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Evaluation of Governance Act at Local Level 
in Terms of Good Governance, for Romanian 
Municipalities

Abstract
The present study represents an ambitious at-

tempt of evaluating the existing governance in the 
Romanian municipalities of above 50,000 inhabi-
tants, from the perspective of good governance. 
This subject is of interest for administrative science, 
as science contributes to generating good gover-
nance principles, but also the optimum conditions 
for its deployment. On the basis of the principles 
of local autonomy and decentralization, local pub-
lic authorities are able to manage local affairs on 
their own budget and on their own local regulations. 
Moreover, local authorities have means for encour-
aging active citizenship and the private domain. 

Knowledge about the quality of local gover-
nance in the economic, social and political context 
plays an important role in decision making for po-
tentially external economic promoters. At the same 
time, it is an important tool for identifying strong as-
sets for community development and strategic plan-
ning. Evaluating the quality of governance might 
lead to finding problems regarding the relationship 
between civil society and the local public authori-
ties, and the study of good governance contributes 
to the improvement of this relationship and public 
perceptions over the institutions.

Keywords: good governance, quality, evalu-
ation, local public administration, decentralization.
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1. Introducere

Prezentul studiu reprezintă o încercare ambițioasă de evaluare a guvernării existente 
în municipalitățile românești cu peste 50.000 de locuitori, din perspectiva bunei guver-
nări. Acest subiect prezintă interes pentru știința administrativă, știința contribuind la 
generarea principiilor bunei guvernări, dar și la condițiile optime pentru desfășurarea 
acesteia. Autoritățile publice locale sunt capabile să gestioneze afacerile locale pe baza 
propriului buget și a propriilor reglementări locale, în temeiul principiilor autonomi-
ei și descentralizării locale. În plus, autoritățile locale au mijloace pentru încurajarea 
cetățeniei active și a dezvoltării domeniului privat.

Buna guvernare se referă la întregul proces de administrare la nivel local. Pentru 
studiul nostru, definim buna guvernare ca fiind ansamblul de calități organizaționale 
și personale, din oricare dintre domeniile public, privat sau neguvernamental, care, îm-
preună, pun în mișcare guvernarea locală. Buna guvernare cuprinde responsabilitatea 
și răspunderea autorităților publice locale – aceasta arată importanța responsabilității 
structurilor administrative pentru deciziile sale. În același timp, aceasta implică 
transparență, permițând cetățenilor să urmărească cursul actelor administrative și 
procesul de luare a deciziilor.

Cunoașterea calității guvernării locale în contextul economic, social și politic joacă 
un rol important în luarea deciziilor pentru potențiali promotori economici externi. În 
același timp, este un instrument important pentru identificarea unor zone puternice 
pentru dezvoltarea comunității cu rol în planificarea strategică. Pentru acest studiu, 
piatra de temelie a fost identificarea principalelor nevoi în ceea ce privește cunoștințele 
pentru părțile interesate: potențiali investitori comunitari, atât interni, cât și externi.

2. Buna guvernare

Buna guvernare este un domeniu de studiu modern, deoarece cercetările din 
administrația publică au luat recent în considerare acest subiect. Acest termen a fost in-
clus relativ recent în bibliografia de specialitate și a fost folosit intens de către organizații 
internaționale cum ar fi Națiunile Unite, Uniunea Europeană sau Banca Mondială. 
Conceptul de bună guvernare vine împreună cu nevoia de pace, dezarmare, respectare 
a statului de drept, aliate ale unei culturi a toleranței într-o lume cu diversitate crescută 
(Argyriades, 2006). Cea mai importantă definiție a bunei guvernări este, din punctul 
nostru de vedere, cea oferită de Banca Mondială, aceasta fiind cea mai cuprinzătoare 
definiție. În Tabelul 1 sunt prezentate câteva definiții ale bunei guvernări (Dragoș, 
Neamțu și Hamlin, 2011, p. 4).

Buna guvernare se caracterizează prin mai multe tipuri de trăsături care depind de 
fiecare actor implicat în viața socială. Istoria conceptului și modalitatea de utilizare a 
acestuia se referă la un cumul de principii care trebuie urmate în vederea atingerii bunei 
guvernări și nu neaparat la a dezvolta o definiție liniară (Caluser și Salagean, 2007).
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Tabel 1: Definiții ale bunei guvernări

Autori Defi niție a conceptului de bună guvernare

UNPD

Caracterizată ca „participativă, transparentă, responsabilă, efi cientă și echitabilă, promovează 
statul de drept, se asigură că prioritățile economice, sociale, economice se bazează pe consen-
sul de conducere în societate și că vocile cele mai sărace și cele mai vulnerabile sunt auzite în 
procesul decizional, luând în considerare alocarea resurselor de dezvoltare”.

USAID
Transparența, pluralismul, implicarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor, reprezentarea și 
responsabilitatea, concentrându-se pe: consolidarea legislativă, descentralizarea și guvernanța 
locală democratică, anticorupția, relațiile civil-militare și îmbunătățirea implementării politicilor.

