REZUMAT

Teoriile economice moderne au revenit asupra rolului serviciilor în creşterea economică,
recunoscându-se rolul de prim rang pe care acestea îl au în prezent în realizarea progresului economic
şi social.
Astfel, funcţiile serviciilor se înscriu între activitaţile cele mai importante creatoare de avuţie
materială şi spirituală. Dintre acestea se remarca funcţiile de: cercetare –dezvoltare, educaţie,
potenţarea utilizării produselor, distribuţie, gestiunea şi reciclarea deşeurilor şi altele.
Pe de altă parte, eterogenitatea serviciilor face ca diferite prestaţii să nu contribuie la fel la
creşterea economică, serviciile împărţindu-se din acest punct de vedere în : intensive în muncă
(personal) şi intensive în cunoaştere (inteligenţă).
Aportul cel mai mare la creşterea economică îl au serviciile intensive în inteligenţa, care
contribuie la progresul tehnic în sens larg.
Prin urmare, piaţa serviciilor este cadrul în care se manifestă cererea de servicii din partea
clienţilor /cetăţenilor sau persoanelor juridice dar şi oferta de servicii furnizate de diferite organizaţii
publice şi private.
În acest context, identificarea şi analiza cererii de servicii publice pe piaţă este o necesitate
pentru managerii din organizaţiile prestatoare de servicii. Piata serviciilor trebuie clar definita.
În acest sens, este util sa fie intelese urmatoarele concepte : piata disponibila formata din
multimea de consumatori care au interese, venituri si pot accesa un anumit gen de oferta; piata
disponibila calificata formata din multimea de consumatori care au interese, venituri si calificarile
necesare pentru a beneficia de o anumita oferta ; piata tinta este o parte din piata disponibila calificata
pe care institutia/compania decide sa o serveasca. Piata penetrata este formata din consumatorii care au
achizitionat serviciul oferit de firma. Prin urmare, o institutie/prestator de servicii poate actiona pentru
a atrage un numar mai mare de consumatori din piata tinta prin reducerea calificarii cerute clientilor
potentiali.
Cresterea cererii de servicii de consum individual si industrial se datoreaza mai multor factori.
In primul rand, cresterea nivelului de trai al populatiei si reducerea timpului liber disponibil a dus la
degrevarea indivizilor de unele activitati gospodaresti cotidiene pe care le externalizeaza unor firme
specializate. In al doilea rand, cresterea veniturilor a condus la sporirea cererii de servicii pentru
petrecerea timpului liber, chiar daca acesta s-a redus, deoarece indivizii sunt interesati sa
imbunatateasca calitativ modul in care isi petrec timpul in afara programului de munca. In al treilea
rand, tehnologiile au indus schimbari semnificative in privinta modului de viata al consumatorilor iar
aceste modificari au contribuit direct la aparitia unor servicii specializate noi.
În sectorul public, clienţii îşi exprimă frecvent opţiunile lor în legătură cu ce pot cumpăra şi de
la cine, ei plătesc taxe care însumate formează veniturile instituţiilor furnizoare de servicii publice.
Poziţia de contribuabili la veniturile publice le conferă cetăţenilor drepturi în calitate de clienţi.
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Pieţele care s-au stabilit deja în sectorul public au stopat rapid transformarea clienţilor în
utilizatori finali. O relaţie furnizor-client implică existenţa posibilităţii de alegere, informare
permanentă asupra preţului serviciului şi identificarea unor opţiuni.
Desigur, posibilitatea alegerii depinde de natura serviciului public furnizat. Astfel, unele
servicii publice sunt de protecţie a unor categorii de cetăţeni (copii, persoane vârstnice etc.), de
securitate şi siguranţă a cetăţenilor împotriva crimei organizate etc., în timp ce altele se ocupă cu
organizarea accesului la drepturi (protecţie socială, asistenţă de sănătate, etc.) sau urmăresc asigurarea
unui nivel de pregătire cetăţenilor ( servicii de învăţămant, de cultură, etc.). Fiecare dintre aceste
servicii publice necesită un plus de atenţie din partea managerilor publici pentru dezvoltarea şi
menţinerea unei relaţii bune între furnizor şi client, în special atunci când acesta din urmă este şi
coproducător, respectiv participant activ în procesul de realizare a serviciului public.
