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SummarY

The permanent tendency of public administration reform and development 
is characteristic of the modern society. In these circumstances, deep knowledge 
of the administrative phenomenon for ensuring a balanced organization and a 
perfect running of the public administration is required. The task is accomplished 
by the science of administration, which aims at a complete study of the theory and 
the practice of the public administration, trying to emphasize on the regularities 
that represent the basis of its organization and running.

The knowledge of the theory and practice of other countries’ administration is 
particularly important for the process of the creation of a modern administration in 
the Republic of Moldova. From this point of view, European community countries 
present special interest for us. Therefore, we make an analysis of the evolution of 
the public administration theory in Great Britain, France, and Germany. 

 Teoria administraţiei publice оn Marea Britanie
Studierea teoriei administraţiei 

publice оn sistemul  academic englez a 
оnceput la sfоrşitul sec. XIX, cоnd pe 
lоngă Universitatea din Londra a fost 
fondată şcoala ştiinţelor economice 
şi politice. оn această şcoală, iar mai 
tоrziu la Oxford, Cambridge, Man-
chester, Liverpool şi alte universităţi, 
pоnă la cel de-al doilea război mondial, 
a fost concentrată predarea şi stud-
ierea administraţiei publice, ştiinţelor 
politice, serviciului public, dreptului 
constituţional şi administrativ englez. 

Cercetările ştiinţifice оn acest do-
meniu se reduceau, pоnă la оnceputul 

anilor ’30 ai secolului trecut, de 
regulă, la descrierea juridică formală 
a instituţiilor de stat, dat fiind faptul 
că оn acea perioadă predomina inter-
pretarea instituţională оn studierea 
administraţiei publice. Cei mai renumiţi 
savanţi оn această perioadă au fost 
E.Barcher, D.Koul, U.Robson ş.a.

оncepоnd cu anii 30 ai sec. XX, оn 
şcoala engleză de administrare publică 
оncep să domine metodele bihevioriste 
оn studierea administraţiei publice. оn 
metodologia bihevioristă s-au constituit 
două tendinţe principale – sociologică şi 
economică, izvoarele cărora au fost două 
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concepţii diferite cu privire la  natura 
comportamentului uman. Economiştii 
examinau politica şi administraţia 
publică ca sferă raţională de activitate 
a oamenilor cu scopuri stabile ce  tin-
dea spre obţinerea profitului maximal. 
Adepţii tendinţei sociologice vedeau оn 
comportamentul politic şi activitatea 
de stat rezultatul influenţei tradiţiilor 
culturale, cărora omul se supune оn 
majoritatea cazurilor inconştient.

Psihologul englez G. Wallas a atras 
atenţia оn anul 1908 asupra crizei 
din ştiinţele politice şi administraţia 
publică, care era condiţionată de faptul 
că raţionalismul a renunţat la stud-
ierea corelaţiei dintre comportamentul 
politic al indivizilor  şi „natura umană”, 
determinată de factorii culturali, sociali 
şi de rasă. 

Reprezentanţi ai curentului so-
ciologic au fost J.Berlin, W.Rees, 
R.Rose, E.Birch. оn viziunea lui 
J.Berlin, ideea de bază оn filozofia 
administrării publice este „subor-
donarea” şi „constrоngerea”.

R.Rose considera principala 
problemă a oricărui sistem politic 
existenţa sau lipsa consensului referi-
tor la autoritatea statului оn societate. 
Autoritatea puterii statului poate fi 
măsurată, pe de o parte , de gradul de 
susţinere a cetăţenilor, iar pe de altă 
parte, cum cetăţenii se subordonează 
legilor emise de această putere.

оn lucrările lui E. Birch sоnt exami-
nate trei aspecte cu privire la respon-
sabilitatea оn administraţia publică: 
responsabilitatea faţă de opinia publică; 
responsabilitatea pentru realizarea 
politicii de stat şi responsabilitatea faţă 
de parlament. оn opinia lui E.Birch, 
cultura politică engleză pune accentul 

pe al doilea tip de responsabilitate. 
Responsabilitatea membrilor guver-

nului оn faţa parlamentului se exprimă 
prin responsabilitatea fiecărui ministru 
pentru activitatea guvernului оn ansam-
blu şi responsabilitatea ministrului pen-
tru conducerea de către el a serviciului 
public. 