OECD

Buna guvernare are opt caracteristici majore. Este participativă, orientată spre consens, respon-
sabilă, transparentă, receptivă, efi cace și efi cientă, echitabilă și incluzivă și respectă statul de 
drept. Aceasta asigură că problema corupției este redusă la minimum, sunt luate în considerare 
opiniile minorităților și că vocile celor mai vulnerabili din societate sunt audiate în luarea deciziilor.

Banca Mondială

Incluziunea și responsabilitatea stabilite în trei domenii-cheie: selecția, responsabilizarea și înlo-
cuirea autorităților (voce și responsabilitate, stabilitate și lipsă de violență, efi ciența reglementări-
lor instituțiilor, gestionarea resurselor, respectarea instituțiilor, legile și interacțiunile dintre actorii 
din societatea civilă și politica), controlul corupției și domnia legilor.

Sursa: Adaptat după Dragoș, Neamțu și Hamlin (2011, p. 4).

Mai jos, expunem câteva din caracteristicile regăsite cel mai frecvent alături de 
conceptul de bună guvernare:

1. Drepturile omului și libertățile fundamentale sunt respectate, permițând oa-
menilor să trăiască cu demnitate. De asemenea, oamenii pot influența deciziile 
care le afectează viața.

2. Oamenii pot controla responsabilitatea factorilor de decizie.
3. Regulile, instituțiile și practicile inclusive și echitabile guvernează interacțiunile 

sociale.
4. Femeile sunt parteneri egali cu bărbații în sfera privată și publică a vieții și în 

luarea deciziilor (Argyriades, 2006).
5. Nu există discriminare între oameni bazată pe rasă, etnie, clasă, sex sau orice 

alt atribut.
6. Nevoile viitoarelor generații sunt reflectate în politicile actuale.
7. Politicile economice și sociale răspund nevoilor și aspirațiilor oamenilor.
8. Politicile economice și sociale vizează eradicarea sărăciei și extinderea opțiunilor 

pe care le au toți oamenii în viața lor (UNPD, 2009, p. 51).
9. Dezvoltarea unor instrumente mai puternice pentru participarea și reprezen-

tarea politică formală prin intermediul partidelor politice și al sistemelor elec-
torale.

10. Consolidarea controalelor asupra puterii arbitrare prin separarea puterilor în-
tre executiv, legislativ și puterea judecătorească și crearea unor entități efectiv 
independente pentru monitorizarea activității.

11. Descentralizarea în mod democratic: transferarea puterii de la guvernul central 
către provincii și sate, bazată pe consolidarea instituțiilor și practicilor demo-
cratice locale.

12. Dezvoltarea mass-mediei libere și independente (UNPD, 2009, p. 69).
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3. Buna guvernare în România

Societatea Civilă din România, Asociația Pro Democrația, Centrul pentru Participare 
Publică și Agenția de Monitorizare Media au desfășurat un studiu privind buna gu-
vernare în România în cadrul Programului de Consolidare a Informațiilor. Ca urmare 
a acestuia, autorii au elaborat un ghid de bună guvernare locală unde definesc buna 
guvernare pornind de la următorii factori:

1. Se bazează pe respectarea legilor aplicabile și a regulamentelor;
2. Asumarea răspunderii depline față de membrii comunității;
3. Asigură echitatea în ceea ce privește participarea tuturor părților interesate de 

elaborarea și formularea politicilor și a deciziilor publice;
4. Asigură participarea cetățenilor la buna funcționare a instituțiilor publice;
5. Este transparentă;
6. Asigură integritatea reprezentanților administrației publice;
7. Distribuie eficient dispozitivele publice.

4. Evaluarea actului de guvernare la nivel local în România

Pentru acest studiu, am folosit atât analiza cantitativă, cât și calitativă a documen-
telor existente privind administrația publică. În plus, am solicitat date de la primării 
prin telefon sau e-mail. În acest moment, există puține sau niciun studiu privind buna 
guvernare în România, altele decât datele naționale care vizează numai aspecte cvasi-
esențiale ale cercetării noastre.

Schimbarea focusului de la dezvoltarea economică la dezvoltarea politică implică 
un accent pe buna guvernare ca pe un mijloc de a asigura dezvoltarea și eficacitatea. 
Accentul pe care buna guvernare îl pune în realizarea dezvoltării comunitare face 
comunitatea sau analiza comunității mai interesantă și cu un potențial de furnizare a 
unor date relevante pentru înțelegerea mecanismelor comunitare.

Tabel 2: Model studiu

Metodă Analiza de date
Instrument Grila de analiză
Instrument 4 dimensiuni, 17 indicatori
Eșantionare 41 municipalități

Construcția instrumentului de cercetare a reprezentat un proces dificil, deoarece 
instrumentul inițial (UN–Habitat, Urban Governance Index, 2006) a fost construit ca un 
instrument de comparare între municipalitățile din diferite state. Acesta este motivul 
pentru care indicatorii au fost irelevanți pentru a face comparații între municipalitățile 
din același stat, precum existența sau inexistența unui anumit element, fiind reglementat 
prin documente naționale. După ce am testat fiecare item, am considerat că 6 dintre 
aceștia au fost irelevanți pentru studiul nostru, deoarece am obținut aceleași scoruri 
pentru toate municipalitățile analizate.

