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Rezumat. În literatura de specialitate privind democratizarea prin 
europenizare s-a argumentat că Europa Occidentală, cu democraţiile 
sale consolidate, a fost în mare parte responsabilă pentru umplerea 
vacuumului instituţional produs de prăbuşirea regimurilor totalitare din 
Europa Centrală şi de Est la începutul anilor ‘90. Specialiştii în relaţii 
internaţionale şi politici publice au dezbătut aprins problema cauzalităţii 
dintre extinderea europeană şi reformele administrative din aceste ţări 
din ultimele două decenii. Fie că au luat forma soft sau hard law, a 
sprijinului financiar sau a sancţiunilor, normele occidentale trebuiau să 
fie transferate către ţările în curs de aderare într-un ritm mai degrabă 
alert şi cu o rată a conformării (mai) mare. Prezenta cercetare este 
construită pe aceste argumente fără a le adopta însă în întregime. Aria 
vizată este problema transferului eficace a valorilor occidentale către 
reforma administraţiei publice din România. Principala întrebare căreia 
îi răspunde articolul vizează măsura în care s-a obţinut o conformare de 
substanţă la aşteptările europene privind construirea unei administraţii 
publice consolidate. Metoda aleasă este compararea discursului naţional 
formal în privinţa succesului reformei administraţiei publice cu 
experienţele personale ale managerilor publici după patru ani de la 
aderarea României la Uniunea Europeană. Între 2005 şi 2008 România a 
recunoscut necesitatea dezvoltării unei clase înalt profesionalizate şi 
apolitice de funcţionari, managerii publici. Aceştia, tineri cărora li s-au 
oferit burse guvernamentale pentru a urma cursurile universităţilor 
occidentale, trebuiau să ghideze reformele naţionale din chiar interiorul 
sistemului. Rolul lor informal era acela de a utiliza experienţa academică 
şi profesională dobândită în Occident pentru a maximiza şansele de 
succes ale reformei administrative. Şi-au atins ei scopul? Care au fost 
factorii care au intervenit în acest proces? Interviurile realizate cu 
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managerii publici din organizaţiile guvernamentale centrale se 
încadrează în seria studiilor europenizării post-aderare şi susţin ipoteza 
articolului: există o ruptură între discursul privind reforma 
administraţiei publice şi practica acesteia. Mai mult, transferul valorilor 
occidentale este puţin vizibil atunci când agenţii acestuia sunt doar 
managerii publici. 

 
Cuvinte-cheie: europenizare postaderare; manager public; reformă 

administrativă. 
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1. Introducere 
 
Una dintre primele definiţii ale europenizării a fost oferită de către 

Ladrech (1994); în viziunea acestuia, europenizarea este un proces incremental 
care vizează integrarea dinamicii economice şi politice a UE în logica politicilor 
publice domestice. În schimb, Knill şi Lehmkuhl (1999) defineau europenizarea 
ca impact al politicilor europene asupra structurilor interne ale statelor membre. 
În abordarea celor doi autori, a fi europenizat era o consecinţă a impactului 
european şi un sinonim al „a fi fost schimbat de către politicile UE”. În 
analizarea gradului de schimbare inclus în această relaţie cauzală, Knill şi 
Lehmkuhl (1999), Töller (2004), Bauer et al. (2007), Sedelmeier (2011) au 
formulat ipoteza conform căreia schimbările interne experimentate de statele 
membre şi de cele în curs de aderare variază în funcţie de aranjamentele 
instituţionale asigurate de diferitele politici europene. Radaelli (2000), pe de 
altă parte, discuta despre presiunile adaptative pe care statele membre trebuie să 
le suporte şi despre reacţiile acestora în termeni de coerciţie şi mimetism. Într-o 
oarecare măsură acelaşi argument este produs şi de Grabbe (2006) când tratează 
problema statelor în curs de aderare şi a procesului acestora de aderare la 
Uniunea Europeană. 

Toate cercetările menţionate mai sus au în comun o abordare de „sus-în-
jos”, făcând parte din aşa-numita „primă generaţie” a studiilor privind 
europenizarea. În cadrul acestei abordări reacţiile naţionale la presiunile UE 
sunt explicate asumând o nepotrivire iniţială dintre cadrele instituţionale şi 
procedurile statelor în curs de aderare şi cadrele instituţionale şi procedurile 
europene. Această abordare se dovedeşte utilă şi în cadrul articolului de faţă. Ea 
asumă că este posibil ca nepotrivirea iniţială a României în raport cu cerinţele 
UE în ceea ce priveşte funcţia publică să fi contribuit la dezvoltarea unui nou 
tip de birocrat expert: managerul public. De fapt argumentul, formulat complet, 
este acela că începând cu anul 2000 (anul începerii negocierilor pentru aderare) 
administraţia publică din România a fost subiectul unui mecanism al 
condiţionalităţii (recompensă-sancţiune): dacă reformele respectau normele 
europene (e.g. erau produse într-o manieră sustenabilă şi la timp) atunci acestea 
generau (mai multă) finanţare (e.g. via PHARE), (mai mult) export de expertiză 
(e.g. via proiectelor de twinning) sau (mai mult) sprijin politic (e.g. via 
acordării de cartonaşe verzi). Subsecvent, lipsa progresului implica o slăbire a 
suportului financiar, o scădere a exportului de expertiză şi acordarea de 
cartonaşe roşii menite a alerta publicul şi autorităţile în privinţa performanţei 
politice nesatisfăcătoare.   

Bineînţeles, o astfel de asumpţie îşi poate dovedi meritele, pe perioada 
aderării, în ideea unui final incert (în sau în afara UE). Ce se întâmplă însă după 
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aderare? Aşa cum se argumentează în literatura de specialitate, (Vachudova, 
2009, Dimitrova, Toshkov, 2009, Meyer-Sahling, 2009, Levitz, Pop-Eleches, 
2010, Junjan, Iancu, 2011),  evoluţiile post-aderare ale reformei sunt stabile, dar 
mai puţin alerte decât înaintea aderării. De aceea, ar putea fi corect să se asume 
că administraţia publică din România a experimentat o reformă într-un ritm 
accelerat între 2000 şi 2007, şi s-a stabilizat după 2007. Articolul de faţă 
argumentează însă în favoarea unei idei diferite: asumând că mecanismul 
condiţionalităţii UE a jucat un rol în ghidarea reformei până în 2007, se 
formulează două argumente conform cărora ipoteza stabilizării este eronată. 
Reformele funcţiei publice nu s-au oprit după 2007. A început însă un proces al 
de-reformării odată cu dispariţia monitorizării şi condiţionalităţii UE. Acest 
proces a implicat politizarea funcţiei publice (de sus în jos) şi diminuarea 
rolului de agent al schimbării al managerilor publici.  