оn ultimele decenii, оn lucrările 
savanţilor de orientare sociologică, 
este examinată problema stabilităţii 
instituţiilor de stat. Majoritatea poli-
tologilor englezi caută motivul stabilităţii 
lor оn cultura politică a ţării. оn calitate 
de bază a analizei serveşte noţiunea con-
sensului ca procedură democratică.

оn opinia reprezentanţilor de 
orientare sociologică, gradul con-
sensului depinde de nivelul culturii 
şi activităţii politice. Oficialii aleşi şi 
funcţionarii publici susţin unanim ideea, 
că instituţiile de stat sоnt receptive la 
solicitările cetăţenilor. Aceste instituţii 
se bucură de susţinerea cetăţenilor şi 
menţinerea lor este mai importantă 
decоt orice neоnţelegere dintre puterile 
politice. 

 Cercetătorii englezi subliniază, că 
persoanele pasive, din punct de vedere 
politic, dimpotrivă, nu văd democratiza-
rea  instituţiilor de stat şi nu consideră, 
că aceste instituţii sоnt susţinute de 
societate.

Prez intă  interes  rezul ta te le 
cercetărilor cu privire la influenţa 
factorilor culturali asupra formelor 
de liderism оn structurile de stat ale 
Marii Britanii. Astfel, D. Kavanagh1 
susţine că formele de liderism care 
au apărut оn Marea Britanie nu sоnt 
compatibile cu noţiunea de liderism 
carismatic оnaintată de M.Weber. 
Realizarea capacităţilor personale de 



A
dm

in
is

tr
ar

ea
 p

ub
lic

г, 
nr

. 1
, 2

00
8

44

lider оn Marea Britanie depind оntru 
totul de instituţiile tradiţionale, оn afara 
cărora nu există promovare оn sistemul 
politic britanic. Astfel, primul-ministru 
beneficiază de autoritate оn rоndurile 
alegătorilor nu atоt pentru funcţia 
sau calităţuile sale umane deosebite, 
cоt datorită apartenenţei sale la unul 
dintre partidele politice tradiţionale. 
Conducător al unei ţări poate deveni 
numai acel, care a parcurs calea deplină 
a sociologizării politicii:  de la simplu 
membru al parlamentului pоnă la lider 
de fracţiune. Aceasta presupune sub-
ordonarea regulilor tradiţionale оn 
dezvoltarea carierei.2

оn şcoala engleză de administrare 
publică orientarea economică s-a 
dezvoltat vertiginos după cel de-al 
doilea război mondial. Spre deosebire 
de sociologi, care puneau accentul pe 
studierea influenţei tradiţiilor culturale 
şi sistemului de valori оn procesul de 
administrare, economiştii examinau 
administraţia publică ca sferă raţională 
de activitate a oamenilor. Politologul 
englez B. Barry a elaborat concepţia 
„modelului economic” al puterii de  
stat ce se realizează prin intermediul 
motivărilor şi constrоngerilor. Barry 
examinează relaţiile de putere оn 
societate prin prisma noţiunilor de 
venituri  şi cheltuieli. El susţine, că 
relaţiile de putere au loc numai atunci, 
cоnd una dintre părţi cоştigă mai mult 
pe parcursul menţinerii acestor relaţii, 
obţinоnd subordonarea celei din urmă 
cu pierderi minimale. B.Barry propune 
următorul criteriu pentru măsurarea 
gradului de supunere: supunerea lui A 
puterii B este cu atоt mai mare, cu cоt 
este mai mare dezacordul lor оn prob-
lema respectivă. Pe lоngă aceasta, A se 

supune lui B оn cazul оn care preţul 
concilierii este mai mic decоt costul 
pierderilor posibile оn cazul sancţionării 
lui de către B. Probabilitatea aplicării 
sancţiunii depinde оn ce măsură chel-
tuielile pentru aplicarea ei asupra lui B 
sоnt acoperite de  mărimea cоştigului 
оn cazul supunerii lui  A.3 

Filozoful englez M. Oakshott4 a 
elaborat două concepţii cu privire la 
procesul de administrare publică:  ad-
ministrare publică cu un anumit scop şi 
civilă. Aceste modele nu se оntоlnesc оn 
practică оn formă originală, deoarece   
prezintă o construcţie teoretică ideală. 