În prima fază, am inclus în eșantionul nostru toate municipiile din România și, 
după ce am analizat cu atenție informațiile și datele existente, le-am clasificat în trei 
categorii (Tabelul 3).
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Tabel 3: Reprezentare a categoriilor analizate

Peste 200.000 loc. 100.001 - 200.000 loc. 50.000 - 100.000 loc.
1 Brașov 2 Arad 3 Alba Iulia
1 Cluj-Napoca 2 Oradea 3 Bistrița
1 Timișoara 2 Baia Mare 3 Reșița
1 Constanța 2 Târgu Mureș 3 Sfântu Gheorghe
1 Craiova 2 Satu Mare 3 Deva
1 Galați 2 Sibiu 3 Hunedoara
1 Iași 2 Pitești 3 Zalău
1 Ploiești 2 Botoșani 3 Călărași

2 Brăila 3 Târgoviște
2 Buzău 3 Giurgiu
2 Bacău 3 Târgu Jiu

3 Drobeta Turnu Severin
3 Piatra Neamț
3 Roman
3 Slatina
3 Suceava
3 Tulcea
3 Vaslui
3 Bârlad
3 Râmnicu Vâlcea
3 Focșani

Eficiența măsurilor de guvernanță măsoară mecanismele existente și mediul socio-
politic pentru eficiența instituțională (prin subsidiaritate și previzibilitate eficientă) în 
gestiunea și planificarea financiară, furnizarea de servicii și bunuri.

Echitatea presupune incluziune cu acces neîngrădit (indiferent dacă este vorba de 
categorii mai slabe din punct de vedere economic, femei, copii sau vârstnici, minorități 
religioase sau etnice sau persoane cu dizabilități fizice), la necesități de bază (nutriție, 
educație, ocuparea forței de muncă și mijloacele de trai, salubritate și altele) a vieții 
urbane, cu priorități instituționale axate pe serviciile sociale și posibilitatea femeilor 
de a avea o reprezentare egală în consiliul local.

Participarea la guvernare implică mecanisme care promovează democrațiile locale 
reprezentative puternice prin alegeri locale inclusiv, libere și corecte. De asemenea, in-
clude organizațiile neguvernamentale existente, dar și modul de implicare a cetățenilor 
în luarea deciziilor.

Responsabilitatea implică faptul că mecanismele sunt prezente și eficiente pentru 
transparența funcțiilor operaționale ale administrației locale; capacitatea de reacție față 
de nivelul superior al administrației locale și legislația și politicile publice sunt aplicate 
într-o manieră transparentă și previzibilă.

Pentru unitățile administrativ-teritoriale, evaluarea se bazează pe 4 dimensiuni ma-
jore, fiecare având un număr de indicatori: 5 indicatori în cazul primei dimensiuni și 
4 indicatori în cazul celorlalte trei dimensiuni.
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Tabel 4: Descriere instrument

Dimensiune 1: Efi ciență Dimensiune 2: Echitate
Indicatori:
1. Venitul local pe cap de locuitor
2. Raportul actual al bugetelor recurente și de capital
3. Transferurile de venituri ale administrațiilor locale
4. Rata de mandat pentru colectarea efectivă a impozitelor
5. Existența unei declarații de viziune

Indicatori:
6. Consilierii feminini
7. Femeile afl ate în poziție cheie
8. Politica socială
9. Stimulente pentru întreprinderile informale

Dimensiune 3: Participare Dimensiune 4: Răspundere
Indicatori:
10. Selectarea primarului (50%)
11. Prezența la vot
12. Asociațiile civice la o populație de 10.000 de locuitori
13. Sistemul părților

Indicatori:
14. Publicarea ofi cială a contractelor / ofertelor, bugetelor 

și conturilor
15. Dezvăluirea veniturilor / activelor pentru primar (2015)
16. Răspunsul la soluționarea problemei cetățenilor

(Legea nr. 544/2001)
17. Sondaj privind satisfacția consumatorilor (în strategie)

Sursa: Adaptat după Urban Governance Index (UN–Habitat, 2006).

Pentru o mai bună înțelegere a modului în care funcționează acest instrument, con-
siderăm că este util să oferim o imagine clară a fiecărui indicator, definiția acestuia și 
informații despre cum poate fi calculat. Pentru fiecare indicator se vor indica definiția, 
metodologia de evaluare și referințele.
1. Veniturile administrației locale pe cap de locuitor

Pentru acest indicator s-au folosit date existente pentru departamentul de politică 
fiscală al Ministerului Administrației Publice Locale și Dezvoltării Regionale Locale, 
formula de calcul a variabilelor au fost transformate și normalizate. Folosind valorile 
maxime și minime cunoscute (din testul de teren).

