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CAUZELE STRUCTURALE CARE STAU LA BAZA SLABEI 

CAPACITĂȚI A ADMINISTRAȚIEI PUBLICE DIN ROMÂNIA 

 

I. Observații introductive și domeniul de aplicare al lucrării 

Au trecut mai mult de 20 de ani de când România și-a început perioada de tranziție de la o 

dictatură comunistă la o societate deschisă și democratică. Au avut loc schimbări fundamentale, 

atât din punct de vedere economic și politic, precum și în cadrul societății ca întreg, ceea ce a dus 

la aderarea României la Uniunea Europeană în data de 1 ianuarie 2007. Cu toate acestea, în timp 

ce, fără îndoială, societatea și economia românească au dat dovadă de deschidere și s-au 

modernizat, calitatea și eficiența sectorului public sunt încă afectate de diverse probleme și 

deficiențe. 

Scopul acestei lucrări este de a descrie în mod clar și concis principalele cauze 

structurale care stau la baza capacității scăzute a administrației publice românești.  

Materialul este scris în contextul procesului de negociere între Guvernul României și Comisia 

Europeană pentru elaborarea Acordului de parteneriat pentru exercițiul financiar 2014-2020 

(viitorul Program Operațional pentru Capacitatea Administrativă) și în contextul elaborării 

Strategiei pentru consolidarea administrației publice românești 2014-2020, care este, de 

asemenea, o condiționalitate ex-ante. Acesta are ca scop asigurarea unei fundamentări solide 

pentru viitoarele măsuri care urmează a fi puse în aplicare de către Guvern în acest domeniu.  
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II. Context istoric 

Administrația publică românească a suferit o serie de modificări substanțiale în ultimii 20 

de ani. Cu toate acestea, mai multe deficiențe transversale afectează încă funcționarea acesteia. 

Aceste deficiențe sunt determinate de cauze structurale, care pot fi depistate în relație cu unele 

dintre principalele caracteristici ale regimului politic de dinainte de 1989, pe de o parte, și cu cele 

ale unei societăți nemodernizate complet, pe de altă parte. 

Înainte de 1989, Partidul Comunist (care nu a fost niciodată ales în urma unor alegeri 

corecte și deschise) deținea un cvasi-monopol asupra resurselor și asupra modului de redistribuire 

a acestora în societate. Administrația publică era în principal un instrument de control, și prin 

urmare, cetățenii de rând erau izolați de administrație. Agenda publică era, în realitate, ordinea 

de zi a Partidului Comunist (sistem bazat pe un partid unic) pusă în aplicare prin intermediul 

instituțiilor de stat și administrație. Mandatul administrației publice era în totalitate supus 

monopolului politic, astfel, aceasta fiind responsabilă doar în fața liderilor politici. Nu exista 

posibilitatea negocierii între stat și o societate civilă aproape inexistentă. Acest lucru a condus la 

o lipsă de încredere a cetățenilor în instituțiile statului, o formă de neîncredere care a fost 

perpetuată până în ziua de astăzi, în timp ce sistemul public nu a dezvoltat niciodată conceptul de 

responsabilitate față de cetățeni. 

După 1989, fragmentarea a devenit noul trend în economie și, în general, în ceea ce 

privește regimul de proprietate. Dintr-un instrument de control, administrația publică a fost 

transformată, în primul rând, într-un instrument de redistribuire a proprietăților și resurselor 

deținute anterior de stat. 

Sistemul administrativ a ajuns să fie caracterizat prin fragmentarea autorității de stat, în 

combinație cu o abordare orientată către resurse, - un sistem de recrutare care nu se bazează 

neapărat pe criterii profesionale - și proceduralism / legalism – cu accent pronunțat asupra 

normelor și procedurilor menite să justifice din punct de vedere legal decizii ad-hoc în 

detrimentul politicilor orientate către conținut, cu o asumare și responsabilități clare. 