M.Oakshott susţine că o  administraţie 
publică bazată pe atingerea anumitelor  
scopuri examinează  cetăţenii   ca 
lucrători ai unei оntreprinderi, care 
există pentru realizarea anumitelor 
scopuri (bunăstare, nivel оnalt de 
producţie ş.a.). Valoarea omului este 
determinată оn conformitate cu aportul 
său la realizarea „interesului general”, 
ceea ce presupune subordonarea cor-
poratismului individual. Legislaţia are 
un caracter administrativ, regulatoriu 
şi aplicativ. 

Asocierea civilă, dimpotrivă, uneşte 
membrii săi, fără a-i obliga să adere la 
scopurile comune. Aceasta nu оnseamnă 
că ei activează fără nici un sens: оn acest 
caz, administraţia publică nu stabileşte 
ca obiectiv stimularea unui anumit tip 
de activitate. Totalitatea normelor de 
comportament respectate de cetăţeni 
garantează integritatea drepturilor şi 
libertăţilor lor. Astfel, „administrarea 
devine o sferă specifică limitată de ac-
tivitate pentru asigurarea şi menţinerea 
normelor generale de comportament, 
care se examinează nu ca indicaţii şi 
care impun anumite activităţi, dar ca 
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mijloc ce acordă posibilitate oamenilor 
să se ocupe,  la discreţia lor, cu orice tip 
de activitate”5. Cercetătorii оn domeniu 
susţin оnsă că această formă „ideală” 
de administrare nu este realizată оncă 
nici оntr-o ţară. Ţările europene doar 
tind spre acest lucru.

оn ultimii ani, оn şcoala engleză 
de administrare publică au apărut 
noi  tendinţe şi direcţii оn dezvoltarea 
teoriei  administraţiei publice. Una din 
cele mai influente direcţii este sistemul 
„de gоndire blоndă, tolerantă”. Repr-
ezentant al acestei direcţii este Piter  
Checkland. Sistemul respectiv pune 
accentul pe procesul de cunoaştere 
a domeniului de conducere. Această 
interpretare  permite structurarea pro-
ceselor de conducere оn baza cercetării 
diferitelor opinii, poziţii şi discutarea 
lor legală оn circumstanţe concrete. 
P.Checkland examinează soluţionarea 
problemelor оn activitatea de admin-
istrare ca un proces de cunoaştere ce 
nu se termină niciodată. оn fiecare caz 
concret, pentru elaborarea activităţilor 
de conducere este necesară studierea  
multilaterală a situaţiei şi implicarea  
tuturor „actorilor”  оn soluţionarea 
problemei.

La etapa contemporană, şcoala 
engleză de administrare publică  este 
supusă unei influenţe substanţiale a poli-
tologilor americani. Această influenţă 
se observă, оndeosebi, оn cercetările cu 
caracter aplicativ cărora li se acordă o 
atenţie mai mare decоt оn perioadele 
anterioare.

Şcoala franceză de administrare 
publică

оn Franţa, teoria administraţiei pub-
lice  s-a format оn rezultatul dezvoltării 
ştiinţei dreptului constituţional. La 

sfоrşitul sec. XIX, оn lucrările de 
drept constituţional se observa clar 
tendinţa politizării acestei ştiinţe. оn 
această perioadă a fost formulată con-
cret noţiunea de instituţie publică şi  
s-a pus baza interpretării concepţiei 
instituţionale a procesului de adminis-
trare publică.6

Clasic al teoriei administraţiei publice 
este considerat, pe bună dreptate, Henry 
Fayol. H.Fayol este cea mai importantă 
personalitate, pe care  Europa a dat-o 
ştiinţei administraţiei la оnceputul sec. 
XX. „Teoria administraţiei” lui Henry 
Fayol este expusă оn lucrarea „Ad-
ministrarea generală şi industrială”, 
publicată оn  anul 1916. El a demon-
strat, că principiile formulate de el sоnt 
universale şi pot fi aplicate, practic, 
оn diverse domenii: оn economie, оn 
administraţia publică, оn armată.

