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ÎNTREBĂRI 
 
 

 

1. În opinia dumneavoastră, a reușit descentralizarea și autonomia locală din 

România să promoveze și să articuleze relația dintre stat, societate în 

economie?  

2. Care ar fi, în opinia dumneavoastră, elementele-cheie ale gestiunii publice 

și guvernanței locale, în general, precum și într-un mediu inovator? 

3. Modelul de gestiune publică și al guvernanței locale de la nivelul 

municipiului București este unul inovator sau reproduce practici izomorfiste 

ale altor niveluri administrative? Dacă este unul mimetic, ce influență au 

modelele preluate de la nivelul suprastatal UE, respectiv guvernamental?  

4. În opinia dumneavoastră, autoritățile publice locale elaborează sub formă 

de politici publice de modernizare, strategii sustenabile de gestiune 

publică și guvernanță sau sunt simple inițiative departamentale de 

dezvoltare a bunelor practici în materie? 

5. De ce procesul de implementare constituie principala problemă a 

procesului de teritorializare a politicilor publice la nivelul colectivităților 

locale din România? 

 