După cum s-a menționat mai sus, o a doua dimensiune în analiza acestor cauze structurale 

se referă la o societate care nu a fost încă modernizată pe deplin, caracterizată prin importanța 

informală a statutului (în sensul de poziție publică care cântărește mai mult decât competențele) 

și extinderea relațiilor patron-client (în sensul de sistem de dependențe personale în dobândirea 

bunăstării materiale). Aceste elemente sunt vizibile nu doar la nivelul sectorului public, 

sindicatelor, dar și în unele zone ale sectorului privat, societății civile și mass-media. 
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III. Descrierea cauzelor structurale 

Un bun punct de pornire în înțelegerea cauzelor structurale care stau la baza capacității 

administrative slabe, este reprezentat de una dintre caracteristicile cheie ale regimului comunist 

din România descrise mai sus, și anume izolarea cetățenilor de rând față de stat și administrație 

sau cu alte cuvinte, fractura radicală între stat și societatea civilă, într-o anumită măsură, încă 

prezentă astăzi. Acest decalaj este perceptibil în modul în care este integrată agenda publică, sau 

mai degrabă nu reușește să fie integrată, în agenda politică care stă la baza procesului politic de 

luare a deciziilor. 

Diferența este vizibilă la nivelul unei administrații publice împărțite între mandatul 

său oficial de a servi binele public și rolul său informal de a asigura accesul facil la resursele 

statului, generând roluri și mandate neclare. La baza sa se află inexistența unui contract social 

după schimbarea de putere din 1989. 

CLIVAJUL STAT – SOCIETATE  

După 1989, administrația publică, deși nu a mai fost folosită ca un instrument de control 

și dominație, încă a menținut unele dintre caracteristicile dezvoltate sub regimul comunist, și 

anume, politizarea și personalizarea procesului de luare a deciziilor, birocrația și reglementarea 

excesivă, atitudinea conservatoare și rezistența la schimbare, insuficienta responsabilitate și 

transparență, toți acești factori generând o percepție/ abordare care nu este orientată în totalitate 

către cetățeni. 

Ultimii aproape 25 de ani au fost martorii unui proces substanțial de fragmentare care 

afectează cadrul instituțional și legislativ, și în cele din urmă procesul de luare a deciziilor, ceea 

ce duce la instabilitate în serviciul public și lipsă de viziune strategică. Un alt element care 

împiedică eficiența guvernării este, de asemenea, legat de politizarea administrației publice, 

proces care este caracterizat prin reorganizarea și remanierea constantă a instituțiilor publice. Toți 

acești factori au făcut aproape imposibilă coagularea unei viziuni coerente și consensual 

agreate pentru dezvoltarea pe termen lung a țării, și în mod special pentru reforma sectorului 

public. În absența unei astfel de viziuni, statul rămâne în esență slab în raport cu mandatul său 

oficial. 

CONFLICTUL DINTRE ROL ȘI MANDAT 

Alocarea defectuoasă a fondurilor și a resurselor publice reprezintă în continuare o 

problemă majoră care afectează o guvernare bună și eficientă. Aceasta reprezintă atât o cauză, cât 

și un efect pentru mandatul conflictual al administrației publice. Procesul implică încălcarea 

regulilor care guvernează în mod normal alocarea corectă a acestor fonduri și resurse pentru 

politicile transparent dezbătute și fundamentate menite să promoveze binele public. 

Fragmentarea și delegarea neclară de responsabilități este prezentă în sectorul public, 

atât la nivel central, cât și local. La nivel central, ambiguități constituționale afectează claritatea 

mandatelor între puteri, în special între cea executivă și cea legislativă, prima jucând adesea rolul 

celei din urmă. La nivel executiv, ministerele de resort se confruntă cu deficiențe de comunicare 

și coordonare cu privire la diversele probleme transversale, în timp ce Centrul Guvernului este 

încă prea slab pentru a asigura o funcție de coordonare eficace. Fenomenul se extinde și la nivel 

local, unde strategiile coordonate și coerente de dezvoltare regională sunt mai degrabă excepții de 

la regulă. Fragmentarea și lipsa de coerență sunt perceptibile, de asemenea, și în ceea ce privește 

legislația, alocarea bugetului (între politici și proiecte necorelate), managementul resurselor 

umane și utilizarea instrumentelor IT&C. Toate aceste aspecte împiedică constituirea unei viziuni 

strategice coerente pentru dezvoltarea viitoare a țării. Acest proces este direct corelat cu rolurile 

/mandatele neclare ale instituțiilor publice și creează ambiguitate în ceea ce privește mandatele 