Ca urmare a investigaţiilor ştiinţifice 
şi a experienţei sale bogate,  Henry 
Fayol a elaborat o definiţie clasică a  
procesului de administrare:

 „ Conducerea оnseamnă a prevedea, 
a organiza, a da dispoziţii, a coordona 
şi a controla”.    Fayol sublinia că:

- a prevedea оnseamnă a ţine cont 
de viitor şi a elabora programul de 
activitate;   

- a organiza оnseamnă a construi 
dublul organism al organizaţiei (mate-
rial şi social);  

- a da dispoziţii оnseamnă a impune 
personalul respectiv să lucreze;

- a coordona оnseamnă a sta-
bili legături, a uni, a armoniza toate 
activităţile şi eforturile;

- a controla оnseamnă a avea grijă 
ca totul să se оndeplinească conform 
normelor stabilite şi dispoziţiilor 
date.7
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оn conformitate cu concepţia lui 
Fayol, conducerea oricărui tip de 
organizaţie (de stat sau privată) include 
şase grupuri de funcţii: administrative, 
tehnice, comerciale, financiare, de asigu-
rare şi de control. Funcţiile administra-
tive sоnt principale şi determinante, 
deoarece nici una din celelalte cinci nu 
are drept obiective elaborarea planului 
de activitate a organizaţiei, selectarea 
personalului, coordonarea eforturilor, 
armonizarea activităţilor.  Toate aceste 
sarcini constituie obiectivul principal al 
funcţiilor administrative.

H.Fayol a elaborat şi 14 principii 
generale de administrare:       

- diviziunea muncii sau specializa-
rea care permite fiecărui individ să 
lucreze оntr-un domeniu limitat, ceea 
ce determină posibilitatea sporirii 
competenţei şi, prin aceasta, a creşterii 
eficienţei;

- autoritate şi responsabilitate care 
prevăd că  puterea de a da ordine este 
contrabalansată de responsabilitatea 
pentru modul de exercitare;

- disciplina este  оnţeleasă ca „su-
punere, sоrguinţă, energie şi re-
spect”, trebuie asociată cu conducerea 
competentă şi corectă;

- unitate de comandă  prin care Fayol 
considera că un subordonat trebuie să 
primească ordine de la un singur supe-
rior. Dacă acest principiu este violat, 
„autoritatea este subminată, disciplina 
este primejduită, ordinea deranjată şi 
stabilitatea ameninţată”;

- unitatea de direcţie, principiu care 
stipulează că    oamenii angajaţi оn 
acelaşi tip de activităţi trebuie să aibă 
aceleaşi obiective cuprinse оntr-un 
singur plan;

- subordonarea interesului individual 

celui general presupune că interesele 
organizaţiei ar trebui să se afle оnaintea 
interesului indivizilor; interesul suprem 
este cel al organizaţiei;

- remunerarea personalului este 
considerată de Fayol un motivator 
important şi de aceea trebuie făcută 
corect;

- centralizarea sau descentralizarea 
оn diferite grade depind de diferite 
tipuri de organizaţii, ca şi de calitatea 
personalului angajat. оn organizaţiile 
mari, de exemplu, este necesar un anu-
mit grad de descentralizare, adică de 
delegare a autorităţii luării deciziilor 
către nivelurile inferioare;

- lanţul scalar descrie fluxul 
comunicaţional, care se realizează atоt 
pe verticală, cоt şi pe orizontală. Există 
un lanţ neоntrerupt care descrie fluxul 
autorităţii dinspre nivelurile superioare 
spre cele inferioare. Cu toate acestea, 
Fayol demonstrează că există cazuri 
оn care o acţiune poate fi realizată mai 
rapid prin comunicarea directă dintre 
persoanele de acelaşi nivel, fără ca de-
ciziile respective să mai meargă оn sus  
şi оn jos pe lanţul de comandă;

- ordine: organizaţia trebuie să 
se bazeze pe un plan raţional care să 
includă atоt ordinea materială, cоt şi 
cea socială. Ordinea materială asigură 
folosirea eficientă a timpului şi mate-
rialelor. Ordinea socială este asigurată 
prin organizare şi selecţie. оn confor-
mitate cu acest principiu, Fayol susţine 
ideea: „Un loc pentru fiecare şi fiecare 
la locul său” ;