Cetatenii trebuie sa beneficieze de dreptul de a obtine prestatii de servicii, cel putin, la nivel
minimal. Dupa anii ’90, se manifesta o tendinta accentuata de desprindere de imaginea egalitarista si
imbatranita a serviciilor publice. Imbunatatirea calitatii prestatiilor catre utilizatori se face nu numai
prin politetea primirii la ghiseu ci si printr-o gestionare mai reactiva la dorintele acestora, in vederea
cresterii eficientei. Aceasta evolutie este determinata de cresterea nivelului de instruire si de exigenta
a utilizatorilor dar si de accentuarea concurentei atat in cadrul aceluiasi tip de proprietate cat si in
cadrul raportului public-privat.
Serviciul public trebuie sa realizeze un compromis intre performanta si suplete, intre
standardizare si diferentiere. Lucrul acesta nu este simplu de realizat pentru ca fiecare consumator are
criterii proprii de evaluare a diferentierii care, uneori intra in conflict cu interesele prestatorilor de a
avea servicii standardizate care confera ofertei accesibilitate, simplitate, rapiditate, In fata diferitelor
asteptari ireconciliabile ale utilizatorilor de servicii publice , este necesara o diferentiere nu numai in
functie de produse ci si dupa nivelul angajarii in relatie. Separarea nu poate fi in toate cazurile
rezultanta, existand servicii unde cele doua modalitati se intrepatrund.
Devine evidentă, astfel, nevoia de conducere a relaţiei cu clientul care presupune un plus de atenţie din
partea managerilor organizaţiilor prestatoare de servicii publice şi/sau private. Se întocmesc diagnoze
pe problemele sociale ale clienţilor şi, în acest cadru, sunt identificate cauzele care le generează,
nivelurile de satisfacţie ale clienţilor, sugestiile lor şi plusul de valoare de care pot beneficia.
În practică, reţeaua de reformă îşi poate demara activitatea prin a încerca să dezvolte capacităţile de
management şi să găsească soluţia pentru înserarea acestor capacitaţi în ierarhiile existente ale statului.
Pas cu pas, acest proces identifică tipul de probleme pe care celelalte ţări au trebuit să le rezolve şi în
fiecare etapă acestea vor deveni noile preocupări ale reformei administraţiei publice, în acest fel
reforma se va dezvolta în timp animată de nevoia combinării ierarhiei şi managementului într-un
sistem unitar.
Romania deocamdată are de rezolvat probleme interne care ţin de dimensionarea şi
restructurarea sectorului serviciilor, de dezvoltarea unei strategii specifice în domeniu şi crearea în
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interior a premiselor necesare dezvoltării sferei serviciilor şi formării unei valori a serviciilor
comparabilă cu cea existentă în piaţa internatională.
Se confirma din ce in ce mai

mult ca datorita importantei lor ( serviciile publice), il

consideram un domeniu important de cercetare, este de actualitate, evolutia pe care o au necesita o
munca de cercetare si documentare, de culegere a informatiilor si cunostintelor pentru dezvoltarea
acestora.
În prezent, domeniul serviciilor publice cunoaste o

dezvoltare semnificativa iar interesele pentru

criteriul eficientei acestei activitati vizeaza in principal aspectele calitative. Pentru favorizarea
dezvoltării economice a unui teritoriu şi pentru garantarea unor servicii publice de calitate, probleme
importante sunt simplificarea, accelerarea procedurilor şi reducerea costurilor aspectelor birocratice
ale unei iniţiative, precum şi furnizarea de servicii cu valoare adăugată populaţiei, companiilor şi
oamenilor de afaceri.