și rolurile reale ale instituțiilor publice și funcționarilor publici. 
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ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ INEFICIENTĂ  

Politizarea și fragmentarea sectorului public, împreună cu absența unor roluri clare / 

mandate ale instituțiilor publice, generează o cultură administrativă conservatoare 

caracterizată prin: 

• Lipsa de încredere la nivel politic și administrativ care nu este propice pentru o 

responsabilizare reală a funcționarilor publici profesioniști, rezultând într-o asumare deficitară; 

• Rezistența la schimbare/ lipsa de inițiativă/ capacitate antreprenorială slabă - 

politizarea și personalizarea instituțiilor publice, împreună cu ambiguitatea privind mandatele 

instituționale, păstrează o cultură administrativă conservatoare definită prin rezistența la 

schimbare și lipsa de inițiativă. În acest context, rolul instituțiilor este dirijat de la elaborarea de 

politici la acela de a asigura o modalitate de supraviețuire. În acest mediu, funcționarii publici și 

management-ul de mijloc nu au nici un stimulent pentru a promova schimbări. Există diverse 

motivații în spatele acestei atitudini, variind de la aversiunea față de risc și teama de consecințe, 

astfel încât predomină practicile de blamare publică, la lipsa de interes pentru astfel de reforme; 

• Lipsa de acțiune proactivă și transparență - Nu a fost încă dezvoltată o cultură de 

comunicare proactivă și relații publice cu societatea civilă, iar transparența este considerată în 

principal o obligație care trebuie realizată prin informarea mass-media. Au loc foarte rar 

consultări substanțiale care să îmbunătățească legislația la nivel local și central. Transparența 

este, de asemenea, o măsură a responsabilității actului public față de cetățeni care este destul de 

redusă în prezent și generează neîncredere din partea societății civile. 

Administrația publică ineficientă – cultura administrativă destul de conservatoare 

descrisă mai sus are un impact negativ asupra eficienței generale a administrației publice, ale 

cărei activități sunt afectate de:  

 Birocrație excesivă/ proceduralism/ formalism - birocrația este o caracteristică 

normală a oricărui administrații funcționale care are nevoie de un set de reguli și 

proceduri clare, menite să pună în aplicare în mod eficient și coerent politicile 

publice. Cu toate acestea, atunci când este combinată cu politizarea, birocrația este 

transformată într-o metodă de disipare a responsabilității; 

 Deprofesionalizarea – cu sprijinul instituțiilor internaționale de finanțare, au fost 

implementate mai multe programe care au vizat îmbunătățirea capacității 

administrative a instituțiilor publice. Cu toate acestea, impactul lor a fost limitat, 

iar poveștile de succes, cum ar fi Programul pentru tineri profesioniști și Bursa 

Guvernului României (personal utilizat în Unitățile de Politici Publice în cadrul 

ministerelor de resort) au fost întrerupte. Perioada de pre-aderare a adus un aflux 

de tineri profesioniști în sistemul public. Cu toate acestea, aptitudinile lor au fost 

folosite, în principal, în timpul procesului de negociere cu UE. Odată ce România 

a aderat la UE în 2007, în ciuda sprijinului financiar substanțial prin Programul 

Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, a început să apară un proces 

de deprofesionalizare. Acest proces a fost accentuat și mai mult de fluxul de 

funcționari publici profesioniști care au părăsit administrația pentru a lucra pentru 

instituțiile UE sau în mediul privat. 

Aceste deficiențe se reflectă și în capacitatea scăzută a statului de a formula coerent și a 

implementa politici majore, ceea ce duce la o slabă capacitate de elaborare a politicilor. Această 

situație are un impact grav asupra eficienței guvernării.  

Descrierea efectelor - deficiențe la nivelul administrației 

Cauzele structurale identificate mai sus, deși nu au pretenția de exhaustivitate, reprezintă 

elemente cheie în înțelegerea unora dintre principalele deficiențe care afectează buna funcționare 
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a administrației publice. Secțiunea actuală își propune să ofere o scurtă descriere a acestor 

deficiențe, după cum urmează: 

 

 1. Lipsa unei abordări strategice privind managementul în administrația publică în 

ansamblu și, în special, managementul resurselor umane  

În ciuda eforturilor continue, Guvernul României nu a avut foarte mare succes, de-a 

lungul anilor, în abordarea problemelor profunde privind structura și managementul 

administrației publice. 

