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Rezumat 

 

 
 

Teza de doctorat are ca obiectiv principal realizarea unui model decizional integrat, de alocare 

a resurselor financiare, capabil să utilizeze informații de natură cantitativă și calitativă, în vederea 

creșterii nivelului de performanță al proiectelor de investiții publice. Cercetarea are la bază un plan 

bine structurat, cu obiective şi metodologii clare de cercetare şi propuneri concrete, cu valoare 

teoretică și aplicativă ridicată, în vederea implementării și susținerii unor modele de dezvoltare 

sustenabilă la nivelul comunităților.  

Demersul științific al lucrării este structurat pe cinci obiective principale ale cercetării, 

repartizate fiecare pe câte un capitol. În conținutul lucrării am tratat problematica managementului 

investițiilor publice, performanța acestora și modul în care aceasta poate fi asigurată și îmbunătățită, 

respectiv corelația dintre nevoile complexe ale comunităților și alternativele de alocare și prioritizare 

a resurselor financiare, provenite din diferite surse.  

Rezultatul principal ale cercetării se concretizează într-o nouă abordare științifică, inovativă 

dar pragmatică, a managementului investițiilor publice, bazată pe modelele de alocare liniare, ce se 

poate constitui într-un instrument suport, necesar și util decidenților publici. 

 

 


