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SummarY

 The complexity and multi-dimensionality of the necessary and opportune 
changes in public administration, in general, and in public management, in par-
ticular, stimulated the undertaking of an analysis regarding the impact of the “new 
public management” on the system of public administration from the Republic 
of Moldova.  The article is structured into 5 parts in order to emphasize both, on 
the distinctive aspects, and on the impact derived from the fundamental values 
and principles of the “new public management”. 

 
 Conţinutul „noului management public”. Termenul de „management pub-lic” este utilizat cu оncepere din anul 

1950. оn prezent, оn cele mai multe ţări 
europene, se face tot mai mult simţită 
prezenţa “noului management public” 
- un curent nou, la care a aderat pentru 
оntоia oară Christopher Hood оn anul 
1990, cоnd a comparat schimbările 
efectuate оn stilurile de management 
din administraţiile publice din ţările 
OECD оn anii ґ80 ai secolului trecut. 
Hood a observat un număr substanţial 
de schimbări care au avut loc şi a 
evidenţiat similitudinile dintre ele, fapt 
ce l-a determinat să le reunească sub un 
singur concept, deşi a observat că ţările 
analizate şi-au reformat administraţia 
оn mod diferit1. Astfel, această doctrină 

pătrunde tot mai mult оn domeniul 
administrării publice. Originea sa se află 
оn unirea a două curente de idei: noua 
economie instituţională şi managerial-
ismul.  Primul termen s-a constituit pe 
teoria publică, teoria costurilor şi teoria 
factorială, iar al doilea curent s-a bazat 
pe managementul ştiinţific şi orientările 
acestuia. Potrivit acestei doctrine, 
funcţionarii publici sоnt identificaţi 
cu nişte agenţi activi ai politicii  de 
dezvoltare şi nu numai ca persoane ce 
participă la implementarea acesteia. 

Adepţii ambelor curente consideră 
că „noul management public” (NMP) 
se caracterizează printr-o serie de noi  
componente: 
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- libertatea managerilor de a co-
ordona, acţiona şi garanta rezolvarea 
problemelor; 

- punerea оn practică a criteriilor 
şi măsurilor de performanţă explicite; 

- importanţa semnificativă acordată 
controlului şi rezultatelor; 

- intensificarea concurenţei datorită 
contractelor pe durata determinată şi 
a procedurilor publice de ofertare; 

- adaptarea stilului de management 
din sectorul privat; 

- introducerea disciplinei şi contro-
lului оn utilizarea resurselor; 

- o ierarhie simplificată, aplatizată, 
puternic descentralizată, cu funcţionari 
flexibili şi inovativi;

- sisteme performante pentru 
recrutarea, promovarea şi motivarea  
personalului;

- este mai preocupat de elaborarea 
strategiei decоt de deciziile punctuale;

- pune accentul pe prevenirea prob-
lemelor, nu pe rezolvarea lor;

- foloseşte mecanisme de piaţă, fie 
prin introducerea unor reguli de piaţă 
оntre furnizorii din sistemul public, fie 
prin privatizarea serviciilor publice sau 
contractarea unor firme private pentru 
a le furniza;

- se bazează pe parteneriatul  din-
tre autorităţile  administraţiei publice 
şi organizaţiile din sectorul privat sau 
nonguvernamentale;

- demonstrează un ataşament con-
tinuu faţă de оmbunătăţirea calităţii 
serviciilor;

- оmbunătăţirea sistemului de ges-
tiune a personalului public, dezvoltarea  
şi  pregătirea profesională a acestuia, 
crearea posibilităţilor reale de realizare 
a unei cariere profesionale de către 
funcţionarii publici, оmbunătăţirea 

calitativă a performanţelor profesionale, 
atitudinea faţă de cetăţean ş.a. sоnt un-
ele din orientările „noului mana-gement 
public” şi, implicit, a managementului 
resurselor umane. 

Potrivit concepţiei „noului manage-
ment public”, echitatea socială, drep-
turile minorităţilor şi alte probleme 
au fost deplasate din centrul atenţiei 
societăţii. 

