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 Whatever the theoretical foundations on which the foundation of 
managerial decisions, there is a permanent contradiction between goals and 
means, on the one hand, and on the other, between the various interest groups 
to each other and each with administrative power.  
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1. Etimologia conceptului de management. Diferenţe între 
leadership şi management. Management public  
 
Management, este o noţiune cu o utilizare extrem de frecventă, 

dar în aceeaşi măsură cu un puternic conţinut canotativ şi substrat 
departe de a întruni consensul. Etimologia poate fi datorată cuvintelor 
manus agere (lat. - a lucra cu mâna -), le manege (fr. – dresajul 
calului), respectiv maneggiare (ital.- a ţine în frâu un cal). Deşi iniţial era 
proprie doar afacerilor economice, cu timpul termenul a trecut dintr-un 
domeniu în altul, extinzându-şi puterea de circulaţie şi dobândind 
dreptul de a nu fi tradus; s-a ajuns până acolo că nici engleza britanică 
să nu mai fie suficient de proprie acestui cuvânt care ”se vrea exclusiv 
american”. Dincolo de aspectele lingvistice, este cert că managementul 
este, în general, un aspect vital pentru buna funcţionare a marii 
majorităţi a sistemelor socio-profesionale. Generic, funcţia de bază a 
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manageriatului este raportată la responsabilitatea asumată pentru 
producerea rezultatelor. 

Fiind noţiuni similare, se pune problema care sunt diferenţele 
între leadership şi management întrucât nu orice manager este şi un 
lider şi reciproc. Peter Druker [1] clarifică plastic dilema: ”management 
înseamnă să faci lucrurile cum trebuie, iar conducerea înseamnă să 
faci ceea ce trebuie”. Cu alte cuvinte, managerul se concentrează pe 
tehnici standardizate de rezolvare algoritmică (eliminând 
spontaneitatea şi manifestările creative) a problemelor organizaţionale 
cu maxim de eficienţă, pe când conducătorul (liderul) manifestă mai 
multă creativitate, putere de previziune şi capacitate de inovare; la 
prima vedere, cele două noţiuni par disjuncte.  

Managementul public reprezintă acea parte din administraţia 
publică [2, 3] care cercetează aplicarea metodelor de realizare a 
programului administraţiei publice prin organizarea acesteia, prin 
alocarea resurselor în dependenţă de bugetul propriu, prin evaluarea şi 
controlul activităţii administraţiei publice. Vizează metodele şi tehnicile 
manageriale, abilitatea şi priceperea cu care acestea sunt folosite 
pentru a transpune ideile şi politica în programul de acţiune.  

Managementul public [2[:  
● studiază procesele şi relaţiile de management dintre diferite 

componente ale sistemului administrativ;  
● formează principii şi legităţi cu privire la buna funcţionare a 

administraţiei publice;  
● perfecţionează organizarea şi funcţionarea instituţiilor publice 

ca principale organisme care prestează servicii publice cetăţenilor;  
● influenţează valorile economice, politice sociale şi culturale 

atât la nivel local, cât şi la nivel central;  
● urmăreşte satisfacerea interesului general şi specific al 

localităţii.  
 

2. Funcţiile managementului 
 
Potrivit literaturii de specialitate [1, 2], cele mai importante 

funcţii ale managementului sunt: 
 
● planificarea şi prevederea; 
● organizarea, 
● conducerea; 
● coordonarea; 
● evaluare-control. 
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La aceste noţiuni consacrate, necesităţile impuse de societatea 
modernă adaugă şi factorul uman ca element devenit intrinsec actului 
de conducere, mai ales sub aspect motivaţional şi de realizare a 
echilibrului afectiv în interiorul oricărui colectiv. 

Cu titlu informativ vor fi trecute în revistă elementele de conţinut 
ale activităţii manageriale, valabile în toate domeniile: 

a. Rolurile interpersonale, legat de ceea ce am exprimat 
anterior despre creşterea importanţei factorului uman, sunt 
necesare pentru iniţierea şi cultivarea unei întregi reţele de 
relaţii interpersonale. Responsabilităţile managerului din 
această perspectivă sunt: de reprezentare, de lider              
(implică responsabilitatea faţă de persoanele aflate în 
responsabilitatea sa) şi de legătură (contacte în interiorul şi 
exteriorul organizaţiei); 

b. Rolurile informaţionale (prin utilizarea privilegiului 
managerului de a avea acces la informaţii mai numeroase 
şi mai sigure faţă de subordonaţi) sunt de monitorizare, de 
diseminare a acestora şi uneori de purtător de cuvânt. 

Rolurile decizionale, care par a fi cele mai <proprii> activităţii 
manageriale, sunt: de a soluţiona tensiuni, de a distribui resurse şi de 
negociator în interiorul şi în afara organizaţiei. 

De reţinut că succesul oricărui manageriat constă în 
modalitatea de combinare şi adecvare, la multitudinea de situaţii 
apărute, a rolurilor menţionate. Un factor moderator (propriu 
organizaţiei) pentru utilizarea mai frecventă a unuia sau altuia din roluri 
este mărimea acesteia. 