Sectorul public românesc duce lipsă de un management al performanței la nivel 

instituțional, și de o abordare privind performanța orientată spre atingerea obiectivelor 

măsurabile. Accentul cade mai mult pe gestionarea activităților curente, iar în ceea ce privește 

alocarea resurselor financiare și umane, există o flexibilitate limitată. De asemenea, există o lipsă 

de viziune strategică ca întreg, atât în ceea ce privește dezvoltarea organizațională, cât și în 

abordarea domeniului specific de responsabilitate. Astfel, sistemul nu încurajează dezvoltarea 

unui management performant. 

În prezent, nu există nici o viziune unitară în ceea ce privește managementul 

resurselor umane în funcția publică. Mai mult, responsabilitatea pentru elaborarea și 

punerea în aplicare a politicii de resurse umane este împărțită între diferite ministere și 

instituții (MDRAP, ANFP, MMFPSPV, MFP, MEN și MS) și există mai multe acte normative 

care, în prezent, reglementează domeniul. 

Ministerele trebuie să arate flexibilitate în adaptarea structurilor lor de personal la 

schimbările care au loc în contextul politic și administrativ, precum și în timpul desfășurării 

activităților zilnice. Astfel, chiar dacă, în general, ministerele au un număr suficient de angajați, 

aceștia pot să nu fie persoanele adecvate în pozițiile potrivite. 

În administrația publică românească există mai multe categorii de personal și mai 

multe tipuri de funcții. Cu toate acestea, aceste categorii nu sunt întotdeauna corelate cu un 

anumit tip de activitate specifică, de cele mai multe ori membrii personalului în diferite poziții au 

responsabilități similare, dar sunt supuși unor reglementări diferite privind promovarea în carieră 

și sistemul de plată. Sistemul de evaluare existent este la fel de distinct și mai puțin legat de 

sarcinile specificate în fișa de post. Mai mult, nu există la nivelul nici unei instituții o analiză 

care să stabilească în ce măsură alocarea (și prioritizarea) de sarcini specifice este legată de 

realizarea obiectivelor instituției. 

În același timp, nu există un sistem adecvat de evaluare a performanțelor, evaluările 

se realizează mai degrabă formal și nu au un impact real asupra carierei funcționarului public și 

motivării acestuia în vederea obținerii performanței în cadrul instituției. În timp ce este foarte 

dificil ca un funcționar public să fie concediat din cauza performanțelor profesionale slabe, 

același funcționar nu poate fi recompensat pentru rezultatele bune obținute.  

În plus, povara administrativă și întârzierile sunt consecințele procesului de luare a 

deciziilor în cadrul ministerelor și agențiilor, care rămâne concentrat la nivel politic. Procesul 

decizional în manieră centralizată se datorează atât reticenței politicienilor de a delega sarcini și 

responsabilități, cât și refuzului personalului de a-și asuma responsabilități. 

 

2. Deficiențe în sistemul de planificare strategică și lipsa de fundamentare adecvată a 

procesului de luare a deciziilor 

Legea responsabilității fiscal-bugetare oferă un set de reguli pentru susținerea disciplinei 

fiscal – bugetare pe care politicile publice nou propuse ar trebui să le urmeze în același timp cu 

atingerea obiectivelor și țintelor asumate de Guvern prin Strategia fiscal – bugetară. Deși 
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începând cu anul 2003, primul an de aplicare a Legii cu privire la finanțele publice - nr. 

500/2002, ministerele de resort trebuie să atașeze bugetul pe programe la bugetele propuse, 

în realitate, bugetul este încă elaborat pe baza funcțiunilor. Acest lucru face imposibilă 

evaluarea sistematică a politicilor puse în aplicare de către Guvern. În același timp, având în 

vedere faptul că România este o țară legalistă, actul normativ fiind instrumentul principal de 

decizie, spre deosebire de abordarea politicilor orientată spre obiective, este chiar mai dificil de 

implementat un sistem de monitorizare și evaluare a performanței politicilor în corelare cu 

bugetul. 

