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INTRODUCERE 

 

 

Funcţionarea sistemului serviciilor publice presupune alocarea de resurse 

financiare importante, unele dintre ele reprezentate de taxele, impozitele, 

donaţiile colectate de la populaţie. Prin servicii şi prestaţii sociale „banul 

public” se întoarce la anumite grupuri-ţină de populaţie în scopul satisfacerii 

unor nevoi reprezentând aşteptările acestora în calitate de cetăţeni. 

Multă vreme s-a considerat că în sectorul public nu poate fi vorba de 

performanţă. Realitatea este că managerii publici trebuie să gândească în optica 

de marketing situată la graniţa între logica socială şi logica concurenţială. 

Logica socială impune ca orice iniţiativă privind cantitatea şi calitatea 

serviciilor să fie determinată de interesul public general şi orientată în totalitate 

către satisfacerea acestuia. 

Logica concurenţială se exprimă prin cei „3 E”: economie, eficienţă, 

eficacitate. 

Ceea ce părea altă dată imposibil – aplicarea logicii acţiunii private în sectorul 

public – a devenit astăzi inevitabil pentru că nu se poate delimita cu precizie 

unde începe şi unde se termină sectorul public. 

În prezent termenul „public” nu mai este utilizat pentru a se face separaţia 

de tot ceea ce înseamnă privat ci este utilizat pentru a defini acele 

întreprinderi care sunt suficient de importante şi dinamice pentru a recurge 

la economia publică prin intermediul bursei, iar a intra în bursă înseamnă 

„to go public”. 

În sectorul public există o criză a criteriului de drept administrativ, în 

sectorul privat criza corespunde momentului când întreprinderea prin talia sau 

savoire-faire-ul său dispune de puterea de a controla piaţa. 
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Noul model de funcţionare a organizaţiilor publice se bazează pe o serie de 

mutaţii importante: 

• trecerea de la un tip de administraţie bazată pe propriul său mod de 

funcţionare la un tip de administraţie deschisă către aşteptările cetă-

ţenilor; 

• trecerea de la o administraţie bazată pe supunere necondiţionată la o 

administraţie responsabilă; 

• trecerea de la o administraţie verticală (unde totul este comandat de 

piramida ierarhică) la o administraţie transversală, care se bazează pe 

modul de funcţionare în reţea; 

• trecerea de la o administraţie bazată „pe cheltuieli” la o administraţie 

bazată pe „rezultate”. 

Procesul de management al oricărei organizaţii are ca finalitate 

performanţa, însă măsurarea acesteia în sectorul public este, recunosc 

majoritatea specialiştilor, un demers deosebit de dificil din mai multe motive: 

• multitudinea şi diversitatea stakeholderilor unei instituţii publice: 

clienţii curenţi şi potenţiali, cetăţenii cu drept de vot, reprezentanţii 

aleşi, organizaţiile nonprofit, grupurile profesionale, sindicatele, 

managerii publici, statul, partidele politice etc.; 

• diferenţele de valori şi percepţii vis-a-vis de performanţă pe care le 

au diferiţi stakeholderi; 

• inexistenţa unui mediu concurenţial în care sunt oferite unele 

servicii, tocmai datorită poziţiei de monopol pe care o au unele 

instituţii publice sau autorităţi administrative; 

• natura, complexitatea şi diversitatea serviciului public oferit; 

• complexitatea mediului socio-politic care generează o serie de riscuri 

cu implicaţie directă asupra obţinerii performanţelor; 
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• influenţa valorilor politice, puterea de negociere a nivelului de 

performanţă şi coordonatele democraţiei care reprezintă factori cheie 

de succes pentru obţinerea performanţei în sectorul public. 

Pornind de la aceste considerente de ordin general, în anul 1994, Stewart şi 

Walsh apreciau că măsurarea performanţei în sectorul public are la bază 

raţionamentul politic care defineşte coordonatele pentru identificarea criteriilor 

de performanţă. Pornind de la acest raţionament, sunt identificate patru 

categorii de performanţe în instituţiile publice: 

• performanţe manageriale; 

• performanţe bugetare; 

• performanţe financiare; 

• performanţe politice. 