- echitate, principiu care accentuează, 
că   pentru constituirea unui spirit de 
echitate, оn colectiv conducătorul 
trebuie să-şi trateze subordonaţii cu 
amabilitate şi imparţialitate. Astfel, va 
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obţine de la ei supunere şi loialitate;
- stabilitatea personalului:  Fayol 

consideră că eficienţa poate fi obţinută 
numai prin existenţa unei forţe de 
muncă stabile, iar organizaţiile prospere 
tind să aibă un personal de conducere 
mai stabil;

- iniţiativă: o sursă a succesului şi 
puterii unei organizaţii o reprezintă 
stimularea membrilor săi оn prezen-
tarea propriilor iniţiative;

- spirit de echipă: Fayol afirmă 
că puterea se află оn unitate. Pentru 
a fi puternică, organizaţia trebuie să 
funcţioneze ca o echipă оn care fiecare 
membru să acţioneze astfel, оncоt să 
realizeze obiectivele organizaţionale 
оn cele mai bune condiţii. Aceasta 
presupune un efort susţinut pe care 
conducătorii trebuie să-l facă pentru 
creşterea moralului angajaţilor.8 

Principiile formulate de Fayol  au o 
aplicaţie universală şi sоnt considerate 
un instrument de lucru foarte preţios 
pentru conducători. Ele constituie „fon-
dul de aur” al şcolii „managementului 
ştiinţific”.

Şcoala franceză de administrare 
publică posedă caracteristici specifice, 
care o deosebesc de alte şcoli naţionale 
– americană, engleză, germană. оn 
primele etape ale evoluţiei  teoriei 
administrării cea mai dezvoltată era 
teoria instituţiilor. M.Prelot sublinia 
că instituţiile de stat, opinia publică, 
grupurile de presiune mass-media con-
stituie cea mai sigură parte a ştiinţelor 
politice.9 

Metoda instituţională оn studierea 
administraţiei publice a dat posibilitate 
politologilor francezi să depăşească for-
malismul ştiinţei tradiţionale de drept 
constituţional. Autorii francezi nu s-au 

limitat la studierea normelor juridice, 
chemate să reglementeze funcţionarea 
instituţiilor politice, ei au studiat, de 
asemenea, cum se realizează aceste 
norme. Concomitent, оn acest proces de 
cercetare a fost examinat aspectul social   
оn funcţionarea instituţiilor sociale.

оn general, teoria administraţiei оn 
Franţa a evoluat de la studierea teoretică 
abstractă la elaborarea recomandărilor 
concrete оn procesul  de administrare. 
Cercetătorii francezi subliniază, că 
concepţiile teoretice ale  politologilor 
trebuie să fie utile pentru preşedinte, 
prim-ministru, politicieni şi demnitarii 
de stat.  Apropierea ştiinţelor sociale de 
ştiinţele politice şi interesele statului 
sоnt specifice pentru Franţa. оncă pe 
timpurile lui Voltaire şi Montesquieu  
ştiinţa avea o influenţă  substanţială 
asupra dezvoltării statului francez. 
Totodată. elaborarea concepţiilor teo-
retice nu a fost şi nu este monopolul 
savanţilor politologi, sociologi, jurişti 
sau istorici. Un aport substanţial оn 
dezvoltarea teoriei administraţiei pub-
lice l-au avut şi оl au  activiştii sociali şi 
politici, publiciştii şi literaţii.  

 Una din problemele principale 
ale teoriei administrării оn Franţa 
este problema constituirii sistemului 
optimal de relaţii оntre aparatul de 
stat şi cetăţeni. Cunoscutul politolog 
şi publicist francez P. Avril scria оn 
lucrarea „Guvernul Franţei” (1969): 
„Este necesar ca o instituţie  de stat să 
asigure la nivel naţional legătura оntre 
putere şi cetăţeni”.10

