea locurilor înmormântărilor; 

12. bunurile destinate pentru publicarea oficială a actelor normative municipale etc.; 

13. loturile de pământ, raportate la proprietatea municipală a localităţii în conformitate 
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cu legile naţionale; 

14. obiectele acvatice situate pe teritoriul localităţii; 

15. pădurile amplasate în limitele localităţilor populate. 

Structura municipală prin obiective a organizării APL se stabileşte prin lista problemelor 

de însemnătate locală şi funcţiilor instituţionale, care se transmit organelor APL prin legi şi 

contracte. Această listă se compune din problemele raportate la competenţa organelor APL prin 

Constituţia (posesia, utilizarea, dispunerea şi gestionarea proprietăţii municipale; formarea, 

aprobarea şi utilizarea bugetului local; protecţia ordinii publice), legile naţionale (planificarea 

dezvoltării social-economice complexe a formaţiunilor municipale, asigurarea dezvoltării 

învăţământului municipal, ocrotirii sănătăţii, drumurilor municipale şi transportului, comerţului, 

alimentaţiei publice şi deservirii sociale, culturii, organizarea susţinerii sociale a populaţiei). 

Organelor APL prin legile naţionale sunt transmise eliberarea actelor stării civile, controlul 

arhitectural de construcţie etc. 

Majoritatea dintre aceste probleme deocamdată nu poate fi rezolvată în măsură deplină de 

către organele APL. De aceea, la stabilirea structurii prin obiective a APL este necesar de a se 

baza pe împuternicirile de rezolvare a problemelor menţionate, acordate sau atribuite organelor 

APL de către organele puterii de stat şi asigurate cu finanţare respectivă. 

La problemele de însemnătate locală se referă: 

1) formarea, aprobarea, utilizarea bugetului local şi controlul îndeplinirii acestuia; 

2) stabilirea, modificarea şi anularea impozitelor şi taxelor locale; 

3) posesia, beneficierea şi dispunerea de bunurile care se află în proprietate municipală; 

4) organizarea în limitele localităţii a asigurării cu energie termică, electrică, cu gaze şi 

apă a populaţiei, salubrizarea, asigurarea populaţiei cu combustibil; 

5) întreţinerea şi construcţia drumurilor auto publice, podurilor şi altor edificii inginereşti 

de transport (în limitele localităţii, cu excepţia drumurilor  auto publice, podurilor şi edificiilor 

inginereşti de însemnătate regională şi naţională); 

6) organizarea construcţiei şi întreţinerea fondului locativ municipal, crearea condiţiilor 

pentru construcţia de locuinţe; 

7) participarea la prevenirea şi lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale, 

asigurarea măsurilor primare de siguranţă antiincendiară în limitele localităţii; 

8) crearea condiţiilor pentru asigurarea locuitorilor localităţii cu servicii de transport, 

telecomunicaţii, alimentaţie publică, comerţ şi deservire socială; 

9) organizarea deservirii în biblioteci, crearea condiţiilor pentru organizarea odihnei şi 

asigurării locuitorilor cu servicii ale organizaţiilor culturii, protecţia şi întreţinerea monumentelor 
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istoriei şi culturii de însemnătate locală; 

10) organizarea amenajării locurilor odihnă în masă a populaţiei; 

11) acordarea sprijinului în stabilirea tutelei  asupra locuitorilor nevoiaşi; 

12) formarea fondurilor de arhivă ale localităţii; 

13) organizarea acumulării şi scoaterii deşeurilor casnice şi gunoiului; 

14) organizarea amenajării şi înverzirii teritoriului localităţii, utilizării şi protecţiei 

pădurilor orăşeneşti; 

15) planificarea construcţiilor pe teritoriul localităţii, zonarea teritorială a pământurilor, 

stabilirea regulilor de utilizare a pământurilor şi construcţie a teritoriului, retragerea loturilor de 

pământ pentru trebuinţele municipale, inclusiv prin răscumpărare, controlul asupra utilizării 

pământurilor; 

10) organizarea iluminării străzilor şi instalării indicatorilor cu denumirea lor şi 

numerelor blocurilor; 

11) organizarea serviciilor rituale şi întreţinerea locurilor înmormântărilor. 

La competenţa unităţilor municipale sunt raportate suplimentar problemele, care nu pot fi 

eficient rezolvate în limitele formaţiuni municipale  : 

- organizarea asigurării cu căldură şi apă, salubrizării; 

- organizarea deservirii de transport între localităţii; 

- organizarea protecţiei ordinii publice de către poliţia municipală; 

- organizarea şi exercitarea controlului ecologic şi măsurilor între localităţi pentru 

protecţia mediului înconjurător; 

- organizarea acordării studiilor medii accesibile şi gratuite; 

- organizarea ajutorului medico-sanitar de urgenţă şi primar; 

- zonarea teritorială a pământurilor teritoriilor dintre localităţi, retragerea lor pentru 

trebuinţele municipale, inclusiv prin răscumpărare, ţinerea cadastrului documentaţiei 

de organizare a terenului şi de urbanism; 

- organizarea utilizării şi prelucrării deşeurilor casnice şi industriale (acumularea şi 

scoaterea acestora este organizată de către formaţiuni municipale). 

Aproximativ aceleaşi probleme le rezolvă districtul urban. 

La împuternicirile organelor OAL de rezolvare a problemelor de însemnătate locală, pe 

lângă cele juridice generale (adoptarea şi revizuirea Statutului formaţiuni municipale, emiterea 

actelor juridice municipale, organizarea alegerilor municipale, etc.) sunt raportate: 

- crearea şi finanţarea întreprinderilor şi instituţiilor municipale; 

- formarea şi amplasarea comenzii municipale; 
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- stabilirea tarifelor la serviciile întreprinderilor şi instituţiilor municipale (dacă legile 

naţionale nu prevăd altele); 

Aceste împuterniciri formează mecanismul economic al activităţii formaţiuni municipale. 

Însă transmiterea practică a acestor împuterniciri la faţa locului a favorizat mari probleme 

cât din cauza că formaţiuni municipale nu erau pregătite pentru înfăptuirea lor, atât şi din cauza 

nedorinţei organelor de stat să se dezică de dispunerea de fluxurile financiare. 

Calea de formare pe etape a OAL, transmiterea eşalonată a funcţiilor, care anterior erau 

exercitate de către organele de stat, organele OAL, urmează a începe cu elementarul - cu 

amenajarea. 

Cea mai importantă parte componentă a reformei OAL este extinderea şi determinarea 

clară a împuternicirilor şi răspunderii acesteia. Toate împuternicirile executive locale trebuie să 

treacă sub jurisdicţia organelor OAL, totodată, la nivelul OAL trebuie să fie concentrate cât mai 

multe împuterniciri, pentru ca locuitorii formaţiuni municipale, în fine, să obţină poşta sa, 

spitalul, biblioteca etc., pentru ca în fiecare formaţiuni municipale să fie un poliţist, 

reprezentantul supravegherii antiincendiare, fondului de pensii, un lucrător social. 

Structura determinată de organizare a OAL este legată de rezolvarea problemelor de 

însemnătate locală. Ele sunt caracterizate de următoarele principale caracteristici: 

- asigură vitalitatea întregii populaţii a acestui formaţiuni municipale sau a unor grupuri 

sociale; 

- se realizează la locul apariţiei problemei, adică pe teritoriul acestui formaţiuni 

municipale; 

- sursa finanţării acestor probleme este bugetul local. 

2.3. Metode şi tehnici de management utilizate în administraţia publică locală 

Performanţele oricărei organizaţii depind într-o mare măsură de calitatea conducerii, de 

metodele şi tehnicile utilizate de aceasta pentru a-şi exercita funcţiile. În consecinţă, sporirea 

performanţelor organizaţiilor publice implică reconsiderarea şi înnoirea metodelor şi a tehnicilor 

de conducere şi de execuţie utilizate la nivelul tuturor eşaloanelor organizatorice. 

În literatura de specialitate sunt prezentate numeroase metode şi tehnici de management, 

folosite cu precădere pentru exercitarea funcţiilor managementului. 

Benchmarking-ul reprezintă o metoda de analiza comparativa utilizată în scopul evaluării 

produselor, serviciilor, proceselor, practicilor şi performanţelor unei organizaţii.   
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Practica a dovedit că succesul unei organizaţii se obţine atât învăţând din experienţa 

proprie, cat mai ales, din experienţa altor organizaţii. Deoarece o alta organizaţie a găsit deja 

soluţii mai eficiente trebuie sa se studieze experienţa ei. Pentru a face faţa cu succes cerinţelor în 

creştere, organizaţia fie ea privata sau publica trebuie sa-şi însuşească permanent noi proceduri 

de lucru şi trebuie să pună în practica idei noi. Acest lucru înseamnă ca organizaţia respectiva 

trebuie sa se schimbe şi să-şi îmbunătăţească performanta învăţând de la alte organizaţii. Prin 

compararea soluţiilor proprii cu altele mai bune putem învăţa cum sa ne îmbunătăţim propria 

situaţie. Acesta este scopul benchmarking-ului, să învăţăm de la ceilalţi. În condiţiile economice 

de piaţa, obţinerea informaţiilor necesare, preluarea soluţiilor performante ale altora şi 

implementarea lor intr-o anumita organizaţie reprezintă o funcţie a managementului 

Benchmarking-ul face parte din conceptul de management al calităţii şi îşi are originea în 

industrie. Insă, tot mai multe companii, bănci, dar şi organizaţii precum: agenţiile 

guvernamentale, spitale sau scoli, descoperă acest concept ca potrivit pentru ele. Compararea 

practicilor din diferite domenii este utila şi poate duce la îmbunătăţiri considerabile. 

Benchmarking-ul a fost creat în SUA de Compania Rank Xerox în deceniul VIII al 

secolului trecut, care şi-a ameliorat substanţial activitatea inspirându-se din practicile 

operaţionale ce aparţin altor sectoare de activitate, Toyota, American Expres etc. Compania 

Boeing, Digital Equipment Corporation şi Motorola au urmat aceeaşi cale. Cuvântul benchmark 

este împrumutat din geometrie şi se referă la un reper utilizat ca un punct de referinţă, jalon 

pentru comparaţie. 

În management, benchmarking înseamnă un punct de referinţă sau o unitate de măsură 

pentru efectuarea comparaţiilor, un nivel de performanta considerat ca standard de excelenta 

pentru o anumita structura şi pentru un anume proces.  Scopul benchmarkingu-lui este de a ne da 

seama cum îşi măsoară alte organizaţii performanţele, structurile şi ce procese se folosesc. 

Benchmarhing-ul este metoda prin care putem privi în exterior (în afara organizaţiei) sau 

din exterior spre interiorul organizaţiei pentru a găsi, introduce şi ridica performanta. 

Mai multe obiective se afla la originea unui demers de benchmarking: 

 satisfacerea clientului; 

 ameliorarea performantelor prin fixarea de obiective eficiente şi credibile; 

 descoperirea celor mai bune metode şi practici; 

 evaluarea propriilor forte şi slăbiciuni pentru a acţiona în vederea ridicării 

performantelor. 

 facilitarea unei conduite pentru schimbare. 
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Benchmarking-ul este o modalitate ce consta în căutarea celor mai bune practici 

operaţionale cu scopul de a adapta sau adopta aspectele lor pozitive şi de a le pune în mişcare 

pentru ca organizaţia respectiva sa devina mai performanta. Este vorba deci de a începe prin a te 

cunoaşte, prin a căuta sa faci ce este mai bine, prin a recunoaşte diferenţele şi pentru a obţine 

profit prin apropierea de excelenta. Benchmarking-ul studiază procesele în continuitatea lor şi se 

interesează de cum sunt obţinute performantele unei întreprinderi sau instituţii în raport cu cele 

mai bune din domeniile lor de activitate. 

Toate componentele unei întreprinderi sau instituţii pot face obiectul unei comparări: 

produse, procedee de fabricaţie, gestiunea fluxului de logistica, servicii aduse clienţilor, funcţii 

(aprovizionare, facturare, plata câtre furnizori, recrutare etc.). Originalitatea metodei 

benchmarking consta în efectuarea de comparaţii între performanţele obţinute de întreprinderi şi 

instituţii. 

Benchmarking-ul elimina acţiunea la întâmplare prin analiza proceselor şi a factorilor 

determinanţi, arătând drumul spre cele mai bune practici. 

În literatura de specialitate sunt prezentate patru tipuri de benchmarking: 

a) benchmarking-ul intern: comparaţia se face la acelaşi tip de operaţii din aceeaşi 

organizaţie (intre departamente, servicii, birouri etc.); 

b) benchmarking funcţional: comparaţia funcţiilor similare intre organizaţii din 

acelaşi sector de activitate pentru decelarea de tehnici novatoare; 

c) benchmarking generic: comparaţia are loc între organizaţii din sectoare diferite 

asupra proceselor sau metodelor similare de lucru; 

d) benchmarking extern: comparaţia organizaţiilor din ţara noastră cu organizaţii 

similare din alte ţări (numărul de ministere, numărul de agenţii guvernamentale, dimensiunea 

fiecărui minister sau agenţii exprimate prin numărul de funcţionari şi dotarea tehnica etc.) în 

scopul ameliorării performantelor organizaţiei respective faţă de alte organizaţii model. 

Studiul de benchmarking presupune parcurgerea a patru etape: planificarea, colectarea, 

analiza şi adaptarea. 