De exemplu: veniturile administrației locale pe cap de locuitor = (venitul real al lo-
gului - valoarea minimă log) / (valoarea maximă a logului - valoarea minimă a logului) 
= (log venitul real - log 0.9) / (log 5450 - log 0.9).
2. Cheltuieli de capital

Pentru acest indicator au fost utilizate datele existente pentru departamentul de 
politici fiscale al Ministerului Administrației Publice Locale și Dezvoltării Regionale. 
Variabilele au fost transformate și normalizate utilizând valorile maxime și minime 
cunoscute (din testul de câmp).

De exemplu: capitalul RRC = (log X - log min) / (log max - log min) min = 0.09 max 
= 8.37 (test de teren, xxx lei).
3. Transferul de venituri al administrației locale (LGT)

Pentru acest indicator au fost utilizate datele existente pentru departamentul de 
politici fiscale al Ministerului Administrației Publice Locale și Dezvoltării Regionale.

De exemplu: LGT = 1 (0-25% = 1, 25-50% = 0,75, 50-75% = 0,50, 75-100% = 0,25).
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4. Rata mandatului la impozitul efectiv încasat (TC)
Pentru acest indicator au fost utilizate datele existente pentru departamentul de 

politică fiscală al Ministerului Administrației Publice Locale și ale analizei sectorului 
dezvoltării regionale privind bugetele unităților administrativ-teritoriale.

De exemplu: TC = 45/50 (unde 50 reprezintă suma de colectare estimată și 45 de 
impozite reale).
5. Declarație de viziune efectivă (VSE)

Pentru acest indicator, informațiile au fost preluate de la site-urile web ale 
municipalităților din strategiile de dezvoltare existente. Răspunsul binar în „Da” sau 
„Nu” a fost transformat în „0” sau „1”. De exemplu: Există vreo declarație de viziune? 
Nu = 0 și Da = 1. Majoritatea indicatorilor de natură binară în a doua etapă au constat 
din mai multe măsuri de sume zero.

De exemplu: VSE = „0” sau „1”.
6. Procentul femeilor consilieri (WC)

Pentru acest indicator s-au folosit informații de pe site-urile primăriilor, unde este 
prezentată componența consiliului local. De exemplu: WC = X x 2/100.

7. Procentajul femeilor în poziții cheie (WK)
Pentru acest indicator s-au folosit informații de pe site-urile primăriilor, unde este 

prezentată conducerea unității administrativ-teritoriale. De exemplu: WK = X x 2/100.
8. Strategia socială

Pentru că acest indicator a fost folosit luând informația de pe site-ul primăriilor sau 
alte site-uri specializate s-a luat în considerare dacă există sau nu un document care 
să genereze o strategie socială și politici de incluziune socială adoptate prin deciziile 
consiliului local. Răspunsul binar în „Da” sau „Nu” a fost transformat în „0” sau „1”. 
De exemplu: Există o strategie socială sau un document pentru servicii sociale sau in-
cluziune socială? Nu = 0 și Da = 1. Majoritatea indicatorilor de natură binară în a doua 
etapă au constat din mai multe măsuri de sume zero.

De exemplu: SC = „0” sau „1”.
9. Stimulente pentru piața informală (IM)

Pentru acest indicator, informațiile au fost folosite având în vedere existența site-ului 
primăriei sau a altor site-uri specializate considerând existența unei forme de market-
ing care va permite persoanelor fizice să desfășoare activități informale. Răspunsul 
binar în „Da” sau „Nu” a fost transformat în „0” sau „1”. De exemplu: Există o piață 
informală sau ocazională? Nu = 0 și Da = 1. Majoritatea indicatorilor de natură binară 
în a doua etapă au constat din mai multe măsuri de sume zero. De exemplu: IM = 1 
(oricare dintre a, b sau c).
10. Procentul primarului în alegeri

Pentru acest indicator au fost utilizate informațiile disponibile pe site-ul Autorității 
Electorale Permanente și se referă la scorul pe care primarul l-a obținut în alegerile 
locale din 2012.

De exemplu: peste 50% (1,0), 45-50% (0,75), 40-44% (0,50), 20-39% (0,25).
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11. Participarea la vot (VT)
Pentru acest indicator au fost utilizate informații disponibile pe site-ul Autorității 

Electorale Permanente și se referă la prezența la vot pentru alegerea primarului la 
alegerile din 2012.

De exemplu: VT = x / 100.
12. Asociațiile civice la 10.000 de locuitori (CA)

Pentru acest indicator a fost utilizat Registrul Național al ONG-urilor și a fost consi-
derat un număr legal stabilit de asociații, fundația legal constituită, federația și uniunile 
constituite legal.

De exemplu: CA = (Log x - Log min) / (Log max - Log min) min = 0,49; max = 72,79 
(test de teren).
13. Diversitatea politică

Pentru acest indicator au fost utilizate informațiile disponibile pe site-ul Autorității 
Electorale Permanente și se referă la numărul de partide sau entități individuale care 
s-au alăturat cursei pentru alegerile pentru consiliul local în 2012.