Nu există nici o planificare strategică cuprinzătoare și nici un sistem de prioritizare a 

politicilor publice la Centrul Guvernului, acest aspect conducând la un proces de luare a 

deciziilor incoerent și mai puțin previzibil. Prioritățile sunt stabilite prin diferite documente 

strategice care nu sunt coordonate între ele în ceea ce privește obiectivele, indicatorii de 

performanță sau calendarul de implementare. În consecință, se iau în continuare numeroase 

decizii ad-hoc și slab fundamentate. De asemenea, procesul de consultare privind stabilirea 

priorităților, precum și formularea de documente strategice majore trebuie să fie îmbunătățite. 

Deși documentele strategice includ indicatori de performanță, de multe ori acestea nu sunt 

definite corect în etapa inițială, ceea ce produce dificultăți în procesul de monitorizare. Impactul 

politicilor este rareori analizat în baza unor evidențe empirice, iar ministerele se concentrează de 

obicei pe monitorizarea termenelor și a resurselor financiare. La Centrul Guvernului nu există 

o imagine de ansamblu coordonată cu privire la rezultatele politicilor publice implementate, 

întrucât mecanismul de coordonare, monitorizare și evaluare a politicilor actuale nu este 

utilizat pentru fundamentarea deciziilor de politici publice. 

În același timp, există un număr limitat de analize de impact prezentate în etapa de 

elaborare a reglementărilor și a politicilor publice, ca urmare, de multe ori, Guvernul nefiind în 

poziția de a lua o decizie bine fundamentată. Totodată, nu există niciun filtru eficient 

(gatekeeper) pentru propunerile de politici care nu au analizele necesare de impact 

financiar și bugetar. Deși reglementările relevante privind evaluarea impactului și 

fundamentarea fiscală există (Legea privind responsabilitatea bugetară și fiscală, Strategia fiscal-

bugetară), aplicarea lor a fost limitată. Una din cauze este legată de nivelul scăzut al cererii pentru 

acest tip de analiză din partea factorilor de decizie, ceea ce duce la capacitatea slabă a 

administrației publice de a le realiza sau de a le subcontracta, din cauza lipsei de alocare a 

fondurilor. 

 

3. Lipsa de informații și date relevante pentru formularea și evaluarea politicilor 

publice și utilizarea insuficientă a instrumentelor IT&C 

Deși s-au făcut investiții în programe de e-guvernare, implementarea lor a fost ineficientă. 

În acest context, este nevoie de un mod de lucru comun pentru administrația publică 

centrală, printr-un mecanism de colaborare inter-instituțională care să permită 

standardizarea informațiilor și fluxul lor către toate instituțiile din sectorul public central. 

Până în prezent, mai multe structuri administrative au ales să își dezvolte propriile baze de date, 

perpetuând astfel fragmentarea informațiilor. În prezent, nu există o abordare integrată a 

instrumentelor IT&C care să permită îmbunătățirea funcționalității instituțiilor publice, pe de o 

parte, și accesul cetățenilor la informații, pe de altă parte. 

Un aspect care afectează grav activitatea sectorului public la toate nivelurile se referă la 

volumul excesiv de documente care trebuie să fie prezentate și stocate pe suport de hârtie - 

de exemplu: documente privind procesul decizional, inclusiv cele pentru ședința de Guvern, 

schimb de documente în interiorul instituțiilor și între acestea, documente legate de 

implementarea proiectelor cu finanțare externă sau de achizițiile publice etc. 
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Informațiile critice necesare pentru planificarea politicilor și pentru procesul de 

luare a deciziilor sunt frecvent indisponibile, sau, în cazul în care sunt disponibile, acestea 

nu sunt folosite în mod corespunzător. La nivel strategic, celor mai multe ministere, fie le 

lipsesc datele necesare, fie nu le utilizează în mod eficient în evaluarea performanței politicilor și 

înțelegerea cauzelor posibile care stau la baza performanțelor slabe. 