 
2. Într-o funcţie publică pentru un şef politic(2) 
 
În 1971 Willian Niskanen a dezvoltat o teorie a ineficienţei birocraţiei. 

Modelul său porneşte de la asumpţiile formulate anterior de Downs (1965) şi 
Tullock (1965): în primul rând acţiunea colectivă trebuie explicată prin 
acţiunile individuale; în al doilea rând indivizii sunt maximizatori de utilitate. 
Adiţional, lumea model conţine doar doi actori: şeful biroului (liderul agenţiei) 
şi corpul politic care finanţează biroul (sponsorul). Amândoi maximizează 
utilitate în forma unui buget mai mare (şeful biroului) şi realegerii în poziţii 
publice (politicienii). Premisa esenţială a modelului este aceea a monopolului 
bilateral dintre şeful biroului şi politician (Niskanen, 1971, p. 24). Aceasta 
constă în asumpţia că biroul este în poziţia de monopol (unic ofertant), iar 
sponsorul este în poziţia de monopson (unic cumpărător). Sponsorul nu 
cunoaşte, însă, costurile reale de producţie ale biroului (asimetria 
informaţională). Din aceste asumpţii (şi din altele pe care nu le voi menţiona 
aici)(3), Niskanen derivă binecunoscuta sa concluzie: producţia birocratică este 
ineficientă; bugetele vor fi mai mari decât optime şi va exista o supraproducţie 
de bunuri publice (mai mare decât punctele ideale ale cetăţenilor şi 
politicienilor).  

Acest model a generat un număr impresionant de cercetări privind 
ineficienţa birocraţiei. Cele mai multe dintre acestea (Romer, Rosenthal, 1978, 
McGuire, Coiner, Spancake, 1979, Miller, Mow, 1983) au rafinat modelul 
original sau au construit alte modele de negociere între sponsor şi şeful biroului. 
Aproape toate aceste modele au asumat însă o relativă independenţă între 
birocraţi şi politicieni, şi existenţa unui sistem birocratic pe deplin dezvoltat. 
Există cel puţin două probleme aici. În primul rând, în realitate, vom descoperi 
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că existe diferite grade de birocratizare. Statele reale pot fi, astfel, plasate pe o 
scală imaginară având drept capete un sistem pe deplin politizat (spoils system) 
şi un sistem pe deplin birocratizat. Modelele birocraţiei menţionate în 
paragraful anterior s-ar putea aplica doar sistemelor pe deplin birocratice (în 
ipoteza că acestea ar exista). În al doilea rând, aşa cum este discutat în Iancu şi 
Ungureanu (2010), sistemele politizate (spoils system) şi cele birocratice pot fi 
cu greu analizate în acelaşi mod. Într-o organizaţie birocratică ideală 
funcţionarul public nu este dependent de politicieni şi există cu mult mai multe 
stimulente pentru a produce bunuri publice decât intr-un sistem politizat. În 
acelaşi timp însă, independenţa funcţionarului public faţă de politicieni poate 
cauza pierderi firmei politice(4) şi de aceea politicienii preferă, în mod normal, 
sisteme politizate care au o formă pe cât posibil asemănătoare cu cea 
birocratică, în aşa fel încât producţia de bunuri publice să nu fie în mod vizibil 
afectată. Această ultimă idee vizează o problemă identificată de către Downs 
(1957). Indivizii nu au motivaţii suficiente pentru a monitoriza atent acţiunile 
guvernamentale, pentru a se informa în privinţa costurilor şi nivelurilor de 
producţie a bunurilor publice.(5) Din acest motiv, într-o oarecare măsură, 
politizarea poate trece neobservată. Câtă vreme producţia de bunuri publice nu 
este vizibil afectată, aceasta poate să fie într-o cantitate şi la o calitate 
suboptimală fără consecinţe pentru politicieni. Din aceste premise, politicienii 
ar prefera, mai degrabă, sisteme mixte – birocraţie/spoyls sistem, sub clauza că 
deprofesionalizarea şi producţia de bunuri publice să nu fie afectate vizibil 
pentru individul raţional ignorant. Această observaţie este fundamentată pe 
asumpţia rezonabilă a reactivităţii la costuri a politicienilor – politicienii vor 
politiza administraţia publică până la punctul în care costul marginal al 
politizării excede beneficiul marginal al acesteia (Iancu, Ungureanu, 2010). 
Ceea ce poate fi dedus de aici este că dacă se observă schimbări în costurile 
politicienilor, este de aşteptat să se observe schimbări şi în acţiunile acestora. 
Concret, administraţia publică se schimbă în funcţie de costurile politicienilor. 
Ideea centrală aici este aceea că politicienii vor reacţiona pozitiv în prezenţa 
stimulentelor instituţionale (sau de alt fel) pentru menţinerea unui sistem 
depolitizat de administraţie publică. Dacă aceste stimulente sunt însă absente, 
este de aşteptat ca ei să se comporte ca patroni politici ai administratorilor 
publici. 

 
3. ... Sub acoperişul lui Weber, argumentând în favoarea NPM şi JUG(6)...  
 
În Economie şi Societate (1914, 1922), M. Weber prezintă şi analizează 

pe larg beneficiile sistemului birocratic de administraţie publică. Organizaţia 
birocratică este descrisă prin listarea unor caracteristici organizaţionale precum: 
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raţionalitate-funcţionalitate, ierarhie şi permanenţă. Birocraţia weberiană 
asigură locuri de muncă atractive (pentru experţi) şi asigură selecţia şi 
promovarea personalului pe criteriul meritului. În termenii lui Max Weber: 
„Birocraţia este o administraţie prin experţi. Numai persoanele care se califică 
sub o regulă generală pot fi angajate. Calificarea pentru angajare este de obicei 
asociată existenţei certificării nivelului de educaţie sau competenţă” (Weber, 
1922, pp. 956-999). 

