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Abstract. Strategiile reprezintă documente de politici publice care au rolul de 

a defini dezvoltarea pe termen mediu sau lung. Strategiile sunt utilizate ca instrumente 

în procesul de luare a deciziilor. Întrebarea cheie a studiului abordează aspecte de 

fiabilitate și legitimitate ale acestor documente. Dezbaterile publice și implicarea 

părților interesate oferă legitimitate strategiilor. Limitele strategiilor sunt reprezentate 

de compatibilitatea între interese și valori, cunoștințe și abilități între factorii de decizie 

și cetățeni. Restrângerea compatibilității afectează legitimitatea reducând fiabilitatea 

documentului și efectele dorite. 

Cuvinte cheie: strategie, proces decizional, dezvoltare. 

CZU: 352.07(498) 
 

Abstract. Strategies represent public policy documents that have the role to 

define medium or long-term development. Strategies are used as tools in decision 

making process. The key question of the study addresses reliability and legitimacy 

aspects of these documents. Public debates and involving of stakeholders offer 

legitimacy to the strategies. The limits of the strategies are represented by compatibility 

between interests and values, knowledge and skills between policy makers and citizens. 

Narrowing of the compatibility affects legitimacy reducing reliability of the document 

and its desired effects.  
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Rolul strategiilor de dezvoltare locală  

Accentul pe eficienţă a făcut ca administraţia publică contemporană să se 

profesionalizeze în sensul  în care distincţia clară între stabilirea scopurilor şi 

alegerea mijloacelor nu mai operează ca atare, deoarece scopurile şi mijloacele 

alese suferă redefiniri de-a lungul implementării lor procesuale. Administraţia 

publică a trecut astfel de la un sistem bazat pe aplicarea legislaţiei existente la 

administrarea prin programe de dezvoltare, cuplată cu descentralizarea (Zamfir, 

Stanescu, 2007, p.175). 

Integrarea în Uniunea Europeană şi, în consecinţă, implementarea politicii 

sale de coeziune a presupus un efort administrativ-instituţional îndreptat spre 

administrarea de programe, concepute pentru realizarea obiectivelor europene pe 
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termen lung privind creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, în 

conformitate cu Strategia Europa 2020. În susţinerea acestui efort administrtaiv 

sunt create  instrumente. Pentru perioada 2007-2013 instrumentele de la nivelul 

Uniunii Europene sunt cunoscute ca Fonduri Structurale şi de coeziune. (FSC). 

Pentru perioadă 2014 – 2020 sunt propuse noi instrumente şi anume: a) Planul de 

acţiune comun - un grup de proiecte implementate sub responsabilitatea 

beneficiarului, ca parte a programului sau programelor operaţionale; b) Investiţie 

teritorială integrată - abordare integrată a strategiilor de dezvoltare urbană sau 

teritorială care implică investiţii din mai multe axe prioritare, din unul sau mai 

multe programe operaţionale; c) Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 

comunităţii - este realizată prin strategii de dezvoltare locală pe zone integrate şi 

multisectoriale, fiind plasată sub responsabilitatea comunităţii, a grupurilor de 

acţiune locală formate din reprezentanţi ai intereselor socio-economice locale ale 

sectoarelor public şi privat; grupurile de acţiune locală elaborează şi pun în 

aplicare strategiile de dezvoltare locală (Documente de programare, 2015). 

Atăt instrumentele specifice perioadei 2007-2013, căt şi cele actuale au 

obligat autorităţile publice la elaborarea de strategii.  Fără a exista în forme pure 

– politice, de dezvoltare sau protective (Arpinte, et al., 2010), ci în combinaţii în 

care predomină un anumit tip, strategiile s-au impus în sectorul public din 

necesitatea coordonării active a proceselor de dezvoltare. În esenţă, sunt 

documente de politici ce clarifică pe termen mediu şi lung direcţiile şi domeniile 

spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunităţii. Devenite în timp 

documente-cheie în scopul orientării spre decizii cu efect asupra dezvoltării, au 

suscitat atenţia cercetătorilor şi practcienilor, astfel încăt au rezultat criteii, 

caracteristici ce ar trebui să le întrunească.  Esenţiale în acest sens sunt:  

▪ imagine asupra viitorului,  

▪ creativitate,  

▪ flexibilitate,  

▪ activitate,  

▪ create pentru acţiune,  

▪ orientare spre schimbare,  

▪ orientare spre un câştig durabil.  