Descentralizarea, fundamentarea 
proiectelor, contractelor, pregătirea per-
sonalului, оmbunătăţirea organizării, 
atitudinea faţă de cetăţean оn dubla 
sa calitate de contribuabil şi client al 
administraţiei, implicarea acestuia la 
procesul decizional constituie funda-
mentul noii orientări a managementului 
public. 

Mondializarea principiilor şi prac-
ticilor managementului public face 
parte dintr-un proces de schimbare 
mai larg, determinat de evoluţiile 
economiei mondiale оn care producţia 
este internaţionalizată, iar capita-
lurile circulă liber оntre ţări. Această 
evoluţie a fost impulsionată оn mod 
esenţial de revoluţia informaţională 
ce a contribuit la ridicarea barierelor 
naţionale. Reformele structurale şi 
instituţionale au devenit inevitabile, 
contextul internaţional a facilitat un 
schimb de know-how оn domeniul 
guvernării politice, astfel că acum gu-
vernele pot să aplice experienţa altor 
ţări pentru a-şi defini propriile opţiuni 
politice. 

Această convergenţă poate lua două 
forme: 

1) guvernele naţionale оncearcă să se 
adapteze practicilor internaţionale; 

2) guvernele naţionale оncearcă 
să preia cele mai bune practici ale 
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omologilor internaţionali. 
оn acest sens, s-a remarcat o 

tendinţă globală de imitare, tendinţă 
оn care unele administraţii copiază 
cele mai populare şi mai performante 
sisteme. Astfel, dezvoltările şi reformele 
ce au avut loc оn statele anglo-saxone 
(оn Marea Britanie şi SUA, оn special) 
au beneficiat de foarte multă atenţie din 
partea оntregii lumi. 

Modelele nu sоnt preluate complet 
(Di Maggio şi Powell - 1991, 1992), 
fiind оmprumutate doar părţi din 
sistemele compatibile. Astfel, оn ţările 
оn curs de dezvoltare, au fost adesea 
transferate principii de management 
sau noi modalităţi de măsurare a 
performanţelor economice fundamen-
tale sau ale sectorului public care nu 
au putut face obiectul transferului оn 
aceeaşi măsură. 

La nivelul democraţiilor dezvol-
tate, domeniile оn care se iau cel mai 
des măsuri sоnt: reformele financiare 
şi de management (Suedia, Finlanda, 
Olanda), descentralizarea, delegarea 
şi deconcentrarea.

Avantajele implementării concepte-
lor NMP оn sistemul administrativ al 
Republicii Moldova pot fi sesizabile, 
cel puţin, la cоteva niveluri. La nivel de 
sistem, оn general, NMP aduce noutatea 
unor concepte clasice de management 
public şi marke-ting public. Market-
ingul public demonstrează că fiecare 
acţiune iniţiată parcurge patru etape: 
a) analiză şi prognoză – оn cadrul NMP, 
informaţia se va obţine prin intermediul 
sistemelor informatice şi se referă la 
cerere (sondaje de piaţă), concurenţă, 
resurse (feedback intern), inovaţii 
(cercetare); b) planificare – va fi foarte 
descentralizată şi focalizată, context оn 

care instituţiile şi statul trebuie, mai 
degrabă, să asigure cadrul instituţional 
şi legal decоt să dirijeze; c) implemen-
tare – cu axarea pe comportamentul 
organizaţional şi pe managementul 
resurselor umane pentru a оmbunătăţi 
performanţa; d) control – ca avantaje, 
оn termenii „noului management pub-
lic”, acesta reprezintă un mod de apre-
ciere a responsabilităţii, feedback-ului 
şi adaptării. Adaptarea se va concretiza 
prin mecanismele pieţei. 

La nivelul resurselor umane, avan-
tajul clar al NMP este că el se bazează 
pe motivaţia internă datorită influenţei 
resurselor umane, aceasta оn comparaţie 
cu actualul sistem care se bazează, mai 
ales, pe motivaţia externă – o reţea 
complicată de reguli şi norme.

La nivel organizaţional, оn practică, 
deciziile sub egida NMP sоnt moti-
vate economic, bazate pe necesităţile 
şi forţele pieţei. Acest aspect poate fi 
un avantaj pentru unele autorităţi 
administrative, atоt la nivel local, cоt 
şi la cel central, unde deciziile sоnt 
mai mult determinate politic, deşi ar 
trebui fundamentate şi formulate de 
manageri publici profesionişti (exemplu 
poate servi situaţia din Primăria mun. 
Chişinău). 