La un alt capăt al reformei administraţiei publice(7), din perspectiva noului 
management public (NMP) se argumentează în favoarea restructurării 
birocraţiei (publice), urmărind modelele sectorului privat. Concentrarea pe: 
eficienţă; evaluarea rezultatului şi performanţei; proprietatea privată şi forme 
alternative de a furniza serviciile publice; managementul şi descentralizarea; 
mecanismele îmbunătăţite de raportare şi monitorizare; au devenit pilonii 
argumentelor teoretice dezvoltate în literatura NMP (Kaboolian, 1998, Gaster, 
1999, p. 36, Gruening, 2001). Aşa cum comenta T. Bovaird (2003, pp. 38-39), 
adepţii şcolii NMP au dorit redesenarea sau reconstruirea proceselor 
organizaţionale în jurul nevoilor utilizatorilor acestora şi a persoanelor 
interesate (stakeholders) de acestea. În acelaşi timp s-au preocupat de 
ineficienţele produse de interferenţele politice cu deciziile manageriale.  

Un „coş de cumpărături” pentru cei care doreau să modernizeze sectorul 
public al societăţilor industriale occidentale (Pollitt, 1995, p. 133), agenda NMP 
a generat experienţe naţionale diferite cu consecinţe subsecvente diferite. 
Totuşi, indiferent cât de bine intenţionate ar fi fost reformele NMP în termenii 
determinării sectorului public de a genera viziuni şi obiective mai clare, 
autonomie profesională mai mare, performanţe şi rezultate mai uşor de măsurat, 
responsabilitate mai clară, specializare verticală sau descentralizare şi 
diferenţiere pe orizontală, ele au condus cercetătorii la credinţa că sunt parţial 
responsabili pentru fragmentarea aparatului public în mai multe ţări (incluzând 
Marea Britanie, Canada, Asutralia şi Noua Zeelandă, „fruntaşe” ale NMP) 
(Christensen, Lægreid, 2005, Pollitt, Bouckaert, 2000, Perry et al., 2005, 
Christensen, Lægreid, 2007). 

În măsura în care coordonarea trebuie considerată starea finală în care 
politicile şi programele guvernamentale sunt la nivelul minim de redundanţă, 
incoerenţă şi lacune (Peters, 1998, p. 296), iar  „joined-up government” (JUG) 
este o sintagmă care denotă aspiraţia de a realiza coordonarea pe verticală şi 
orizontală a planificării şi acţiunii (Pollitt, 2003, p. 35), atunci JUG este 
practicat încă dinainte de a fi primit o denumire (Richards, Kavanagh, 2000, 
Ling, 2002, p. 639, Pollitt, 2003, pp. 36-37, Humpage, 2005, p. 49, Christensen 
et al., 2007, p. 390). 
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Termen umbrelă cu un puternic accent britanic(8), ce descrie diferite 
modalităţi de aliniere a unor organizaţii distincte formal, dar interesate de 
obiectivele guvernamentale (Ling, 2002, p. 616), JUG implică acţiunea dincolo 
de graniţele organizaţionale (fie că este vorba despre portofolii şi departamente 
în interiorul aceluiaşi nivel al guvernământului, în niveluri diferite, sau în 
guvernământ şi alte sectoare ale societăţii etc.) fără a elimina însă aceste 
graniţe. Acest modus operandi este conceput pentru a întări responsabilitatea 
sectorului public prin: dobândirea de legitimitate democratică prin intermediul 
responsabilităţii comune şi construirea consensului în jurul politicilor publice 
(McGhee, 2003, p. 348, Johnson, 2005, p. 6); utilizarea eficientă a resurselor 
insuficiente (Pollitt, 2003, p. 35); promovarea inovării prin aducerea împreună a 
unor oameni diferiţi şi a unor experienţe şi organizaţii diferite (SSA, 2007, p. 4). 

Prudenţa este, bineînţeles, necesară deoarece JUG nu trebuie considerat 
un panaceu al problemelor sectorului public (Barton, Quinn, 2001, p. 51). 
Totuşi, dacă diminuăm scara la guvernarea locală şi luăm în calcul aparenta 
creştere a complexităţii instituţionale locale cauzată de trecerea de la guvernare 
locală la mai slab structurata guvernanţă locală (Darlow et al., 2007, p. 118), se 
poate argumenta că JUG aduce o latură interesantă dezbaterii în privinţa 
principiului subsidiarităţii aşa cum este definit acesta de Carta Europeană a 
Autonomiei Locale(9). Spre exemplu, argumentele în favoarea acestei viziuni 
pot fi întărite şi prin citirea documentelor strategice privind reforma guvernării 
locale în Marea Britanie sau Australia(10). Potrivit lor, JUG este un model de 
luare a deciziilor care permite apropierea activă dintre guvernământ şi cetăţeni 
(DETR, 1998b: paragrafele 3.49, 3.59, 4.3;  DETR, 1998a: paragrafele 1.7, 
coroborate cu paragrafele 1.9 and 1.14); limitând, în acelaşi timp (într-o 
anumită măsură), eşecurile în atingerea unor niveluri foarte bune sau 
acceptabile ale furnizării serviciilor publice (DETR, 1998b: paragraful 7.48; 
SSA, 2007, p. 4)(11). 

Practicarea JUG nu este însă o sarcină facilă. „Este vital să renunţăm la 
abilităţile de luptă şi să le descoperim pe cele ale organizării şi parteneriatului 
...” (H. Armstrong, 1997, în Wilson, 2000, p. 52). Culturile organizaţionale, 
abilităţile, capacităţile, structurile şi sistemele de management care susţin un 
mod de lucru cooperativ şi integrat au devenit, de aceea, foarte importante:  

„ […]  Una dintre barierele importante aflate în calea furnizării de succes 
a unui serviciu în regim joined-up este asumpţia potrivit căreia o mai bună 
utilizare a sistemelor şi proceselor de guvernare tradiţionale vor rezulta în 
soluţii de tip joined-up. Procesele şi sistemele tradiţionale au fost construite 
pentru a furniza servicii publice prin intermediul agenţiilor guvernamentale 
organizate vertical şi controlate centralizat. Aceste sisteme şi procese au devenit 
din ce în ce mai puţin adecvate pe măsură ce agenţiile guvernamentale s-au 
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depărtat dinspre sistemele de furnizare tradiţional organizate spre abordări 
joined-up, centrate pe client” (Johnson, 2005, p. 4). 