Însă, numeroase stategii, judicios elaborate şi puse în aplicare,  majoritatea 

având în titlu şi sintagma „dezvoltare”, nu au produs efectele scontate. În 2013, 

cu o creştere economică trimestrială de 1,6%, România a fost lider în Uniunea 

Europeană, urmată de Letonia (1,2%), Marea Britanie şi Ungaria (ambele cu 

0,8%) (Ionescu, Nicoară, 2013). Aceiași creștere economică se atestă și în 2017, 

alimentată în special de cererea internă. Principalul factor care a acontribuit la 

creșterea economică în 2017 a fost consumul privat. Stimulente ale consumului 

au fost reducerile taxelor indirecte și majorările salariale atât în sectorul public, 

cât și în cel privat (Raportul de țară, 2018, p. 1). 
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În pofida creșterii economice, România rămâne printre țările cu cetățeni 

mai degrabă nesatisfăcuți cu viața (Precupeţu, 2018, p. 105). Acest fapt 

demonstrează că „o economie intrată într-un ciclu rapid de creştere nu rezolvă ea 

însăţi problemele sociale. Dimpotrivă, sărăcia şi polarizarea socială creşte 

(Zamfir, Stanescu, 2007, p.175). 

În mod justificat apare întrebarea: dacă există creştere, de ce nu există şi 

dezvoltare? Experiența multor țări europene arată că în lipsa unei abordări 

strategice, acțiunile centrale și / sau regionale ale autorităților riscă să fie 

fragmentate și necoordonate și, în rezultat, vor fi în mare măsură ineficiente. Cred 

că adevărata problemă este de fapt  nu doar existenţa unei strategii, ci calitatea 

acesteia. În România, acest tip de documente de politici este tot mai solicitat, 

eforturile depuse pentru elaborarea de strategii de dezvoltare  fiind asociate cu 

atragerea de investii cu fonduri UE. Efectele asupra dezvoltării sunt modeste, 

având în vedere deosebirea conceptuală între creştere şi dezvoltare. Dezvoltarea 

înseamnă schimbare observabilă în sistemul social, în sistemul de organizare care 

condiţionează creşterea (economică), dar şi schimbări în structurile mentale şi în 

obişnuinţele comportamentale. B.Bairoch defineşte dezvoltarea ca  ansamblul 

schimbărilor economice, ştiinţifice, tehnice, sociale, institutţionale care se leagă 

de creşterea nivelului şi a calităţii vieţii (apud Ionescu, 2004).  

Cu certititudine, nu vom lasa să se inteleagă că doar prezenţa sau absenţa 

unui document de politici  determină şansele de dezvoltare. Strategiile oferă 

arareori soluţii perfecte. Unele sunt mai bune decât altele. Strategia neoliberală 

promovată de Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional în statele 

europene în tranziţie, dominantă în anii  ’90  şi axată pe retragerea statului s-a 

dovedit a fi opţiune stratgeică eronată, fiind ea însăşi sursa principal a crizei 

economice şi sociale, care a însoţit tranziţia (Zamfir, 2004, p. 159). 

Strategii diferite pot conduce la performanţe asemănătoare, precum şi 

strategii similare pot genera efecte diferite. În localitățile și regiunile cu un declin 

economic acut, unde resursele sunt limitate, nici un document de politici nu va 

asugura ieşirea din impas, dacă nu este conceput pornind de la identificarea 

problemelor reale. A devenit obişnuinţă să fie invocate insuficienţa sau lipsa 

resurselor - umane, financiare și infrastructurale – şi mai puţin utilizarea 

necorespunzătoare sau irosirea acestor resurse. 

Rezultatele unui studiu privind aspectele de legitimitate şi fiabilitate a 

strategiilor de dezvoltare sunt în măsură să explice nu doar eşecurile, cât 

prevenirea sau evitarea acestora. Legitimitatea oferă o perspectivă asupra 

fiabilităţii. Cu alte cuvinte, o strategie legitimă este şi fiabilă. Garanţia că 

documentul adoptat va produce efectele scontate nu se poate acorda apriori. 