Obiectivele expuse in lucrarea de fata sunt orientate spre: evidentierea contextului in care au aparut si
s-au dezvoltat serviciile publice; prezentarea principiilor si regulilor care guverneaza sistemul
serviciilor publice;

evolutia calculului performantei,

prezentarea avantajelor si dezavantajelor

folosirii unui tip sau altul de indicatori economici; atragerea atentiei asupra noilor posibilitati de
masurare a performantei in domeniu; a fost realizata o prezentare a evolutiei comparative a anumitor
servicii publice la nivel local/regional, prin realizarea unor studii, astfel:
- Studiu privind evoluţia serviciilor publice locale din mediul urban şi cel rural al judeţului
Mehedinţi;
- Studiu privind situaţia actuală a serviciilor administraţiei publice locale din mediul urban şi
cel rural al judeţului Mehedinţi;
- Folosirea fondurilor interne şi a celor externe pentru extinderea şi perfecţionarea serviciilor
publice locale (rural- urban) in judeţul Mehedinti;
- Alinierea serviciilor publice locale din judeţul Mehedinţi la cerinţele şi exigenţele Uniunii
Europene
Aşa cum orice alternativă de furnizare a serviciilor publice locale are scopul de a asigura
eficienta economică si socială a acestora, metodele de furnizare constituie un alt element important ce
influentează fenomenul intercomunalitatii în Europa. Modul de furnizare a serviciilor publice locale
este strans legat de gradul de autonomie a structurilor administratiei locale – cu cat puterea de decizie
asociată cu venituri proprii este mai mare la nivel local, cu atat puterea de a raspunde necesitătilor
cetătenilor este mai mare. Însă calitatea serviciilor fiind strans legată de resursele disponibile de
diferite tipuri- financiare, umane, informaţionale, tehnologice- nu de putine ori inadecvarea acestor
resurse la nevoile populaţiei fac ca eforturile să fie mai eficiente la o scară mai mare
În această lucrare, au fost abordate serviciile publice din următoarele domenii:
- Invatamant;
- Sanatate;
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- Servicii publice de distribuire a energiei termice;
- Servicii publice de distribuire a gazelor naturale ;
- Servicii publice de alimentare cu apă;
- Servicii publice – canalizare;
- Servicii publice de transport public local de călători;
- Servicii publice de întreţinerea spaţiilor verzi;
- Servicii publice de întreţinere, reparare şi întreţinere a drumurilor publice.
Din analiza ponderii serviciilor în crearea PIB, statisticile internaţionale referitoare la acest
indicator relevă, pentru toate categoriile de ţări, ritmuri superioare de crestere a PIB în servicii,
comparativ cu celelalte sectoare ale economiei.
Alţi indicatori importanţi care evidenţiază creşterea dimensiunilor sectorului serviciilor în
economia contemporană se referă la: numărul agenţilor economico-sociali activi din economie,
numărul întreprinderilor active pe sectoare şi ramuri, mărimea şi structura imobilizarilor corporale, a
investiţiilor, etc.
Contribuţia serviciilor la calitatea vieţii se referă la trei aspecte mai importante:
consumul de servicii, relaţiile serviciilor cu timpul liber şi cu mediul înconjurător.
În perioada 2000-2014, judeţul Mehedinţi a inregistrat o creştere a produsului intern brut
(PIB); această creştere modestă este determinată de o reducere a producţiei industriale.
Si în economia acestui judeţ, agricultura joaca un rol important, cu o pondere în produsul
intern brut peste media natională.
Ca urmare a unor dezechilibre structurale accentuate, cât şi a deficitului de performanţă
economică şi competitivitate, populaţia ocupată a inregistrat scăderi continue.
