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Rezumat. Lucrarea tratează tandemul a două procese 
organizaţionale din administraţia publică, şi anume cultura şi birocraţia 
organizaţională, elemente care tind către o entitate. Susţinerea 
strategiilor şi politicilor din organizaţii se poate realiza printr-o cultură 
organizaţională puternică, prin extensia unor subculturi din sistemul 
privat. De asemenea, se propune atenuarea sistemului birocratic prin 
măsuri precum extensia modelului firmă asupra modelului birou, 
practicarea unor structuri plate, actualizarea instrumentarului 
administrativ/managerial etc. 

Derularea practică a celor două componente, faţete ale aceleiaşi 
entităţi, presupune un reengineering real al organizaţiilor publice, areal 
în care nu există suficientă expertiză. 
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1. Cultura organizaţională 
Background-ul cultură organizaţională este catalizatorul dezvoltării 

acţiunilor sau, dimpotrivă, componenta de blocare a acestora. Ştiinţa 
administrativă şi încercarea de implementare a acesteia nu sunt suficiente în 
afara unei culturi organizaţionale puternice, cu o ţesătură între regulile, 
standardele, valorile, manifestările, premisele cu privire la modul în care se 
desfăşoară munca şi cel de tratare a oamenilor. 

Manifestarea culturii organizaţionale se face în organizaţii prin 
mecanismele de suprafaţă şi cele de profunzime, între care există legături 
organice ce sunt ignorate de cele mai multe ori în practică. 

1.1. Starea actuală: cultura dominantă şi subculturile 

Cultura determinantă în sectorul public este cea de tip rol (templu), tipică 
celor mai multe organizaţii ale guvernării (administraţiei) locale sau centrale, 
dacă folosim structurarea propusă de Handy, sau cea a procedurilor în cazul 
clasificărilor propuse de Deal şi Kennedy. 

Aceste tipologii de cultură care definesc o stare identică rezultă din: 
i) feedback-ul scăzut al acţiunilor şi 
ii) riscul redus al activităţilor, rezultat din sistemul de reguli, norme care 

sunt instituţionalizate. 
Cultura definită la cele două dimensiuni este impersonală, cu o 

comunicare între roluri, nu între oameni, iar organizaţia reprezintă un set de 
reguli interconectate astfel încât maşina birocraţiei din concepţia lui Weber să 
funcţioneze. 

Managementul/administraţia sunt cuprinzătoare, iar leadership-ul este 
limitat, deşi în sectorul public considerăm că ultimul concept ar trebui să fie 
mai cuprinzător şi mai util decât primele. 

Dar totul poate funcţiona pe baza acestei culturi dacă mediul 
organizaţional este stabil (schimbabilitate redusă şi predictibilitate) şi angajaţii 
pun preţ (accent) pe profesionalism, seriozitate, stări care nu pot fi întâlnite în 
toate cazurile din sectorul public. 

Investigaţiile din cadrul spectrului organizaţional ne-au condus şi la 
identificarea unor subculturi în special cea pânză de păianjen (a se vedea 
organizaţiile politice, sindicatele, grupurile de presiune cu orientare unică etc.), 
precum şi cea de tip persoană (birourile de avocaţi, asociaţiile de arhitecţi, 
firmele de consultanţă, departamentele universitare, clinicile medicale etc.) 
(Moldoveanu, 2005). 

Managementul/administraţia este dificil în contextul acestor culturi, 
scopurile fiind parţial atinse. Deşi cetăţenii sunt stakeholderi, aceste subculturi 
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plasează adesea interesele managerilor-administratorilor pe primul plan, stare 
nefastă şi nedorită, iar mulţi membri ai organizaţiei se conduc după propriile 
valori. 

Caracterul nefavorabil al acestor subculturi este dat şi de icebergul 
organizaţional (Figura 1), care în sectorul public nu realizează o articulare 
puternică a celor două tipuri de comportamente formale şi informale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Iceberg-ul organizaţional 

1.2. Starea îmbunătăţită 
i) O primă perfecţionare se poate realiza prin accentuarea legăturilor 

dintre componentele culturii, instituirea unei reţele (network) între acestea, fără 
a părăsi cultura de tip rol sau a procedurilor. Această concepţie pe care o 
susţinem poate elimina percepţiile divizate ale practicilor din organizaţiile 
publice, acceptând distribuirea valorilor în cadrul organizaţiei, dar corelate în 
reţea. Dacă se consideră „n” numărul componentelor dintr-o reţea a culturii 
organizaţionale, legăturile care asigură valoarea reţelei sunt de tipul: n2 – n sau 
n(n-1). 
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Acest prim pas al îmbunătăţirilor care se concentrează în expresia 
„organizational culture” se continuă prin excelenţa organizaţională, dar nu în 
mod automat, ci prin construirea şi dezvoltarea unor strategii compatibile cu 
valorile acceptate de membrii organizaţiei şi stakeholderii acesteia, inclusiv 
cetăţenii. 

