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P R EFAȚĂ

Fiţi bineveniţi la cea de a noua ediţie a Administraţiei publice!
Ca niciodată de‑a lungul istoriei lor, teoria şi practica adminis
traţiei publice sînt într‑o rapidă şi radicală schimbare. Groaznicele
evenimente din 11 septembrie 2001 au scos în evidenţă aceste schim
bări şi, în acelaşi timp, i‑au făcut pe americani să‑şi dea seama de
importanţa deosebită a centralizării guvernamentale.
Ironic şi paradoxal, atunci cînd americanii începeau să‑şi reapre
cieze guvernarea, instituţia guvernamentală îşi segmenta puterea
tradiţională spărgînd centralizarea şi renunţînd la unele funcţii ante
rioare. În consecinţă, administratorii publici au început să‑şi practice
meseria în afara guvernului. Mai mult ca niciodată, administratorii
publici gestionează acum politica publică nu din scaunul guverna
mental, ci din organizaţii foarte depărtate de sectorul public.
Cea de a noua ediţie a Administraţiei publice recunoaşte această
realitate nouă şi, credem noi, sănătoasă. Prin urmare, între analizele
revizuite sau dezvoltate în mod semnificativ se numără:
• încrederea americanilor în guvernarea lor;
• lupta preşedinţilor americani cu birocraţia sau încercarea lor
de a o desfiinţa;
• impactul globalizării asupra administraţiei publice;
• noua eră în guvernare;
• o posibilă transformare a guvernării într‑o nouă paradigmă
a admistraţiei publice;
• predilecţia din ce în ce mai mare a absolvenţilor facultăţilor
13
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din domeniul administraţiei de a lucra în alte instituţii decît
cele guvernamentale;
caracteristici unice ale organizaţiilor din sectorul non‑profit;
forţa consiliilor guvernamentale şi diferenţele dintre consiliile
din sectorul privat, din cel public sau din cel non‑profit;
aspectele unice ale procesului decizional în organizaţiile
publice şi non‑profit;
birocratizarea şi organizaţiile publice;
birocratismul şi organizaţiile publice;
mediul organizaţional al sectorului independent;
tehnicile de clarificare a problemelor complexe de politică
publică;
teoria jocurilor, arborele decizional, metoda drumului critic
şi analiza cost‑beneficiu;
impactul tot mai mare al calculatorului asupra birocraţilor şi
cetăţenilor;
e‑guvernarea/guvernarea informatizată şi implicaţiile ei
asupra administratorilor publici;
legătura dintre măsurarea performanţelor, evaluarea progra
mului public şi corupţia politică;
noul management public;
modul în care evaluatorii de programe rezolvă greşelile etice;
planificarea eficace a bugetului;
noile dimensiuni ale surplusului din venitul federal;
criza de personal din serviciul public;
modificarea îndreptată în direcţia acţiunii pozitive a politicilor;
evoluţia analizei politicii publice;
utilizarea la un nivel tot mai înalt a analiştilor politici în gu‑
verne;
planificarea strategică din sectorul public şi din cel indepen
dent;
noul context al guvernării: administrarea intersectorială;

• caracteristicile celui de al treilea sector;
• noi modele de achiziţii şi de privatizare federală;
• privatizarea, rentabilitatea şi competiţia din domeniul servi
ciilor publice;
• proliferarea autorităţilor publice;
• trei exemple de nouă administraţie intersectorială: serviciile
din domeniul asistenţei medicale, şcoli charter şi guvernarea
regională;
• apariţia fulminantă a corporaţiilor care se ocupă cu dezvol
tarea comunităţii locale;
• relaţiile guvernelor cu organizaţiile non‑profit şi folosirea de
către acestea a organizaţiilor non‑profit;
• încrederea americanilor în noul sector;
• vaucerele, în special, utilizarea lor din ce în ce mai largă de
către guvernul federal;
• voluntarii în guvern şi încurajarea federală a voluntarilor în
alte sectoare;
• evoluţia relaţiilor interguvernamentale: prăjiturile în straturi,
prăjiturile glazurate, prăjiturile crocante şi prăjiturile fărî
micioase;
• autorizarea statelor în sistemul federal;
• tipuri şi forme de administraţie locală; scopul şi funcţiile lor,
surse de venituri;
• economiile politice ale Americii metropolitane;
• expansiunea eticii organizaţionale;
• responsabilitatea, umanismul şi etica administraţiei publice.
În cea de a noua ediţie au fost revizuite şi şapte anexe. Admi
nistraţia publică a devenit astfel o lucrare de referinţă pentru studenţi,
profesori şi funcţionarii în domeniu.
Anexa A este o listă de surse de informare, reviste şi organizaţii,
în ordinea subcîmpului. Are ca scop facilitarea identificării resur
15