În prima etapa, de planificare. are loc formarea, alcătuirea echipei care constituie un 

factor decisiv. Calităţile membrilor acesteia trebuie sa includă capacitatea de a lucra în echipa, 

motivaţia, timpul disponibil, cunoaşterea procesului respectiv al organizaţiei şi culturii acesteia, 

precum şi abilitate de comunicare. 

Documentarea procesului: identificarea zonei de interes şi a factorilor critici pentru 

succes, crearea unui sistem de măsurători pentru aceşti factori.  Stabilirea ariei de cuprindere a 

studiului de benchmarking: un studiu poate analiza o zona mai extinsă sau mai restrânsă, în mod 
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superficial sau amănunţit Chiar de la început trebuie stabilit foarte precis obiectivul studiului de 

benchmarking şi metodele adoptate pentru ca scopul şi aria de cuprindere a proiectului sa fie 

clare atât în cadrul etapei, cat şi în afara ei. 

Etapa se încheie cu stabilirea planului de colectare a datelor şi o cercetare secundara a 

informaţiilor cu caracter general. 

A doua etapa, de colectare a datelor. După colectarea iniţială a informaţiilor preliminare, 

se trece la strângerea de informaţii mai specifice proceselor şi procedurilor studiate. 

Căutarea surselor de informaţii potrivite şi colectarea de date utile permite trecerea la 

evaluarea şi identificarea partenerilor potenţiali. Rezultatele sunt condensate în scopul reducerii 

numărului de parteneri potenţiali la acele organizaţii care servesc cel mai bine nevoilor. Selecţia 

se realizează având în vedere organizaţiile care au cele mai bune practici, pe baza declaraţiei de 

scop şi a identificării factorilor critici pentru succes. Informaţiile obţinute, mai ales prin 

cercetarea secundara trebuie verificate şi completate. După culegerea datelor cantitative cu 

caracter general, se continua cu colectarea datelor specifice, calitative, despre câteva instituţii. În 

funcţie de informaţiile necesare, se aleg instrumentele de colectare adecvate. 

După identificarea instituţiilor cu cele mai bune practice şi realizarea instrumentelor-pilot 

de colectare a datelor se trece la contactarea partenerilor pentru a le solicita participarea la 

studiul de benchmarking. Apoi are loc evaluarea partenerilor şi selecţionarea celor mai potriviţi 

parteneri pentru scopul proiectului de benchmarking. Prin realizarea, transmiterea şi colectarea 

chestionarelor – la şi de la partenerii selectaţi – se strâng informaţii cu caracter general. Pentru 

investigaţii detaliate se elaborează un chestionar detaliat, combinat cu realizarea de interviuri şi 

vizite la fata locului. Este foarte important sa se colecteze ulterior informaţiile care lipsesc.  

În etapa a treia, compararea datelor privind performanta actuala a instituţiei cu datele 

partenerilor, se procedează mai întâi la sortarea, completarea şi standardizarea datelor de 

performanta propuse pentru pregătirea comparaţiei şi identificarea diferenţelor Este important sa 

dispunem de unităţi de măsură potrivite pentru a face datele provenite din instituţii diferite 

comparabile. Prin compararea performantelor proprii cu cele ale partenerilor de benchmarking 

rezulta aşa-numită diferenţa de performanţă. Deosebit de utila este identificarea factorilor 

determinanţi şi a celor mai bune practici operaţionale: ceea ce fac şi ceea ce nu fac participanţii; 

cum procedează; care sunt factorii determinanţi? etc. După ce s-au găsit diferenţele în 

performanta, se analizează în detaliu, aceste practici operaţionale, prin care alte instituţii au reuşit 

sa-şi asigure un avantaj faţă de organizaţia studiata[34]. 

Pe aceasta baza se formulează strategia de implementare, evaluarea adaptabilităţii 

practicilor şi a factorilor determinanţi; identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire; analiza 
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costurilor şi beneficiilor; întocmirea, elaborarea planului de implementare. Atunci când se 

elaborează planul de implementare se ia în considerare şi comunicaţiile - atât situaţia existentă 

cât şi dezvoltările de viitor. Întocmirea planului de implementare se discuta din fazele de început 

cu toate părţile implicate pentru a mari şansele de acceptare. 

În analiza datelor se are grija sa nu se distorsioneze datele cu interpretări personale şi sa 

se lege întotdeauna datele de procesul investigat.  

A patra etapa, implementarea planului. Implementarea îmbunătăţirilor face parte din 

studiu, rezultatele nu trebuie să fie considerate doar recomandări. Este important ca 

managementul de vârf să insiste asupra monitorizării şi raportării periodice a datelor privind 

procesul de implementare. Este recomandabil ca experienţa acumulată în timpul desfăşurării să 

fie reflectată într-un document care să contribuie la îmbunătăţirea în viitor. 

O condiţie deosebit de importanta pentru ridicarea performantelor economico sociale ale 

organizaţiilor publice o constituie modernizarea managementului acestora. Modernizarea 

managementului organizaţiilor publice trebuie să contribuie la întărirea capacitaţii acestora în 

elaborarea şi implementarea masurilor de reforma economica şi sociala. 

În opinea  autorului guvernul poate să îmbunătăţească eficacitatea şi eficienta 

administraţiei publice prin ridicarea substanţială a calităţii managementului public. Prin reforma 

administraţiei publice se urmăreşte şi perfecţionarea managementului prin eficientizarea 

raporturilor dintre administraţia publica centrala şi locala; dintre autorităţile publice judeţene şi 

cele din oraşe şi comune; aplicarea unitara o eficienta a sistemului de norme şi reglementari în 

administraţia publica centrala şi locala: crearea unui sistem informaţional integrat al 

administraţiei publice centrale şi locale în Republica Moldova. 

Tabelul 2.6. Mijloacele pentru evaluarea şi reevaluarea bunurilor  

Tipul de bun 

imobil 

Numărul total 

de bunuri 

imobiliare 

Numărul de bunuri 

imobiliare evaluate 

Numărul de 

bunuri imobiliare 

neevaluate 

Ponderea bunurilor 

imobiliare 

neevaluate în numărul 

total de 

bunuri imobiliare, % 

Terenuri 4 690 446 335 593 4354853 92.85 

Construcţii 1374969 407560 967409 70.36 

Construcţii 

nefinisate 

4230 1986 2244 53.05 

Încăperi izolate 443960 398064 45896 10.34 

TOTAL 6 513 605 1 143 203 5370402 82.4 

Sursa: [1, p.3] 

Mult timp insa, scopul multor organizaţii publice a fost văzut deasupra oricărei 

consideraţii de eficacitate şi eficienta. Managementul public a fost neglijat şi adesea şovăielnic în 
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ridicarea eficacităţii sale. În acest context, au fost numite intr-o funcţie sau promovate în posturi 

persoane cu o pregătire slaba în management sau fără nici o pregătire în domeniul 

managementului, cărora li s-a cerut să conducă organizaţii publice şi subdiviziuni organizatorice 

ale acestora. 

Până în anul 2016, în bugetul de stat erau prevăzute mijloace pentru evaluarea şi 

reevaluarea bunurilor imobiliare. Cu începere din anul 2016, Codul fiscal (Articolul 279) 

prevede că finanţarea lucrărilor de evaluare a bunurilor imobiliare se efectuează de la bugetul de 

stat, bugetul local și alte surse. Mai mult decât atât, acelaşi articol prevede că autoritatea 

administraţiei publice locale care a iniţiat procesul de evaluare sau reevaluare a bunurilor 

imobiliare din unitatea administrativ-teritorială respectivă este responsabilă pentru finanţarea 

acestor lucrări. În rezultat, 5370402 de bunuri nu au fost evaluate în Republica Moldova (Tabelul 

2.6). 

Daca natura profitului poate da naştere la denumiri diferite, motivaţia profitului trebuie sa 

existe daca managerii vor evita practicile risipitoare economic şi social. Ridicarea performantelor 

managementului public este impulsionata de doua forte. 

Prima forţă este cererea tot mai, presanta pentru o responsabilitate mai precisa. 

Proprietarii, contribuabilii, colaboratorii şi alţii, de care aceste organizaţii depind pentru 

întreţinerea şi existenta lor cer dovada rezultatelor pe care managerii publici le obţin. 

Contribuabilii sunt critici asupra eficacităţii discutabile a organizaţiilor publice la toate 

nivelurile. De exemplu, agenţiile sociale sunt solicitate sa demonstreze căile concrete prin care 

îşi întâmpină o nevoie. Spitalele şi şcolile sunt, de asemenea, locul cererii pentru o 

responsabilitate mai stricta etc. 

A doua forţă care solicita un management mai bun este transparenta dimensionala şi 

funcţională a organizaţiilor publice. 

Dezvoltarea puternica a serviciilor şi creşterea cheltuielilor publice implica adoptarea 

unor masuri de raţionalizare şi remodelare a structurii administraţiei publice şi de reducere sau de 

menţinere în limite optime a cheltuielilor publice şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor. 

Managerii organizaţiilor publice pot câştiga mult prin examinarea metodelor de 

management mai de succes din organizaţiile private şi a posibilităţilor lor de aplicare în 

organizaţiile publice. 

Managementul public trebuie sa caute soluţii raţionale ale rezervării problemelor 

moderne complexe şi asigurarea mijloacelor necesare realizării în bune condiţii a obiectivelor 

urmărite. 
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Mediul în care îşi desfăşoară activitatea organizaţiile publice este caracterizat prin 

schimbare. Tehnologia avansează, necesităţile clienţilor se schimba, cresc presiunile din partea 

guvernului, a sindicatelor, a patronatelor şi a concurentei, în interiorul organizaţiilor, necesităţile 

şi telurile angajaţilor sunt şi ele în schimbare. Schimbarea este inevitabilă. Managerii trebuie să 

se pregătească pentru a o întâmpina şi a o gestiona din mers. Ei trebuie: 

 să cunoască şi să înţeleagă procesele schimbării, factorii şi forţele care produc 

schimbarea; 

 sa anticipeze consecinţele înfăptuirii schimbării planificate şi să aprecieze 

impactul asupra indivizilor şi asupra organizaţiei în ansamblu; 

 să ţină cont de dificultatea cu care va fi acceptata schimbarea, de rezistenta pe care 

o întâmpină noul; 

 să aibă capacitatea sa gestioneze (planifice, implementeze şi menţine) schimbarea. 

Acest lucru înseamnă ca, în organizaţiile publice, oamenii joaca un rol-cheie în 

managementul schimbării. Managerii trebuie sa fie capabili să iniţieze şi sa gestioneze 

schimbarea şi să obţină angajamentul echipelor lor. Actul conducerii cere nu numai pregătire 

complexa, dar şi dăruire, concentrare şi responsabilitate maxima şi, nu în ultimul rând, atenţie şi 

respect faţă de subordonaţii, colaboratorii lor. Ştiinţa şi arta managementului conţin în ele o 

multitudine de reguli, metode şi proceduri pe care cei ce se considera chemaţi să asigure 

desfăşurarea eficienta a activităţii unei organizaţii trebuie nu doar să le cunoască în profunzime, 

ci şi să le aplice. 

Ridicarea performantelor unei organizaţii publice presupune stabilirea posibilităţilor de 

aplicare a noilor metode şi a efectelor acestora asupra eficacităţii organizaţiilor publice. 

Managementul organizaţiilor publice ar trebui sa-şi lărgească gama de metode aplicate. 

Cum am putea afla dacă o nouă metodă, o idee nouă sau o nouă formă organizatorică 

corespunde specificului organizaţiei şi poate contribui la ridicarea performanţelor ei economico-

sociale? Trebuie apreciat în primul rând daca metoda poate fi aplicata în activitatea proprie, 

eventual, trecând printr-o experimentare. Trebuie să adoptăm, în al doilea rând, o atitudine 

pozitiva, dar analitica faţă de problema aprecierii metodelor şi anume: o să recunoaştem în ce 

consta metoda şi daca a fost aplicata de alţii; o sa vedem daca metoda e aplicabila în organizaţia 

noastră, examinând aplicarea ei la o organizaţie similara; o daca este posibil planul de 

introducere a unei noi metode va fi supus experimentării. Un alt mod de verificare constă în 

experimentarea metodei intr-un singur departament înainte de a o aplica la întreaga organizaţie; 

şi dacă admitem o metoda, este necesar să o adaptăm cerinţelor organizaţiei noastre; o să avem în 
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vedere ca fiecare persoană care este implicată în introducerea unei noi metode să fie bine 

informată; pentru ca procesul de introducere a noii metode să se desfăşoare în bune condiţii 

cadre superioare de conducere trebuie să acorde echipei respective un sprijin temeinic, instruind 

personalul în ceea ce priveşte modul de aplicare. Fără participarea directă a conducerii 

superioare, aplicarea unei noi metode nu este posibila; să se analizeze cu atenţie pentru a putea 

aprecia riguros eficienţa ei răspunzând la o serie de întrebări, cum ar fi: realizează ea ceea ce se 

doreşte? Cât costă? Ce economie produce? Ce efecte secundare are? Metoda poate da rezultate 

bune, dar poate provoca în altă parte apariţia unor probleme neprevăzute. 