În judeţul Mehedinţi rata somajului are un nivel ridicat (10,5% in 2014), datorită
restructurărilor din sectorul minier şi prezenţei scazute a IMM-urilor în judeţ; deşi IMM-urile sunt
principalii angajatori dintr-o economie, la nivelul judeţului Mehedinţi, prezenţa acestora este cea mai
redusă dintre toate judeţele regiunii Sud-Vest Oltenia, ca număr de unitaţi şi personal angajat. Din
punct de vedere al PIB per capita şi productivitatii muncii, judeţul Mehedinţi se găseste pe un nivel de
mijloc în cadrul regiunii.
În urmatoarea perioada, principala provocare pentru regiunea Sud-Vest Oltenia este să
găseasca modalitaţile optime de stimulare a creşterii economice.
După procentul populaţiei urbane, judeţul Mehedinţi face parte din categoria judeţelor mediu
urbanizate, ponderea populaţiei urbane pe ţară fiind mai mare.
Densitatea populaţiei este de 62,2 locuitori/kmp ( in perioada 2000-2014 densitatea medie este
de 61,7 loc./kmp) , este inferioară mediei pe ţară. În municipii şi oraşe densitatea este de 157,7
locuitori/kmp, iar în comune este de 41,2 locuitori/kmp.
Populaţia municipiului Drobeta Turnu Severin de 104.557 locuitori, reprezintă 63,45% din
populaţia urbană şi 34,09% din populaţia judeţului.
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În profil teritorial, pe tipuri de unităţi administrativ-teritoriale, densitatea prezintă variaţii mari,
explicaţia fiind evoluţia zonală diferenţiată a fenomenelor demografice, factori de natură economică,
respectiv geografică-forma de relief. În perioada 1997 – 2002 creşterea populaţiei urbane s-a făcut cu
precădere pe seama creşterii populaţiei municipiului Drobeta Turnu Severin.
În mediul rural caracteristica dominantă a fost scăderea populaţiei, asistându-se la un continuu
proces de depopulare uşoară a localităţilor. În acelaşi timp, creşteri uşoare de populaţie au înregistrat
doar comunele în care se mai desfăşoară unele activităţi economice şi care sunt în vecinătatea oraşelor
sau înregistrează încă un spor natural pozitiv mai mare.
În concluzie, declinul demografic se înregistrează la nivel de judeţ ca o consecinţă a unui
cumul de factori economico-sociali negativi şi se accentuează diferenţiat pe unităţi teritorialadministrative funcţie de potenţialul economic şi posibilităţile de ocupare a resurselor de muncă.
Se constată din analiza efectuata, că judeţul Mehedinţi se găseşte într-un proces accentuat de
îmbătrânire demografică determinat de creşterea numărului şi proporţiei persoanelor vârstnice şi
adulte, concomitent cu scăderea numărului şi proporţiei populaţiei tinere în vârstă de sub 15 ani,
fenomen înregistrat şi la nivelul ţării
Perioada pentru care s-a studiat evoluţia/situaţia serviciilor publice abordate este cea cuprinsă
între anii 2000- 2014. În cadrul studiului s-a urmărit:
- nivelul actual al serviciilor publice în mediile urban/ rural pe perioada luată în analiză;
- decalajele existente urban-rural la serviciile ce se regăsesc în cele 2 medii;
- implicarea organelor publice locale în asigurarea corespunzătoare a serviciilor publice;
- alte aspecte specifice evoluţiei serviciilor publice locale.
- s-a studiat evoluţia serviciilor publice din judeţul Mehedinţi în paralel/comparativ cu evoluţia
acestora la nivelul regiunii de dezvoltare, respectiv Regiunea SV- Oltenia.
Cadrul educaţional este caracterizat de reducerea masivă a numărului de unităţi şcolare, urmat
de o reducere semnificativă a populaţiei şcolare şi de o reducere cu 16,93% a personalului
didactic.Urmarind evoluţia invăţământului în judeţul Mehedinţi, pentru perioada 1995-2011, rezultă:
populaţia scolară, ţinând cont de nivelul de educaţie, ramâne constantă în cazul învăţământului
prescolar, în regresie pentru învăţământul primar, gimnazial şi profesional şi prezintă o creştere
nesemnificativă învaţamântul postliceal şi superior.