 Ca mijloace organizaţionale, avan-
tajul clar al NMP este că el are reţelele 
şi sistemele puternic descentralizate, 
faţă de sistemul birocratic care are o 
strictă ierarhie piramidală. 

Actualul sistem administrativ din 
Republica Moldova se bazează pe un 
buget istoric, iar calitatea şi cantitatea 
serviciilor realizate şi furnizate de-
pind de aceste constrоngeri specifice. 
Avantajul NMP este că el se bazează 
pe rezultate, respectiv calitatea şi 
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cantitatea serviciilor necesare oferite. 
Managementul public strategic are ca 
obiectiv obţinerea de efecte pozitive, 
respectiv utilitatea serviciilor oferite 
populaţiei. 

P r i n c i p a l e l e  s c h i m b ă r i  о n 
administraţia publică din Republica 
Moldova determinate de NMP. Din per-
spectiva administraţiei publice a Repub-
licii Moldova, pot fi luate оn considerare 
două abordări principale ale NMP. Pe 
de o parte, pe temeiul „unicităţii” stat-
utului şi situaţiei societăţii moldoveneşti 
(ipoteza că am fi diferiţi şi că nici un 
model, oricоt de viabil s-ar arăta оn 
alte administraţii din Vestul sau Estul 
Europei şi din Statele Unite nu poate fi 
aplicat) se justifică un conservatorism 
excesiv care se manifestă prin lipsa 
curajului şi pregătirii necesare iniţierii 
unor schimbări pe baza unor principii 
moderne ce răspund nevoilor actuale 
din societate. Această abordare, extrem 
de prezentă оn cadrul multor centre de 
putere ce influenţează evoluţia sistemu-
lui administrativ, reprezintă unul din 
pericolele majore la adresa unei evoluţii 
pozitive a administraţiei publice din 
Republica Moldova. Cu toate acestea, оn 
prezent, Moldova se bucură de primele 
semne ale stabilităţii şi creşterii. 

Pe de altă parte, există alternativa 
оnţelegerii unui fenomen, nu numai viz-
ibil, ci şi inevitabil оn orice democraţie 
ce doreşte să-şi eficientizeze sistemul 
administrativ, să răspundă noului tip 
de aşteptări ale cetăţeanului şi noilor 
realităţi ale unei societăţi globale, infor-
matizate. Moldova urmează să оnfrunte 
provocarea unei reforme cuprinzătoare 
şi sistematice a administraţiei publice, 
care, de fapt, nu reprezintă un scop оn 
sine, ci  un instrument pentru sporirea 

capacităţii admi-nistrative a minis-
terelor şi altor instituţii publice pentru 
realizarea obiectivelor Moldovei pe ter-
men lung, inclusiv integrarea europeană 
şi dezvoltarea economică.

Această ultimă abordare nu poate 
fi concepută оn afara promovării unui 
model de management public modern, 
integrat оntr-un nou tip de cultură, 
axată pe rezultate оntr-un sector public 
mai puţin centralizat. 

Concentrarea оn direcţia reformelor 
manageriale оn administraţia publică 
determină o serie de schimbări fun-
damentale, cel puţin, оn următoarele 
direcţii: 

- limitarea dimensiunilor sectorului 
public;

- desconcentrarea оn interiorul 
serviciilor guvernamentale;

- creşterea responsabilităţii mana-
geriale;

- promovarea mecanismelor de 
piaţă;

- noi roluri/ abilităţi pentru entităţile 
guvernamentale;

- competenţe decizionale mai mari 
la nivelul operaţional;

- descentralizare şi autonomie 
financiară la nivel local;

- limitarea influenţelor politice 
asupra managementului public;

- accentuarea rolului manage-
mentului performanţei, managemen-
tului resurselor umane, managemen-
tului tehnologiei informaţionale şi 
comunicaţiilor;

- оmbunătăţ irea  re laţ ie i  cu 
cetăţeanul şi a serviciilor оn interesul 
lui.

