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SISTEMUL, PRINCIPIILE ŞI AUTONOMIA
ŞTIINŢEI ADMINISTRAŢIEI

Eufemia VIERIU,
doctor оn drept ,  

Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, Romвnia

Symmary
The object of the science of administration is represented by a system of true 

knowledge deduced through logical rules from its general and special principles, 
from the scientific research of the administrative fact, from the total of the reali-
ties, life and material and spiritual activity, essentially the object of the admin-
istrative science. 

Asemănător tuturor ramurilor 
ştiinţei, concepem, analizăm şi оnţelegem 
ştiinţa administraţiei din perspectivă 
sistemică, ca fiind un sistem deschis, 
format dintr-un ansamblu de elemente 
teoretice aflate оntr-o neоntreruptă 
dezvoltare şi perfecţionare, şi care 
sunt оn interdependenţă, alcătuind un 
оntreg organizat. Ea poartă, astfel, оn 
sine оnsuşiri sistemice, puse оn lumină 
de Teoria Generală a Sistemelor care 
elaborează şi fundamentează prin-
cipii, legi şi proprietăţi caracteristice 
sistemelor оn general, indiferent de 
varietatea lor, de natura elementelor 
lor componente şi de relaţiile dintre ele. 
Acestea, şi pentru că, după cum spune 
Bertalanffy: „… fiind interesată оn car-

acteristicile formale ale ansamblurilor 
luate ca sisteme, teoria generală a siste-
melor are un caracter inter disciplinar, 
servind la investigarea fenomenelor din 
diferite discipline, ea nu este limitată la 
sisteme materiale, ci se aplică oricărui 
оntreg alcătuit din componente.

Studiul aiatemului teoretic ne per-
mite să оnţelegem şi să stăpвnim teoria 
ştiinţifică a administraţiei оn tot ce 
reprezintă ea ca fundament ştiinţific, 
teoretic şi practic, al admi nistraţiei, оn 
general, şi al administraţiei publice, оn 
special.

Ştiinţa administraţiei, asemănător şi 
altor ştiinţe sociale, are unele trăsături 
proprii:

1. Una dintre particularităţile teoriei 
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ştiinţifice a administraţiei publice constă 
оn construcţia sa sistemică distinctă, 
оn faptul că reprezintă un sistem de 
cunoştinţe adevă rate, deduse prin reguli 
logice din principiile sale generale şi 
speciale, cвt şi din cerce tarea ştiinţifică 
a faptului administrativ, din ansamblul 
realităţilor, vieţii şi activităţii mate riale 
şi spirituale din cвmpul administrativ, 
şi care formează, оn esenţă, obiectul 
ştiinţei administraţiei.

2. O altă caracteristică a teoriei 
ştiinţei administraţiei constă оn puter-
nicul său dinamism, оn dezvoltarea sa 
continuă şi fără precedent, оnnoindu-
şi continuu compoziţia categorială şi 
modificвndu-şi structura logică, оn 
timp ce alte ştiinţe au numai un caracter 
delimitat şi mai оnchis. Totodată, ştiinţa 
administraţiei este o componentă de 
seamă a va lorilor lumii contemporane 
оn care joacă un rol extrem de activ 
оn creşterea capacităţii administraţiei 
statelor, оn eforturile acestora de 
soluţionare a marilor probleme cu care 
se confruntă. Aşa cum au demonstrat 
congresele şi reuniunile internaţionale 
organizate de Institutul Internaţional 
de Ştiinţe Administrative, ştiinţa 
administraţiei militează cu ardoare 
pentru ca atвt оn plan intern cвt şi cel 
internaţional, administraţia publică 
să acţioneze cu eficacitate sporită 
оn dezvoltarea economico-socială şi 
culturală, pentru pacea şi progresul 
оntregii omeniri.

Aşadar, ştiinţa administraţiei este, 
prin ea оnsăşi, un sistem deschis şi 
dinamic al cărui conţinut оl formează 
ansamblul de cunoştinţe оn continuă 
dezvoltare şi оmbogăţire cu privire 
la administraţia publică, la ceea ce 
aceasta trebuie ca să fie acum şi la ceea 

ce va trebui să fie pe viitor. Оn acest 
fel, ştiinţa administraţiei răspunde оn 
fiecare moment problemelor concrete 
cu care se confruntă administraţia 
publică, rolul, scopul şi menirea sa fiind 
subordonate оn оntregime realizării 
unei administraţii raţionale, cu adevărat 
eficiente.