Unele organizaţii din administraţia publică pot fi cel mult la nivelul unei 
culturi puternice şi în căutarea „excelenţei organizaţionale”, unde trebuie 
impusă o apropriere de consumatori/cetăţeni, spirit competitiv, productivitate 
administrativă, implicarea angajaţilor din „front office”, simplificarea şi 
flexibilizarea structurilor şi un proces real de viziune strategică, şi nu de 
planificare strategică. 

Numai după atingerea performanţei organizaţionale se instituţionalizează 
cultura, şi nu invers. 

În plus, în organizaţiile publice, în marea lor majoritate, între variabilele 
hard şi cele soft există un ecart apreciabil. Astfel, pornind de la studiile lui 
Lucio Fabriciani (2003), care include în prima categorie strategia, structura şi 
sistemele, iar în cea de a doua personalul, abilităţile şi stilul de muncă al 
personalului, realizăm următoarele „triunghiuri de forţă” în administraţia 
publică (Figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: Lucio Fabriciani – Participazione Umana e Competitiva Aziedanle, Ed. Sperling 

& Kapfer, Editori Italia 2003. 
 

Figura 2. Corelaţia „hard” – „soft” în procesele organizaţiilor publice 
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Rezultă între cele două „triunghiuri de forţă” un ecart spaţial şi temporal, 
pe care sugerăm să-l diminuăm. Considerăm că elementele organizaţionale 
japoneze ne sunt de real folos în tendinţa de suprapunere hard cu soft. Această 
concepţie ne apropie de modelul organizaţional biologic raţional pe care îl 
susţinem (Moldoveanu et al., 2007). 

Se identifică astfel o armonie între componentele organizaţionale („noi şi 
nu eu”), pe baza acţiunilor în toate direcţiile reţea, sus-jos, jos-sus, orizontală, 
oblice etc., iar finalul este colectiv, rezultat inclusiv al just-culture. 

Organizaţia publică este în primul rând umanistă, economia este la 
dispoziţia omului şi nu invers. Modelul utilizat este cel socio-economic şi nu 
economic (Roşca, Moldoveanu, 2008a, Roşca, Moldoveanu, 2008b). 

ii) La nivelul subculturilor ne exprimăm opinia transferului unor 
subculturi din domeniul privat în cel public, acesta fiind în expansiune asupra 
multor proceduri din administraţia publică. 

Astfel o primă subcultură care poate fi preluată cu succes este cea tip 
reţea, orientată către sarcina profesională, proiect organizaţional, elemente 
întâlnite în practicile guvernării (administraţiei) locale şi centrale. Dar liderii 
din reţea poziţionaţi în nodurile reţelei trebuie identificaţi cu integritatea şi 
inteligenţa stării care nu pot fi generalizate în administraţia publică. 

De asemenea, se poate construi şi o subcultură de tip Hofstede, unde 
individualismul controlat se poate accepta (bunăstarea actuală este a indivizilor 
şi nu a societăţii). În acelaşi context, comunitarismul excesiv şi dependenţa de 
clan se limitează (Roşca, Moldoveanu, 2008b). 

Raza de acţiune a puterii trebuie redusă şi în administraţia publică, în caz 
contrar instalându-se ineficacitatea şi ineficienţa atât de dureroase în această 
zonă de activitate. 

Masculinitatea este în creştere şi în spaţiul public (spre exemplificare 
extensia sistemului de stimulente), în caz contrar asistând la pierderea valorilor 
umane autentice din sistem, în special în perioada actuală de criză. 

 
iii) În sfârşit, propunem o mai bună colaborare între cultura politică şi cea 

din administraţia publică (hiatusul dintre cele două fiind o himeră) prin 
perfecţionarea dimensiunilor rezultate din ierarhie-egalitate, libertate-
constrângere, loialitate-angajare, încredere-neîncredere etc. (Moldoveanu, 
2005). 

 
 

* * 
* 
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Schimbările sugerate cu mari efecte asupra proceselor organizaţionale din 
administraţia publică se pot realiza în special în cazul folosirii strategiilor de tip 
dirijist sau expert, şi nu de negociere sau participare. În contextul organizaţiilor 
din România, ultimele două strategii sunt echivalente în domeniul administraţiei 
publice cu pierderea direcţiei strategice şi duratei mari de realizare, stări pe care 
transferul actual către mecanismele de piaţă instituţionalizate nu le mai acceptă 
în condiţii de eficacitate şi eficienţă. 