 
3. Managementul în administraţia publică 

   
Dintr-o perspectivă istorică, exercitarea funcţiei administrative a 

parcurs câteva etape, dintre care, Hinţea şi Mora [2], menţionează: 
● o puternică supunere faţă de drept, situaţie ce corespunde 

unei exigenţe de asigurare a legalităţii deciziilor responsabililor publici, 
dar şi a continuităţii dintre dorinţele cetăţenilor şi acţiunile 
administrative; 

● o puternică centralizare a puterii şi responsabilităţilor în 
interiorul aparatului administrativ, caracteristic regimurilor autoritare; 

● etapa în care personalul din administraţie era recrutat pe 
baza unui sistem de tip carieră, cu avantajele şi dezavantajele acestuia; 

● tipul de administraţie în care se manifestă o separaţie 
explicită a ordonatorului (de credite) de contabilul şef, cu alte cuvinte se 
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preferă regularitatea eficienţei. În acest cadru se mai pot sesiza 
distincţii între cei ce decid şi cei ce execută, între nivelele ierarhice (pe 
vericală), dar şi între palierele orizontale ale birourilor şi serviciilor. 

Sigur că fiecare dintre acestea pot fi plasate şi subiectiv în 
perioade istorice de care societatea actuală încearcă prin diverse 
mijloace să se dezică. Motivele, pe lângă cele pur afective, ideologice 
sau conjuncturale ar fi cele pendinte de aderarea europeană şi de 
motivaţiile plasate în sfera eficienţei generale a oricărei societăţi 
moderne, deci şi a componentei administrative a acesteia. 

Managementul public este una din variantele de conducere 
profesionistă a unui anume domeniu de activitate, în esenţă socială. 
Acesta are o natură politică interioară, fiind influenţată de valori multiple 
şi trebuind să facă alegeri în privinţa solicitărilor grupurilor de influenţă 
sau doar interesate. Legat de aceste aspecte trebuie să amintim felul în 
care se iau deciziile în politicile publice; iniţial se concepe o agendă 
politică, dar şi socială (cu tematici promovate de alte persoane decât 
cele politice), după care toate intră într-un logaritm de evaluare a 
legalităţii şi oportunităţii fiecăreia, pentru ca în final să se alcătuiască un 
clasament al celor mai consistente şi necesare propuneri sau solicitări. 
Rezultatul trebuie să fie în principiu alegerea strategică, chiar dacă se 
produce întotdeauna în condiţii de mediu neprielnice, chiar adverse, iar 
în cel mai bun caz fluctuante şi incerte. Din această fază, aparatul 
administrativ preia agenda finală şi o concretizează cu mijloace umane 
şi materiale profesioniste. În acest fel, orice organizaţie publică se 
constituie într-o asociere de componente juridice, respectiv 
manageriale; de reţinut că, în pofida sincronismului acestora, nu 
întotdeauna cele două sunt simplu de conciliat, fenomenele de acest 
gen fiind cauza principală a mai multor disfuncţionalităţi.   

Concepţia juridică are la bază ştiinţa dreptului, care 
raţionalizează procedurile, separându-le de imixtiunile sociologice, 
inclusiv comportamentale (referitor la funcţionari) şi impunând metoda 
deductivă care porneşte de la regulă pentru a examina mai apoi 
condiţiile de aplicare. 

Concepţia managerială se axează pe eficienţa procedurilor, 
fără însă a fi neglijat nici aspectul legalităţii; totuşi, finalitatea este 
esenţială, în sensul că organizaţiile trebuie să atingă obiectivele pe 
care şi le-au propus, şi mai mult decât atât, în condiţii de eficienţă. 

Hinţea şi Mora [2] consideră că managementul semnifică un set 
de credinţe şi practici dezvoltate în diferite organizaţii ca strategie de 
ameliorare a performanţelor. Mai concret, modalitatea prin care 
organizaţiile publice pot fi făcute să funcţioneze mai eficient este 
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reprezentată de preluarea tipului de management specific sectorului 
privat, ideea de bază fiind aceea că un manager bun utilizează practici 
similare, indiferent de tipul organizaţiei în care acţionează [4 – 6].  

Autorii menţionează că printre cele mai semnificative obiective 
manageriale sunt: 

● planificarea politicilor; 
● motivarea personalului atât comunicaţional, cât şi în sens de 

dezvoltare materială; 
● dezvoltarea organizaţională a structurilor; 
● relaţiile cu publicul; 
● evaluarea ca modalitate de control şi analiză, dar şi etapă 

iniţială a acţiunilor viitoare.  
Managementul public comportă trei nivele de analiză [7 – 11]: 
 
a. Managementul politicilor: identificarea nevoilor, analiza 

opţiunilor, selectarea programelor, alocarea resurselor; 
b. Managementul resurselor: stabilirea sistemelor de suport 

precum realizarea bugetelor, managementul financiar, 
asigurarea aprovizionării şi managementul personalului; 

c. Managementul programelor: implementarea politicilor sau 
operaţiunilor curente ale operaţiunilor curente ale 
instituţiilor publice de-a lungul unor linii funcţionale. 

 
4. Concluzii 
 
■ În management, ca şi în orice domeniu al acţiunii umane, nu 

există soluţii miraculoase sau unanim aplicabile. Totuşi, ca ştiinţă, 
managementul trebuie mereu îmbogăţit conceptual şi făcut mai 
performant din punct de vedere operaţional.  

■ Ceea ce este de reţinut este că, indiferent de bazele teoretice 
care stau la temelia deciziilor manageriale, există o permanentă 
contradicţie între scopuri şi mijloace, pe de o parte, iar pe de alta, între 
diversele grupuri de interes între ele şi fiecare cu ”puterea” 
administrativă.  

■ Fiecare din aceste grupuri se străduieşte să impună cât mai 
multe din opţiunile, valorile şi interesele sale, chiar în detrimentul altor 
grupuri socio-umane. 
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