Succesul poate fi, de asemenea, determinat de: efortul în direcţia atingerii 
unor obiective comune care sunt clar definite şi mutual acceptate; măsurarea şi 
evaluarea progresului atingerii acestor obiective; existenţa de resurse suficiente 
şi adecvate; existenţa unui leadership puternic, coordonarea echipei şi 
iniţiativelor către atingerea obiectivelor şi lucrul în echipă fundamentat pe 
simţul responsabilităţii comune (Ling, 2002, Pollitt, 2003, p. 44, Humpage, 
2005, pp. 49-50, SSA, 2007, p. 5). Contrar posibilelor aşteptări (succesul fiind 
condiţionat de atât de mulţi factori), aranjamentele de tip joined-up nu sunt rare; 
ele apar adesea (aşa cum reiese din literatura de specialitate) în solul fertil al 
structurilor de guvernanţă post-NMP şi iau forme precum:  

1) Whole of Government Integration – caracterizată de un cadru  (de jos 
în sus) de tip whole of government al formulării politicilor publice, fundamentat 
pe ceea ce guvernământul poate realiza folosind strategii practice pentru a 
atinge integrarea de tip whole of government (Johnson, 2005, pp. 16-18); 

2) Integrarea furnizării serviciilor (integrare prin parteneriate) – principala 
caracteristică a acestui aranjament de tip joined-up este colectarea informaţiilor 
şi serviciilor despre clienţii şi problemele comune. Aceste strategii caută să 
îmbunătăţească capacitatea sistemelor şi proceselor centralizate tradiţionale de a 
creşte eficienţa şi a îmbunătăţi serviciile (Johnson, 2005, p. 19); sau: 

3) Integrarea prin programe (around programs) – care implică cooperarea 
susţinută a unei comunităţi de actori interesaţi în identificarea de soluţii 
problemelor existente. Calitatea de membru al unei astfel de comunităţi poate fi 
voluntară iar acest tip de aranjament de tip joined-up poate fi ad-hoc. 

Fie că este vorba despre birocraţia weberiană, NMP sau JUG, aceste 
abordări ale reformelor administraţiei publice sunt cu greu compatibile. De 
pildă, satisfacerea cerinţelor şefului politic poate implica neglijarea intereselor 
consumatorilor; la fel, acţiunea unui expert poate periclita relaţia dintre acesta şi 
cetăţean. (Aucoin, 1990, 2012). Confuzia poate spori mai ales în cazul unei ţări 
în curs de aderare, interesată să îşi creeze o imagine care să-i dea acces la 
beneficiile extinderii europene, şi confruntată cu retorica weberiană combinată 
cu aceea a NMP şi JUG sub umbrela generoasă a unui concept precum cel al 
„administraţiei consolidate”.  

 
4. …Construind o administraţie consolidată 
 
În decembrie 1995, când Consiliul European a cerut ţărilor candidate să 

îşi ajusteze structurile administrative pentru a dezvolta administraţii 
consolidate, s-a stabilit criteriul final al aderării. Nu mai târziu de 1996, în 
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rezoluţia replică la Agenda 2000, Parlamentul European sugera că ţările 
candidate trebuie să continue procesul dezvoltării capacităţii şi calităţii 
procedurilor administrative, considerând că reducerea corupţiei este o necesitate 
(paragraful 47) şi că „o administraţie publică eficientă şi de încredere este un 
element esenţial în cadrul procesului de aderare, mai ales în ceea ce priveşte 
consolidarea supremaţiei legii [...]” (paragraful 12). De asemenea, se 
recomanda ca statele candidate să stabilească prin măsuri constituţionale 
adecvate structuri administrative eficiente la nivel local, regional şi național, 
pentru a încuraja prezenţa sectorului privat în aceste niveluri de guvernare şi 
pentru a întări sistemul de control financiar pentru o utilizare viitoare eficientă a 
fondurilor structurale (paragraful 13). 

S-a stabilit astfel, pentru prima oară, un principiu util consolidării 
administraţiei publice: principiul descentralizării. În plus, Parlamentul European 
a menţionat necesitatea existenţei administraţiilor eficiente, a utilizării eficace a 
fondurilor structurale şi a implicării sectorului privat la nivel infranaţional – 
posibil de tradus în lumina documentelor SIGMA(12) ca fiind referinţe explicite 
la principiile eficienţei, eficacităţii şi parteneriatului. În 1998, rapoartele 
redactate de Comisia Europeană asupra progresului fiecărui stat candidat în 
procesul de aderare au apărut ca fiind posibile surse pentru explicarea şi 
interpretarea metodelor şi tehnicilor consolidării administrative. În acelaşi an 
OECD-SIGMA a propus prima analiză a unui „model administrativ 
convenţional”: „Pregătirea administraţiei publice pentru Spaţiul Administrativ 
European”. În contextul reformelor administrative naţionale se punea atunci 
accent pe importanţa principiilor democratice, a profesionalizării funcţiei 
publice şi a organizării administrative democratice. Mai târziu, în documentul 
„Principiile Europene ale Administraţiei Publice”, OECD-SIGMA a trasat 
forma „acquis-ului neformalizat” (format din principiile administrative și 
procedurale ce pot fi identificate la nivelul statelor membre UE) şi a clasificat 
principiile administrative din Europa Occidentală în patru categorii: prima 
priveşte aşa-numita natură predictibilă a statului şi a administraţiei acestuia 
(incluzând principii precum supremaţia legii la care literatura de specialitate s-a 
referit pe larg ca la un exemplu despre cum este organizată administraţia în mod 
tradiţional); cea de-a doua privind deschiderea şi transparenţa (mai apropiată de 
abordările NMP); cea de-a treia vizând eficienţa şi eficacitatea (un scop similar, 
dar cu metode diferite pentru Weber, NMP și JUG); în sfârşit, cea de-a patra 
punând accentul pe responsabilitate (din nou, un concept cu semnificaţii diferite 
pentru birocraţi). Prin identificarea acestor categorii SIGMA şi mai târziu 
Uniunea Europeană au validat şi au identificat posibile amprente ale reformei 
administrative (Iancu, 2010). S-a scris astfel o reţetă a unui cocktail 
administrativ, incluzând elemente ale birocraţiei weberiene, NMP şi JUG. 
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Având în vedere acest ultim punct, nu este surprinzător faptul că atunci când a 
trebuit să „schimbe sistemul” managerii publici din România s-au lovit de o 
alegere complicată dintr-un meniu eclectic şi nu neapărat coerent.  