De exemplu: CA = (Log x - Log min) / (Log max - Log min) min = 0,9; max = 0,25 
(test de teren).
14. Publicarea oficială (FP)

Pentru acest indicator s-au folosit date de pe site-uri web și anchete telefonice, acest 
indicator vizează existența unui buletin informativ, a ziarului primăriei, publicarea 
componenței consiliului local pe site-ul Primăriei.

De exemplu: 1 formă = 0,24 = max 1 (0,25 * 4).
15. Venituri și active personale (PIA)

Pentru acest indicator s-au folosit datele existente în baza de date a Agenției 
Naționale de Integritate, unde a fost verificată existența declarațiilor de active și inte-
rese ale fiecărei declarații primare pentru anul 2015. Răspunsul binar în „Da” sau „Nu” 
a fost transformat în „0” sau „1”. De exemplu: există documente pentru 2015? Nu = 0 
și Da = 1. Majoritatea indicatorilor de natură binară în a doua etapă au constat din mai 
multe măsuri de sume zero.

De exemplu: Dg = D.A. * 0,5 + D. I * 0,5
16. Facilitățile de a primi reclamații (FRC)

Acest indicator a fost utilizat pentru site-urile primăriilor unde a fost disponibil un 
raport privind implementarea Legii nr. 544/2001.

De exemplu: 0 (nu există), 1 (există) = Rezolvarea numărului de aplicații / număr 
de aplicații.
17. Studiul privind gradul de satisfacție a consumatorilor (CSS)

Pentru acest indicator au fost utilizate informații din strategiile de dezvoltare mu-
nicipală incluse în eșantionare. De exemplu: CSS = x, unde x (0 sau 1).

Ponderea indicatorilor în stabilirea scorurilor este prezentată în Tabelul 5; acesta 
descrie modul în care rezultatul fiecărui indicator este distribuit în rezultate la fiecare 
dimensiune și mod de calcul al punctajului final. În ceea ce privește mărimea, avem 
următoarea situație



26

Tabel 5: Ponderile indicatorilor în rezultatul final

Dimensiuni Formulă

Efi ciență1 0,25*LG venituri per capita + 0,20*LG venituri din transfer + 0,25*colectarea taxelor + 0,20* 
buget de capital + 0,10*existența viziunii

Echitate2 0,40*femei consilier + 0,25*femei în poziții cheie + 0,15*politici sociale + 0,20* posibilități de 
business informal

Participare 0,25*alegerea primarului + 0,30*participarea la vot + 0,30*asociații civice + 0,15*partide

Responsabilitate /
implicare3

0,30*publicații formale ale primăriei cu informații privind transparența decizională + 0,20*răs-
punsul la solicitarea cetățenilor (Legea nr. 544/2001) + 0,30*evaluarea satisfacției cetățenilor 
+ 0.20*venituri pe familie

Urban Governance 
Index (Efi ciență sub-index + Echitate sub-index + Participare sub-index + Răspundere sub-index) / 4

1 Indicatori obținuți prin analiza Strategiilor de dezvoltare ale administraţilor publice locale, disponibile pe site-ul http://www.
dpfbl.mdrap.ro/harta_judete.html sau prin solicitare de informații de interes public, în baza Legii nr. 544/2001. Indicatori 
obținuți prin analiza Strategiilor de politică socială disponibile pe site-urile oficiale prezente la adresa http://www.dpfbl.
mdrap.ro/harta_judete.html.

2 Indicatori obținuți prin analiza Jurnalelor economice locale privind tratarea piețelor informale.
3 Indicatori obținuți prin analiza Rapoartelor de implementare a Legii nr. 544/2001 disponibile pe site-urile instituțiilor vizate.

Urban Governance Index (UGI) utilizează date obiective disponibile public precum: 
date statistice colectate de instituții publice, legislație, regulamente și metodologii de 
aplicare a legilor, date administrative disponibile public (populație, bugete și proceduri 
de luare a deciziilor).

În general, rezultatele studiului nostru sunt bune și comparabile cu cele obținute în 
studiile anterioare similare din alte orașe. Obiectivul nostru principal a fost atins, deoa-
rece am obținut o imagine generală privind buna guvernare la nivel local în România 
iar constatările noastre pot fi utilizate atât pe plan intern, cât și pe plan extern, deoarece 
părțile interesate externe ar putea fi interesate să consulte indicatorii privind buna gu-
vernare locală, fiscalitatea locală, egalitatea de gen sau politicile de transparență. Luați 
în considerare împreună, indicatorii ridică scorul de atractivitate al unei comunități. 
De asemenea, administrația centrală ar putea beneficia de rezultatele noastre, deoarece 
acestea reprezintă o evaluare obiectivă a celor mai importante municipalități economice 
din România.

Pentru o mai bună înțelegere a aplicării bunei guvernări am realizat o scalare a 
rezultatelor pe 9 categorii de scoruri de la o implementare perfectă a bunei guvernări, 
până la absența totală a acesteia.