Principiile ştiinţei administraţiei
Administraţia publică se află sub 

cupola unor principii generale, fun-
damentale, comune, iar fiecare din 
subsistemele sale se află, totodată, sub 
cupola unor principii speciale şi speci-
fice, proprii.

Principiile constituţionale ale statu-
lui nostru, consacrate chiar оn titlul 
1 din Constituţia Romвniei, (intitulat 
„Principii generale”) sunt, deopotrivă, 
principii generale, atвt ale sistemului 
unitar al autorităţilor publice, respectiv, 
al fiecărei puteri – legiuitoare, execu-
tive şi judecătoreşti, cвt şi ale fiecărui 
subsistem şi structuri оn parte şi, re-
spectiv, ale fiecărei ştiinţe din spaţiul 
acestora.

О n  a f a r a  a c e s t o r  p r i n c i p i i 
constituţionale, generale, ale оntregului 
sistem al autorităţilor publice, fiecare 
dintre subsistemele sale, şi respectiv, 
fiecare ramură a ştiinţelor specifice 
acestor subsisteme, au atвt principii 
generale, efectiv proprii, care reflectă 
rolul distinct, particular pe care оl are 
fiecare, оn sistemul general, global, 
cвt şi principii speciale şi specifice 
conţinutului, metodelor şi mijloacelor 
proprii de acţiune.

Оntr-o amplă lucrare sunt formu-
late ca principii fundamentale pro-
prii dreptului muncii: neоngrădirea 
dreptului la muncă şi interzicerea 
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muncii forţate; garantarea negocierii 
colective şi individuale a contractelor 
de muncă; caracterul general obliga-
toriu al disciplinei muncii; protecţia 
multilaterală a salariaţilor; stimularea 
pregătirii şi perfecţionării profesionale; 
asigurarea dreptului de asociere liberă 
оn sindicate.

Tot aşa, Carta ONU оn articolul 2 
consacră un număr de 5 principii оn 
conformi tate cu care trebuie să acţioneze 
statele membre şi organizaţia: egali-
tatea suverană, оndeplinirea cu bună-
credinţă a obligaţiilor asumate, rezol-
varea diferendelor internaţio  nale prin 
mijloace paşnice, renunţarea la forţă sau 
la ameninţarea cu forţă, neintervenţia 
оn treburile interne ale unui stat. Iar, 
оn literatura de specialitate din acest 
domeniu s-au formulat ca principii 
generale ale dreptului internaţional: 
principiul suveranităţii, principiul 
egalităţii оn drepturi a popoarelor şi 
al dreptului de a dispune de ele оnsele, 
principiul neamestecului оn treburile 
interne, principiul soluţionării paşnice 
a diferendelor internaţionale.

Оn concluzie, apreciem ca fiind prin-
cipii generale ale ştiinţei administraţiei 
principiile generale, constituţionale 
ale Statului nostru de drept, şi care 
sunt de asemenea, principiile gen-
erale ale sistemului administraţiei 
publice, la оndeplinirea cărora ştiinţa 
administraţiei trebuie şi poate să 
contribuie direct şi efectiv, prin chiar 
menirea sa:

1. Romвnia – stat naţional, suveran 
şi independent, unitar şi indivizibil;

2. Integritatea – şi inalienabilitatea 
teritoriului Romвniei;

3. Legalitatea;
4. Democraţia constituţională;

5. Pluralismul politic;
6. Separaţia, egalitatea, conlucrarea 

şi controlul puterilor statului;
7. Demnitatea omului, drepturile şi 

libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare 
a personalităţii umane;

8. Umanismul şi dreptatea;
9. Unitatea poporului romвn;
10. Egalitatea tuturor locuitorilor 

оn faţa administraţiei publice;
11. Subordonarea administraţiei 

publice satisfacerii armonioase a inter-
eselor generale, locale şi individuale.

Оntreaga activitate de aplicare 
unitară a tuturor acestor principii 
trebuie să se desfăşoare оn lumina viz-
iunii, a scopului şi obiectivelor generale 
ale Strategiilor Guvernului privind 
accelerarea reformei şi informatizarea 
administraţiei publice.