Strategiile nu sunt prezumtiv corecte şi eficiente dacă nu sunt şi susţinute prin 

suportul social al cetăţenilor, prin suport social înţelegându-se „totalitatea 

modalităţilor prin care, din partea societăţii, la nivel global sau secvenţial, local, 
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privind comunitatea, se acordă sprijin atât pentru supravieţuire cât şi pentru 

dezvoltare” (Argeşanu, 2013, p. 3)  

 

Sursele legitimităţii  

Comportamentul administrativ. Fiind un concept multidimensional, 

legitimitatea are implicaţii pe mai multe paliere: atât la nivel subiectiv, cât şi la 

nivel obiectiv. valori, norme, instituţii, reguli, proceduri, actori şi performanţe ale 

sistemului politic Valorile, normele, instituţiile, regulile, procedurile, actorii şi 

performanţele sistemului politic reprezintă nivelul obiectiv. Nivelul subiectiv 

rezidă în percepţii, atitudini, comportamente ale cetăţenilor (Voicu, 2005, p. 12). 

O investigaţie asupra gradului de legitimitate a unei strategii de dezvoltare 

trebuie să ia în calcul cel putin două variabile - comportamentul administrativ şi 

competenţa civic administrativă a cetatenilor.   

Prima variabilă – comportamentul administratv – vizează gradul de 

implicare şi responsabilitate a factorilor de decizie în elaborarea şi implementarea 

strategiilor de dezvoltare. Cea de-a doua - face trimitere la implicarea cetăţenilor 

în procesul de elaborare a strategiilor.  

Sugestia unanim recomandată de către experţi este ca în elaborarea 

strategiilor să fie împlicaţi un număr căt mai mare de actori interesaţi din toate 

domeniile de activitate a comunităţii, precum şi o bună colaborare între aceştia. 

Grupurile de lucru, constituite din reprezentanţi ai administraţiei publice locale, 

mediului de afaceri, societate civilă sunt formula clasică. Aceste grupuri de lucru 

se întâlnesc periodic în şedinţe de lucru, fiecare grup fiind responsabil de un 

anumit domeniu. Se observă o tendinţă de abandonare a acestei formule, 

elaborarea strategiei devenind un „serviciu externalizat”.  Autorităţile publice 

locale contractează firme de consultanţă care elaborează strategiile de dezvoltare. 

Spre exemplu, Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Galaţi 2014-2020 

este elaborată de Avensa Consulting SRL Iaşi. Valoarea contractului constituie 

193.540 lei, fără TVA. Conform caietului de sarcini, Avensa Consulting SRL Iaşi 

este responsabilă şi de pregătirea a 15 proiecte majore de investiţii, care să 

transpună în practică obiectivele strategiei, cu efect direct asupra dezvoltării 

comunităţii urbane şi a mediului economic, precum şi la nivel regional, de 

înstruirea funcţionarilor privind implementarea strategiei, elaborarea a 8 din cele 

15 proiecte strategice pentru oraş în următorii şapte ani. 

Este rezonabilă decizia autorităţilor de a încredinţa firmelor de consultanţă 

elaborarea strategiilor? Firmele de consultanţă cu certitudine pot face parte din 

grupurile de lucru. Sarcina principală ar trebui totuşi să fie asumată de autoritatea 

locală. De ce? Pentru că o strategie este strâns legată de atribuţiile nivelurilor 

decizionale. Procesul de elaborare a strategiei în sine este unul tehnic şi 

profesional. Acesta trebuie derulat de funcţionarii publici pentru a asigura o 

argumentare şi fundamentare completă şi structurată a tuturor informaţiilor 
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privind variantele şi deciziile posibile. Dincolo de atribuţiile şi responsabilităţile 

impuse de poziţia ocupată sau de actele normative, conducerea poartă 

responsabilitatea articulării strategiei într-un întreg coerent. Mai mult, strategiile 

sunt puternic influenţate de voinţa politică sau de incertitudinea disponibilităţii 

pe termen lung a resurselor necesare, motiv pentru care sunt antrenate 

competenţele necesare asumării deciziilor strategice în raport cu schimbările 

anticipate şi resursele disponibile (Arpinte, 2007, p. 551)  