 

 4. Capacitatea administrativă slabă la nivel local în contextual descentralizării  

Având în vedere rolul principal al administrației, și anume de a furniza servicii publice 

cetățenilor, este relevantă analiza cauzelor care stau la baza capacității administrative slabe la 

nivelul sectorului public local, unele similare cu cele de la nivel central (de ex: calitate scăzută a 

procesului de luare a deciziilor, birocrație, corelația slabă a politicilor cu bugetul sau capacitatea 

limitată de a utiliza informații în format electronic etc.), în timp ce altele sunt legate de relația 

dintre nivelurile central și local ale administrației. 

Una din problemele fundamentale, se referă la fragmentarea administrativ-teritorială 

excesivă, implicând costuri de funcționare ridicate ale sectorului public local, nejustificate 

în comparație cu eficiența serviciilor furnizate. Un alt efect negativ al acestei probleme este 

reprezentat de dificultatea corelării strategiilor și politicilor la nivel local cu cele de la nivel 

central. 

În același timp, autoritățile locale au atras atenția guvernelor centrale succesive asupra 

limitărilor cu care se confruntă în ceea ce privește intervenția, pentru două motive principale: în 

primul rând, descentralizarea limitată a competențelor de la centru la nivel local, și în al 

doilea rând, lipsa de corelare între competențe și resurse, în special cele financiare, necesare 

pentru exercitarea acestor competențe. Această lipsă de corelare, combinată cu capacitatea 

scăzută de a genera venituri la nivel local, accentuează dependența autorităților locale de 

transferurile financiare de la nivel central și favorizează alocarea resurselor pe baza unor criterii 

arbitrare. 

În ceea ce privește alocarea de competențe, deși procesul de descentralizare a fost o 

prioritate constantă a guvernelor centrale, deconcentrarea (filiale locale / reprezentanți ale/ai 

ministerelor de resort centrale) este în continuare mijlocul preferat de furnizare și 

gestionare a serviciilor publice la nivel local, ministerele de resort gestionând cel puțin 2 

servicii deconcentrate la nivel județean și chiar regional (cu excepția a două ministere care oferă 

doar un singur serviciu de acest gen), "campionii" deconcentrării fiind Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale, fiecare însumând peste șapte (7) astfel de servicii.1 În consecință, competențele 

decizionale nu sunt întotdeauna supuse principiului subsidiarității, ceea ce favorizează birocrația 

în cadrul administrației locale și o responsabilizare scăzută a aleșilor locali.  

  

                                                           
1 Situația de la data elaborării materialului – octombrie 2013. 
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IV. CONCLUZII ȘI ORIENTĂRI STRATEGICE PENTRU 2014 - 2020 

Cauzele structurale identificate mai sus și deficiențele cheie pe care le generează explică 

într-o anumită măsură capacitatea slabă a statului de a implementa politici solide și coerente, 

orientate spre cetățeni. Această slăbiciune este reflectată, de asemenea, în capacitatea limitată de 

a negocia și a influența agenda UE, precum și în poziția vulnerabilă a instituțiilor publice în 

relațiile contractuale cu terți (firme, companii, etc.). 

În acest context, este esențial pentru România să folosească oportunitatea următorului 

exercițiu financiar de programare 2014 - 2020 pentru a aborda aceste cauze fundamentale și 

pentru a implementa în mod eficient o viziune coerentă pentru dezvoltarea administrației publice 

pe termen mediu și lung. 

 

 

PRECONDIȚII 

Pentru ca această viziune să devină realitate, trebuie să fie îndeplinite o serie de 

precondiții: 

 Voință politică și sprijin pentru reforme; 

 Necesitatea unei structuri instituționale susținute de Primul-ministru, care să 

își asume și să coordoneze reforma administrației publice; 

 O societate civilă puternică capabilă să pună presiune asupra guvernului, pentru 

a formula și implementa aceste reforme. 

În ceea ce privește reforma administrației publice, există unele domenii specifice în care 

se poate interveni pentru a aborda cauzele structurale identificate mai sus. Mai jos, sunt câteva 

posibile linii strategice, împreună cu soluțiile care pot fi concepute pentru abordarea acestor 

cauze structurale. 