selor dintr‑un anumit domeniu de interes. Această listă conţine
informaţiile furnizate de alte trei anexe mult mai ample (Anexa B,
Anexa C şi Anexa D).
Anexa B este o listă de bibliografii, enciclopedii, dicţionare şi reper‑
torii în domeniul administraţiei publice şi în domenii adiacente. Pentru
uşurarea regăsirii, au fost adăugate şi cotele din Biblioteca Congresului.
Anexa C este o listă lărgită de periodice din domeniul adminis
traţiei publice. Ca şi Anexa B, Anexa C conţine cotele din Biblioteca
Congresului, dar şi unele explicaţii succinte legate de publicaţiile
enumerate.
Anexa D este o listă de organizaţii academice, profesionale şi
de interes public. Sînt incluse adresele web ale paginilor lor de pe
Internet, dar şi descrierea domeniului lor de activitate.
Anexa E oferă formele corecte de adresare şi de salut pentru
oficialii din sectorul public. De fapt, acestea sînt informaţii secrete,
dar cunoscîndu‑le, îţi poţi şlefui profesionalismul.
Anexa F descrie tipurile de ocupaţii din domeniul sectorului pu
blic sau non‑profit, cum se pot dobîndi acestea şi care ar fi nivelul
salarizării pentru fiecare dintre ele. Anexa F a fost foarte mult lărgită,
fiind o listă de pagini web cu ajutorul cărora s‑ar putea obţine stagii de
pregătire sau locuri de muncă în administraţia publică sau în asociaţii
independente. Se pot găsi aici şi sfaturi referitoare la obţinerea unui
masterat în administraţia publică, lucrul în reţea sau alcătuirea unui
curriculum vitae (cu un model).
Anexa G prezintă Codul deontologic al Societăţii Americane de
Administraţie Publică (ASPA). Deşi multe asociaţii guvernamentale
şi profesionale din administraţia publică au adoptat diferite coduri
etice, de obicei, cel al ASPA se aplică pentru toţi administratorii,
pentru că ASPA este singura organizaţie alcătuită din administratori
publici din toate specialităţile şi de la toate nivelurile sau din toate
tipurile de guvernare.
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C U V ÎNT ÎNAINTE

În prima ediţie a acestei cărţi am plecat de la ideea că am o da‑
torie intelectuală faţă de cel puţin trei dintre profesorii mei, Lynton
Keith Caldwell, Jack T. Johnson şi York Y. Wilbern. O am şi acum.
Deşi a trecut multă vreme de cînd le‑am ascultat cursurile, influenţa
lor asupra mea nu s‑a diminuat, ci, din contra, s‑a accentuat cu
trecerea anilor.
Din această listă de profesori unici, Jack Johnson este cel cu care
m‑am întîlnit întîi. A murit cu cîţiva ani în urmă. Influenţa lui asupra
mea a fost una pur formativă. Îmi lipsesc acum foarte mult sfaturile
şi prietenia lui.
De atunci, am mai adăugat un al patrulea nume în această listă
scurtă: Frank J. Sackton. În cei douăzeci de ani pe care i‑am petrecut
la Arizona State University, profesorul Sackton (şi locotenentul gene
ral în rezervă Sackton) m‑a iniţiat în domeniul lumii practice. A fost,
într‑adevăr, o educaţie deosebită. Una pe care o voi preţui mereu.
Sînt recunoscător editorului meu de la Prentice Hall, Heather
Shelstad, şi adjunctului său, Bryan Prybella, pentru sfaturile lor
competente. Ginger Malphrus mi‑a cules lucrarea în timp util pentru
a nu depăşi termenele impuse de editori.
Mulţumesc tuturor colegilor mei, tuturor studenţilor mei şi recen
zenţilor, care au avut asupra mea o influenţă constructivă pentru
evoluţia continuă a Administraţiei publice.
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PARTEA ÎNTÎI