O  a l tă  t eor ie  cu  pr iv ire  la 
administraţia de tip nou a fost elaborată 
de M. Poniatowsky. El scria оn lucrarea 
sa „Alegerea speranţei” (1974), că 
revoluţia tehnico-ştiinţifică influenţează 
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considerabil politica şi administraţia 
publică. Din aceste considerente 
aparatul politic, instituţiile administra-
tive trebuie să elaboreze metode şi să 
creeze  instituţii, capabile să soluţioneze 
problemele societăţii. M.Poniatowsky 
subliniază că puterea, care se baza 
tradiţional pe dreptul moştenirii sau 
alegerii,  оn societatea modernă este 
direct legată de cunoştinţe şi este a 
tuturor membrilor societăţii. De aici 
rezultă şi disputa permanentă a  ierar-
hiei. Autorul nu pune la оndoială оnsă 
necesitatea organizării conducerii оn 
stat după principiul ierarhiei. оn acest 
context M. Poniatowsky menţionează că 
ierarhia este necesară pentru asigurarea 
libertăţii indivizilor şi dezvoltarea  lor. 
Participarea cetăţenilor la procesul de 
conducere de toate nivelurile ierarhiei 
asigură acestei societăţi stabilitate şi 
bunăstare. M.Poniatowsky subliniază că 
statul trebuie să cedeze o parte din pre-
rogative autorităţilor sau organizaţiilor  
competente.11 

O concepţie ce oglindeşte situaţia 
reală оn evoluţia  administraţiei publice 
din Franţa a fost elaborată de filozoful  
Alen. El subliniază оn lucrarea „Elemen-
tele doctrinei radicalilor” că оn statul 
francez contemporan puterea o deţin nu 
politicienii, dar оnalţii funcţionari din 
aparatul de conducere. оn acelaşi timp, 
filozoful apreciază оnalt competenţa 
funcţionarilor francezi, menţionоnd că 
concursul pentru ocuparea unei funcţii 
publice cere o pregătire temeinică. 
Comisiile de concurs оi selectează pe 
cei mai buni. 

Aceeaşi sursă  critică aparatul de 
conducere pentru ineficienţă şi irosirea 
mijloacelor financiare, precum şi pentru 
depăşirea de către aparatul birocratic a 

оmputernicirilor оn scopul soluţionării 
intereselor personale. Alen propune оn 
scopul soluţionării problemelor crearea 
unui sistem de control eficient  din partea 
alegătorilor şi a parlamentului.

Printre concepţiile bihevioriste 
cu privire la administraţia publică 
se numără şi lucrarea lui M. Crozier 
„Fenomenul birocraţiei: studierea 
tendinţelor birocratice оn organizaţiile 
contemporane şi legătura lor cu sistemul 
sociocultural оn Franţa”.  M. Crozier 
examinează legitatea funcţionării 
organizaţiei ca reflectare  a legităţilor 
psihologice. El interpretează structura 
organizaţiei ca o reţea de relaţii inter-
personale, iar dependenţa funcţională 
оntre membrii organizaţiei - ca ceva 
derivat din sistemul lor comporta-
mental. 

Tendinţa funcţionarilor pentru 
asigurarea necesităţilor de securitate 
sоnt foarte importante, оn viziunea 
lui Crozier, şi sоnt considerate ca unul 
din elementele de bază ale sistemu-
lui birocratic. Crozier consideră că 
oamenii  preferă organizaţiile biro-
cratice, deoarece anume aici ei găsesc 
independenţă şi securitate. Normele şi 
regulile asigură oamenilor protecţie, iar 
sistemul birocratic poate fi examinat ca o 
structură de apărare, care este necesară 
individului оn rezultatul vulnerabilităţii 
lui оn faţa problemelor sociale. 

Analiza şcolii franceze de admin-
istrare ar fi incompletă dacă nu am 
menţiona lucrarea ex-preşedintelui  
Franţei Valery Jiscard  d‘Estaing 
„Democraţia franceză”. Jiscard 
d‘Estaing propune оn această lucrare 
concepţia  “statului social”, subliniind 
că societatea contemporană trebuie să 
asigure tuturor membrilor săi condiţii 
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egale de a atinge bunăstarea minimă. 
Punоnd accentul pe individualism, 
iniţiativa particulară, inviolabilitatea 
proprietăţii private şi pluralismul оn 
viaţa politică, Jiscard d‘Estaing le 
consideră chezăşia succesului оn dezvol-
tarea statului şi a societăţii franceze. 

Progresul tehnico-ştiinţific, eve-
nimentele politice din ultimii ani din 
Franţa impun savanţilor şi liderilor 
politici să elaboreze noi concepţii teo-
retice.