Competenţa civic administrativă a cetatenilor. Competenţa civic 

administrativă a cetatenilor funcţionează ca o variabilă de măsurare indirectă pentru 

o potenţială participare civică (Sandu, 2005, p. 169). Indivizii se pot crede 

competenţi în calitate de cetăţeni sau de supuşi. În calitate de cetăţeni competenţi, ei 

se percep ca fiind capabili să afecteze deciziile guvernamentale prin influenţa 

politică: prin formarea grupurilor, prin ameninţarea retragerii votului sau alte 

represalii. În calitate de supuşi competenţi, ei se percep ca fiind capabili să apeleze 

la un set de legi obişnuite şi sistematice în contactele pe care le au cu oficialii 

guvernamentali (Sandu, 2005, p. 68). Invocată drept variabilă pentru aprecierea 

legitimităţii unei strategii de dezvoltare va urmări  cu precădere suportul social, adică 

cât de mult trebuie să se implice cetăţenii în procesul de elaborare şi implementare a 

unei strategii.  Strategiile de succes sunt caracterizate prin parteneriat și abordare 

participativă formată din reprezentanți ai publicului principal, instituțiilor publice - 

private și non-guvernamentale, organizațiilor și asociațiilor, cu impact posibil asupra 

dezvoltării colectivităţii teritoriale.  

Cu toate că există un interes (declarat) pentru informare şi participare din 

partea cetăţenilor, disponibilitatea şi comportamentele de informare, participare 

şi implicare efectivă a cetăţenilor se situează la cote scăzute. Dovezile empirice 

întăresc convingerea că cetăţenii au păstrat stereotipuri şi atitudini tipice 

perioadei când statul era omniprezent şi se ocupa de toate. Populaţia aşteaptă ca 

deciziile cele mai importante să vină din partea administraţiei. 

Fenomenul participării este explicat de teoria clasică a acţiunii colective 

prin existenţa unui beneficiu resimţit la nivel individual. În această ordine de idei, 

J.Elster arată că omul poate prefera mai curând un maxim prezent şi accesibil, 

decât unul viitor şi inaccesibil, nelocalizat, chiar dacă i se spune că va fi maxim 

(apud Ionescu, 2004). 

Factorilor explicativi ai „neparticipării”, „neimplicării”, consacraţi deja în 

literatura de specialitate, li se mai adaugă şi factori „specifici”.  

Volum excesiv de mare al documentelor. Ideea că mult înseamnă şi bun a 

condus la sporirea excesivă, de multe ori nejustificată a volumului (exprimat în 

pagini) a strategiilor de dezvoltare. Strategia de dezvoltare a municipiului 

Râmnicul Vâlcea a crescut de la 70 la 160 de pagini. SDD a mun. Brăila – 98 

pagini, SDD municipiul Galaţi – 240 pagini. Sub titlul promițător „Strategia de 

dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020”, administratia locala a 
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publicat un document de 1159 de pagini, cu intentia declarată de a realiza o 

planificare strategică cuprinzatoare a orașului pentru urmatorii 7 ani. În aceste 

documente, chiar dacă rigoarea metodologică cere o analză diagnostic, se atestă 

extrem de multe date tehnice – soluri, geologie etc. -  care nu au nici un fel de 

utilitate ulterioară.  

Lipsa de încredere în autorităţile publice ca rezultat al unor încercări 

anterioare de colaborare. Impresia generală ce se creează în legătură cu 

implicarea cetăţenilor este că ceteţenii sunt tot mai puţin interesaţi de problemele 

pentru care li se cere să se implice, dar şi autorităţile nu depun suficiente eforturi 

în a-i implica. Analizând site-urile oficiale ale autorităţilor publice locale este de 

observat că regula democratică a dezbaterilor publice este respectată, dar aceasta 

este o regulă respectată parţial. Publicarea tardivă a strategiilor de dezvoltare 

(Strategia de dezvoltare a municipiului a mun Galaţi pentru 2015 – 2020 în luna 

mai, 2015 încă nu este publicată) sau limitarea dezbaterilor pentru a prezenta 

strategia sunt cel puţin două situaţii care susţin teza „regulă respectată parţial”. 

Scopul dezbaterilor este de a asigura caracter comprehensiv documentului, a 

aprecia relevanţa documentului în raport cu interesele factorilor de susţinere 

locali,  de a creea atitudine constructivă faţă de acest demers de planificare 

comunitară. Despre rezultatele dezbaterilor autorităţile publice aproape ca nu 

vorbesc. Nu se cunosc caracteristicile (socio-demografice, opţiuni şi valori 

politice şi nu numai) ale celor care participă. Participanţi activi în cadrul 

dezbaterilor sunt reprezentanti ai administraţiei publice care exprimă anumite 

interese şi reprezentanţi mass-media. Din comentariile acestor două categorii, de 

cele mai dese rezultă lipsa consensului, decât consens cu privire la priorităţile de 

dezvoltare pentru perioada formulată. Prezentarea rezultatelor dezbaterilor este 

la fel de impotantă ca şi prezentarea strategiei. Luarea în considerare a 

doleanţelor celor mai vizibili, activi politic cetăţeni şi prin urmare o soluţionare 

favorabilă din partea actorilor politici are drept consecinţă încălcarea principiului 

egalităţii, dacă aceste doleanţe nu sunt reprezentative pentru toată populaţia. 