Autonomia ştiinţei administraţiei
Examinarea оn profunzime a ştiinţei 

administraţiei, precum şi a raporturilor 
sale cu ştiinţa dreptului administrativ, 
cu ştiinţa politică şi cu celelalte ştiinţe 
sociale, este condiţionată de cunoaşterea 
şi оnţelegerea autonomiei ştiinţei 
administraţiei, a motivaţiei ştiinţifice a 
necesităţii, cвt şi a importanţei acestei 
„emancipări”. Aceasta a devenit şi mai 
evidentă, оncepвnd cu a doua jumătate 
a secolului XX, оn procesul larg al 
apariţiei şi dezvoltării a numeroase 
noi ramuri specializate ale diferitelor 
ştiinţe care şi-au impus prezenţa şi 
care cuceresc, de pe poziţii proprii, 
fundamentate ştiinţific, un fel de „su-
veranitate” epistemologică. Sunt urmări 
fireşti ale amplificării fără precedent a 
cunoştinţelor noastre, ale „exploziei” 
informaţionale, ale progresului tehnico-
ştiinţific, dar şi ale cerinţelor vieţii, ale 
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creşterii rolului statului.
„Oamenii de ştiinţă, оnainte de toate, 

au căutat prin studiile lor să ofere soluţii 
pentru perfecţionarea administraţiei 
de stat din societatea şi timpul оn care 
au trăit, aşa оncвt ni se pare firească 
varietatea de opinii existente, pentru că 
relaţiile erau diferite de la o ţară la alta, 
chiar din aceeaşi perioadă istorică”.(A. 
Iorgovan)

Astfel, ajungвndu-se la identificarea 
„faptului administrativ”, ca element 
de integrare оn imensitatea spaţiului 
administrativ, este de la sine оnţeles 
că ştiinţa administraţiei nu numai că 
are nevoie de autonomie, dar, totodată, 
оntruneşte criteriile necesare şi, efectiv, 
i se impune un asemenea statut. Оnsăşi 
consolidarea ei continuă, afirmarea 
mereu crescвndă a rolului, a necesităţii 
şi a оnsemnătăţii sale, se află оn raport 
direct cu convingerea că nici o altă 

ramură a ştiinţelor sociale – оn special, 
ştiinţa politică, sociologia, psihologiă, 
ştiinţele juridice, deşi, prin оnsăşi forţa 
lucrurilor, pătrund adвnc оn diferite 
zone ale domeniului acţiunii admin-
istrative – nu poate, оn mod obiectiv, 
sesiza оn mod sinoptic şi analiza global, 
pe deplin şi оn totalitatea sa „faptul 
administrativ”, să-l interpreteze оn 
mod aprofundat şi să emită judecăţi 
de valoare, teze şi soluţii unitare şi 
distincte.

La rвndul lor, celelalte ştiinţe sociale 
preiau acele rezultate ale cercetărilor, 
reali zate de ştiinţa administraţiei, care 
le sunt necesare оn finalizarea propriilor 
strategii şi soluţii pe care le formulează 
оn conformitate cu rolul pe care оl are 
fiecare şi scopul fiecăreia din cercetările 
lor. Ştiinţa administraţiei оndeplineşte, 
оn ansamblul acestora, rolul de liant şi 
punct de referinţă pentru toate celelalte 
ştiinţe sociale оn оntreaga problematică 

a administraţiei publice. Este оncă o expresie a autonomiei sale, a capacităţii sale 
de a unifica şi sintetiza superior totalitatea elementelor teoretice şi practice ce 
privesc administraţia, оn general, şi administraţia publică, оn special.

Fr. Von Hayek avea să afirme: „Trebuie să ne ridicăm destul de sus pentru a 
оncerca să vedem mecanismele proceselor sociale оn totalitatea aspectelor dar 
şi pentru a оmpăca, astfel, cercetarea, datorită disciplinelor nou apărute, cu o 
„suveranitate” de ordin epistemologic şi limitele acesteia din urmă cu o tendinţă 
spectaculoasă către contacte interdisciplinare.

Astfel, se impune o abordare multilaterală a administraţiei publice, a faptului 
administrativ, şi acest lucru оl poate face numai ştiinţa administraţiei. Rezultă 
acest lucru şi din raporturile sale cu celelalte ştiinţe şi discipline ştiinţifice.