 
5. ... Cu managerii publici ca agenţi ai schimbării... 
 
„Persoană creativă, tânără, de până în 35 de ani, interesată de promovarea 

schimbării, foarte adaptabilă, orientată către rezultate, fiind capabilă de gândire 
critică şi analitică şi având abilităţi înalt dezvoltate de conducere de echipe de 
negociere caută administraţie publică care are nevoie de reformă profesională.” 

Paragraful de mai sus poate fi tratat ca o citire umoristică (dar foarte 
fidelă) a normelor legale ce descriau competenţele generale ale celor (pentru 
început) 400 de manageri publici din România(13). Nu este întrutotul 
surprinzător că managerii publici au fost văzuţi drept instrumentul perfect de 
luptă împotriva ineficienţei şi a rigidităţii: Încă de la adoptarea Statutului(14) 
acestora în 2004, ei au fost meniţi a crea un corp profesional şi meritocratic de 
funcţionari publici capabil să producă o „schimbare culturală reală” în stilul 
Uniunii Europene.(15) Acest statut conţinea chiar şi un Preambul în care 
mecanismul condiţionalităţii europene era foarte vizibil: explicând necesitatea 
pentru reforma administraţiei publice, Guvernul României recunoştea presiunea 
cerinţelor europene asumate de statul român prin deschiderea negocierilor de 
aderare. Se recunoştea, de asemenea, credibilitatea riscului pierderii 
contractului PHARE Project RO 0106.03 „Developing a professional body of 
civil servants in public administration – Young Professional Scheme” (care 
asigurase o sumă iniţială de 4 milioane de euro şi care permitea obţinerea a încă 
3,5 milioane de euro, în continuare). În acest context, managerii publici trebuiau 
să abordeze problemele sectorului public într-o manieră creativă, prin 
introducerea instrumentelor manageriale adecvate în procesul de formulare al 
politicilor publice.(16) Utilizarea acestor instrumente fusese învăţată în cadrul 
internship-urilor şi studiilor postuniversitare realizate în state membre cu 
vechime (mai ales în Marea Britanie, Franţa şi Olanda), dar şi în cadrul 
sesiunilor naţionale de formare, menite să dezvolte cunoaşterea în domenii 
precum managementul resurselor umane, managementul strategic, politicilor 
publice, formularea politicilor publice în UE, drept administrativ, contabilitate 
şi bugetare. La sfârşitul acestor programe de instruire şi internship, şi după 
consultarea cu mentorii lor instituţionali în privinţa paşilor de urmat, profilul 
managerului public ar fi trebuit să arate precum este prezentat în tabelul 1. 
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Tabelul 1 
Competenţe necesare pentru managerii publici români(17) 

Să înţeleagă 
fundamentele în: 

Să ştie/cunoască: Să fie capabil să: 

Management   Să se orienteze către obţinerea 
de rezultate 

Planifice şi prioritizeze activităţi 
Acţioneze proactiv în rezolvarea de probleme 
Acţioneze eficient 
Acţioneze responsabil 

Să ia decizii Gândească critic şi analitic  
Decidă şi implementeze  
Îşi asume riscuri calculate 

Managementul schimbării Promoveze schimbarea şi să schimbe în mod 
natural 

Managementul resurselor 
umane 

Îi formeze pe alții 

Dezvoltare personală Să se autodezvolte Înveţe continuu  
Fie adaptabil 

Să gândească constructiv  Gândească creativ 
Identifice soluţii inovative 

Comunicare Să dezvolte relaţii utile Creeze reţele 
Atingă scopurile în mod consensual 

Să comunice eficient Comunice  
Influenţeze, negocieze şi medieze 

Lucrul în echipă/spiritul de 
echipă 

Lucreze în echipă 

 
Toate aceste abilităţi şi competenţe trebuiau să fie utilizate pentru a 

asigura eficienţa reformei administraţiei publice prin: „stimularea soluţiilor 
creative, dar eficace pentru rezolvarea de probleme şi modernizarea 
performanţei sectorului public; îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a 
administraţiei; evaluarea, monitorizarea şi recomandarea de îmbunătăţiri pentru 
practicile administrative curente; realizarea de noi politici publice, strategii şi 
proceduri; dezvoltarea de planuri de acţiune pentru implementarea de politici şi 
strategii; estimarea şi administrarea de resurse umane, financiare şi tehnice; 
monitorizarea şi evaluarea implementării politicilor publice, a strategiilor şi 
programelor” (fragment din articolul 55 al HG nr. 783/2005). 

Dacă analizăm, pe scurt, Statutul managerului public din România între 
anii 2004 şi 2007, nu pare deloc surprinzător faptul că acesta încorporează 
caracteristici similare directorilor executivi (CEO) din organizaţiile private 
(tabelul 2). 
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Tabelul 2 
Competenţe necesare unui CEO(18) 

Să înţeleagă fundamentele 
în: 

Să ştie/cunoască: Să fie capabil să: 

 
 
 
Management   
 
 
Dezvoltare organizaţională 
 
 
Dezvoltare personală şi 
profesională  
 
Planificare 
 
 
Formularea viziunii  
 
 
 
 
Colaborare şi parteneriat 
 
 
Comunicare 
 
 
Luare a deciziilor  
 
 
Guvernanţă  

 
 
 
Cultura organizaţiei 
 
 
O abordare personală a 
managementului schimbării 
 
Funcţiile şi competenţele 
organizaţiei  
 
Nevoile viitoare ale organizaţiei  
 
 
Ceea ce poate incita imaginaţia 
echipei, a conducerii şi a 
grupurilor externe relevante 
 