Dincolo de aceste tehnici par-
ticulare este оnsă extrem de necesară 
conştientizarea tipului de logică ce 
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stă la baza schimbărilor sectorului 
public (necesitatea „modernizării”, 
„integrării” etc.) şi a direcţiei оnspre 
care este orientată reforma (limitarea 
dimensiunilor sectorului public/amelio-
rarea performanţelor etc.). 

Mai mult decоt orice, este оnsă 
necesară o voinţă politică vizibilă, 
coerentă şi fermă оn direcţia reformei 
administrative. Mijloacele la care face 
apel acest proces de reformă pot fi 
diferite, dar ele nu au nici o semnificaţie 
şi nici o finalitate оn lipsa iniţiativelor 
reale de reformare a serviciului public 
din Republica Moldova. 

 оn abordarea schimbărilor 
оntreprinse оn administraţia publică 
centrală, sоnt avute оn vedere mai 
multe coordonate fundamentale, stipu-
late оn reforma administraţiei publice 
centrale: 

- separarea funcţiilor politice de 
cele administrative;

- crearea şi consolidarea unui corp 
al funcţionarilor publici profesionişti şi 
neutri din punct de vedere politic;

- de f in irea  c lară  a  ro lu lu i , 
responsabilităţilor şi relaţiilor оntre 
instituţii;

- a u t o n o m i a  d e c i z i o n a l ă , 
administrativă şi financiară;

- transparenţa оn procesul politicil-
or publice;

- simplificarea procedurilor şi 
legislaţiei;

- respectul faţă de cetăţean şi preo-
cuparea faţă de problemele acestuia.

оn scopul simplificării şi optimizării 
procesului decizional, оn ultimii ani au 
avut loc deja o serie de schimbări. 

Obiectivele urmărite оn administraţia 
publică au vizat: eficientizarea actului 
de guvernare, reorientarea activităţii 

unor ministere şi reducerea unui număr 
important de autorităţi administrative,  
asigurarea unor activităţi coerente 
şi eficiente, a unor relaţii funcţionale 
normale, оnfiinţarea unor ministere 
noi, pentru a răspunde priorităţilor 
de relansare economică şi de pregătire 
a aderării Republicii Moldova la Uni-
unea Europeană, transformarea unor 
autorităţi administrative dovedite ca 
ineficiente, оnfiinţarea оn structura 
organizatorică a ministerelor a unor 
compartimente specializate.  

Coordonate ale „noului management 
public” şi impactul acestora asupra 
administraţiei publice din Republica 
Moldova. „Noul management pub-
lic” integrează o serie de principii şi 
valori esenţiale  pentru a determina 
obţinerea de performanţe după modelul 
managementului din sistemul privat: 
aplicarea principiului responsabilităţii 
manageriale, concentrarea asupra cul-
turii specifice administraţiei publice, 
autonomia managerială şi financiară, 
preocuparea pentru respectarea regulii 
„celor patru C”: coerenţă, curaj, clari-
tate şi considerare. 

оn ceea ce priveşte responsabilitatea 
managerială, aceasta este determinată 
de nevoile şi aşteptările „clienţilor” 
administraţiei publice de astăzi care 
sоnt profund diferite faţă de cele 
cultivate şi afişate оn vechiul sistem 
socialist şi bazate pe o inversare a 
rolurilor: aşteptările nu mai vin din 
partea administraţiei care, оn trecut, 
se concentra pe respectarea regulilor de 
către „cei conduşi”, ci ele vin din partea 
„consumatorilor – clienţi, cetăţeni” care 
au aşteptări diferite faţă de serviciile 
publice şi faţă de modul оn care sоnt 
trataţi de administraţie. 
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Elementele de bază faţă de acest as-
pect sоnt: consultarea persoanelor care 
vor trebui să pună оn aplicare o decizie 
оnainte ca aceasta să fie luată, respons-
abilizarea asupra realizării unor obiec-
tive (şi nu asupra оndeplinirii unor sar-
cini), delegarea deciziilor operaţionale 
la primul nivel de competenţă existent 
(principiul subsidiarităţii), favorizarea 
unei reduceri a rigidităţii şi separării 
оn funcţionarea administraţiei, atоt 
pe plan vertical (оn ceea ce priveşte 
informaţia), cоt şi orizontal (оn ceea 
ce priveşte concertarea şi coordonarea 
acţiunilor). 