 

ABORDAREA CAUZELOR STRUCTURALE 

 

1. Limitarea politizării  

După cum s-a menționat deja, politizarea în sine este un proces normal, în sensul că partidele 

politice au dreptul să numească personal politic pentru a guverna în conformitate cu programul 

lor politic. Cu toate acestea, atunci când politizarea tinde să înlocuiască sistemul de recrutare 

profesională, aceasta devine un impediment major pentru o bună guvernare. Pentru a limita 

efectele negative ale politizării este nevoie de următoarele: 

 O definiție clară a mandatelor instituțiilor publice; 

 O delimitare clară între stratul administrativ și cel politic în ceea ce privește numirile; 

 Stabilitate crescută și profesionalizarea managerilor de top din sectorul public, 

inclusiv a funcționarilor publici de rang înalt;  

 Un sistem clar, stabil și transparent de recrutare a funcționarilor publici pe baza unui 

set de competențe esențiale (elaborarea de politici, management bugetar etc.). 
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2. O viziune coerentă și coordonată pentru sectorul public și pentru țară  

În scopul de a asigura o guvernanță bună și eficientă este nevoie de o viziune coordonată atât 

pentru administrația publică, precum și pentru dezvoltarea țării în ansamblu. Cât mai mult 

posibil, ar trebui evitată fragmentarea instituțională, legală, financiară, a responsabilităților, a 

resurselor umane și a instrumentelor IT&C. 

 Asigurarea stabilității pe termen lung a structurii instituțiilor publice - structura 

guvernului – împreună cu unificarea acelor structuri instituționale / instituții care 

împart un spațiu comun de intervenție (bazat pe analize funcționale); 

 Concentrarea cheltuielilor bugetare pe un număr limitat și coordonat de priorități de 

politici; 

 Un sistem unitar de gestionare a resurselor umane, cu un plan de cariera clar și cu un 

sistem de salarizare coerent, unitar și orientat spre performanță; 

 Un proces coerent și substanțial de simplificare legislativă, în paralel cu o scădere a 

numărului de decizii ad-hoc; 

 Consolidarea instituțională și teritorială la nivelul administrației locale, pe baza unor 

criterii de eficiență și a economiilor de scară în ceea ce privește furnizarea de servicii 

publice; 

 O abordare coerentă și unitară la utilizarea instrumentelor IT&C în administrație 

(baze de date comune / interoperabile). 

 

AMELIORAREA EFECTELOR STRUCTURALE  

 

1. Schimbarea culturii administrative  

Caracteristicile predominante ale culturii administrative românești trebuie schimbate. 

Rezistența la schimbare, evitarea responsabilităților, lipsa măsurilor pro-active și mimarea 

transparenței trebuie să fie înlocuite cu o înțelegere modernă a rolului real al administrației 

publice, și anume de a servi cetățenii plătitori de impozite. 

 

 Creșterea transparenței procesului decizional și a cheltuielilor bugetare – treptat, 

administrația publică ar trebui să înceapă să utilizeze bugetele de performanță, care 

sunt mai transparente și mai accesibile pentru societatea civilă decât actualul tip de 

bugete (bazat exclusiv pe funcțiuni și capitole economice); 

 Responsabilizarea nivelului tehnic al administrației de a lua decizii prin definirea de 

roluri și responsabilități clare pentru funcționarii publici și înalții funcționari publici; 

 Reducerea birocrației prin delegarea clară a responsabilităților. 

 

2. Îmbunătățirea eficacității administrației publice  
Administrația publică trebuie să devină responsabilă pentru banii publici cheltuiți și 

rezultatele obținute în urma implementării politicilor. Această abordare trebuie să aibă în 

vedere bunăstarea cetățenilor și a societății în ansamblu. 

  

 Schimbarea treptată a procesului de luare a deciziilor, de la tipul pur legalist la un 

proces bazat pe o planificare coerentă și coordonată de politici, cu obiective clare și 

măsurabile și conectate la bugetele de performanță; 

 Introducerea unui sistem de monitorizare și evaluare a documentelor strategice și a 

documentelor de politici; 
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 Introducerea unui sistem de evaluare a performanțelor funcționarilor publici, pe baza 

realizării obiectivelor clare și măsurabile, în conformitate cu mandatele instituțiilor 

publice; 

 Nu în ultimul rând, reformarea sistemului de achiziții publice în ceea ce privește 

transparența, pe baza principiilor eficienței, eficacității și economicității (conceptul 

value for money) și debirocratizare. 