 
Abordări personale de succes 
ale colaborării 
 
Contextul public în care 
organizaţia operează 
 
Stil personal de luare a 
deciziilor 
 
Principiile de drept ale 
guvernanţei 

Coordoneze eforturile de gândire strategică 
şi planificare 
Delege deciziile şi responsabilităţile 
adecvate 
Ia decizii clare şi la timp 
Creeze sentimentul responsabilităţii comune 
Îi provoacă în mod constructiv pe cei cu 
putere şi autoritate 
Conducă o operaţiune organizaţională 
eficientă şi eficace în conformitate cu bunele 
practici, constrângerile etice şi restricţiile 
financiare 
Creeze un climat de muncă în care stafful îşi 
poate asuma riscurile necesare pentru ca 
organizaţia să îşi atingă misiunea 
Identifice şi administreze schimbările în 
funcţionarea, cultura şi dinamica organizaţiei 
Îşi educe colegii în sensul viitoarelor direcţii 
şi să-i determine să le sprijine   
Stimuleze procesele de dezvoltare 
profesională şi personală 
Relaţioneze bine cu indivizi diferiţi 
Creeze un climat de muncă pozitiv şi 
productiv 
Ghideze colaborarea între echipele de lucru 
şi în cadrul organizaţiei 
Utilizeze în mod eficient consultanţi şi 
experţi externi 
Gestioneze interesele adverse  
Scrie şi să vorbească eficace şi convingător 
Întrunească şi să administreze grupuri 
Lucreze bine ca membru de echipă 

 
Coloana 3 a tabelului 2, spre exemplu, descrie activitățile unui director 

executiv, urmărind secvenţa prezentată de coloana 3 a tabelului 1: Chiar dacă 
directorii executivi adaugă valoare organizaţiilor lor acţionând ca lideri şi 
vizionari în direcţia realizării misiunii şi scopurilor organizaţiei, managerilor 
publici li se cere să aibă activităţi similare. Ei trebuie să fie capabili să 
administreze, dezvolte, comunice şi să decidă în privinţa rolului organizaţiilor 
publice şi a sistemului în ansamblu, în lumina formării lor de a întâmpina 
diferitele aşteptări europene. Totuşi, ei sunt mai puţin independenți decât sunt 
directorii executivi faţă de consiliul de administraţie al unei firme. Managerii 
publici sunt funcţionari publici. Ei sunt subordonaţii unui înalt funcţionar public 
(sau o altă poziţie de top management) şi se află sub patronajul unui politician 
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(sau al mai multora). Acesta din urmă poate să nu fie entuziasmat de faptul că 
managerul public angajează personal, controlează rezultatele şi decide direcţia 
viitoare a acţiunii publice. Cel puţin nu dacă politicianul se întâmplă să fie în 
căutarea de personal obedient, aşa cum este asumat în acest argument. Dacă 
acesta este cazul, atunci, în ciuda descrierii legale generoase a fişei postului 
managerului public, se pot distinge urme ale sforilor pe care politicienii le 
folosesc pentru a-i controla pe aceşti agenţi ai reformei.  

 
6... Oprire totală şi regres după 2007 ... 
 
În 2007 România a devenit membru deplin al Uniunii Europene. Începând 

cu această dată, Comisia Europeană nu a mai oferit un feedback detaliat aşa 
cum a făcut-o în perioada 1998-2006. Totuşi, a formulat clauze în privinţa 
corupţiei şi a sistemului judiciar slab, elaborând rapoarte bianuale privind 
Mecanismul de Coordonare şi Verificare. În iulie 2008, acest raport enunţa că: 
„România prezintă un tablou divers. A realizat elementele fundamentale unui 
sistem funcţional. Fundaţia este însă fragilă, iar deciziile în privinţa corupţiei 
sunt înalt politizate. Fiecare pas în direcţia corectă este pus în pericol de o luptă 
politică internă care potenţează incertitudinea legislativă. Angajamentul 
instituţiilor importante ale României faţă de reformă şi standardele stabilite este 
inegal” (p. 6). Un an mai târziu, situaţia s-a înrăutăţit: dacă în februarie 2009 
menţinerea statului de drept devenise o problemă sensibilă, în iulie Comisia 
ridica problema activării clauzei de salvgardare (p. 6). 

Ce s-a întâmplat însă în ceea ce priveşte problema funcţiei publice? În 
urma unei cercetări documentare a legislaţiei privind funcţia publică între 2000 
şi 2011 (Anexa) a devenit clar că reglementările postaderare în privinţa funcţiei 
publice au fost modificate pentru a se potrivi mai bine aşteptărilor leadership-
ului politic. Deşi în anul 2007 a fost adoptat un nou statut al funcţionarului 
public, iar la un an după acesta au apărut noi reglementări privind managerii 
publici, reformele au permis reprezentanţilor politici să îşi subordoneze 
funcţionarii publici: fostele poziţii de înalţi funcţionari publici (directori ai 
corpurilor deconcentrate ale administraţiei publice şi superiorii managerilor 
publici) au fost reconvertite în poziţii politice. De asemenea, autoritatea 
evaluării performanţei funcţionarilor publici locali a fost oferită superiorilor 
acestora (alternativa corectă fiind aceea de a o oferi unui corp independent cum 
ar fi fosta Agenţie Naţională a Funcţionarilor Publici). În practică, aceasta 
înseamnă că de obicei un politician evaluează funcţionarul public (e.g. primarul 
evaluează secretarul general al primăriei, iar înaltul funcţionar public  decide 
dacă managerul public din subordinea lui este competent) şi că astfel se permite 
controlul politic. Aşa cum se argumentează în Iancu şi Ungureanu (2010) aceste 
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transformări au contribuit la politizarea administraţiei publice. De fapt, pentru 
cazul managerilor publici procesul de-formării a fost chiar mai accentuat: prin 
amendamentele din 2008 şi 2011(19), managerii publici pierd rolul strategic de 
experţi ai reformei.  