Trebuie să se ţină seama şi de „regula 
celor patru C”, baza caracteristicilor 
comune ale diferitelor stiluri de man-
agement. Este vorba de:

- coerenţa declaraţiilor şi faptelor, 
a deciziilor, a obiectivelor şi a mijloace-
lor;

- curajul pentru un manager public 
semnifică luarea deciziilor, iniţiativă, 
tenacitate, perseverenţă pentru punerea 
lor оn practică, capacitatea de a rezista 
multiplelor presiuni ;

- claritatea pe care trebuie s-o 
manifeste un manager public se referă 
la clarificarea misiunii organizaţiei, viz-
iunii şi a „regulilor jocului”, precizarea 
obiectivelor urmărite pe parcursul pe-
rioadei curente, оntrevederea opţiunilor 
strategice şi a pericolelor ce trebuie 
evitate ;

- considerarea semnifică, оntоi de 
toate, atenţia acordată persoanelor, 
muncii colaboratorilor, precum şi ideilor 
şi propunerilor primite. 

Alături de acestea, managerii pub-
lici din ţara noastră trebuie să acorde 
o atenţie deosebită gоndirii strategice 
– acea componentă a profilului man-

agerului public care constă оn lărgirea 
orizontului imediat pentru a „gоndi оn 
perspectivă”. 

Nu оn ultimul rоnd, motivarea 
resurselor umane constituie una dintre 
funcţiile esenţiale pentru managerii 
publici, pentru că ei sоnt persoanele 
ce au datoria de a clarifica misiunea 
instituţiei publice şi de a stabili obiec-
tivele resurselor umane, sarcinile, 
competenţele şi responsabilităţile 
fiecăruia, nivelurile de performanţă 
determinate ce trebuie obţinute оn pro-
cesele de management şi de execuţie. 

  Managerul public   – un nou 
model de funcţionar public de con-
ducere cu rol important оn procesul 
schimbărilor administrative. Man-
agerul public reprezintă un nou model 
de funcţionar public, un adevărat agent 
al schimbării, menit să introducă o nouă 
mentalitate оn administraţia publică, 
funcţie aplicată оn majoritatea statelor 
cu o administraţie publică eficientă. 

Managerul public reprezintă o cate-
gorie distinctă de funcţionar public care 
contribuie, pe de o parte, la asigurarea 
eficienţei şi continuităţii reformei оn 
administraţia publică – de la nivelurile 
strategice la cele operaţionale. 

Profilul noului manager public 
trebuie să includă o serie de caracter-
istici esenţiale din perspectiva NMP. 
Astfel, el trebuie să fie un agent al 
schimbării, orientat către rezultate prin 
planificare şi prioritizare, orientat către 
identificarea şi implementarea de soluţii, 
cu o capacitate deosebită de evaluare a 
riscurilor, adaptabilitate, creativitate, 
fire proactivă, abilităţi de leadership, 
etică şi comportament moral. 

Rolul managerului public este de a 
sprijini politicile de reformă menite să 
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accelereze modernizarea administraţiei 
şi serviciilor publice. El conduce şi 
coordonează sau asistă coordonarea 
unor procese care prin natura lor 
necesită o perspectivă generală sau 
specifică. 

Managerii publici pot fi recrutaţi 
dintre tinerii cu rezultate remarcabile оn 
activitatea academică şi cu un potenţial 
intelectual deosebit pentru оndeplinirea 
obiectivelor ce le revin şi  formaţi pe o 
perioadă de un an sau doi оn spiritul 
valorilor promovate de NMP.  

Pentru оndeplinirea atribuţiilor, 
managerii publici trebuie să dispună de 
o  mare mobilitate оn cadrul instituţiei şi 
să fie retribuiţi cu un salariu motivant, 
fiind primii funcţionari publici care ar 
beneficia de un sistem de promovare 
rapidă оn carieră. 

Crearea postului de manager public 
(sau secretar de stat, cum a fost propus), 
cel puţin, оn autorităţile administra-
tive centrale din Republica Moldova 
considerăm că este o soluţie benefică, 
deoarece acesta, fiind o persoană 
apolitică, va fi responsabilă de ges-
tionarea autorităţii administrative şi a 
instituţiilor subordonate.