Comparând, pentru perioada 2014-2012, urmărind aceiaşi indicatori, mediul urban cu cel
rural, o diferenţă semnificativă se constată pentru nivelurile de învăţământ liceal şi postliceal.
În mediul rural din judetul Mehedinti, nu există spitale, acestea găsindu-se doar în mediul
urban. Analizand evolutia serviciilor publice din domeniul sănătătii, în mediul urban la nivelul
judeţului Mehedinţi, pentru perioada analizata, se constata:
Serviciile oferite populatiei în domeniul sănătăţii, în perioada 2000-2014, sunt în regresie,
luand în considerare numărul paturilor din spitale, în conditiile în care numărul personalului medicosanitar a crescut nesemnificativ.
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Deşi sectorul privat înregistrează o creştere, aceasta este nesemnificativă. Reformele din
sistemul sanitar au determinat o creştere a populaţiei ce revine unui medic de familie privat cu
25,83%, în timp ce populaţia ce revine unui pat de spital a crescut cu 18,01%.
Asigurarea cu energie electrică şi termică sunt servicii publice de gospodărie comunală pe care
trebuie să le organizeze administraţia locală, autorităţile publice alese fiind responsabile în faţa
cetăţenilor de modul în care gestionează energia, sub orice formă.
Luând în considerare numarul localităţilor în care se distribuie energia termică la nivelul
judeţului Mehedinţi cât şi la nivelul Regiunii SV-Oltenia, atât în mediul urban cât şi în mediul rural, se
constată:
- la nivelul judeţului Mehedinţi, pentru serviciile de distribuire a energiei termice în mediul
urban, pentru perioada analizată, respectiv perioada cuprinsă între anii 2000-2014, se constată o
involuţie. Exemplu : de la 8 localităţi/urban beneficiare de energie termică în anul 2000, la o singură
localitate în 2014;
- la nivelul Regiunii SV-Oltenia, atât în mediul urban cât si în mediul rural, se constată o
involuţie a serviciilor de distribuire a energiei termice pe localităţi, observând că numărul localităţilor
beneficiare de energie termică, în perioada 2000-2014, a scăzut. Exemplu: de la 24 de localităţi/urban
în anul 2000, la 11 localităţi/urban în anul 2014.
Important de reţinut este că proporţia repartizării pentru uz casnic din totalul energiei termice
distribuită, este în regresie, atât la nivelul judeţului Mehedinţi cât şi la nivelul Regiunii SV-Oltenia.
Astfel, la nivelul judeţului Mehedinţi regresia s-a facut de la 92% în anul 2000, la 83%.Dacă în anul
2000, proporţia energiei termice distribuită consumatorilor casnici la nivelul Regiunii SV-Oltenia era
de 90%, în anul 2014 aceasta reprezenta 85% .
În anul 2014 – constatăm o scădere mai accentuată la nivelul judeţului comparativ cu regiunea.
Luând în considerare cantitatea gazelor naturale distribuite la nivelul judeţului Mehedinţi cât şi
la nivelul Regiunii SV-Oltenia, atât în mediul urban cât şi în mediul rural, evidenţiind distribuirea
gazelor naturale pentru consumatorii casnici, rezultă:
În judeţul Mehedinţi, serviciile de distribuţie de gaze naturale sunt iniţiate mai târziu, începand
cu anul 2008, ponderea distribuirii gazelor naturale din judeţul Mehedinţi în distribuţia din regiune
fiind nesemnificativă (sub 1%) pentru perioada analizată, respectiv perioada cuprinsă între anii 20002014.
