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Managament = îndeplinirea unei sarcini sau a unei succesiuni de activităţi în vederea realizării unor obiective; managementul 

înseamnă îndeplinirea rezultatelor şi asumarea răspunderii managerului pentru acestea 

Administraţie = activitatea de aplicare a regulilor, procedurilor şi politicilor stabilite de către alţi actori; administraţia înseam-

nă respectarea ordinelor şi procedurilor. 

Administraţia publică = un serviciu în folosul public, în cadrul căruia funcţionarii îndeplinesc politici stabilite de alţi actori, 

fiind doar agenţii acestora, şi având rolul de a implementa politicile, cu respectarea procedurilor.  

Managementul public = un sistem de management include componenta de administrare, dar implică şi organizarea pentru 

atingerea eficientă a obiectivelor ca şi responsabilitatea pentru rezultatele obţinute. 
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 În România, managementul 
public este strâns legat de administraţia 
publică. El este orientat pe rezultate 
măsurabile, presupunând eficienţă, res-
ponsabilitate şi realizarea la timp a ob-
iectivelor. Deşi include într-o anumită 
măsură proceduri, el nu se limitează 
doar la respectarea acestora, aşa cum 
face administraţia publică. Spre deose-
bire de aceasta din urmă, el mai cuprin-
de şi elaborarea de strategii, atât pe 
termen scurt, cât şi pe termen lung. Pe 
lângă asta, managementul public mai 
conţine şi o anumită preocupare faţă de 
de mediu, generată de dependenţa sa 
de evaluarea externă a serviciilor sale, 
în principal de către cetăţeni. 

 În cadrul managementului pu-
blic predomină preocuparea faţă de cali-
tatea serviciului public şi de satisfacţia 
cetăţenilor. Pentru atingerea şi menţine-
rea acestor baremuri se acordă o aten-
ţie deosebită alocării eficiente şi produc-
tive a resurselor – umane, financiare şi 
materiale – şi respectării procedurilor 
menite să asigure o furnizare echitabilă 
a bunurilor publice. Din această cauză, 
utilizarea termenului nu se rezumă doar 
la instituţiile publice, ci cuprinde şi aso-
ciaţiile private care urmăresc o finalitate 

publică. 

 La prima vedere, orientarea 
spre rezultate este foarte atrăgătoare. O 
cercetare mai aprofundată dezvăluie 
însă unele probleme, mai ales în secto-
rul public. În primul rând, în cadrul sec-
torului public, obiectivele sunt destul de 
vagi, nu sunt asumate în mod consen-
sual, iar obiectivele pe termen lung nu 
oferă întotdeauna şi rezultate pe termen 
scurt, ceea ce crează confuzie cu privire 
la ce rezultate trebuie măsurate: rezul-
tatele imediate sau obiectivele finale. În 
al doilea rând, o parte importantă a ma-
nagementului public o constituie biro-
craţia, a cărei ineficienţă generală şi 
tendinţă de a consuma cantităţi mari de 
resurse financiare şi materiale rezultă 
într-o productivitate foarte scăzută com-
parat cu sectorul privat. 

 Activităţile de management pu-
blic sunt realizate de către funcţionarii 
publici, în România existând chiar o le-
ge care desemnează funcţia de 
“manager public”. Aceştia trebuie să 
dea dovadă de obiectivitate în îndeplini-
rea îndatoririlor lor, fiindu-le interzis să 
aibă sau să acţioneze sub influenţa vre-
unei loialităţi politice.  

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Managerii eficienţi trăiesc în prezent dar se concen-
trează pe viitor.”  

(James L. Hayes)  