PARADIGME
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Birocraţia ne‑a intrat în sînge. Dovezile preistorice scoase la
lumină în diverse săpături arheologice sugerează faptul că a existat
un rudiment de ordine socială birocratică cu 19.000 de ani în urmă1.
Birocraţia a existat cu mult înaintea primelor experienţe de demo
craţie ale lui Homo sapiens, a răspîndirii pe glob a marilor religii, a
apariţiei civilizaţiei. Birocraţia nu este fundamentală pentru condiţia
umană, este însă fundamentală pentru societatea umană.
Nu toată lumea este de acord cu ideea că birocraţia şi guvernul
sînt elemente fundamentale pentru o societate. Dezaprobarea aces‑
tei aserţiuni ia două forme. Prima este legată de faimosul dicton al
lui Thomas Jefferson conform căruia cea mai bună guvernare este
guvernarea cea mai redusă. Ar însemna că cea mai bună guvernare
nu este, în fapt, o guvernare şi guvernarea cea mai proastă este, în
fapt, orice urmă de guvernare, oricum ar fi ea. Prin urmare, guver
narea este rea.
Există, cu certitudine, cîteva guverne rele care fac lucruri rele.
Dar sînt, inevitabil, şi unele guverne bune care fac lucruri bune, iar
aceste guverne sînt vitale. United Nations Development Program, cea
mai mare agenţie mondială de ajutor, a făcut ca „guvernarea bună”
să fie „prioritatea numărul unu în lupta lor cu sărăcia”. Se porneşte
de la ideea că „fără o guvernare bună, încrederea în dezvoltarea
economică pro-investiţională şi în multe alte strategii,” între care
şi apariţia organizaţiilor non‑guvernamentale în sfera serviciilor
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publice, „nu vor avea nici o putere”2 — cel puţin, nu aşa de mare ca
atunci cînd există o guvernare bună.
Un comentariu critic continuă pe aceeaşi linie: deşi o guvernare
bună ar putea aduce unele beneficii publice, guvernarea este din ce
în ce mai anacronică pentru că se bazează, într‑o foarte mare măsură,
pe afaceri, pe organizaţii non‑profit şi pe alţi factori sau acorduri care
să ofere servicii publice mai bune şi mai eficiente decît o poate face
guvernarea singură.
Aşa cum vom explica în capitolele 11 şi 12, această critică este
justificată parţial. Există o diferenţă majoră între furnizarea de ben‑
eficii publice şi crearea lor. Numai guvernarea poate crea beneficii
publice.
Grija pentru viaţa oamenilor este cel mai important beneficiu
public din orice societate. Numai guvernarea este responsabilă de
protejarea cetăţenilor. Atunci cînd un guvern nu‑şi poate proteja
poporul, concluzia negativă este iminentă.
Am văzut acest lucru în 11 septembrie 2001, cînd teroriştii au
ucis peste 3.000 de oameni în New York, Washington DC şi în Penn‑
sylvania. Aşa cum a subliniat un observator atent, din acea zi fatală
„întregul spectru politic a fost dominat de o singură idee: guvernul
şi‑a pierdut rapid relevanţa, accesibilitatea şi dreptul de a avea unele
pretenţii legate de banii sau de prestaţia cetăţenilor”3.
Evenimentele groaznice din 11 septembrie 2001 ne‑au amintit,
tragic, dar fără echivoc, de ce societăţile au nevoie de guverne. E
adevărat că la munca de înlăturare a consecinţelor tragediei de la
11 septembrie au participat şi alte sectoare pe lîngă cel public, dar
guvernul a rămas instituţia centrală răspunzătoare de întreaga trage‑
die, singura instituţie învinuită pentru toate nenorocirile acelei zile.
Părerea noastră ar fi următoarea: guvernarea este esenţială în
procesul de creare a beneficiilor publice de bază.
Administraţia publică este instrumentul fundamental cu ajutorul