Fazele procesului de alegere a celor mai bune metode şi tehnici sunt, în general, 

următoarele: 

a) faza de definire a obiectivelor urmărite şi de stabilire a activităţilor necesare 

realizării acestora în bune condiţii, în aceasta faza are loc precizarea exacta a obiectivului urmărit 

pentru a cârei realizare urmează sa se desfăşoare anumite activităţi şi să fie găsită metoda cea 

mai adecvată, mai eficientă. Fără o stabilire clară a obiectivelor, activităţile desfăşurate nu au 

sens. Acolo unde obiectivele conţin neclarităţi şi elemente contradictorii, activităţile pot fi 

realizate fără un scop precis şi fără a fi utile, deoarece lipseşte criteriul de măsură a eficienţei 

activităţii; 

b) faza de culegere a informaţiilor referitoare la metodele şi tehnicile existente şi 

stabilirea condiţiilor (posibilităţilor) de aplicare a acestora; 

c) faza de investigare a diferitelor metode, tehnici, procedee de realizare eficienta a 

scopului propus; 

d) faza de proiecţie, în aceasta faza urmează sa fie stabilite condiţiile de aplicare şi 

eficacitatea fiecărei metode posibil de a fi aplicata, ţinând seama de situaţia concreta existenta în 

organizaţia respectiva şi de posibilităţile de îmbunătăţire a acestora în perioada următoare; 

e) faza de evaluare cantitativa şi calitativa a aplicării diferitelor modalităţi pornind de 

la consecinţele care le comporta şi care au fost stabilite în faza de proiecţie, în scopul de a 

calcula un rezultat comparabil pentru fiecare metoda; 

f) faza de aplicare, în aceasta faza vor fi comparate intre ele metodele deja evaluate 

alegând dintre ele metoda cea mai buna de realizare a activităţilor respective. Aplicarea 

metodelor moderne de conducere poate contribui substanţial la creşterea capacitaţii de 

soluţionare a problemelor, la ridicarea calităţii serviciilor şi a performanţelor economico-sociale 

ale organizaţiilor publice. 
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În activitatea practică a Republicii Moldova tehnicile de formare a structurilor municipale 

de conducere  în oraşul Chişinău se aplică algoritmul soluţionării problememelor. Algoritmul 

soluţionării problemei municipalităţii  date este următorul: 

 determinarea caracteristicilor obiectului condus în cazul nostru gospodăria 

municipală; 

 asupra obiectului în întregime şi a componentelor sale se determină funcţiile de 

conducere; 

 se determină cum fiecare funcţie poate fi realizată mai efectiv şi ce caracteristici în 

conformitate cu clasificările disponibile trebuie să aibă fiecare organ care îndeplineşte 

funcţia dată; 

 prin metoda integrării şi agregării funcţiilor se determină organele care formează 

structura; 

 se determină relaţiile şi legăturile dintre organele formate; 

 finalizarea formării sistemului municipal de conducere. 

În linii generale organele municipale de conducere în Moldova şi majoritatea ţărilor, cu 

mici excepţii, au o formă tipică de structuri. Savantul  I. Palade a menţionat că de când 

comunităţile urbane elveţiene definitiv sau refuzat de la soluţionarea problemelor municipale 

prin metoda adunării generale, care devenise practic imposibil, administrarea municipiului este 

organizată după următoarea schemă: 1) corpul municipal electoral ca bază; 2) consiliul format 

din rândul locuitorilor; 3) organul executiv; 4) în vârful piramidei – conducător, împuternicit cu 

dreptul suprem de a reprezenta comuna [104]. 

Este posibilă combinare acestor trei elemente de bază din sistemul municipal de 

conducere – organul reprezentativ, administraţia locală şi conducătorul suprem sau primarul în 

următoarele variante: 

 delegarea nemijlocită de către populaţie a împuternicirilor se realizează în proporţii 

egale de către organul reprezentativ şi primar; 

 toate împuternicirile delegate de locuitori sunt în competenţa organului reprezentativ; 

 toată puterea este delegată primarului, locuitorii î-şi rezervă dreptul de a controla 

activitatea primarului prin intermediul adunărilor generale şi referendumurilor. 
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Fig. 2.4 Modelul “Primar – Consiliu” 

Sursa: [69, p.35] 

Utilizarea unei din variantele expuse mai sus depind de numărul populaţiei municipiului 

dat şi mărimea teritoriului lui, de volumul şi complexitatea problemelor soluţionate, factorii 

social-politici şi mulţi alţi factori. Vezi figura 2.4 

Acestor variante corespund următoarele modele de structuri organizatorice, la descrierea 

lor vom utiliza trei termeni “primar”, “consiliu”, “administraţie”. 

Specificul acestui model este că primarul şi consiliul este ales de către populaţie, dar 

primarul are o poziţie de forţă datorită împuternicirilor pe care le are el în acest model: are drept 

de veto la deciziilor consiliului, formează de sinestătător administraţia, numeşte în funcţie şi 

eliberează din funcţie conducătorii din administraţie, organizează lucrul consiliului, prezidează 

lucrările consiliului, semnează actele primite de consiliu. Pentru menţinerea echilibrului consiliul 

are dreptul de a depăşi veto prin vot majoritar. Mecanismul alegerilor anticipate ale primarului 

este referendumul local. 

 

 

Fig. 2.5. Consiliul-Primar  

Sursa: [69, p.36] 

În acest model primarul este ales din rândul consilierilor. În cazul dat el este sub control 

total consiliului: primarul nu are drept de veto, formarea administraţiei, numirea şi eliberare din 

funcţie a funcţionarilor din administraţie este efectuată de el după acordul consiliului, conducere 

administraţiei el este limitat conform deciziilor consiliului.  

Modelul “Consiliu – Manager” 
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Fig. 2.6 Consiliul- Manager 

Sursa: [69, p.38] 

În acest model funcţia de primar nu există. Organizarea activităţii consiliului se 

efectuiază prin alegerea din rândul consilierilor a unui preşedinte, care nu are înputernicire de a 

conduce administraţia municipală. Preşedintele doar conduce lucrările consiliului. Toate funcţiile 

administrative sun concentrate în mâna unui manager angajat pe bază de contract, care de 

sinestătător formează administraţia, conduce cu activitatea ei, numeşte în funcţie şi destituie 

funcţionari din cadrul administraţiei. Relaţiile dinte manager şi consiliu se stabilesc prin contract. 

Modelul “Comisia municipală” 

Acest model se bazează pe faptul că funcţionari ide conducere din administraţie sunt 

persoane alese şi combină funcţia reprezentativă cu cea executivă. În acest model sunt aleşi nu 

consilieri pentru consiliul local ci conducătorii diverselor structuri ale administraţiei locale. 

Împuternicirile consiliului local le execută comisia municipală, care este formată din 

conducătorii aleşi. 

Fig. 2.7 Comisia municipală 

Sursa: [69, p.45] 

De asemenea în Republica Moldova există și Modelul “Primar –Adunarea cetăţenilor”, 

care este aplicabil doar în localităţile mici, unde funcţiile organului reprezentativ poate fi efectuat 

de însăşi populaţie. Unica persoană aleasă în acest model este primarul, care şi execută toate 

funcţiile organelor administraţiei locale, cu excepţia aprobării bugetului local, raportul despre 

executare lui cât şi funcţiile de control. În caz de necesitate poate fi format şi un aparat de 

conducere. 

2.4.Concluzii la capitolul 2 

Din punct de vedere economic, oraşul este locul care prezintă cele mai mari densităţi de 
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investiţii şi echipamente pe unitate de suprafaţă, reunind majoritatea capitalurilor disponibile, 

chiar şi pe cele provenite din spaţiul rural. El concentrează un volum considerabil de activităţi 

transformatoare de materii prime în bunuri materiale, fapt ce generează o serie de «intrări» (de 

materii prime, energie, informaţii, forţă de muncă etc.) şi»ieşiri» (produse finite, forţă de muncă, 

informaţii etc.), care sunt cu atât mai variate şi complexe cu cât oraşul este mai important. El este 

o piaţă a muncii. Fiecare activitate economică şi întreprindere îşi are zona sa de recrutare - în 

funcţie de posibilităţile de deplasare, salariile oferite ş.a. Această piaţă a muncii permite o reală 

mobilitate profesională şi permeabilitate socială. 

În opinia autorului, oraşul poate fi definit ca o aşezare relativ numeroasă, densă şi 

permanentă de indivizi eterogeni din punct de vedere social. El se diferenţiază de lumea rurală 

prin: 

 aspectele pozitive pe care le generează - activităţile economice (comerciale, 

industriale), infrastructura de transport şi telecomunicaţii (din ce în ce mai bine dezvoltate), 

serviciile urbane de bună calitate. Toate acestea au ca efect, în ultimă instanţă, crearea de noi 

locuri de muncă şi determină o calitate sporită a vieţii citadinilor; 

 prin efectele negative pe care le presupune pentru mediu (creşterea poluării aerului, dar şi 

a celei sonore – în principal datorită traficului intens, diminuarea spaţiilor verzi în favoarea 

construcţiilor sau implantării de noi întreprinderi) şi pentru o mare parte din populaţia urbană 

(este vorba despre inechităţile sociale). 

Dezvoltarea unui sistem urban este în mod substanţial influenţată de aplicarea unui 

management adecvat, axat pe următoarele ţinte principale: dezvoltarea infrastructurii şi 

asigurarea accesului la această infrastructură; asigurarea accesului la locuinţă; protecţia mediului 

ambiant.  

Însemnătate deosebită în condiţiile globalizării capătă dezvoltarea pieţei flexibile a 

resurselor de muncă, infrastructurii inovaţionale, apte să acorde un spectru larg de servicii 

financiare şi de consultanţă, precum şi felul de a gândi al populaţiei, deschiderea lor pentru 

inovaţiunile sociale, economice şi tehnologice, încrederea şi înţelegerea reciprocă a 

antreprenorilor, angajaţilor, sindicatelor şi administraţiei locale. De aceasta depinde climatul de 

afaceri şi inovaţional, imaginea (faţa) oraşului în ochii investitorilor, dezvoltarea cooperării 

institutelor private şi obşteşti (parteneriatul privat-public). 

Administraţia publică la nivelul unităţilor administrativ teritoriale se organizează şi 

funcţionează pe baza principiilor autonomiei locale, al descentralizării serviciilor publice, 

eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în 

soluţionarea problemelor de interes local.  
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Din punct de vedere teritorial-administrativ România este divizată în 41 de judeţe, la care 

se adaugă şi municipiul Bucureşti, care din punct de vedere administrativ are aceleaşi prerogative 

cu cele ale unui judeţ.  

Totodată, România este divizată în 2.686 de comune, 166 de oraşe şi 103 municipii. 

Comunele, oraşele şi municipiile au propriul Consiliu Local, care este condus de un primar, decis 

în urma alegerilor locale organizate la fiecare 4 ani.  

Scopurile administraţiei municipale în societatea postindustrială se schimbă în mod 

cardinal. Anterior ele constau în atragerea în circuitul economic a noilor zăcăminte de minerale, 

valorificarea noilor pământuri, construcţia noilor întreprinderi industriale, predominant în oraşele 

mari. 

În condiţiile contemporane după părerea autorului, scopul principal al administraţiei 

municipale constă în sporirea calităţii serviciilor sociale, prestate populaţiei formaţiunii 

municipale, dezvoltarea şi utilizarea eficientă a potenţialului social-economic, şi pe această bază 

- atingerea şi sporirea competitivităţii formaţiunii municipale pe piaţa regională, naţională şi 

globală. În conformitate cu aceasta se dezvoltă marketingul ca funcţie a administraţiei 

municipale. 

În literatura de specialitate sunt prezentate numeroase metode şi tehnici de management, 

folosite cu precădere pentru exercitarea funcţiilor managementului. 

Practica a dovedit că succesul unei organizaţii se obţine atât învăţând din experienţa 

proprie, cat mai ales, din experienţa altor organizaţii. Deoarece o alta organizaţie a găsit deja 

soluţii mai eficiente trebuie sa se studieze experienţa ei. Pentru a face faţa cu succes cerinţelor în 

creştere, organizaţia fie ea privata sau publica trebuie sa-şi însuşească permanent noi proceduri 

de lucru şi trebuie să pună în practica idei noi. Acest lucru înseamnă ca organizaţia respectiva 

trebuie sa se schimbe şi să-şi îmbunătăţească performanta învăţând de la alte organizaţii. Prin 

compararea soluţiilor proprii cu altele mai bune putem învăţa cum sa ne îmbunătăţim propria 

situaţie. Acesta este scopul benchmarking-ului, să învăţăm de la ceilalţi. În condiţiile economice 

de piaţa, obţinerea informaţiilor necesare, preluarea soluţiilor performante ale altora şi 

implementarea lor intr-o anumita organizaţie reprezintă o funcţie a managementului 

Benchmarking-ul face parte din conceptul de management al calităţii şi îşi are originea în 

industrie. Insă, tot mai multe companii, bănci, dar şi organizaţii precum: agenţiile 

guvernamentale, spitale sau scoli, descoperă acest concept ca potrivit pentru ele. Compararea 

practicilor din diferite domenii este utila şi poate duce la îmbunătăţiri considerabile. 
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З. MECANISMUL PERFECŢIONĂRII ORGANIZĂRII ADMINISTRAŢIEI LOCALE 

ÎN CONDIŢIILE EUROPENIZĂRII 

3.1. Evoluţia activităţii economice a unui municipiu - pol de dezvoltare urbană în condiţiile 

europenizării 

Evoluţia conceptuală referitoare la dezvoltarea economică şi socială cunoaşte, în ultimele 

decenii, abordări tot mai profunde, printre care cele referitoare la dezvoltarea locală au un rol 

prioritar. Când spunem prioritar, ne referim, mai ales, la modul în care în formularea unor 

politici publice sunt incluse obiectivele dezvoltării locale, în întreaga lor complexitate, precum şi 

la faptul că aceste politici dobândesc atributele unor politici naţionale susţinute atât printr-un 

cadru normativ adecvat, dar şi prin alocarea unor resurse materiale considerabile.  În acelaşi 

timp, „baza dezvoltării economico-sociale o reprezintă resursele endogene, iniţiativa şi 

activitatea antreprenorială la nivel local”, iar definirea conceptului „local” se face nu numai în 

legătură cu unităţile administrativ-teritoriale, comună, oraş, municipiu sau judeţ, ci şi la nivel 

intercomunal, interregional şi chiar transfrontalier” [90, p. 105]. 