Principalele schimbări оn man-
agementul public din Republica Mol-
dova din perspectiva NMP. оn cele 
ce urmează vom stipula obiectivele 
strategice care au ca zone-cheie de 
performanţă (Key Performance Areas 
– KPA’s) domenii оn care NMP prevede 
aplicarea principiilor sale. 

1. Crearea unor structuri specializate 
de analiză şi fundamentare strategică 
оn cadrul instituţiilor din administraţia 
publică centrală şi locală, care au 
atribuţii оn analiza şi elaborarea unor 
studii de fezabilitate, studii de impact, 

elaborate оnainte de aprobarea şi imple-
mentarea lor,  pentru a reduce numărul 
actelor normative ineficiente şi, prin 
urmare, pentru a diminua şi ordona 
baza legislativă necesară оn procesele 
de management şi de execuţie. 

 2. Orientarea managementului 
funcţiei publice asupra structurii pos-
tului şi nu asupra sistemului de carieră. 
Acţiuni necesare: modificări legislative 
оn legea care reglementează funcţia 
publică care să prevadă, cel puţin, 
două elemente din cele enumerate оn 
continuare: 

- accesul la calitatea de оnalt 
funcţionar public să fie posibilă doar 
după o experienţă minimă de doi ani 
оn sectorul privat. Acest lucru concordă 
cu tendinţele NMP de a transfera bune 
practici din domeniul privat оn cel 
public; 

- fiecare autoritate administrativă 
de la nivel local şi central să-şi efectueze 
propria analiză a nevoii de formare a 
resurselor umane ; 

- introducerea posibilităţii nego-
cierii salariilor de către cei ce intră оn 
corpul funcţionarilor publici sau ocupă 
funcţii publice – apare posibilitatea 
motivării financiare şi a recompenselor 
оn funcţie de realizări. Consecinţa este 
că personalul calificat este motivat să 
rămоnă оn instituţiile publice; 

- rotaţia pe posturi şi funcţii pub-
lice de conducere pentru: evitarea 
plafonării, motivarea prin promovare, 
formarea unui „background” tipic gen-
eralist necesar unui manager cu viziune 
de ansamblu ajutоnd la оnţelegerea 
interdependenţelor intersectoriale şi 
dezvoltarea unei gоndiri sistemice co-
erente. 

3. Integrarea pe scară largă a tehnol-
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ogiei informaţionale şi de comunicaţii 
(TIC) ca pоrghie esenţială оn comuni-
carea internă, dar şi cu toţi stakeholderii 
administraţiei publice. 

Acţiuni necesare: 
- pe site-urile instituţiilor se 

comunică toate informaţiile necesare 
şi canalele prin care cetăţeanul să poată 

solicita şi obţine serviciile autorităţilor publice on line, fără deplasare la sediul 
instituţiei; 

- utilizarea semnăturii şi ştampilei oficiale electronice, este din ce оn ce mai 
sigură şi mai оntоlnită; 

- utilizarea infochioşcurilor, a bibliotecilor şi arhivelor electronice; 
- elaborarea unei baze de date  la toate serviciile publice; 
- implementarea efectivă şi оncurajarea cetăţenilor să-şi plătească taxele оn 

mod curent prin Internet; 
- creşterea transparenţei instituţionale şi, implicit, a celei manageriale. 
Adoptarea principiilor şi valorilor NMP оntr-o ţară precum este Republica 

Moldova trebuie să fie precedată de un proces sistematic de pregătire şi adaptare 
a administraţiei publice. Numai cоteva reforme ar putea fi adecvate pentru ţările 
оn curs de dezvoltare оnsă acestea trebuie precedate de „acţiuni pregătitoare” – 
de adaptare la mediul social, economic, politic şi cultural local.

Din perspectiva NMP, procesul schimbărilor оn administraţia publică din 
Republica Moldova este unul complex şi de durată care necesită un management 
public exercitat de profesionişti orientaţi spre obţinerea de rezultate, motivaţi să 
analizeze, proiecteze şi să implementeze valorile şi principiile de bază ale NMP оn 
efortul lor comun de a răspunde nevoilor şi aşteptărilor  administraţiei publice. 
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