Tabel 6: Scala de măsurare a bunei guvernări

Scală scoruri

+1 Perfect
+0,80 Foarte bun
+0,70 Bun
+0,60 Aproximativ bun
+0,50 Sufi cient
+0,40 Parțial slab
+0,30 Slab
+0,20 Foarte slab
+0 Non-existent
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În ceea ce privește clasamentul național, am obținut scoruri între 0,31 (Râmnicu Vâl-
cea) și 0,81 (Sibiu). Putem observa o anumită proximitate între scorurile municipalităților 
analizate.

Tabel 7: Rezultate generale

Municipalități Efi cacitate
sub-index

Echitate
sub-index

Participare
sub-index

Responsabilitate
sub-index

Urban Gov. 
Index

Sibiu 0,76 0,81 0,75 0,93 0,81
Cluj-Napoca 0,75 0,34 0,75 0,92 0,69
Baia Mare 0,58 0,64 0,62 0,84 0,67
Brașov 0,72 0,49 0,50 0,90 0,65
Arad 0,73 0,35 0,60 0,91 0,65
Pitești 0,67 0,42 0,60 0,85 0,63
Sfântu Gheorghe 0,59 0,41 0,57 0,85 0,61
Constanța 0,69 0,47 0,63 0,60 0,60
Oradea 0,66 0,35 0,64 0,73 0,60
Târgu Jiu 0,60 0,39 0,56 0,84 0,59
Buzău 0,61 0,35 0,57 0,85 0,59
Reșița 0,55 0,38 0,60 0,85 0,59
Bacău 0,62 0,52 0,62 0,58 0,58
Piatra Neamț 0,58 0,43 0,47 0,85 0,58
Iași 0,54 0,55 0,68 0,55 0,58
Alba Iulia 0,66 0,39 0,64 0,62 0,58
Tulcea 0,66 0,47 0,57 0,58 0,57
Târgu Mureș 0,61 0,45 0,67 0,54 0,57
Suceava 0,63 0,27 0,72 0,63 0,56
Satu Mare 0,56 0,33 0,62 0,73 0,56
Ploiești 0,74 0,42 0,54 0,53 0,56
Bistrița 0,61 0,39 0,68 0,55 0,56
Timișoara 0,66 0,28 0,53 0,72 0,55
Hunedoara 0,47 0,44 0,40 0,84 0,54
Slatina 0,67 0,53 0,53 0,35 0,52
Botoșani 0,47 0,43 0,60 0,55 0,51
Craiova 0,57 0,25 0,53 0,70 0,51
Deva 0,66 0,06 0,56 0,72 0,50
Târgoviște 0,70 0,35 0,56 0,35 0,49
Zalău 0,70 0,29 0,59 0,38 0,49
Giurgiu 0,52 0,28 0,68 0,48 0,49
Roman 0,52 0,35 0,51 0,55 0,48
Focșani 0,59 0,28 0,57 0,47 0,48
Galați 0,62 0,35 0,57 0,35 0,47
Brăila 0,48 0,43 0,50 0,49 0,47
Bârlad 0,41 0,46 0,46 0,52 0,46
Călărași 0,58 0,27 0,52 0,45 0,45
Drobeta Turnu Severin 0,52 0,35 0,50 0,43 0,45
Vaslui 0,53 0,15 0,52 0,08 0,32
Râmnicu Vâlcea 0,66 0,08 0,36 0,15 0,31
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În grupul de orașe cu peste 200.000 de locuitori, cel mai bun scor a fost obținut de 
Cluj-Napoca, unde scorurile au variat de la 0,69 la 1. Cel mai mic scor a fost înregistrat 
de Galați, cu un scor de 0,47. Diferențele dintre municipalități nu sunt foarte mari, ma-
joritatea având scoruri peste medie în ceea ce privește actul de guvernare la nivel local. 
Dimensiunile cele mai dezvoltate pentru orașele incluse în această categorie sunt efica-
citatea și responsabilitatea. Rezultatele pentru fiecare oraș sunt prezentate în Tabelul 8. 

Tabel 8: Rezultate municipii din categoria I

Municipalități Efi cacitate
sub-index

Echitate
sub-index

Participare 
sub-index

Responsabilitate
sub-index

Urban Gov. 
Index

Cluj-Napoca 0,75 0,34 0,75 0,92 0,69
Brașov 0,72 0,49 0,50 0,90 0,65
Constanța 0,69 0,47 0,63 0,60 0,60
Iași 0,54 0,55 0,68 0,55 0,58
Ploiești 0,74 0,42 0,54 0,53 0,56
Timișoara 0,66 0,28 0,53 0,72 0,55
Craiova 0,57 0,25 0,53 0,70 0,51
Galați 0,62 0,35 0,57 0,35 0,47

Punctele obținute sunt în general situate în zona mediană și înaltă, cu o acoperire 
maximă de aproape 0,70 și o medie globală de aproximativ 0,60.