Datele privind politizarea şi diminuarea rolului jucat de managerii publici 
în birocraţiile publice din România după anul 2007 au fost de asemenea validate 
de un set de interviuri de elite realizate în perioada martie-aprilie 2012 cu un 
număr de 12 (doisprezece) manageri publici activi. Interviurile au fost semi-
structurate şi adresate managerilor publici cu o experienţă ce nu depăşea cinci 
ani, activi la nivel local (patru persoane), la nivel central (șapte persoane) şi la 
nivel European (o persoană), aria de expertiză a acestora fiind în dezvoltare 
regională, turism, finanţe şi afaceri interne. Interesant este faptul că, rugaţi să 
menţioneze câteva valori europene din care România ar putea avea ceva de 
câştigat, 10 din 12 respondenţi au indicat „profesionalismul”, 6 din 12 au 
indicat „respectul faţă de profesie şi colegi” şi doar doi au indicat „eficienţa”. 
Politizarea excesivă, dublată de lipsa profesioniştilor şi de limitarea managerilor 
publici la munca de rutină i-au determinat pe 10 din cei 12 respondenţi să 
concluzioneze că în prezent „există doar discuţii formale despre reformă” 
deoarece „agenda managementului de top nu mai conţine măsuri de reformă”. 
Mai agresiv în această notă, unul dintre managerii publici a mărturisit că „ni se 
cere să facem ca lucrurile să arate bine pe hârtie, dar implementarea a ceea ce 
este scris acolo nu există în realitate”. A fost Young Professional Scheme un 
succes? Zece din cei 12 manageri publici au răspuns acestei întrebări cu „da şi 
nu“: deşi programul a creat un corp de funcționari publici de încredere, plasarea 
acestora în locurile de muncă a fost întârziată semnificativ (a început din anul 
2006), iar posibilitatea acestora de a stimula schimbarea la nivelul organizaţiilor 
publice a fost foarte scăzută. Sentimentul general exprimat de respondenţi a fost 
acela că managerii publici sunt experţi irosiţi care au aşteptat cu nerăbdare 
terminarea celor cinci ani de contract cu Guvernul României pentru a-şi căuta 
un loc de muncă mai competitiv (cel mai probabil, în sectorul privat). 

 
7. Concluzii 
 
Acest articol a deschis discuţia pe trei niveluri relevante pentru studiile 

reformei administraţiei publice în ţările în tranziţie: primul se referă la 
evaluarea rolului Uniunii Europene în monitorizarea procesului de 
descentralizare, coordonare, creştere a eficienţei serviciilor publice şi a 
transparentizării acestora etc. Cercetătorii europenizării tratează Uniunea 
Europeană ca pe un actor pretenţios, care aplică sancţiuni şi distribuie 
recompense ţărilor candidate, în scopul reducerii gradului de nepotrivire dintre 
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(printre altele) vechea administraţie publică politizată (specifică statelor 
totalitare) şi birocraţiile occidentale. Pentru a realiza acest obiectiv Uniunea 
Europeană a acordat cartonaşe roşii şi fonduri pentru reconstrucţia instituţiilor 
administrative din România, exercitând presiune asupra actorilor politici 
naţionali de a se schimba într-un ritm mai degrabă alert. În ce măsură acest ritm 
al schimbării a rămas acelaşi şi după aderare? În ce măsură schimbările 
sprijinite de Uniunea Europeană au creat practici substanţiale după aderare? 
Argumentul, expus pe scurt aici, este acela că după obţinerea statutului de 
membru administraţia publică din România s-a întors la vechile sale moduri de 
operare, ceea ce înseamnă, de fapt, că a redevenit politizată. Schimbările 
realizate între 2000 şi 2007 în ceea ce priveşte funcţia publică au fost doar în 
parte sustenabile, iar cercetarea documentară dublată de interviurile cu 
managerii publici a validat această ipoteză. 

Cel de-al doilea aspect analizat aici vizează tensiunea dintre cerinţele 
europene în privinţa birocraţiilor ţărilor în tranziţie. Dezbătutele teme ale 
„Spaţiului administrativ european” şi cele ale „administraţiei consolidate” sunt 
exemple evidente ale abordării eclectice a standardelor occidentale în 
administraţia publică. Construită pe fundamentele birocraţiei ideale weberiene, 
reconfigurată sub NMP, JUG etc., administraţia consolidată este mai degrabă 
un model teoretic eclectic decât un concept practic având conotaţii tehnice. 
Studiul conceptului administraţiei consolidate poate, de fapt, genera contradicţii 
substanţiale a căror depăşire se poate dovedi dificilă în practică.  

În sfârşit, acest articol tratează, pe scurt, problema schimbării interne a 
administraţiei publice prin analizarea rolului managerilor publici în context 
românesc. Descrişi în cuvintele reformelor aderării ca adevăraţi directori 
executivi (CEO) ai administraţiei publice, managerii publici realizează în 
prezent activităţi rutiniere sub patronaj politic. Este asta tot ceea ce poate fi 
spus? A eşuat schimbarea internă a administraţiei publice sub presiunea 
politică? Acest articol nu a tratat aceste probleme însă a atras cu siguranţă 
atenţia asupra necesităţii continuării cercetării reformelor administraţiilor 
publice din ţările în tranziţie. 

 
 

Note 
 
(1) Lucrare pregătită pentru cea de-a XX-a Conferinţă Internaţională NISPAcee, 23-26 mai 2012, 

Ohrid, Macedonia.  
(2) Această secțiune folosește argumentele prezentate în Iancu și Ungureanu (2010).  
(3) Pentru o analiză detaliată a modelului lui Niskanen, a se consulta Ungureanu (2012). 
(4) Pentru o abordare în acești termeni a organizațiilor publice, a se consulta Reid și Kurt (1988, 

1999). 
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(5) Această problemă a luat, în literatura de specialitate, numele de ignoranță rațională. 
(6) Această secțiune utilizează unele argumente prezentate în Iancu (2009).  
(7) Inter alia, Hood (1991); Osborne și Gaebler (1992); Pollitt (1993); Rhodes (1996); Peters și 

Pierre (1998); Cope și Goodship (1999); Pollitt și Bouckaert (2000); Denhardt și Denhardt 
(2000:549); Kettl (2000); Lane (2000). 

(8) O parafrazare a Denters și Rose (2005, p. 7).  
(9) Articolul 4.3: „Responsabilitățile publice trebuie sa fie exercitate, de preferință, de acele 

autorități care sunt cele mai apropiate de cetățean. Alocarea responsabilității către altă 
autoritate trebuie realizată având în vedere natura sarcinii și cerințele de eficiență și 
economie”. 

(10) Pentru cazul britanic referințele sunt către: DETR (1998a) și DETR (1998b). În cazul 
Australiei documentul pe care îl vizez este SSA (2007). Comentarii pe marginea acestor 
documente pot fi consultate în, inter alia: Richards și Kavanagh (2000); Kavanagh și 
Richards (2001); Martin (2002); Signoretta și Craglia (2002); Downe și Martin (2003) sau 
Christiansen și Laegreid (2005). 