În acest context, dezvoltarea locală incumbă aspecte economice, sociale, tehnologice etc. 

şi are caracteristicile unui proces de dezvoltare оntr-o anumită regiune sau arie geografică având 

drept obiectiv creşterea bunăstării şi a calităţii vieţii, la nivelul respectiv. Totodată, dezvoltarea 

locală se referă la evoluţia capacităţii unei economii locale sau regionale în vederea stimulării 

unei creşteri economice şi sociale stabile, menită să determine crearea de noi locuri de muncă şi 

condiţii pentru valorificarea oportunităţilor proprii schimbărilor rapide în plan economic, tehnic, 

social etc. 

După Pecqueur  „dezvoltarea locală prezintă o mare varietate de configuraţii. 

Cristalizările fenomenului sub forma unor sisteme productive locale sunt, ele оnsele, оntr-o 

evoluţie constantă şi devenirea lor rămâne fragilă” [105]. Acelaşi autor, citând cotidianul Le 

Monde, vorbeşte de „irezistibila ascensiune a dezvoltării locale” [105].   

O definiţie sintetică, dar cuprinzătoare, a dezvoltării locale o regăsim sub forma: „concept 

actual în ştiinţa administraţiei prin care se defineşte procesul de dezvoltare, în principal 

economică, оntr-o anumită regiune sau unitate administrativ- teritorială, care determină o 

creştere a calităţii vieţii la nivel local” [103, p. 53].  Obiectivul al dezvoltării locale  este 

„prosperitatea economică şi bunăstarea socială prin crearea unui mediu favorabil pentru afaceri, 

concomitent cu integrarea în comunitate a grupurilor vulnerabile, folosirea resurselor endogene, 

dezvoltarea sectorului privat” [110, p. 54]. 
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Prin urmare, din aceste succinte prezentări, reţinem caracteristicile unui proces complex 

al dezvoltării locale, în cadrul căruia aspectele evolutive de natură economică, socială şi 

administrativă sunt predominante. 

Unul dintre principalele motoare ale unei creşteri economice normale este evoluţia 

demografică pozitivă, pe baza căreia este posibilă şi o evoluţie economică crescătoare. Din 

perspectiva evoluţiei demografice de o mare importanţă sunt informaţiile obţinute la ultimul 

recensământ al populaţiei, urmând ca în toamna acestui an să se desfăşoare următorul 

recensământ. Dinamica populaţiei municipiului - pol de dezvoltare urbană analizată pe total cât 

şi pe diverse criterii, calculată atât pe baza datelor obţinute la ultimul recensământ cât şi din 

evidenţele la zi ale instituţiilor de specialitate (pentru perioadele dintre recensăminte), ne dau o 

imagine clară a modificărilor în structura pe sex, vârstă, religie, etnie şi alte criterii de structurare 

privind dinamica populaţiei.  

Tabelul 3.1. Forţa de muncă şi şomajul  

Populaţia activă  132.133 

- populaţia ocupată  115.604 

- şomeri în căutarea altui loc de muncă  12.815 

- şomeri în căutarea primului loc de muncă  3.714 

Populaţia inactivă  178.338 

- Elevi, studenţi  58.925 

- Pensionari  68.617 

- Casnice 24.989 

- Întreţinute de alte persoane  19.587 

- Întreţinute de stat sau de organizaţii private  801 

- Persoane cu altă situaţie economică  5.419 

Total salariaţi (număr mediu anual)  104.872 

Agricultura  420 

Industria extractivă  1.364 

Industria prelucrătoare  18.875 

Energie electrică, termică, gaze şi apă  2.683 

Construcţii  9.171 

Comerţ cu ridicata, amănuntul, repararea şi întreţinerea auto, 

moto şi a bunurilor casnice  

21.058 

Transport, depozitare, comunicaţii  21.787 

Activităţi financiare  1.935 

Administraţie publică  2.954 

Învăţământ  5.788 

Sănătate  5.555 

Alte activităţi  13.282 

Sursa: Elaborate de autor, în baza datelor direcţiei Judeţeană de Statistică Constanţa [3] 

Pentru astfel de municipii este foarte important să se determine numărul de stabiliri cu 

domiciliu, respectiv plecări cu domiciliul, din balanţa acestor informaţii rezultând populaţia 
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stabila care constituie bazinul total al forţei de muncă care poate asigura desfăşurarea normală a 

activităţilor economice. Referindu-ne la dinamica populaţiei Municipiului Constanţa care era la 

data de 1.07.2009 de 302040 locuitori, în scădere cu 3% faţă de cea evidenţiată la recensământul 

din 2002. Având în vedere evoluţia activităţii economice din ultimii ani, şi în general de calitatea 

vieţii, ne aşteptăm ca recensământul din acest an să confirme continua scădere a numărului de 

locuitori din municipiul analizat, confirmând tendinţa de scădere a acesteia în ultimii zece ani. 

Evoluţia socială presupune evidenţierea structurii populaţiei şi după religie. De asemenea, 

se calculează evoluţia numărului de şomeri, structura profesională a acestora, pe vârsta şi sex, cât 

şi măsurile de reconversie profesională adresate acestora( tabelul 3.1.).  

În ultimii trei ani, datorită crizei economice globale, numărul şomerilor din Municipiul 

Constanţa a crescut de aproximativ trei ori. Dintre aceştia, aproximativ 45% primeau 

indemnizaţie de şomaj în anul 2012 . 

Măsurile de reconversie profesională au fost luate atât de guvern, prin A.J.O.F.M.  

Constanţa cât şi de firme cu capital privat, care au reuşit să acceseze fonduri europene prin 

proiecte. De asemenea, în activitatea de schimbare a profilului activităţii profesionale atât a 

şomerilor dar şi a altor categorii de populaţie interesate, un rol din ce în ce mai mare îl au 

universităţile care oferă un număr semnificativ de astfel de cursuri pentru cei care au studii 

superioare. Multe universităţi şi-au constituit departamente de specialitate care oferă cursuri 

pentru obţinerea de noi calificări sau pentru creşterea nivelului profesional al solicitanţilor pe tot 

parcursul vieţii acestora (long life learning). 

Serviciile publice [5] reprezintă un domeniu extrem de important atunci când este evaluat 

un municipiu-pol de dezvoltare urbană. De aceea, de mare importanţă este strategia de dezvoltare 

a acestor servicii care trebuie să fie elaborata de Consiliul Local al municipiului respectiv.  

Serviciile publice pot fi împărţite în două mari categorii: 

- servicii publice comunitare 

- servicii publice, de stat şi private 

Cele mai importante servicii publice comunitare: 

a) apă şi canalizare 

b) energie termică 

c) transportul public de calatori  

Evaluarea acestora trebuie să cuprindă următoarele capitole cu indicatori specifici: 

a) pentru apă şi canalizare: 

- starea tehnică a conductelor de apă şi canalizare (procent din total lungime conducte) 

- programe de lucrări de reabilitare conducte 
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- existenţă /stadiu staţie de epurare ape uzate 

- surse de finanţare a programelor de lucrări pentru reabilitarea conductelor de apă-

canalizare  

Tabelul 3.2.Indicatorii de referinţă din domeniul alimentării şi consumului de apă a municipiului 

Constanţa 

Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile  532 Km 

Total consumatori (abonaţi)  62.450 

Consumatori casnici  57.000 

Consumatori industriali  3.750 

Asociaţii de proprietari 1.500 

Total consum / an  28.906.000 m3/an 

Consum casnic 15.750.000 m3/an 

Consum industrial 13.156.000 m3/an 

Locuinţe care beneficiază în interior de apă potabilă  110 633 (96,2%) 

Lungimea simplă a reţelei de canalizare  456,32 Km 

Lungimea simplă a reţelei de evacuare a apelor pluviale  114,08 Km 

Numărul locuinţelor  115.015 

- permanente  106.230 

- sezoniere 8.785 

Sursa: Elaborate de autor, în baza datelor direcţiei Judeţeană de Statistică Constanţa [3] 

b) pentru energia termica: 

- lungime conducte de termoficare, inclusiv puncte termice, care trebuie să fie 

modernizate 

- surse de finanţare a lucrărilor de modernizare reţele energetice, inclusiv programele 

europene de unde se pot accesa aceste fonduri  

În prezent, 77,7 % din unităţile locative din municipiul Constanţa sunt racordate la 

sistemul centralizat de distribuţie a energiei termice. Lungimea totală a sistemului termic primar 

este de 82 km, însemnând 164 km de conducte. Lungimea totală a reţelei secundare este de 225 

km, iar lungimea totală a conductelor este de 900 km.  

c) pentru transportul public de calatori 

- lungime trasee transport public de calatori electric şi neelectric  

- număr kilometri efectuaţi pe fiecare tip de transport în comun  

- consumul de motorină, respectiv Mwh 

În prezent, starea drumurilor din municipiul Constanţa şi condiţiile de trafic îndeplinesc 

standardele europene în domeniu. Transportul în comun este asigurat în proporţie de 80% de 

către RATC, regie subordonată Consiliului Local Municipal Constanţa, pe piaţă acţionând însă şi 

alţi operatori privaţi. Actualmente, parcul de vehicule destinate transportului în comun de 

persoane al RATC deserveşte 18 trasee locale şi este alcătuit din: 26 troleibuze, 65 de tramvaie şi 
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135 de autobuze dotate cu catalizator euro 3, Constanţa fiind singurul oraş din ţară care posedă 

un parc auto complet reînnoit, la standarde europene. 

Principalele servicii publice oferite, atât de stat cât şi cu capital privat sunt cele de 

educaţie şi învăţământ şi cele de sănătate.  Indicatorii specifici care trebuiesc calculaţi pentru 

evaluarea acestor activităţi sunt: 

a) pentru educaţie şi învăţământ: 

- numărul de copii înscrişi la grădiniţe, a elevilor şi studenţilor 

- numărul de cadre didactice (învăţământ preşcolar, gimnazial, liceal, superior) 

- numărul de unităţi de învăţământ: 

- grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale, licee, instituţii de învăţământ superior 

b) pentru sănătate 

- dinamica numărului de paturi în unităţi sanitare şi medico-sociale 

- evoluţia numărului de personal medico-social 

- dinamica numărului de unităţi sanitare 

Tabelul 3.3. Principalii indicatori în sistemul educaţional din municipiul Constanţa  

Învăţământ preşcolar  

Grădiniţe de copii  67 

Copii înscrişi  6.619 

Personal didactic  445 

Învăţământ primar şi gimnazial 

Şcoli  39 

Elevi  25.178 

Personal didactic  1.747 

Învăţământ liceal 

Licee  28 

Elevi  18.568 

Personal didactic  1.512 

Învăţământ profesional, complementar şi de ucenici 

Elevi  4.984 

Personal didactic  28 

Învăţământ tehnic de maiştri - 

Elevi  101 

Personal didactic  9 

Învăţământ postliceal 

Elevi  1.148 

Personal didactic  60 

Învăţământ universitar - 

Institute  6 

- sector public  3 

- sector privat  3 

Studenţi  26.975 

- sector public  18.073 
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- sector privat  8.902 

Personal didactic  1.017 

- sector public  871 

- sector privat  146 

Sursa: Elaborate de autor, în baza datelor direcţiei Judeţeană de Statistică Constanţa [3] 

Principalii indicatori pentru sistemul sanitar din municipiul Constanţa arată astfel (tabelul 

3.4) 

Tabelul 3.4 Valorile indicatorilor pentru sistemul medical din municipiul Constanţa 

Spitale  5 

Paturi în spitale  2.333 

Policlinici  4 

Dispensare medicale  5 

Cabinete medicale (sector privat)  334 

Cabinete stomatologice (sector privat)  215 

Laboratoare medicale (sector privat)  24 

Laboratoare de tehnică dentară (sector privat)  8 

Farmacii  116 

Depozite farmaceutice  19 

Medici  1.098 

- sector public  947 

- sector privat  151 

Stomatologi  357 

Farmacişti  360 

Personal mediu sanitar  2.454 

Sursa: Elaborate de autor, în baza datelor direcţiei Judeţeană de Statistică Constanţa [3] 

În ciuda investiţiilor angajate în ultima perioadă de timp, sistemul medical din municipiul 

Constanţa suferă în continuare datorită lipsei fondurilor destinate reabilitării infrastructurii 

sanitare şi a modernizării tehnicii şi echipamentelor din dotare. 

Pentru evaluarea activităţii economice dintr-un municipiu-pol de dezvoltare urbană am 

considerat că cea mai eficientă metodă de obţinere a informaţiilor specifice privind activitatea 

societăţilor comerciale este cea de clasificare a acestora pe Coduri CAEN, informaţiile putând să 

fie obţinute de la Oficiul Registrului Comerţului din judeţul respectiv. Dintre activităţile 

declarate conform acestei clasificări, prima este cea principală sau de bază, care, teoretic, ar 

trebui să aducă firmei cele mai multe venituri, contribuind majoritar la mărimea cifrei de afaceri. 