În cea de-a doua categorie de municipalități (Tabelul 9) putem identifica rezulta-
te diferite privind exercitarea la nivel local a actului de guvernare. Diferența dintre 
orașul cel mai bine și cel mai rău guvernat este de 0,34, în ceea ce privește rezultatele 
pe scara noastră. Pentru această categorie, putem identifica scoruri mari privind res-
ponsabilitatea.

Ceea ce este demn de remarcat în Tabelul 9 este faptul că scorurile înregistrate 
sunt destul de mari atunci când vine vorba de indicatori privind bugetul local, dar 
nu neapărat ca parte din transferurile bugetare de la guvern. Alți indicatori cu scoruri 
semnificative s-au înregistrat în ceea ce privește transparența și implicarea publicului în 
procesul de luare a deciziilor sau consultarea opiniei cetățenilor cu privire la activitatea 
primarului. Un aspect care este prezent pentru toate orașele din această categorie este 
scorul scăzut al capitalului propriu. Există o excepție pentru acest aspect – în Sibiu au 
fost înregistrate scoruri mari pentru capitalurile proprii, în care rezultatele sunt ridicate. 
De asemenea, pentru majoritatea orașelor din această categorie procentul femeilor din 
consiliile locale este scăzut, iar prezența strategiilor sociale este moderată.

Media tuturor scorurilor din această categorie este de 0,60, ceea ce reprezintă un re-
zultat bun. Cele mai mari scoruri sunt înregistrate pentru dimensiunea responsabilității, 
unde media este de 0,72 (Tabelul 9).

Municipalitățile din cea de-a treia categorie se înregistrează în sfera rezultatelor me-
dii pe majoritatea dimensiunilor, cu diferențe mai mici de 0,30 (Tabelul 10). În general, 
cele mai mari valori sunt pentru dimensiunile de eficacitate și participare.

După cum putem observa în Tabelul 10, media pentru municipii mici este puțin 
peste 0,50. Aceasta înseamnă că, pentru orașele mici, exercițiul guvernării locale este 



29

Tabel 9: Rezultate municipii din categoria a II-a

Municipalități Efi cacitate
sub-index

Echitate
sub-index

Participare 
sub-index

Responsabilitate
sub-index

Urban Gov. 
Index

Sibiu 0,76 0,81 0,75 0,93 0,81
Baia Mare 0,58 0,64 0,62 0,84 0,67
Arad 0,73 0,35 0,60 0,91 0,65
Pitești 0,67 0,42 0,60 0,85 0,63
Oradea 0,66 0,35 0,64 0,73 0,60
Buzău 0,61 0,35 0,57 0,85 0,59
Bacău 0,62 0,52 0,62 0,58 0,58
Târgu Mureș 0,61 0,45 0,67 0,54 0,57
Satu Mare 0,56 0,33 0,62 0,73 0,56
Botoșani 0,47 0,43 0,60 0,55 0,51
Brăila 0,48 0,43 0,50 0,49 0,47

Tabel 10: Rezultate municipii din categoria a III-a

Municipalități Efi cacitate
sub-index

Echitate
sub-index

Participare 
sub-index

Responsabilitate
sub-index

Urban Gov. 
Index

Sfântu Gheorghe 0,59 0,41 0,57 0,85 0,61
Târgu Jiu 0,60 0,39 0,56 0,84 0,59
Reșița 0,55 0,38 0,60 0,85 0,59
Piatra Neamț 0,58 0,43 0,47 0,85 0,58
Alba Iulia 0,66 0,39 0,64 0,62 0,58
Tulcea 0,66 0,47 0,57 0,58 0,57
Suceava 0,63 0,27 0,72 0,63 0,56
Bistrița 0,61 0,39 0,68 0,55 0,56
Hunedoara 0,47 0,44 0,40 0,84 0,54
Slatina 0,67 0,53 0,53 0,35 0,52
Deva 0,66 0,06 0,56 0,72 0,50
Târgoviște 0,70 0,35 0,56 0,35 0,49
Zalău 0,70 0,29 0,59 0,38 0,49
Giurgiu 0,52 0,28 0,68 0,48 0,49
Roman 0,52 0,35 0,51 0,55 0,48
Focșani 0,59 0,28 0,57 0,47 0,48
Bârlad 0,41 0,46 0,46 0,52 0,46
Călărași 0,58 0,27 0,52 0,45 0,45
Drobeta Turnu Severin 0,52 0,35 0,50 0,43 0,45
Vaslui 0,53 0,15 0,52 0,08 0,32
Râmnicu Vâlcea 0,66 0,08 0,36 0,15 0,31

aproape la fel de bun ca și în cazul orașelor mai mari în ceea ce privește calitatea bunei 
guvernări. Din nou, putem observa că echitatea redusă este ceea ce determină buna 
guvernanță scăzută, deoarece există doar câteva femei implicate în consiliile locale, și 
constatăm lipsa politicilor sociale și a politicilor coerente de incluziune.
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Aspectele bune pentru municipalitățile din categoria a III-a (Tabelul 10) sunt 
în principal financiare: managementul financiar, independența financiară față de 
administrația centrală și indicele de colectare a impozitelor. Există scoruri egale pentru 
dimensiunile de participare și transparență, acestea fiind la fel de importante pentru 
o bună guvernare.