2. Birocraţia organizaţională 
Lumea actuală se caracterizează prin comportament birocratic în cea mai 

mare parte a sectoarelor de activitate. Acest comportament are intensităţi 
diferite în domeniul privat şi în cel public. Deşi gruparea organizaţiilor în 
private şi publice are o raţionalitate relativ redusă, se consideră că birocraţia 
atinge nivelul maxim în cadrul structurilor publice. Pe baza analizelor 
identificăm în acest spaţiu un sistem de organizare fundamentat pe reguli 
stricte, pe respectarea literei normei, formalizare excesivă, inovare redusă şi 
schimbare relativă, astfel încât scopurile propuse să fie îndeplinite întocmai 
(Moldoveanu, Pleter, 2007). 

2.1. Starea actuală: birocraţia excesivă 
Am ajuns la conceptualizarea birocraţiei pe baza literaturii de specialitate 

de la Weber la Mintzberg, dar şi a investigării personalului din circa 50 de 
organizaţii publice. Lucrătorilor de la nivelul managementului/administraţiei de 
mijloc, precum şi de supervizare li s-a cerut poziţionarea pe o axă de la 1 la 5, 
care semnifică birocraţia excesivă (treapta 1) şi nonbirocraţia (treapta 5). 

Astfel, axa 1 semnifică lucrul bazat pe reguli formale, iar la polul opus cel 
bazat pe reguli informare. Axa 2 are ca o extremă formalizarea excesivă, iar 
cealaltă, formalizarea redusă; axa 3 are ca punct de plecare inovarea redusă, iar 
cel final inovarea permanentă, înaltă; axa 4 demarează cu structuri 
organizaţionale înalte multinivel şi se sfârşeşte  cu structura organică (plată); în 
sfârşit, axa 5, cea a comunicării organizaţionale, porneşte de la cea de tip 
unidirecţional şi se finalizează cu cea multidimensională. 

Birocraţia deplină (full birocracy) şi nonbirocraţia sau cea redusă se 
localizează în Figura 3. 
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Figura 3. Investigarea birocraţiei 
 
Sistemul birocraţiei excesive nu are o concepţie a priori, ci rezultă din 

confluenţa mai multor stări esenţiale(1). 
i) Comportamentul personalităţilor publice şi al persoanelor subordonate 

nemediat care este de tipul tehnocratului adept al sistemului oligarhic, valorile 
esenţiale fiind politica, ierarhia, formalismul excesiv, monopolul etc. 
Deschiderea către motivare este redusă, iar unele percepţii şi atitudini nu au 
claritate şi uneori sunt greşite. 

ii) Comportamentul de grup al funcţionarilor publici se caracterizează 
prin spirit minuţios, dar limitat, de cele mai multe ori la incapacitate instruită, 
timorat şi dominat de lege. Leadership-ul ca forţă motrică a dezvoltării 
organizaţionale este simulat. 

iii) Structurile organizaţionale sunt de cele mai multe ori mecaniciste, 
zvelte, multinivel, piramide ierarhice răsturnate. Proiectarea posturilor şi a 
muncii are unele limite cum ar fi lipsa de claritate în definire. 

iv) Procesele organizaţionale din domeniul administrativ se bazează pe 
proceduri stricte, ca un lanţ de departament funcţional cu specializare înaltă. 
Procesul decizional foloseşte un instrumentar limitat, cu probleme parţial 
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definite, pentru care se inventează soluţii în interesul celor implicaţi, în urma 
unor negocieri şi compromisuri. 

Rezultanta o reprezintă comportamentul organizaţional dominat de reguli 
de raţionalitate, impersonale. Diviziunea muncii are prioritate faţă de produsele 
care asigură valoare, scopul fiind aplicarea politicii conturate de legislativ, 
creşterea puterii statului, intervenţionalismul etatic etc. (Figura 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Graful procesului birocratic 