La nivelul unui municipiu-pol de dezvoltare urbană se pot împărţi principalele tipuri de 

activităţi economice, conform CAEN - Revizia 2, pe următoarele secţiuni: 

1. Secţiunea C – Industria prelucrătoare 

2. Secţiunea D - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă 

3. Secţiunea F – Construcţii 
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4. Secţiunea G – Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 

5. Secţiunea H – Transport şi depozitare 

6. Secţiunea I - Hoteluri şi restaurante 

7. Secţiunea K – Intermedieri financiare şi asigurări 

8. Secţiunea L – Tranzacţii imobiliare 

9. Secţiunea M – Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 

10. Secţiunea N – Activităţi de servicii administrative 

11. Secţiunea P – Învăţământ 

12. Secţiunea Q – Sănătate şi asistenţă socială  

13. Secţiunea R – Activităţi de spectacole, culturale şi recreative  

Considerăm că cele 13 secţiuni enumerate anterior acoperă în mare măsură activităţile 

economice existente într-un pol de dezvoltare urbană, urmând ca în cadrul fiecărei secţiuni să fie 

detaliate pe coduri CAEN specifice activităţile respective. Tot de la Oficiul Registrului 

Comerţului din fiecare judeţ pot fi obţinute şi informaţii privind cifra de afaceri obţinute de 

fiecare societate comercială analizată, dar numai începând cu anul 2009. Prezentăm în Tabelul 

3.5 un exemplu de clasificare şi urmărire a evoluţiei activităţii societăţilor comerciale, inclusiv a 

nivelului cifrei de afaceri obţinut. 

Tabelul 3.5. Secţiunea C – Industria prelucrătoare  

Cod CAEN 10 – Industria alimentară 

Nr. 

crt 

Forma 

org.S.C.* 

Înfiinţate în 

anul… 

Suspendate în 

anul… 

Radiate în 

anul… 

Existentă în 

anul… 

Cifra de afaceri 

în anul… 

       

* SRL= Societate cu răspundere limitată; 

SA=Societate pe acţiuni; SNC=Societate în mume colectiv; PFA=Persoană fizică autorizată; 

II=Întreprindere individuală; IF=Întreprindere de familie; AF=Asociaţie familială 

Sursa: Elaborate de autor, în baza datelor direcţiei Judeţeană de Statistică Constanţa [3] 

Aşa cum am precizat, pe baza informaţiilor obţinute, putem calcula indicatorii specifici 

evoluţiei fiecărei societăţi comerciale, pe tipuri de organizare, conform codurilor CAEN aferente 

fiecărei firme. Dezvoltarea economică s-a realizat în ultimii ani şi prin înfiinţarea şi dezvoltarea 

de noi forme de organizare, ca de exemplu Zonele Libere şi Parcurile Industriale. Zonele Libere 

au fost create în general în oraşele-port, ca de exemplu în Constanţa, Galaţi, Brăila, Sulina, etc.. 

Prin facilităţile acordate acestea au atras investiţii din afara UE, fiind o poartă pentru 

pătrunderea în Europa a unor mărfuri din afara acesteia. Parcurile Industriale reprezintă o formă 

de valorificare integrată a capacităţilor de dezvoltare a unor societăţi comerciale care pot să-şi 

valorifice potenţialul prin utilizarea facilităţilor oferite: acces uşor la utilităţi, legături nemijlocite 
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cu alte entităţi economice prezente în zona, etc.  În ultimii ani a fost dezvoltat şi implementat în 

unele municipii-poli de dezvoltare sau de creştere urbană conceptul de Zonă Metropolitană, ca de 

exemplu în Constanţa, Iaşi, Braşov, Oradea, Bacău. Realizarea unor astfel de Zone presupune 

definirea unui areal specific, prin definirea unor fluxuri umane şi materiale între municipiul 

reşedinţa de judeţ şi mai multe oraşe şi comune dintr-o zonă bine definită.  Beneficiile unei astfel 

de forme de organizare sunt biunivoce, atât pentru municipiu reşedinţă de judeţ cât şi pentru 

celelalte unităţi administrativ teritoriale din Zonă. Important este să se definească şi să se 

calculeze indicatorii de dezvoltare specifici Zonei Metropolitane cu luarea în considerare şi a 

intereselor localităţilor din afara acestei zone. 

3.2. Perfecţionarea organizării gestionării bugetare în cadrul administraţiei locale 

În majoritatea ţărilor sectorul public nu este organizat ca un sistem centralizat sau unitar, 

fiind stratificat pe un număr de nivele administrativ-teritoriale, în funcţie de specificul fiecărei 

ţări. 

Unităţile administrativ-teritoriale (provinciile, regiunile, statele componente ale unei 

federaţii, cantoanele, municipiile, comunele), după caz, întocmesc bugete proprii, care sunt 

aprobate de către organele locale alese, asemănătoare organelor legislative pe plan naţional. Prin 

definiţie, bugetul local este actul în care se înscriu veniturile şi cheltuielile probabile ale 

colectivităţilor locale, pe o perioadă determinată, de obicei un an. 

Bugetele locale reprezintă instrumente de planificare şi de conducere a activităţii 

economico-financiare a unităţilor administrativ-teritoriale. Structura acestora reflectă gradul de 

autonomie a administraţiei locale faţă de puterea centrală şi legăturile existente între diferitele 

administraţii teritoriale. De asemenea, bugetele locale reflectă fluxurile veniturilor şi cheltuielilor 

administraţiei locale, modalitatea de finanţare a cheltuielilor pe destinaţii şi de acoperire a 

deficitelor bugetare [35]. 

Ca parte a sistemului bugetar al unei ţări, bugetele locale îndeplinesc un rol complex, care 

decurge din rolul general al bugetului de stat. Astfel, bugetul local îndeplineşte rolul financiar de 

mobilizare a resurselor şi de redistribuire a acestora pe plan local în funcţie de sarcinile care 

revin fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. În strânsă legătură cu rolul financiar se află rolul 

economic, dat fiind faptul că, în acest mod, se realizează o corelaţie mai strânsă între deciziile de 

efectuare a cheltuielilor publice şi costul real al resurselor implicate. Cum administraţiilor locale 

le revin o serie de sarcini economice – construirea infrastructurii locale, extinderea reţelelor de 

alimentare cu apă, asigurarea iluminatului public, organizarea transportului şi gestionarea 
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întreprinderilor statului aflate în subordonare locală, se presupune că finanţarea acestor utilităţi 

din resursele locale asigură o gestionare mai eficientă  a resurselor şi elimină treptele birocratice. 

De asemenea, prezumţia teoretică a eficacităţii cheltuielilor este asociată cu posibilitatea 

modelării impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cetăţenilor, agenţilor economici, în funcţie de 

avantajele de care beneficiază fiecare dintre aceştia de pe urma utilităţilor publice. O astfel de 

corelaţie în practică, desigur, nu se poate realiza cu acurateţe, însă evaluarea nevoilor comunităţii 

locale se poate face cu mai multă uşurinţă, cheltuielile efectuate în scopul satisfacerii lor fiind 

acoperite prin efortul conjugat al colectivităţii locale şi al alocaţiilor primite de la bugetul central. 

Un rol important revine bugetului local din punct de vedere socio-cultural. Cel mai 

important loc îl ocupă în acest sens cheltuielile cu învăţământul, a cărui finanţare cade în multe 

cazuri în sarcina administraţiilor locale. Bugetele locale contribuie în mare măsură la finanţarea 

activităţilor culturale, dar şi a celor de natură socială, cum ar fi: asigurarea locuinţelor de tip 

social pentru cei cu venituri foarte mici, acordarea asistenţei sociale, protejarea sănătăţii prin 

reţeaua de spitale regionale, asigurarea ordinii publice şi a bunăstării publice. 

În măsura în care autorităţile administraţiilor publice locale beneficiază de autonomie 

legislativă, bugetul local poate îndeplini şi un important rol politic. Stabilirea impozitelor şi a 

contribuţiilor locale fiind sarcina organelor alese, ca şi modul de alocare al acestora pe destinaţii, 

ele pot constitui factori importanţi de influenţare a electoratului, care are posibilitatea de a urma 

şi controla modul în care sunt cheltuiţi banii publici pe plan local. 

Rolul şi modul de îndeplinire a prevederilor bugetare depind în mare măsură de relaţiile 

existente între diferitele bugete locale şi între acestea şi bugetul central, deoarece fluxurile 

băneşti şi financiare ce se desfăşoară între comunităţi, precum şi modalitatea de echilibrare a 

acestora prin alocaţiile primite de la bugetul de stat fac să apară o serie de variabile care 

influenţează  activitatea economică şi financiară în plan local. 

În România fiecare comună, oraş, municipiu şi sector al municipiului Bucureşti 

întocmeşte buget propriu, în condiţii de autonomie. Ele reprezintă instrumente de planificare şi 

de conducere a activităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale.  

Fiind parte a bugetului public naţional, activitatea bugetară la nivel local se circumscrie 

activităţii bugetare la nivel naţional, cunoscând aceleaşi etape şi desfăşurându-se pe baza 

aceloraşi principii, dar privite prin prisma specificităţii activităţii administraţiei publice locale. 

Activitatea bugetară la nivel local cunoaşte patru etape: 

1. Elaborarea proiectului de buget local cuprinde activitatea de determinare a 

veniturilor şi cheltuielilor la nivelul unităţilor adiministrativ-teritoriale cu personalitate juridică; 

2. Aprobarea presupune dezbaterea şi votarea bugetelor locale de către autorităţile 
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administraţiei publice locale cu funcţie deliberativă şi care au în competenţa lor această atribuţie; 

3. Execuţia bugetară constă în realizarea veniturilor la termenul şi în cuantumul 

prevăzut în bugetul local şi efectuarea cheltuielilor conform destinaţiei prevăzute în bugetul 

local. Realizarea veniturilor în cuantumul prevăzut reprezintă o obligaţie minimă, în cadrul 

execuţiei bugetare putându-se realiza venituri în cuantumuri superioare celor prevăzute. În 

acelaşi timp, efectuarea cheltuielilor conform destinaţiei prevăzute în bugetele locale reprezintă o 

obligaţie, ce nu poate fi încălcată. Această etapă este cea mai importantă, deoarece presupune 

transpunerea unor previziuni în plan concret, asigurându-se astfel finanţarea activităţilor şi 

funcţionarea instituţiilor publice de la nivel local; 

4. Încheierea exerciţiului bugetar presupune o dare de seamă completă asupra 

modului de realizare a veniturilor şi de efectuare a cheltuielilor pentru anul bugetar expirat. 

Toate actele şi operaţiunile cu caracter tehnic şi normativ, realizate de autorităţile publice 

competente în scopul elaborării, adoptării, executării şi încheierii bugetului local constituie 

procedura bugetară la nivel local. Aceasta se desfăşoară pe parcursul a trei ani calendaristici, 

deoarece elaborarea proiectului de buget local începe în anul premergător celui pentru care se 

întocmeşte, continuă cu executarea, în cursul anului respectiv şi se definitivează prin contul de 

încheiere a exerciţiului bugetar, în anul următor. 

Procedura bugetară privitoare la bugetele locale se desfăşoară pe coordonatele 

principiilor enunţate de Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 care reia principiile 

consacrate din precedenta lege privind administraţia publică locală (Legea 69/1991). Cele care 

au cea mai mare relevanţă în domeniul bugetelor locale sunt: 

- principiul autonomiei locale 

Având autonomie funcţională, unităţile administrativ-teritoriale nu mai sunt incluse cu 

toate veniturile şi cheltuielile lor în bugetul de stat, ci numai cu sumele pe care le varsă, respectiv 

le primesc de la acest buget. 

- principiul descentralizării serviciilor publice 

Conform acestui principiu are loc un transfer limitat al puterii de decizie de la autorităţile 

publice centrale la cele locale. 

- principiul consultării cetăţenilor 

Legea finanţelor publice nr. 72/1996 precizează că la baza elaborării şi execuţiei 

bugetelor locale stau principiile unicităţii, universalităţii, echilibrului, realităţii, anualităţii şi 

publicităţii. 

Legea finanţelor publice locale nr. 189/1998 enunţă ca principii care stau la baza 

elaborării, aprobării şi execuţiei bugetare: autonomia locală, echilibrul, realitatea, anualitatea şi 
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publicitatea. 

Principiul universalităţii bugetare. Potrivit acestui principiu, veniturile şi cheltuielile 

publice trebuie să figureze în bugetul local cu sumele lor totale, brute, nici un venit şi nici o 

cheltuială neputându-se realiza în afara cadrului bugetar. Deoarece obţinerea veniturilor publice 

determină anumite cheltuieli, este necesar ca veniturile respective să se înscrie în buget cu 

produsul lor brut, iar cheltuielile cu cifra lor totală, iar nu direct diferenţa dintre acestea, pentru a 

se putea cunoaşte şi controla suma exactă a cheltuielilor publice. 

Principiul echilibrului bugetului. Presupune ca veniturile să acopere integral cheltuielile 

prevăzute în bugetul local. În situaţia în care veniturile nu acoperă cheltuielile, deficitul 

bugetului local urmează să fie acoperit din împrumuturi contractate de autorităţile publice locale 

şi din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prevăzute prin legea bugetului de 

stat. 

Principiul realităţii bugetare. Potrivit acestui principiu trebuie avute în vedere variantele 

cele mai prudente în realizarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor bugetare, pentru a se evita 

eventualele dezechilibre care ar putea apărea pe parcursul execuţiei bugetare. 