Pentru a avea o imagine clară asupra locului unde se situează municipiile românești, 
prezentăm rezultatele Urban Governance Index prezente în alte state în care a fost 
aplicat (Tabelul 11).

Tabel 11: Rezultate UGI în diverse state

Municipalitate Țară Efi cacitate
sub-index

Echitate
sub-index

Participare 
sub-index

Responsabilitate
sub-index

Urban Gov. 
Index

Ibadan Nigeria 0,25 0,26 0,67 0,36 0,38
Enugu Nigeria 0,21 0,41 0,75 0,30 0,42
Yaounde Camerun 0,51 0,23 0,67 0,54 0,48
Douala Camerun 0,62 0,43 0,70 0,33 0,52
Louga Senegal 0,31 0,79 0,74 0,27 0,53
Dakar, Senegal Senegal 0,35 0,87 0,78 0,22 0,55
Moratuwa Sri Lanka 0,53 0,51 0,58 0,90 0,63
Montevideo Uruguay 0,63 0,66 0,80 0,46 0,64
Amman Iordania 0,74 0,72 0,47 0,67 0,65
Tanta Egipt 0,53 0,79 0,46 0,85 0,66
Ismalia Egipt 0,60 0,81 0,47 0,85 0,68
Bayamo Cuba 0,75 0,65 0,77 0,57 0,68
Guadalaraja Mexic 0,74 0,53 0,80 0,68 0,69
Kandy Sri Lanka 0,64 0,65 0,78 0,84 0,73
Negombo Sri Lanka 0,77 0,38 0,90 0,86 0,73
Colombo Sri Lanka 0,74 0,61 0,84 0,85 0,76
Matale Sri Lanka 0,66 0,55 0,92 0,91 0,76
Kotte Sri Lanka 0,80 0,73 0,88 0,72 0,78
Santo Andre Brazilia 0,82 0,82 0,84 0,72 0,80
Quito Ecuador 0,62 0,93 0,85 0,85 0,81
Naga City Filipine 0,78 0,76 0,86 0,90 0,82
Vancouver Canada 0,94 0,76 0,90 0,82 0,86
Montreal Canada 0,96 0,83 0,80 0,95 0,88

Sursa: Urban Governance Index (UN–Habitat, 2006).

Ca în orice studiu întreprins, trebuie să conștientizăm și existență unor limitări; 
limitele studiului identificate de către autori sunt următoarele:

1. Acoperă direct numai domeniul procedural, doar datele disponibile.
2. Rezultatele de performanță însemnate ca bază pentru clasament nu sunt de-

taliate.
3. Setarea indicatorilor poate să nu fie utilă în toate contextele locale, pot să existe 

câteva contexte în care relevanța mai ridicată se răsfrânge asupra altor factori.
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4. A fost criticat faptul că participarea se limitează, în cea mai mare parte, la 
funcționarii locali (față de societatea civilă).

5. Solicită informații de înaltă calitate, specifice, care nu pot fi disponibile pe plan 
local (de exemplu, în multe țări africane).

6. Datele din comunitățile analizate, prezentate în articol, sunt în principal desti-
nate cercetării aplicate și scopurilor de dezvoltare a instrumentului.

5. Concluzii

Considerăm că este destul de dificil să putem trage concluzii clare, ceea ce putem 
concluziona este legat în primul rând de rezultatul final; observăm că scorurile se 
încadrează între „destul de slabe” și „foarte bune”. Un alt aspect care trebuie marcat 
este echitatea socială și incluziunea socială subdezvoltate în majoritatea orașelor țării; 
este imperativ ca fiecare comunitate să stabilească o politică care presupune integrarea 
categoriilor dezavantajate în parametrii normali ai calității vieții.

Putem vedea o ușoară creștere a calității guvernării pentru orașele incluse în a doua 
categorie. În ceea ce privește egalitatea de gen sau includerea femeilor în activitatea 
administrativă a municipiilor putem identifica o prezență relativ scăzută a femeilor, atât 
la nivelul consiliului local, cât și, în special, în pozițiile-cheie din administrația locală. 
Orientarea lor spre stabilitate și eficiență financiară, adesea împinge municipalitățile 
să acționeze în mod egalitarist și nu echitabil, fără a lua în considerare factorii legați de 
specificul comunității. Acest lucru creează clivaje majore care pot fi observate de orice 
cercetare comunitară. Ceea ce este important pentru aceste municipalități este de a găsi 
un plan de acțiune care să le sporească transparența și politicile de echitate socială.

Un aspect important este acela că municipalitățile mari au o anumită discreție în 
ceea ce privește eficiența financiară. Astfel, gradul de dependență față de guvern și 
nivelul central poate ajunge la peste 20-25%. Putem identifica un scor mai mare între 
orașele din Munții Carpați.

În concluzie, se poate afirma că municipalitățile din România prezintă un nivel 
agreabil al bunei guvernări.
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