La nivelul Regiunii SV-Oltenia, se constată o involuţie a serviciilor de distribuire a gazelor
naturale pe destinaţii, în sensul că, atât cantitatea totală de gaze naturale distribuită cât şi cea
distribuită pentru uz casnic, în perioada 2000-2014, a scăzut.
Analizând evoluţia distribuirii de apă potabila în funcţie de lungimea totala a reţelei simple de
distribuţie a apei potabile, atât la nivelul Regiunii SV-Oltenia cât şi la nivelul jud. Mehedinţi, pentru
perioada analizată, respectiv perioada cuprinsă între anii 2000-2014, se constată un progres
semnificativ, la nivel de regiune şi o evoluţie mai puţin semnificativă la nivel de judeţ.
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Luând în considerare populaţia deservită de sistemul public de alimentare cu apă potabilă,
pentru perioada cuprinsă între anii 2008-2014, atât la nivelul judeţului Mehedinţi cât şi la nivelul
Regiunii SV-Oltenia, se constată creşterea numarului de persoane beneficiare ale serviciului public de
distribuţie a apei.
Studiul privind serviciile publice de canalizare a fost realizat luând ca indicatori numărul
localitaţilor cu canalizare publică şi lungimea totală simplă a conductelor de canalizare.
Analiza este facută atât la nivelul judeţului Mehedinţi cât şi la nivelul Regiunii SV-Oltenia,
atât pentru mediul urban cât şi pentru rural, pentru perioada cuprinsă între anii 2000-2014, astfel, se
constată:
- la nivelul judeţului Mehedinţi se constată o creştere nesemnificativă.
- la nivelul Regiunii SV-Oltenia, serviciul de distribuire a apei potabile, urmărind reţeaua de
distribuţie a apei potabile simplă/total şi urban, are o dezvoltare nesemnificativă.
Analizând evoluţia serviciului de transport public local în funcţie de numărul pasagerilor
transportaţi, atât la nivel de regiune cât şi la nivel de judeţ , pentru perioada cuprinsă între anii 20002014, au rezultat următoarele concluzii :
- atât la nivel de judeţ cât şi la nivel de regiune se constată o regresie a serviciului de transport
public local;
- facând comparaţie între evoluţia la nivel de judeţ cu cea la nivel regional, se constată că
regresia înregistrată la nivelul judeţului este mult mai accentuata faţă de cea înregistrată la nivelul
regiunii- 80% la nivel de judeţ faţă de 27% la nivelul regiunii.
Luând în considerare suprafeţele amenajate/întreţinute ca spaţii verzi în municipii şi oraşe, atât
pentru judeţul Mehedinţi cât şi pentru regiune, pentru perioada studiată, respectiv perioada cuprinsă
între anii 2000-2014 rezultă o evoluţie invers proporţională, astfel, dacă la nivelul judeţului Mehedinţi
se constată o regresie, la nivel de regiune serviciile publice de întreţinere a spaţiilor verzi s-au
dezvoltat nesemnificativ.
Analizând evoluţia serviciilor publice de întreţinere, reparare şi întreţinere a drumurilor
publice în functie de lungimea acestora, atât pantru drumurile judeţene, orăşeneşti şi comunale cât şi în
funcţie de densitatea pe 100 kmp teritoriu, pentru perioada 2000-2014, la nivelul judeţului Mehedinţi
se constată stagnare.Se observă o usoară creştere a serviciilor de modernizare, respectiv cu 25%,
comparând anii 2005-2014.
Daca avem in vedere slaba acoperire teritorială şi dezvoltare a acestei infrastructuri la nivel
rural, starea tehnica a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi gradul de uzură fizică şi
morală a majorităţii sistemelor existente, realizăm dimensiunea efortului investitional necesar pentru
generalizarea acestor servicii la nivelul tuturor localităţilor şi, totodată, conştientizăm faptul ca
rezolvarea acestei probleme presupune implementarea unor programe de investiţii publice bine
structurate si fundamentate, precum şi angajarea /mobilizarea unor importante resurse financiare, de
care, nu intotdeauna, autorităţile administraţiei publice locale dispun.