Principiul unităţii bugetare. Presupune necesitatea ca toate veniturile şi cheltuielile 

bugetare să fie înscrise într-un singur document, şi anume bugetul local. Implică aprobarea 

bugetului local de către autorităţile publice locale competente în fiecare an, perioada de un an 

fiind cea pentru care acestea acordă „autorizaţia” de a se încasa veniturile şi de a se efectua 

cheltuielile aprobate prin buget. 

Principiul publicităţii bugetului. Presupune aducerea la cunoştinţa opiniei publice a 

acestuia. Astfel, proiectul bugetului local se publică în presa locală sau se afişează la sediul 

primăriei înainte cu 15 zile de a fi supus aprobării consiliului local. Dezbaterea sa se face în 

şedinţă publică, primarul putând cere consultarea cetăţenilor prin referendum în problemele 

privind bugetul local. De asemenea, hotărârea prin care se aprobă bugetul trebuie adusă la 

cunoştinţă publică, în condiţiile Legii administraţiei publice locale, ca orice altă hotărâre cu 

caracter normativ. 

Proiectarea şi adoptarea bugetelor locale. Există două nivele în construcţia bugetelor 

locale. Unul dintre ele se referă la veniturile şi cheltuielile realizate pe plan local, iar celălalt la 

ceea ce se primeşte de la nivel central. Întregul buget local (şi venituri proprii şi venituri primite 

de la nivel central) parcurge traseul proiectării şi adoptării trecând prin autoritatea centrală, în 

speţă Ministerul de Finanţe. 

Cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, cotele adiţionale la 

unele venituri ale bugetului de stat şi transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat 
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formează venituri ale bugetelor locale şi, în consecinţă, sunt cuprinse ca atare în bugetele 

unităţilor administrativ-teritoriale. În stabilirea, aprobarea şi distribuirea acestora sunt implicate 

atât autorităţile administraţiei publice locale cât şi cele ale administraţiei centrale, competenţele 

lor în materie fiind stabilite prin lege. Procedura bugetară privitoare la aceste venituri se întinde 

pe parcursul a mai multe luni, debutând prin elaborarea proiectelor de bugete locale la nivelul 

unităţilor administrativ-teritoriale de către primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, etc. 

(ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale). 

Până la data de 15 mai a fiecărui an, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale 

menţionaţi au obligaţia de a prezenta proiectul de buget pentru unitatea administrativ-teritorială 

din subordine la direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a judeţului 

de care aparţin. În cazul în care se solicită majorări ale transferurilor, cotelor şi sumelor defalcate 

din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul următor, faţă de anul în curs, consiliile locale 

şi consiliile judeţene au obligaţia de a comunica Ministerului Finanţelor Publice propunerile în 

acest sens, cu precizarea cauzelor şi fundamentărilor care le determină, până la data de 1 mai. 

Proiectele bugetelor sunt însoţite de note de fundamentare menite în principal să justifice 

pretenţiile financiare ale autorităţilor locale. 

În perioada 15 mai - 1 iunie, direcţiile generale ale finanţelor publice şi de la nivel 

judeţean centralizează proiectele de bugete locale primite şi care cuprind propunerile de cote şi 

sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi propunerile de transferuri cu destinaţie 

specială, şi depun la Ministerul Finanţelor Publice situaţia acestora pe ansamblul 

judeţelor/Municipiului Bucureşti, pentru corelarea cu proiectul bugetului de stat. Proiectele de 

buget pe ansamblul judeţelor/ municipiului Bucureşti se prezintă Ministerului Finanţelor Publice 

însoţite de situaţia unităţilor administrativ-teritoriale componente la care se propun cote, sume 

defalcate şi transferuri precum şi de note de fundamentare a necesităţii, oportunităţii, eficienţei şi 

eficacităţii acestora. 

Ministerul Finanţelor Publice examinează propunerile de sume defalcate şi de transferuri 

cu destinaţie specială cuprinse în proiectele de bugete locale şi, având situaţia generală a 

veniturilor şi cheltuielilor previzionate pentru bugetul de stat, stabileşte, cu acordul Guvernului, 

limitele acestor sume, precum şi criteriile de repartizare a acestora pe unităţi administrativ-

teritoriale. Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia ca până la data de 1 iulie să comunice 

direcţiilor generale ale finanţelor publice şi ale controlului financiar de stat limitele maxime 

pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi pentru transferurile cu 

destinaţie specială, precum şi criteriile de repartizare a acestora. În plus judeţele primesc o nota 

de fundamentare a deciziei luate de minister. 
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Direcţiile generale ale finanţelor publice şi transmit limitele sumelor defalcate şi 

transferurilor cu destinaţie specială consiliilor judeţene, urmând ca acestea să informeze 

ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale asupra limitelor în discuţie. 

Până la data de 20 iulie, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale elaborează şi 

depun la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat noile propuneri 

pentru proiectele de bugete locale, întocmite cu luarea în considerare a limitelor maxime de sume 

defalcate şi transferuri cu destinaţie specială stabilite de Ministerul Finanţelor Publice. 

Urmează o nouă centralizarea a proiectelor de bugete locale, centralizare care se 

realizează de către direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat şi se 

transmite de către acestea la Ministerul Finanţelor Publice până la data de 1 august a fiecărui an. 

Ministerului Finanţelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ministerelor şi ale 

celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale cu bugete proprii, a proiectelor bugetelor 

locale pe ansamblul judeţelor/Municipiului Bucureşti şi a bugetului propriu, întocmeşte proiectul 

bugetului de stat, proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat şi proiectele fondurilor speciale, 

pe care le depune la Guvern, până la data de 25 septembrie, însoţite de proiectele legilor 

bugetare. 

Guvernul îşi însuşeşte proiectele de bugete menţionate şi le depune spre aprobare la 

Parlament, cel mai târziu până la data de 10 octombrie, însoţite de un raport privind situaţia 

economico-financiară a ţării şi proiecţia acesteia pentru anul care urmează, precum şi de 

proiectele legilor bugetare. 

Parlamentul aprobă bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul 

fondurilor speciale. Cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi 

transferurile cu destinaţie specială, evidenţiate pe judeţe, se cuprind în anexe la bugetul de stat. 

Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate prin legea bugetului de 

stat, o cotă de până la 25% se alocă bugetului propriu al judeţelor (limita maximă a acestei cote 

se stabileşte tot prin legea bugetului de stat), diferenţa până la suma totală aprobată pentru fiecare 

judeţ revenind comunelor, oraşelor şi municipiilor din respectivul judeţ. 

Repartizarea efectivă a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe 

comune, oraşe şi municipii se realizează de fiecare consiliul judeţean, prin hotărâre, cu prioritate 

acelor unităţi adminitrativ-teritoriale care înregistrează venituri proprii insuficiente, după 

consultarea primarilor şi cu asistenţa tehnică de specialitate a direcţiilor finanţelor publice, în 

funcţie de criteriile de repartizare aprobate prin legea bugetului de stat. 

În termen de maxim 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat, 

ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă proiectele de bugete locale spre 
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aprobare consiliilor locale. Proiectul de buget local se publică în presa locală sau se afişează la 

sediul primăriei, după care, în termen de 15 zile, este supus aprobării consiliului local. Proiectul 

bugetului local va fi însoţit de raportul primarului, precum şi de eventualele contestaţii depuse de 

locuitori, în termenul de 15 zile de la publicarea/ afişarea proiectului. Consiliul local se pronunţă 

asupra contestaţiilor, după care adoptă proiectul bugetului local. 

Veniturile şi cheltuielile prevăzute în bugetele locale se repartizează pe trimestre, în 

funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor şi de perioada în care este necesară 

efectuarea cheltuielilor, şi se aprobă, pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat şi pentru transferuri de la acest buget, de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 20 

de zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat. Aprobarea pentru aceste sume se face pe 

baza propunerilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, transmise la Ministerul 

Finanţelor Publice de către direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de 

stat. 

Rezolvarea problemelor comunităţii depinde indubitabil de nivelul resurselor disponibile, 

de calitatea managementului acestor fonduri dar şi de cooperarea între diverse structuri ale 

administraţiei locale. 

Realitatea arată că datorită lipsei cooperării între membrii aceluiaşi palier, pe de o parte, 

dar şi între diferite paliere, pe de altă parte, plecând adesea de la rivalităţi politice, apar 

consecinţe grave în planul calităţii managementului unităţilor administrativ-teritoriale. Această 

cooperare ar trebui să îmbrace un caracter permanent, de la etapa de prognozare a activităţilor pe 

termen mediu şi lung până la cea de implementare a deciziilor financiare [1]. Ea are un rol foarte 

important, în condiţiile descentralizării unor activităţi noi pe care primăriile nu le pot gestiona în 

acest moment corespunzător şi pe fondul unui buget naţional auster. 

3.3. Raţionalizarea structurii veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale 

Bugetele locale cuprind două capitole principale: veniturile şi cheltuielile localităţilor. In 

acest studiu cercetarea s-a axat asupra veniturilor urmând ca tema cheltuielilor locale să fie 

aprofundată într-un material ulterior. 

Veniturile bugetelor locale. Bugetele locale se constituie în principal din venituri 

realizate pe plan local şi venituri primite de la nivel central. În afară de acestea o altă sursă 

importantă care poate creşte venitul realizat pe plan local o reprezintă împrumuturile. 
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Fig. 3.1 Veniturile bugetelor locale 

Sursa: Elaborat de autor 

Veniturile proprii sunt veniturile pe care autorităţile le realizează pe plan local. Nivelul şi 

sursele acestor venituri sunt controlate, decise de către autorităţile locale, în limitele legale 

prevăzute. În România principalele acte normative care reglementează veniturile proprii sunt 

Legea finanţelor publice locale şi Legea privind impozitele şi taxele locale. Un alt aspect care 

defineşte veniturile proprii este acela că autorităţile locale au în general libertate în privinţa 

modului în care sunt cheltuite.   

Se poate afirma că gradul de autonomie locală a unei comunităţi depinde în mare măsură 

de ponderea veniturilor realizate pe plan local în raport cu alte resurse de venituri ale bugetelor 

locale. Ideal ar fi ca veniturile proprii să poată acoperi cheltuielile efectuate pentru satisfacerea 

nevoilor locale. Pentru aceasta însă competenţele autorităţilor locale trebuie corelate cu veniturile 

bugetelor locale. În realitate acest lucru se întâmplă foarte rar. În România ponderea veniturilor 

proprii în cadrul veniturilor la bugetele locale a crescut în ultimii ani, în primul rând ca urmare a 

modificărilor survenite în domeniul legislaţiei care au permis descentralizarea mai multor surse 

de venituri. Sistemul de impozitare locală a suferit şi el unele modificări, situaţia 

îmbunătăţinduse în general. Dacă în primii ani, de după adoptarea Legii taxelor şi impozitelor 

locale (1994), acestea erau reduse din punctul de vedere al nivelului şi frecvenţei utilizării. Apoi 

situaţia s-a schimbat în sensul că autorităţile locale apelează tot mai mult la ele. După cum indică 

informaţiile culese din presă, de multe ori se exagerează în privinţa nivelului şi tipului taxei 

aplicate, unele situaţii fiind chiar anticonstituţionale. 
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Un efect important asupra veniturilor proprii îl are procesul de descentralizare. Gradul de 

descentralizare a crescut în ultimii ani, mai multe servicii trecând din administrarea autorităţilor 

centrale în cea a autorităţilor locale. Deşi procesul în sine este unul pozitiv şi în deplin acord cu 

procedurile democratice, realitatea a demonstrat că nu e totul să descentralizezi, situaţia 

comunităţilor locale neîmbunătăţindu-se în mod necesar. Criticile se referă în special la modul de 

implementare a descentralizării.  În primul rând nu a fost făcută o evaluare prealabilă a situaţiei 

din teren, fapt care ar fi permis o mai bună aproximare a numărului de sarcini descentralizate 

precum şi a perioadei de timp necesare. Apoi, deşi s-au alocat resurse financiare, considerate a fi 

insuficiente totuşi, virarea efectivă a banilor s-a făcut mult mai târziu. Acest fapt a îngreunat 

foarte mult sarcina autorităţilor locale în asigurarea serviciilor respective.   

Informaţiile obţinute din monitorizarea de presă şi din discuţiile cu reprezentanţii 

administraţiei locale şi centrale duc la concluzia că cel puţin în cazul învăţământului 

preuniversitar, autorităţile locale au fost luate prin surprindere.  

Deşi aspectele menţionate mai sus indică în general o evoluţie pozitivă situaţia este încă 

departe de a fi satisfăcătoare, majoritatea localităţilor nefiind capabile să-şi asigure din bani 

proprii cheltuielile de întreţinere. 

În urma discuţiilor dintre autorităţile judeţene şi cele locale, unele primării au luat decizia 

de a-şi reduce personalul pentru a face faţă ulterior constrângerilor bugetare. Alţii s-au văzut 

nevoiţi să procedeze astfel în decursul anului, odată cu epuizarea resurselor şi în condiţiile 

nesuplimentării lor de către autorităţile ierarhic superioare. Nu puţine au fost exemplele 

semnalate de presă de primării care aproape că şi-au stopat activitatea din cauza epuizării 

fondurilor.  În funcţie de sursa de colectare, veniturile care se realizează pe plan local pot fi 

venituri fiscale, venituri nefiscale, venituri din capital şi venituri cu destinaţie specială. baza în 

colectarea veniturilor proprii o reprezintă taxele şi impozitele locale. 