2.2. Starea propusă: 
Pe baza celor prezentate, formulăm conceptul de limitare a birocraţiei, de ate-

nuare a acesteia, şi nu de eliminare. În acest scop am elaborat mai multe propuneri: 
1. Extinderea „modelului firmă” asupra „modelului birou” cu respectarea 

particularităţilor celui din urmă. Cele două modele au o logică fundamentală, şi 
anume egalitatea dintre nivelul cererii şi cel al ofertei. În procesele birocratice, 
costul ieşirilor este mai mare decât cel eficient, teză care se susţine prin: 

i) minimul costului marginal al ieşirilor din cadrul „modelului birocratic” 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Δ
Δ

q
c  este mai mare decât valoarea marginală sponsorizată ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
Δ
Δ

c
v  sau formulat 

matematic: 
q
v

q
c

Δ
Δ

>
Δ
Δ . 

ii) de asemenea, costul marginal al bunurilor/serviciilor publice este mai 
mare decât profitul marginal înregistrat de activitatea (producţia) biroului 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Δ
Δ

q
π  sau formulat matematic: 

qq
c

Δ
Δ

>
Δ
Δ π . 

Personalităţi Structuri 

Grupuri 

Procese 

Comportament 
organizaţional  

birocratic 



Tandemul cultură – birocraţie organizaţională în sectorul public 
 

13 

2. „Profitul”, aşteptările sociale, ca termen cu o sferă de cuprindere cât mai 
largă, reprezintă diferenţa dintre bugetul alocat şi costurile de acoperire ale 
bunurilor/serviciilor publice. În termeni financiari, realizarea sau depăşirea profitului 
marginal impune noi acţiuni, care în procesul birocratic sunt mimate, cum ar fi: 

 Introducerea unui sistem competitiv în orice activitate, corelat cu 
puternica stimulare a salariaţilor; 

 Decizii fundamentale şi luate în funcţie de cerinţele pieţei, acestea 
având în sectorul public cea mai largă sferă dintre toate activităţile 
umane; 

 Modernizarea procesului strategic, care să permită bunuri şi servicii de 
calitate, la preţuri/tarife acceptate de consumatori, prin identificarea 
căilor de reducere relativă a costurilor. 

3. Realizarea primei căi în folosul consumatorului presupune schimbarea 
sistemului organizatoric prin practicarea structurilor organice, plate, în acest 
scop impunându-se în sistemul birocratic un control permanent între creşterea 
numărului de manageri/administratori şi numărul de salariaţi sau dintre cea de-a 
doua categorie şi numărul de niveluri ierarhice, desigur sub aspect relativ şi nu 
absolut; în caz contrar, piramidele ierarhice sunt „răsturnate”. 

4. Considerăm că în aceeaşi direcţie acţionează şi folosirea instrumentarului 
managerial specific afacerilor, delegarea reală şi împuternicirea – căi de limitare a 
birocraţiei pe care le-am susţinut şi prezentat în literatura de specialitate. 

 
* * 

* 
Abordarea separată a celor două dimensiuni care formează «fundalul 

activ» al proceselor organizaţionale, teza nepercepută de mulţi lucrători din 
sectorul public, dar cu efecte majore, poate fi înlocuită cu una de tip 
configurativ, eliminându-se concepţia de tip contingency, care a fost părăsită tot 
mai mult din cercetările actuale. 

Exprimăm opinia potrivit căreia cele două activităţi se susţin reciproc, 
cultura organizaţională tinzând să devină birocraţie organizaţională şi invers. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 5. Unitatea cultură - birocraţia organizaţională 
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Cultura şi birocraţia organizaţională formează „tandemul” tuturor 
proceselor din administraţia publică în corelaţie cu structurile organizaţionale şi 
comportamentul organizaţional. De fapt, cele două formează o entitate, dar 
analiştii le percep ca dimensiuni separate. 

3. Concluzii 
O cultură puternică cu o tendinţă către excelenţa organizaţională, precum 

şi o birocraţie atenuată sunt două căi esenţiale pentru sporirea performanţelor 
organizaţiilor publice (Dawson, 1992). 

Implementarea celor două căi, atât de dezbătute în literatura de 
specialitate, poate fi realizată numai în contextul „reengineering-ului” 
organizaţional de tipologia pas cu pas, care este dificil şi lipsit de experienţa în 
sectorul public, din motive precum: dificultatea măsurării performanţelor, 
rigiditatea barierelor interdepartamentale; lipsa experienţei relevante, mulţi 
administratori având o formare politică şi nu una în managementul public, lipsa 
competiţiei puternice generalizate etc. 

Reengineering-ul odată declanşat, nu va mai putea fi oprit, fiind singura 
cale către o stare mai benefică în tot sectorul public. 

 
 

 Notă 
 

(1) Vezi Moldoveanu, G., Pleter, O. (2007). Atenuarea birocraţiei/Shrinking bureaucracy, 
Theoretical and Applied Economics nr. 7/2007, Bucureşti, Editura Economică 
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