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Este de la sine inţeles ca un asemenea proces de modernizare nu poate fi dezvoltat decat cu
ajutorul unor programe de finanţare la care să-şi aduca contribuţia, alaturi de bugetul statului şi de
bugetele locale şi fondurile structurale şi de coeziune puse la dispoziţia Romaniei, de Uniunea
Europeana.
În acest context, accesarea, absorbţia şi utilizarea eficientă de catre autorităţile administraţiei
publice locale a fondurilor disponibile - fie din programele naţionale gestionate de diverse ministere,
fie din fondurile structurale - pentru a asigura sursele de finantare a proiectelor de investiţii publice
destinate reabilitarii, modernizarii, extinderii si dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente
serviciilor comunitare de utilităţi publice au devenit pe cat de actuale, pe atat de necesare. Ideea
centrală in jurul căreia au fost concepute şi dezvoltate programele operaţionale sectoriale destinate
infrastructurii edilitar-urbane a unităţilor administrativ-teritoriale este regionalizarea operatorilor si
intercomunalitatea, respectiv asocierea unităţilor administrativ-teritoriale.
De menţionat faptul că, potrivit documentelor asumate de Romania, asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice capăta o importanţa si au un rol
deosebit in procesul accesarii fondurilor europene puse la dispoziţia Romaniei prin programele
operaţionale sectoriale, intrucat existenţa si funcţionarea acestora este de multe ori o condiţie sine qua
non a accesării acestor fonduri.
Ideea asocierii unităţilor administrativ-teritoriale in scopul furnizării/prestării in comun a
serviciilor comunitare de utilităţi publice sau pentru realizarea in comun a unor obiective de investiţii
publice de interes intercomunitar specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii,
este sprijinită/susţinută si de specificul tehnologic al sistemelor de utilităţi publice care permite
dezvoltarea zonală a acestora, pe un areal ce poate depaşi limitele teritoriale ale unei unităţi
administrativ-teritoriale şi este impusa de raţiuni economice. In judeţul Mehedinţi sunt constituite
asociaţii de dezvoltare intercomunitara.
Scopul reformei administraţiei publice locale in ţările din Uniunea Europeana este acela de a
creea administraţii capabile sa-şi îndeplineasca funcţiile si atribuţiile astfel încat sa pregateasca
condiţiile şi să asigure dezvoltarea economică, socială si organizatională intr-un anumit spaţiu şi intr-o
anumită perioada.
Studiile moderne asupra eficienţei cheltuielilor publice recomandă ca serviciile publice să nu
fie oferite neapărat gratuit iar unde există posibilitatea, serviciile publice furnizate de stat să fie
înlocuite cu cele private. Astfel, se poate spune că, buna gestionare a intereselor unei comunităţi locale
nu se limitează numai la căutarea modurilor cele mai performante de exploatare a serviciilor publice
care ţin de competenţa sa, ea implică de asemenea, ca aceste colectivităţi, din proprie iniţiativă ori la
cererea statului sau a altei persoane publice sau chiar particulare să accepte să joace, mai ales din
punct de vedere financiar, rolul de partener în situaţia în care acţiunea administrativă formează un tot
şi nu se supune unui proces de divizare în mai multe părţi.

VIII

Autorităţile publice locale din judeţul Mehedinţi au iniţiat o serie de proiecte menite să ducă la
eficientizarea şi dezvoltarea serviciilor publice în toate domeniile de activitate.
Astfel, principala raţiune a unei politici regionale în România o constituie, contracararea
tendinţelor de adâncire a disparităţilor regionale, concomitent cu promovarea unei participări
echilibrate a tuturor regiunilor la procesul de dezvoltare socio-economică, în condiţiile creşterii
competitivităţii regiunilor.
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