Veniturile provenite de la nivel central au ca principal obiectiv corectarea unor 

dezechilibre care intervin pe plan local atât vertical (nivelul impozitelor şi taxelor locale nu 

acoperă cheltuielile necesare furnizării serviciilor publice), dar şi orizontal deoarece nu toate 

colectivităţile locale se descurcă la fel financiar deşi au obligaţia de a oferi servicii echivalente 

din punct de vedere calitativ şi cantitativ. Un sistem bun de transferuri trebuie să îndeplinească o 

serie de condiţii. În primul rând ele nu trebuie să fie suficiente astfel încât autorităţile locale să 

fie stimulate să realizeze venituri proprii. În acelaşi timp trebuie asigurat echilibrul între 

competenţele autorităţilor locale şi resursele descentralizate. Este recomandat de asemenea ca 

sumele acordate să fie previzibile pe o perioadă mai mare de timp astfel încât să permită 

autorităţilor locale să realizeze cheltuieli conform unei strategii, a unor obiective pe termen lung. 
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Fig. 3.2. Repartizarea fondurilor provenite din impozitul pe venit pe destinaţii  

Sursa: Elaborat de autor 

Este adevărat că în ultimii ani ponderea acestor venituri în bugetele locale a scăzut în 

special datorită modificărilor în legislaţie. Ele reprezintă însă un aport destul de mare la bugetele 

locale. 

Lucrările de specialitate din domeniu precum şi diferitele rapoarte europene şi ale Băncii 

Mondiale prezintă clasificări diferite ale sumelor provenite de la nivel central.  Legea finanţelor 

publice recunoaşte două categorii principale: prelevări din bugetul de stat (sume şi cote defalcate 

din unele venituri la bugetul de stat) şi subvenţii (vezi figura 3.2). Fondurile cele mai consistente 

provin din prima categorie. 

Potrivit datelor transmise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Activitatea de 

Trezorerie şi Contabilitate Publică a Judeţului Constanţa, în anul 2010, la venituri, prevederile 

bugetare anuale definitive ale bugetelor locale, au însumat 1.748.124 mii lei, în timp ce încasările 

realizate au fost în valoare de 1.470.852 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de 84% din 

prevederile bugetare anuale definitive.  

Sintetic, execuţia veniturilor bugetelor locale pe anul 2010 la nivelul judeţului Constanţa 

se prezintă în tabelul 3.6., din care rezultă că 57,09 % din veniturile totale încasate reprezintă 

venituri proprii ale administraţiei publice locale iar 40,89 % - sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată şi subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete.  
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Tabelul 3.6. Venituri bugetelor locale (judeţul Constanţa mii lei)  

Prevederi inițiale  Prevederi 

definitive  

Încasări  % încasări 

din prevederi 

inițiale  

% încasări din 

prevederi 

definitive  

1.Venituri din impozite, 

taxe, contribuţii, alte 

vărsăminte, alte venituri  

817.319  823.513  702.648  85,97  85,32  

2.Cote defalcate din 

impozitul pe venit  

113.452  138.560  137.062  120,81  98,92  

3.Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată  

462.611  433.856  413.710  89,43  95,36  

4.Subvenţii primite de la 

bugetul de stat şi de la 

alte bugete  

201.646  272.117  187.814  93,14  69,02  

5.Sume primite de la 

UE/alți donatori în contul 

plăţilor efectuate  

51.791  80.078  29.618  57,19  36,99  

VENITURI - TOTAL 

(1+2+3+4+5)  

1.646.819  1.748.124  1.470.852  89,31  84,14  

Sursa: Elaborat de autor 

Ținem să menționăm că pe ansamblul bugetelor locale, veniturile nu au fost realizate în 

cifre absolute în sumă de 277.272 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de 16% faţă de 

prevederile bugetare.  

Cheltuielile bugetelor locale. Legea finanţelor publice defineşte cheltuiala bugetară, ca 

fiind o cheltuială aprobată prin bugetul local, bugetul unei instituţii sau al unui serviciu public, 

bugetul unei activităţi finanţate integral din venituri extrabugetare şi efectuată în limita resurselor 

acestor bugete, cu respectarea prevederilor legale. 

În esenţă, cheltuielile publice din bugetele locale se concretizează în cumpărarea de 

bunuri şi servicii efectuată de autorităţile locale pentru cetăţeni, în plăţile efectuate cetăţenilor 

sub forma transferurilor (pensii, subvenţii, ajutor de şomaj, etc) precum şi în plata 

împrumuturilor contractate de ordonatorii principali de credite. 

Există două clasificări a cheltuielilor cuprinse în bugetele locale româneşti. Prima dintre 

ele vizeză aspecte tehnice (tipul de cheltuieli care vor fi făcute pentru diferitele domenii - de 

capital, materiale şi servicii, etc.) iar cea de-a doua are în vedere cheltuielile globale programate 

pentru aceste domenii (ex: cheltuieli pentru autorităţi publice, învăţământ, etc). Se face, de 

asemenea, distincţia între cheltuieli curente (de întreţinere) şi cheltuieli pentru investiţii. 
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Fig. 3.3. Structura cheltuielilor unui buget local  

Sursa: Elaborat de autor 

Fiecare categorie de cheltuieli are particularităţile ei, iar mărimea cheltuielilor alocate 

pentru o activitate sau alta depinde de o serie de factori politici, economici, sociali. Sumele 

cheltuite diferă de la o localitate la alta şi de la un an la altul în funcţie de capacitatea economică 

de a produce şi de a distribui, precum şi de presiuni politice sau sociale cu care se confruntă 

comunităţile locale.  Cercetarea de teren întreprinsă de autor a demonstrat faptul că ponderea 

cheltuielilor efectuate de comunităţile locale pentru investiţii este mică. O altă observaţie se 

referă la faptul că nu există o diferenţă foarte mare între ponderea cheltuielilor pentru investiţii în 

localităţile care realizează venituri suficiente faţă de cele care se descurcă mai puţin pe cont 

propriu. Referitor la destinaţia acestor cheltuieli, din datele obţinute de autor, rezultă că cea mai 

mare pondere o au investiţiile în serviciile publice comunale (alimentare cu apă, gaze, 

infrastructură, etc.), în timp ce cele mai puţine investiţii se fac pentru învăţământ şi autorităţi 

locale (sediile primăriilor). 

La nivelul judeţului Constanţa, în bugetele locale, sumele prevăzute definitiv a se efectua, 

în limitele şi potrivit destinaţiilor stabilite prin bugetele respective au fost de 1.748.124 mii lei, 

nivelul plăţilor efectuate fiind de 1.356.419 mii lei, şi anume  vezi tabelul 3.7 

Din datele prezentate privind execuţia bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale se scot 

în evidenţă următoarele:  

a) Veniturile bugetelor locale au fost realizate în proporţie de 84,14 % din prevederile 

definitive, din care:  

- Veniturile proprii au fost realizate în proporţie de 87,28 %;  

- Veniturile din subvenţii de la bugetul de stat, cote şi sume defalcate din TVA 

au fost realizate în proporţie de 85,20 %  
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- Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate - au fost 

realizate în proporţie de 36,99 %.  

b) Cheltuielile bugetelor locale realizate au reprezentat 77,59 % din prevederile 

definitive, din care:  

• Cheltuieli curente - 83,13 % din prevederile definitive;  

• Cheltuieli de capital - 60,68 % din prevederile definitive;  

• Cheltuieli financiare (rambursări de împrumuturi, dobânzi, comisioane) și 

alte cheltuieli – 36,90 % din prevederile definitive.  

c) Din raportarea veniturilor proprii la cheltuielile bugetare totale rezultă că, pe ansamblul 

bugetelor locale, în faza de programare s-a prevăzut un grad de autofinanţare de 55,03 % iar în 

execuţie s-a realizat 57,09%.  

Tabelul 3.7. Cheltuielile din bugetele locale (judeţul Constanţa)  

mii lei 

Prevederi iniţiale  Prevederi 

definitive  

Plăţi efectuate  % plăţi 

din 

prevederi 

iniţiale  

% plăţi 

din 

prevederi 

definitive  

1.Cheltuieli de personal  482.303  445.839  404.376  83,84  90,70  

2.Bunuri şi servicii  430.798  430.387  372.732  86,52  86,60  

3.Subvenţii  138.054  144.195  118.649  85,94  82,28  

4.Transferuri între unități ale 

administraţiei publice  

110.800  140.870  112.804  101,81  80,08  

5.Alte transferuri  15.868  17.353  15.070  94,97  86,84  

6. Proiecte cu finanţare din 

fonduri externe nerambursabile  

65.710  82.885  24.087  36,66  29,06  

7. Asistenţă socială  80.737  70.895  59.515  73,71  83,95  

8. Alte cheltuieli  13.767  17.445  14.965  108,70  85,78  

9.Cheltuieli de capital  292.644  367.016  222.695  76,10  60,68  

10.Dobânzi  12.894  12.620  10.300  79,88  81,62  

11.Operaţiuni financiare  6.401  6.701  6.132  95,80  91,51  

12.Plăţi efectuate în anii 

precedenți și recuperate în anul 

curent  

- 4.906  - 4.906  - 4.906  100,00  100,00  

13. Fonduri de rezervă  1.749  16.824  

CHELTUIELI-TOTAL 

(1+2+3+4+5+6+7+8)  

1.646.819  1.748.124  1.356.419  82,37  77,59  

Sursa: Elaborat de autor 

Comparativ cu prevederile definitive, cheltuielile bugetare totale realizate de unităţile 

administrativ-teritoriale au fost în proporţie de 77,59 %, în cifre absolute rezultând o diminuare a 

acestora de 391.705 mii lei, cea mai mare diminuare fiind la cheltuielile de capital care au fost 

realizate în proporţie de 60,68 % (cu 144.321 mii lei mai puţin faţă de prevederi).  
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Carta Europeană a Autonomiei Locale conţine două articole care vin să susţină principiul 

echilibrării bugetelor locale . Primul dintre ele prevede protejarea comunităţilor locale mai slabe 

din punct de vedere financiar prin folosirea unor mecanisme de echilibrare menite să corecteze 

efectele înzestrării diferite a localităţilor. Cel de-al doilea prevede ca autorităţile locale să fie 

consultate asupra modului în care vor fi repartizate fondurile de la nivel central destinate 

echilibrării. 

Şi în cazul României comunităţile locale sunt înzestrate cu potenţial diferit de dezvoltare, 

unele având diverse avantaje economice şi sociale sau premise pentru crearea lor, iar altele nu. În 

acest sens echilibrarea se justifică şi reprezintă o soluţie. 

Pentru îmbunătăţirea modului de repartizare a fondurilor pentru echilibrarea bugetelor 

locale şi pentru diminuarea suspiciunilor legate de subiectivismul repartizării propunem 

următoarele: 

 Să se acorde fonduri pentru echilibrare localităţilor în primul rând pentru 

acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi apoi pentru cheltuielile de dezvoltare. Astfel, fondurile ar 

ajunge la comunităţile care au cea mai mare nevoie de ele. 

 În ceea ce priveşte repartizarea sumelor pentru echilibrare, respectiv a sumelor din 

cota defalcată din impozitul pe venit, fiecare judeţ ar trebui să-şi stabilească singur priorităţile, 

problemele, criteriile de repartizare, şi să-şi construiască proprii indicatori de repartiţie datorită 

faptului că problemele sunt diferite. Dacă infrastructura este problema care cu care se confruntă 

un judeţ, atunci indicatorii principali ar trebui să se refere la infrastructură. 

 Rezultatele extrase din aplicarea formulei de distributie ar trebui coroborate cu 

ceea ce rezultă în urma unui proces complex de negociere de subsidiaritate care să îi implice în 

primul rând pe actorii politici de pe plan local, cu competenţe în domeniul administraţiei locale. 

Cunoscând cel mai bine problemele de pe plan local, liderii politici ar trebui să se antreneze în 

negocieri atât cu cei judeţeni cât şi cu cei de la Bucureşti. 

 Respectarea principiului localităţii impozitul pe venit să fie trimis acolo unde 

domiciliază contribuabilul şi nu în localitatea în care lucrează deoarece cheltuielile se fac la 

domiciliu şi în acest caz cota defalcată din impozitul pe venit nu se întoarce la cel care plăteşte 

impozitul. 

 Veniturile din impozitul pe profit să rămână la localităţi, astfel asigurându-se mai 

multe venituri proprii. 
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3.4. Concluzii la capitolul 3 

Evoluţia conceptuală referitoare la dezvoltarea economică şi socială, în opinia autorului, 

cunoaşte, în ultimele decenii, abordări tot mai profunde, printre care cele referitoare la 

dezvoltarea locală au un rol prioritar. Când spunem prioritar, ne referim, mai ales, la modul în 

care în formularea unor politici publice sunt incluse obiectivele dezvoltării locale, în întreaga lor 

complexitate, precum şi la faptul că aceste politici dobândesc atributele unor politici naţionale 

susţinute atât printr-un cadru normativ adecvat, dar şi prin alocarea unor resurse materiale 

considerabile. În acest context, dezvoltarea locală incumbă aspecte economice, sociale, 

tehnologice etc. şi are caracteristicile unui proces de dezvoltare оntr-o anumită regiune sau arie 

geografică având drept obiectiv creşterea bunăstării şi a calităţii vieţii, la nivelul respectiv. 

Totodată, dezvoltarea locală se referă la evoluţia capacităţii unei economii locale sau regionale în 

vederea stimulării unei creşteri economice şi sociale stabile, menită să determine crearea de noi 

locuri de muncă şi condiţii pentru valorificarea oportunităţilor proprii schimbărilor rapide în plan 

economic, tehnic, social etc. 