(11) Este adevărat însă că în cazul practicilor joining-up britanice, guvernământul joacă un rol 
ierarhic central; acest aspect a fost luat în calcul în alegerea documentelor și paragrafelor 
relevante pentru a fi citate aici. 

(12) SIGMA a fost creată în 1992 ca o inițiativă comună a  OECD, a Centrului pentru cooperare 
cu economiile nonmembre și a PHARE. Misiunea declarată a acesteia a fost să „sprijine 
țările în tranziție (beneficiare ale PHARE) în creșterea eficienței administrative. Unul dintre 
documentele relevante „Principiile Europene ale Administrației Publice” a fost elaborat în 
1999.  

(13) Articolul 53, HG nr. 783/2005 în privința metodologiei de implementare a statutului 
managerilor publici publicată în Monitorul Oficial al României nr. 717/09.08.2005. Cu 
privire la numărul total de manageri publici formați, datele oficiale vorbesc despre 428 de 
persoane, dintre care 220 au devenit activi în cadrul autorităților publice (Sursa: 
Memorandum în privința noului statut al managerilor publici, 2008). În prezent, pagina de 
internet oficială a Young Professional Scheme (www.yps.ro) – proiectul responsabil de 
crearea managerilor publici nu dispune de nicio informație actualizată despre locul în care 
activează managerii publici formați sau despre realizările profesionale ale acestora.    

(14) Statutul managerilor publici - OG nr. 56/2004, publicată în Monitorul Oficial al României 
nr. 590/01.07.2004. Începând cu anul 2004, Statutul a fost amendat de câteva ori (în 2008 și 
2011). Pentru obiectivele acestui articol, însă, aceste amendamente nu reprezintă schimbări 
majore (relevante) și de aceea nu sunt luate în considerare.   

(15) Fragment din Memorandum în privința noului statut al managerilor publici (disponibil 
online la adresa: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=5789, data accesării: 
10 Aprilie 2012). 

(16) Articolul 55, HG nr. 783/2005.  
(17) Adaptare a cadrului de referință al competențelor managerilor publici. Sursă: 

http://www.yps. ro/pdfs/cadru_competente.pdf, Accesată la data de: 10 Aprilie 2012.   
(18) Adaptare a competențelor pentru directorii executivi ai fundațiilor private (Consiliul 

Fundațiilor, Washington DC, 2006). Sursă: http://www.cof.org/files/Documents/ Emerging_ 
Issues/06CEOFunctions.pdf, data accesării: 10 Aprilie 2012. 

(19) HG nr. 78/2011 în privința metodologiei de implementare a Statutului managerilor publici, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr.186/17.03.2011. 
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Anexă 

Reglementările legale naţionale şi rapoartele europene relevante  
pentru problema selecţiei birocraţilor în România 

 
A. Reglementările legale naţionale 

 
Anul Domeniul reglementării 

(furnizat de textul legal) 
Data oficială 
(a publicării) 

1999 Statutul funcţionarilor publici Legea nr.188/08.12.1999, Monitorul Oficial al României nr. 
600/08.12.1999. 

2003 Măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea 
funcţiilor publice, prevenirea şi 
combaterea corupţiei 

Legea nr.161/19.04.2003, Monitorul Oficial al României nr. 
279/21.04.2003 
 

2003 Organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici 

Hotărârea de Guvern nr. 1209/14.10.2003, Monitorul Oficial al 
României nr.  757/29.10.2003. 

2004 Codul de conduită al 
funcţionarilor publici 

Legea nr.7/18.02.2004, Monitorul Oficial al României nr. 
157/23.02.2004, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 
525/02.08.2007. 

2004 Statutul funcţionarilor publici Legea nr.188/08.12.1999 republicată Monitorul Oficial al României 
nr. 251/22.03.2004 

2006 Legea de modificare a 
Statutului funcţionarilor publici 

Legea nr. 251/23.06.2003, Monitorul Oficial al României nr. 
574/04.07.2006. 

2007 Hotărâre privind intrarea în 
categoria înalților funcționari 
publici, managementul carierei 
și mobilitatea înalților 
funcționari publici 

Hotărârea de Guvern nr. 341/2007, Monitorul Oficial al României nr. 
247/12.04.2007. 
 

2008 Aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea 
carierei funcționarilor publici 

Hotărârea de Guvern nr. 611/2008, Monitorul Oficial al României nr.  
530/14.07.2008, amendată prin Hotărârea de Guvern 
nr.1173/24.09.2008, Monitorul Oficial al României nr. 
677/02.10.2008. 

2009 Măsuri pentru îmbunătăţirea 
activităţii administraţiei publice 

Hotărârea de Guvern nr. 37/22.04.2009, Monitorul Oficial al 
României nr. 264/22.04.2009 
 

2009 Statutul funcţionarilor publici Legea nr.188/08.12.1999 – varianta consolidată (până la 
22.04.2009), după a doua republicare în Monitorul Oficial al 
României nr. 365/29.05.2007 

2010 Lege de modificare a Statutului 
funcţionarilor publici 

Legea nr.140/07.07.2010, Monitorul Oficial al României nr. 
471/08.07.2010 
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B.   Rapoarte europene  
 

Anul Titlul documentului Prescurtare 
1998 Regular Report from the Commission on Romania’s Progress towards Accession R 1998 
1999 Regular Report from the Commission on Romania’s Progress towards Accession R 1999 
2000 Regular Report from the Commission on Romania’s Progress towards Accession R 2000 
2001 Regular Report from the Commission on Romania’s Progress towards Accession R 2001 
2002 Regular Report from the Commission on Romania’s Progress towards Accession R 2002 
2003 Regular Report from the Commission on Romania’s Progress towards Accession R 2003 
2004 Regular Report from the Commission on Romania’s Progress towards Accession R 2004 
2005 Romania – Comprehensive Monitoring Report  M 2005 
2006 Romania – Comprehensive Monitoring Report, first release M 2006a 
2006 Romania – Comprehensive Monitoring Report, second release M 2006b 

2007 - 
2011 

Report from the European Commission to the European Parliament and the Council 
on Progress in Romania under the Co-operation and Verification Mechanism 

CVM  

 