20

căruia guvernele înţeleg de ce beneficii sau politici noi ori revizuite
are nevoie societatea pentru a furniza acele beneficii publice şi a
determina efectele politicilor de guvernare.
Utilizarea birocraţiei într‑o democraţie este anormal de dificilă,
pentru că birocraţia şi democraţia sînt opuse. Prima este ierarhică,
elitistă, restrînsă şi documentată. Cea de a doua este comună,
pluralistă, generalizatoare şi prost documentată, dacă nu chiar
ignorantă. Cu un număr constant şi obişnuit de excepţii, acestea
sînt realităţile culturii civice din democraţiile industriale avansate.
Reconcilierea acestor realităţi nu este o sarcină pentru cei
timoraţi. Totuşi, o asemenea reconciliere este esenţială, dacă socie
tăţile doresc să fie în continuare avansate, industriale şi democratice.
Locul în care elita intelectuală se întîlneşte cu masele democratice
— unde apare (sau nu) această reconciliere — este, de fapt, biro
craţia publică.
Administraţia publică este procedeul utilizat pentru reconcili‑
erea dintre birocraţie şi democraţie. Administraţia publică este o
combinaţie largă şi amorfă de teorie şi practică. Scopul ei este acela
de a promova o înţelegere superioară a guvernării şi a relaţiei aces‑
teia cu societatea pe care o conduce, dar şi de a încuraja politicile
publice, mult mai sensibile la nevoile sociale, şi de a institui practici
manageriale în acord eficacitatea şi cu caracterul uman al cetăţenilor.
Admitem că fraza precedentă este foarte amplă şi amorfă (deşi
un critic al acestei cărţi a caracterizat definiţia dată de noi ca fiind
„clasică”4), dar este suficientă pentru scopul pe care îl urmărim noi.
În partea întîi, oferim două cronologii ale administraţiei publice.
Prima este culturală, iar cea de a doua este intelectuală.
În capitolul I trecem în revistă tensiunea continuă dintre biro
craţia şi democraţia din Statele Unite. Ceea ce am descoperit noi este
esenţial: cultura americană conţine o acţiune administrativă în secto
rul public. Deşi mulţi americani se bucură de această constrîngere,
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există şi o parte întunecată.
În capitolul 2 trecem în revistă evoluţia intelectuală a adminis
traţiei publice. Modul în care administratorii publici se văd pe sine şi
domeniul lor de acţiune într‑o democraţie este o perspectivă formată,
mai degrabă, pe holuri academice decît pe coridoarele puterii. Prin
urmare, am dedicat cîteva pagini istoriei ideilor din administraţia
publică.
Deci, bine aţi intrat în Administraţia publică, bine aţi păşit în par‑
tea întîi şi bine aţi venit pe tărîmul unora dintre cele mai interesante
şi mai bine recompensate cariere din zilele noastre!
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Capitolul 1

DEMOCRAȚIE MARE,
BIROCRAȚIE MARE

Cultura este importantă. Contextul contează. Mediul influenţează.
Aceste realităţi pătrund în toate activităţile umane şi, implicit, fără
nici o excepţie, şi în administraţia publică — fără chip, impersonală,
dezumanizantă chiar. De fapt, administraţia publică, mai mult decît
o mare parte dintre activităţile din societate, este foarte umană şi,
prin urmare, adînc încastrată în cultura locală.

Constrîngere: contextul şi tradiţia
administraţiei publice în Statele Unite
Contextul social în care tradiţia (în contrast cu profesia) admi
nistraţiei publice s‑a dezvoltat în Statele Unite este un amalgam unic
de forţe culturale şi intelectuale. Aceste forţe au generat o tradiţie (pe
care Webster’s o defineşte ca fiind: „credinţa, obişnuinţa, practica,
principiul transmis pe cale orală de la o generaţie la alta, sau dobîndit
de fiecare generaţie prin exemplul predecesorilor”), tradiţia admi
nistraţiei publice americane. Aceasta poate fi redusă la un singur
cuvînt: constrîngere.
(Este necesară aici o clarificare: deşi constrîngere poate fi cuvîntul
de ordine în explicarea tradiţiei americane a administraţiei publice,
nu acesta este termenul care îţi vine în minte atunci cînd descrii
tradiţia naţională din domeniul administrării afacerilor.
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