Prin urmare, din aceste succinte prezentări, reţinem caracteristicile unui proces complex 

al dezvoltării locale, în cadrul căruia aspectele evolutive de natură economică, socială şi 

administrativă sunt predominante. 

Autorul a ajuns la concluzia că evoluţia socială presupune evidenţierea structurii 

populaţiei şi după religie. De asemenea, se calculează evoluţia numărului de şomeri, structura 

profesională a acestora, pe vârsta şi sex, cât şi măsurile de reconversie profesională adresate 

acestora Pentru evaluarea activităţii economice dintr-un municipiu-pol de dezvoltare urbană am 

considerat că cea mai eficientă metodă de obţinere a informaţiilor specifice privind activitatea 

societăţilor comerciale este cea de clasificare a acestora pe Coduri CAEN, informaţiile putând să 

fie obţinute de la Oficiul Registrului Comerţului din judeţul respectiv. Dintre activităţile 

declarate conform acestei clasificări, prima este cea principală sau de bază, care, teoretic, ar 

trebui să aducă firmei cele mai multe venituri, contribuind majoritar la mărimea cifrei de afaceri. 

Ca parte a sistemului bugetar al unei ţări, în opinia autorului, bugetele locale îndeplinesc 

un rol complex, care decurge din rolul general al bugetului de stat. Astfel, bugetul local 

îndeplineşte rolul financiar de mobilizare a resurselor şi de redistribuire a acestora pe plan local 

în funcţie de sarcinile care revin fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. În strânsă legătură cu 

rolul financiar se află rolul economic, dat fiind faptul că, în acest mod, se realizează o corelaţie 

mai strânsă între deciziile de efectuare a cheltuielilor publice şi costul real al resurselor 

implicate. Cum administraţiilor locale le revin o serie de sarcini economice – construirea 
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infrastructurii locale, extinderea reţelelor de alimentare cu apă, asigurarea iluminatului public, 

organizarea transportului şi gestionarea întreprinderilor statului aflate în subordonare locală, se 

presupune că finanţarea acestor utilităţi din resursele locale asigură o gestionare mai eficientă  a 

resurselor şi elimină treptele birocratice. De asemenea, prezumţia teoretică a eficacităţii 

cheltuielilor este asociată cu posibilitatea modelării impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 

cetăţenilor, agenţilor economici, în funcţie de avantajele de care beneficiază fiecare dintre aceştia 

de pe urma utilităţilor publice. O astfel de corelaţie în practică, desigur, nu se poate realiza cu 

acurateţe, însă evaluarea nevoilor comunităţii locale se poate face cu mai multă uşurinţă, 

cheltuielile efectuate în scopul satisfacerii lor fiind acoperite prin efortul conjugat al colectivităţii 

locale şi al alocaţiilor primite de la bugetul central. 

Rolul şi modul de îndeplinire a prevederilor bugetare depind în mare măsură de relaţiile 

existente între diferitele bugete locale şi între acestea şi bugetul central, deoarece fluxurile 

băneşti şi financiare ce se desfăşoară între comunităţi, precum şi modalitatea de echilibrare a 

acestora prin alocaţiile primite de la bugetul de stat fac să apară o serie de variabile care 

influenţează  activitatea economică şi financiară în plan local. 

Realitatea arată că datorită lipsei cooperării între membrii aceluiaşi palier, pe de o parte, 

dar şi între diferite paliere, pe de altă parte, plecând adesea de la rivalităţi politice, apar 

consecinţe grave în planul calităţii managementului unităţilor administrativ-teritoriale. Această 

cooperare ar trebui să îmbrace un caracter permanent, de la etapa de prognozare a activităţilor pe 

termen mediu şi lung până la cea de implementare a deciziilor financiare. Ea are un rol foarte 

important, în condiţiile descentralizării unor activităţi noi pe care primăriile nu le pot gestiona în 

acest moment corespunzător şi pe fondul unui buget naţional auster. 

Autorul afirmă că gradul de autonomie locală a unei comunităţi depinde în mare măsură 

de ponderea veniturilor realizate pe plan local în raport cu alte resurse de venituri ale bugetelor 

locale. Ideal ar fi ca veniturile proprii să poată acoperi cheltuielile efectuate pentru satisfacerea 

nevoilor locale. Pentru aceasta însă competenţele autorităţilor locale trebuie corelate cu veniturile 

bugetelor locale. În realitate acest lucru se întâmplă foarte rar. În România ponderea veniturilor 

proprii în cadrul veniturilor la bugetele locale a crescut în ultimii ani, în primul rând ca urmare a 

modificărilor survenite în domeniul legislaţiei care au permis descentralizarea mai multor surse 

de venituri. Sistemul de impozitare locală a suferit şi el unele modificări, situaţia îmbunătăţindu-

se în general. Dacă în primii ani, de după adoptarea Legii taxelor şi impozitelor locale (1994), 

acestea erau reduse din punctul de vedere al nivelului şi frecvenţei utilizării, apoi situaţia s-a 

schimbat în sensul că autorităţile locale au apelat tot mai mult la ele. După cum indică 

informaţiile culese din presă, de multe ori se exagerează în privinţa nivelului şi tipului taxei 
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aplicate, unele situaţii fiind chiar anticonstituţionale. 

Carta Europeană a Autonomiei Locale conţine două articole care vin să susţină principiul 

echilibrării bugetelor locale . Primul dintre ele prevede protejarea comunităţilor locale mai slabe 

din punct de vedere financiar prin folosirea unor mecanisme de echilibrare menite să corecteze 

efectele înzestrării diferite a localităţilor. Cel de-al doilea prevede ca autorităţile locale să fie 

consultate asupra modului în care vor fi repartizate fondurile de la nivel central destinate 

echilibrării. Şi în cazul României comunităţile locale sunt înzestrate cu potenţial diferit de 

dezvoltare, unele având diverse avantaje economice şi sociale sau premise pentru crearea lor, iar 

altele nu. În acest sens echilibrarea se justifică şi reprezintă o soluţie. 

Pentru îmbunătăţirea modului de repartizare a fondurilor pentru echilibrarea bugetelor 

locale şi pentru diminuarea suspiciunilor legate de subiectivismul repartizării autorul propune 

următoarele: 

 Să se acorde fonduri pentru echilibrare localităţilor în primul rând pentru 

acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi apoi pentru cheltuielile de dezvoltare. Astfel, fondurile ar 

ajunge la comunităţile care au cea mai mare nevoie de ele. 

 În ceea ce priveşte repartizarea sumelor pentru echilibrare, respectiv a sumelor din 

cota defalcată din impozitul pe venit, fiecare judeţ ar trebui să-şi stabilească singur priorităţile, 

problemele, criteriile de repartizare, şi să-şi construiască proprii indicatori de repartiţie datorită 

faptului că problemele sunt diferite. Dacă infrastructura este problema care cu care se confruntă 

un judeţ, atunci indicatorii principali ar trebui să se refere la infrastructură. 

 Rezultatele extrase din aplicarea formulei de distributie ar trebui coroborate cu 

ceea ce rezultă în urma unui proces complex de negociere de subsidiaritate care să îi implice în 

primul rând pe actorii politici de pe plan local, cu competenţe în domeniul administraţiei locale. 

Cunoscând cel mai bine problemele de pe plan local, liderii politici ar trebui să se antreneze în 

negocieri atât cu cei judeţeni cât şi cu cei de la Bucureşti. 

 Respectarea principiului localităţii impozitul pe venit să fie trimis acolo unde 

domiciliază contribuabilul şi nu în localitatea în care lucrează deoarece cheltuielile se fac la 

domiciliu şi în acest caz cota defalcată din impozitul pe venit nu se întoarce la cel care plăteşte 

impozitul. 

 Veniturile din impozitul pe profit să rămână la localităţi, astfel asigurându-se mai 

multe venituri proprii. 
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CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

1. Administraţia locală ca formă de organizare a societăţii a apărut încă până la crearea 

statului centralizat. Însă teoria ei a devenit obiect al studiului special în literatura economic doar în 

anii 90 ai secolului XX. Reforma administrativ-locală extinde în mod principial împuternicirile şi 

răspunderea administraţiei locale, cu toate că problemele autonomiei ei financiare încă nu sunt 

rezolvate. 

În lucrare sunt depistate cauzele creşterii rolului administraţiei locale în condiţiile 

globalizării, europenizării este propusă determinarea administraţiei locale ca formă teritorială de 

parteneriat social de stat, institutului social al societăţii  informaţionale [33]. 

2. Însemnătate deosebită are creşterea rolului OAL în dezvoltarea mediului de afaceri 

local, inovaţional şi investiţional în condiţiile de creştere a competitivităţii între regiuni şi 

formaţiuni municipale. 

Pe baza analizei unui număr mare de publicaţii autohtone şi din străinătate a fost studiată 

modificarea scopurilor administraţiei municipale în condiţiile globalizării, specificul reglementării 

economiei municipale, care se află în proprietate privată [37]. 

3. Analiza economică-managerială a oraşelor şi experienţei mondiale a permis de a depista 

noile trăsături ale oraşului în calitate de sistem contemporan social-economic, legate de 

transformarea lor în centre inovaţionale, cultural-educative, financiare şi logistice cu producţie 

aplicând tehnologii înalte. Tehnologiile informaţionale contemporane permit de a crea «oraşul 

digital» în calitate de centru al industriei serviciilor şi cooperării internaţionale. 

Este generalizată experienţa planificării gospodăriei urbane, evaluării şi determinării 

clasamentului oraşelor după diverşi indicatori social-economici în SUA şi ţările CE [33]. 

4. Analiza structurii speciale a administraţiei municipale a dezvoltării sociale se bazează pe 

ipoteză că aceasta structură administrativă trebuie să determine mecanismul de organizare, 

totodată, statul este tratat ca producător al serviciilor sociale şi de optimizare pentru toţi subiecţii 

economiei municipale şi a gospodăriei municipale [36]. 

5. Mecanismul de organizare a OAL include coordonarea, distribuirea împuternicirilor şi 

răspunderii între organele administrative şi procedura adoptării deciziilor administrative.  

În lucrare este generalizată experienţa formaţiunilor municipale din România şi ţărilor  

străine privind perfecţionarea organizării OAL. Analiza împuternicirilor reale ale organelor OAL 

a demonstrat, că în cazul organizării existente ele nu pot realiza ideile principale ale reformei 

municipale, deoarece nu au bunuri şi resurse financiare corespunzătoare pentru participarea reală 
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în administrarea oraşului [38]. 

În legătură cu aceasta sunt fundamentate următoarele recomandări pentru îmbunătăţirea 

modului de repartizare a fondurilor pentru echilibrarea bugetelor locale şi pentru diminuarea 

suspiciunilor legate de subiectivismul repartizării autorul propune următoarele: 

 Să se acorde fonduri pentru echilibrare localităţilor în primul rând pentru acoperirea 

cheltuielilor de întreţinere şi apoi pentru cheltuielile de dezvoltare. Astfel, fondurile ar ajunge la 

comunităţile care au cea mai mare nevoie de ele. 

 În ceea ce priveşte repartizarea sumelor pentru echilibrare, respectiv a sumelor din 

cota defalcată din impozitul pe venit, fiecare judeţ ar trebui să-şi stabilească singur priorităţile, 

problemele, criteriile de repartizare, şi să-şi construiască proprii indicatori de repartiţie datorită 

faptului că problemele sunt diferite. Dacă infrastructura este problema care cu care se confruntă 

un judeţ, atunci indicatorii principali ar trebui să se refere la infrastructură. Act de implementare 

nr. 5842 din 29.09.2017 Birou incaseri taxe. 

 Rezultatele extrase din aplicarea formulei de distributie ar trebui coordonate cu 

ceea ce rezultă în urma unui proces complex de negociere de subsidiaritate care să îi implice în 

primul rând pe actorii politici de pe plan local, cu competenţe în domeniul administraţiei locale. 

Cunoscând cel mai bine problemele de pe plan local, liderii politici ar trebui să se antreneze în 

negocieri atât cu cei judeţeni cât şi cu cei de la Bucureşti. Act de implementare nr. 5842 din 

29.09.2017 Birou incaseri taxe. 

 Respectarea principiului localităţii impozitul pe venit să fie trimis acolo unde 

domiciliază contribuabilul şi nu în localitatea în care lucrează deoarece cheltuielile se fac la 

domiciliu şi în acest caz cota defalcată din impozitul pe venit nu se întoarce la cel care plăteşte 

impozitul. Veniturile din impozitul pe profit să rămână la localităţi, astfel asigurându-se mai multe 

venituri proprii. Act de implementare nr. 5842 din 29.09.2017 Birou incaseri taxe. 
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ANEXA 1. Organigrama organelor administraţiei locale Constanţa 
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ANEXA 2. Bilanţul financiar contabil al unităţilor administrative teritiriale member ale 

zonei metropolitane Constanţa 

 

 



127 

 

 



128 

 

 



129 

 

 
 



130 

 

ANEXA 3. Certificate de implementare a rezultatelor investigațiilor  

 

 
 



131 

 

 
 



132 

 

 
 



133 

 

Declaraţia privind asumarea răspunderii 

 

 

Subsemnatul, declar pe răspundere personală că materialele prezentate în teza de doctorat 

sunt rezultatul propriilor cercetări şi realizări ştiinţifice. Conştientizez că, în caz contrar, urmează 

să suport consecinţele în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

 

Coșerin Victor                                                                           

 

 

____________________ 

 

 

23.08.2018 



134 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 



135 

 

 