Principiul democratic al egalităţii influenţei este respectat doar în condiţiile în 

care nu există o diferenţă între preferinţele celor care participă şi ale celor care 

nu participă (Comşa, et al. 2006). 

 

Puncte slabe ale strategiilor 

Superficialitate. Unul dintre aspectele slabe ale strategiilor analizate este 

superficialitatea. Spre exemplu, în Startegia de dezvoltare a municipiului Galaţi 

lista deciziilor strategice vizează proiecte pe care primăria Galaţi nu are cum să 

le dezvolte. Obiectivul „amenajarea Lacului Brateş în scop recreaţional, sportiv 

şi hidrologic”, depinde exclusiv de Ministerul Agriculturii. Mai mult, terenul 

vizat pentru o astfel de amenajare a fost vândut 1997. Obiectivul strategic în 
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această situaţie, sau pornind de la această situaţie ar fi „Dezvoltarea de 

parteneriate în scopul amenajării zonelor recreaţionale, sportive şi hidrologice”.  

Reluarea obiectivelor nerealizate din strategii anterioare. Foarte multe 

obiective de dezvoltare sunt reluate din documentele anterioare, fară a fi analizate 

cauzele nerealizării. Spre exemplu, centura pentru tranzitul autovehiculelor de 

mare tonaj este o promisiune electorală încă din 2004.   

Elemente de noutate slab corelate cu rezultatele analizelor diagnostic. 

Strategiile nu sunt fundamentate în mod obişnuit pe cântărirea atentă a 

importanţei costurilor şi avantajelor sociale (Howlett, 2004). Interesul 

reprezentanţilor administraţiei publice eclipsează atenția asupra costurilor şi 

avantajelor sociale. Ideea unui tunel pe sub Dunăre este un exemplu în acest sens. 

Deşi Guvernul a acordat o garanţie guvernamentală de 140 milioane euro, 

proiectul promovat de primarul oraşului Galaţi este vag argumentat şi corelat cu 

rezultatele analizei diagnostic.  

Confuzie între „decizii strategice” şi „decizii operaţionale”. Deciziile 

strategice stabilesc orientările de perspectivă, cele operaţionale vizează 

îndeplinirea activităţilor curente, ce ţin de competenţa autorităţilor publice. 

„Amenajarea şi dotarea Falezei Dunării cu material dendrologic şi mobilier 

urban” sau „Reabilitarea urbanistică a centrului istoric” nu întrunesc condiţiile 

unori decizii strategice, nici tactice. Sunt activităţi ce pot fi derulate fără 

„strategii”, şi ţin nemijlocit de competenţa autorităţilor locale.  

 

Concluzii  

Strategiile de dezvoltare definesc și fundamentează proiectele prioritare 

majore. Faptul că nu sunt şi fiabile se datorează corelării insuficiente a acţiunilor 

şi ignorarea principalelor probleme ce definesc viaţa colectivităţii. Situaţia 

actuală a strategiilor de dezvoltare reflectă abordarea potrivit căreia atragerea de 

fonduri reprezintă soluţia principală în realizarea obiectivelor strategice propuse. 

Acest tip de abordare subminează, mai bine zis alimentează starea de pasivitate, 

de neimplicare a cetăţenilor atât în procesul de elaborare,  cât şi implementare a 

strategiiilor. Atragerea de fonduri este considerată a fi problema autorităţilor, nu 

și a cetăţenilor.  

Faptul că absenţa performanţelor, a randamentului scontat şi al autorităţii 

mandatate să gestioneze puterea într-o anumită perioada de timp generează 

simptome de contestare a puterii aflate în exercitiu (Nazare, 2006), devine un mit. 

Încă se profită de rezerva de „bună-voinţa” a cetăţenilor de a susţine promisiuni 

populiste, fără a supune judecăţii posibilitatea respectării acestora. Un cetăţean 

ajuns la limita de jos existenţei  mai degrabă va accepta un suport ce produce 

beneficii imediate, decăt de viitor. Dacă strategiile ar fi gândite la fel de bine 

precum mecanismele de seducție electorală, atunci ar fi deopotrivă şi legitime şi 

fiabile.   
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