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CAPITOLUL IV - Decizia - în context empiric: 
rezultate 

La nivelul acestui capitol ne propunem să identifcăm 

rolul factorilor interni şi externi activaţi în procesul decizional 

în universul politicilor publice, al spaţiului administrativ dintr-o 

perspectivă strict practică. 

Dacă în Capitolul III: Decizia - în context empiric: 

aspecte metodologice am sistematizat strategia metodologică a 

cercetării noastre, aici vom cuprinde strict rezultatele practice 

pe toate dimensiunile ei: posibilele corelaţii cu factorii psiho-

socio-politici care pot influenţa la modul general procesul 

decizional, iar, la finalul acestui capitol, conturarea unei analize 

comparativiste pentru a fundamenta încă o dată în plus 

fenomenul studiat. 

IV. 1. Factori determinanţi în procesul decizional 

Analiza de faţă se referă la factorii care pot influenţa 

procesul de luare a deciziilor în spaţiul politicilor publice şi care 

provin din afara procesului decizional în sine. Vom identifica 

aici atât factori subiectivi, specifici actorului-decident, cum sunt 

trăsăturile personalităţii sale, tipologia temperamentului (IV. 2: 

Rolul trăsăturilor de personalitate), apoi vom încerca să 

determinăm dimensiunile motivaţiei decidenţilor în procesul de 

luare a deciziilor, conturând anumite tipuri de nevoi ce pot fi 

agregate atât pe o linie subiectivă – internă – interioară 

decidentului, cât şi exterioară lui, în sensul de a determina care 
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este raportul dintre nevoile agregate la nivelul unor modele de 

cultură organizaţională şi procesul de luare a deciziilor (IV. 3: 

Motivaţia decidentului: de la factorii interni la cei externi), iar la 

finalul acestei părţi vom încerca să determinăm care sunt 

raporturile dintre orientarea strategică politică, în general şi 

principiile, valorile ideologice, pe de o parte, şi luarea deciziilor 

la nivelul politicilor publice în mediul administrativ, pe de altă 

parte (IV. 4. Factori externi: politicul şi ideologia). 

La finalul acestei etape a cercetării de faţă vom încerca 

să determinăm dacă aceste trei mari dimensiuni aduse în 

discuţie pot determina un alt parcurs asupra procesului 

decizional şi dacă aceşti factori ai mediului produc nuanţări. 

IV. 2. Rolul trăsăturilor de  personalitate  

Personalitatea decidentului este unul dintre factorii 

psihologici care poate fi adus în discuţie atunci când ne 

propunem să studiem elementele care pot influenţa procesul de 

luare a deciziilor. 

La nivelul acestui subcapitol vom operaţionaliza şi 

cuantifica rezultatele a trei teorii: două cu privire la 

personalitate - dezvoltate de Bruno Ştefan şi de Stephen P. 

Robbins - şi o teorie prin care vom încerca să stabilim 

temperamentul decidenţilor.  

O primă teorie operaţionalizată la acest nivel al analizei 

noastre este cea dezvoltată de Bruno Ştefan cu privire la 

valorile existente la nivel administrativ şi cu privire la tipologiile 

personalităţii şi felul în care acestea se împletesc la nivelul unei 
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