Teoria administraţiei publice оn 
Germania

Una din cele mai influente şcoli 
europene  de administrare este şcoala 
germană. Specificul teoriei administrării 
оn Germania se exprimă prin cercetările 
teoretice fundamentale cu caracter 
filozofic. Idealismul clasic german a dat 
o interpretare specifică administrării 
publice.

De la apariţia sa, оn şcoala germană 
de administrare a fost marcat dualismul 
filozofic de interpretare a problemelor 
administraţiei publice. Astfel, aspectul 
filozofic şi cel sociologic era examinat ca 
modalitate de organizare a statului. Ma-
joritatea politologilor germani percep 
administraţia publică ca оntruchipare a 
raţiunii transcedentale, valorilor veşnice 
şi domeniului de realizare a libertăţii. 
оn această ordine de idei, H.Kun susţine 
că elementul de bază pe care trebuie să 

se fundamenteze teoria administraţiei 
este natura umană, оn virtutea căruia 
examinarea administraţiei publice 
trebuie să aibă un caracter filozofic: 
„Statul trăieşte prin intermediul omu-
lui: omul оl оnfiinţează, formează,  оl 
conduce şi оn acelaşi timp trăieşte оn 
el, percepоndu-l ca propria soartă”. O 
interpretare filozofico-antropologică a 
administraţiei publice este dată şi de alţi 
reprezentanţi ai şcolii germane.12

O abordare sociologică tipică a 
administraţiei publice o constituie 
concepţia lui V.Weber. V.Weber este 
de părerea că sistemului de adminis-
trare trebuie să i se asigure autoritate, 
dar оn acelaşi timp nu  se recomandă 
lărgirea funcţiilor aparatului biro-
cratic. V.Weber vede caracterul elitar 
al administraţiei publice оn ţările 
Europei de Est оn exprimarea esenţei 
democraţiei contemporane. оn viziunea 
lui, cei ce administrează au respons-
abilitatea de a crea elita administrativă, 
care trebuie să fie legitimată de popor, 
de opinia publică.

Savantul şi politicianul german 
Ludovig Arhard  a оnaintat o abord-
are nouă, social-instituţională a 
administrării. Această concepţie pune 
accentul pe sporirea rolului social 
al administraţiei publice. Statul şi 
instituţiile sale au fost proclamate ocro-
titoare ale binelui obştesc.

Analizоnd realitatea socială оn ţările Europei de Est, politologul german 
R.Darendorf confirmă, că repartizarea puterii оn societatea contemporană este 
destul de amorfă. Astăzi echilibrul grupurilor de interese ce concurează pe arena 
politică este оnlocuit de violenţa politică. Birocraţia, оn viziunea lui Darendorf, 
este unul din cele mai influente grupuri de interese. оn societatea contemporană 
nimeni nu este оn stare să guverneze evitоnd birocraţia şi, cu atоt mai mult, 
pronunţоndu-se оmpotriva ei.

оn teoriile administraţiei este folosită pe larg teoria conflictelor sociale, 
elaborată de R. Darendorf. El a propus metode de reglementare a conflictelor 
sociale  la diferite niveluri de administrare.
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*  *  *
Dezvoltarea teoriei administraţiei оn cele trei ţări analizate demonstrează  

că scopul final al administraţiei publice este satisfacerea nevoilor materiale şi 
spirituale ale cetăţenilor. Pentru satisfacerea acestor nevoi sоnt create instituţii şi 
оntreprinderi care se integrează оn structura administraţiei publice şi prin care se 
realizează cele mai variate prestaţii оn favoarea persoanelor fizice şi juridice.

 Pentru Republica Moldova, conturarea unei teorii ştiinţifice cu caracter au-
tonom care să-şi propună cercetarea multilaterală a administraţiei publice este 
relativ recentă. O contribuţie esenţială o are оn acest sens Academia de Admin-
istrare Publică pe lоngă Preşedintele Republicii Moldova. оn acest context, vom 
menţiona lucrările profesorului  Mihail Platon, care optează pentru edificarea 
unei discipline ştiinţifice a administraţiei publice şi cercetează bazele raţionale 
ale organizării şi funcţionării administraţiei publice.
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