Având la bază conceptele prezentate, am structurat cartea în 14 cursuri 

fiecare dintre ele având și o temă dedicată seminarului. Întreaga concepție a 

cărții este adaptată procesului educațional desfășurat on-line. 

Demersul este incipient și, pentru sugestii și recomandări, mulțumim 

anticipat cititorilor. 

 

                                                                                Autoarea 
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CURS NR. 1 

SERVICIILE PUBLICE – CONCEPT 

 

 

Serviciile publice – concept 

 

„Serviciile publice, în sens larg, sunt ansambluri de persoane şi lucruri 

create în vederea satisfacerii unei nevoi publice de către o colectivitate 

„publică”, supuse autorităţii şi controlului acesteia”.1  

Sectorul public este construit pe un paradox:2 el limitează libertăţile 

individuale cu scopul de a crea condiţii egale manifestării libertăţilor 

individuale. 

Sectorul public vizează: 

• instituţiile şi organizaţiile prin care se iau decizii publice în opoziţie 

cu deciziile autonome ale indivizilor; 

• consumul, investiţiile şi transferurile făcute de guvernare. 

Consumul şi investiţiile privesc mecanismele de alocare a 

resurselor şi se leagă mai mult de preferinţele cetăţenilor-

consumatori; transferurile privesc mecanismele de redistribuire a 

resurselor şi depind de concepţiile dominante în societate despre 

echitate şi dreptate socială; 

• producerea de către stat a bunurilor: 

- statul deţine în proprietate mijloace de producţie şi produce 

direct unele bunuri; 

                                                 
1 Alexandru I.  – „Structuri, mecanisme şi instituţii administrative”, Ed. Sylvi, Bucureşti, 1996, p. 114 
2 Păunescu M.  – „Management public în România”, Ed. Polirom, Iaşi, 2008, p. 30 
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- statul furnizează anumite bunuri pe care nu le produce în mod 

necesar ci le comandă fie producătorilor de stat, fie unor 

organizaţii din sectorul privat; 

- statul angajează forţă de muncă (în societăţile moderne, el este 

cel mai mare angajator). 

Serviciile publice sunt definite ca activităţi utile, destinate satisfacerii unor 

nevoi sociale. 

Prin urmare serviciul public este o activitate prestatoare în beneficiul unui 

consumator sau utilizator în acest sens vorbind despre: servicii de sănătate, 

servicii de educaţie, servicii de furnizare a electricităţii, gazelor, apei etc. 

Tot ca serviciu public este definit în sens de organizaţie, de organism 

social precum: administraţie, institut, spital, şcoală, societăţi, secretariat etc. 

În conformitate cu standardul internaţional SR ISO 9004-2: 1994 

(„Managementul calităţii şi elemente ale sistemului calităţii. Partea a 2-a: Ghid 

pentru servicii”) serviciul reprezintă „rezultatul unor activităţi efectuate de un 

furnizor de servicii – „prestator” – în scopul satisfacerii unor necesităţi ale 

clientului, atât la interfaţa client-furnizor cât şi prin activităţi interne ale 

furnizorului. Conform aceluiaşi standard terminologic internaţional este necesar 

să se facă o distincţie între „serviciu” (având definiţia de mai sus) şi „prestarea 

serviciului” (definită ca reprezentând acele activităţi ale furnizorului de servicii 

care sunt necesare pentru realizarea serviciului).3 Deci există o ofertă de servicii 

publice însă producţia serviciului public are loc numai cu participarea 

clientului. 

O definiţie mai completă considerăm a fi aceea a lui Preda M.: „Serviciul 

public este o structură organizatorică, cu sau fără personalitate juridică, 

înfiinţată în condiţiile legii de către Stat, comună, oraş sau judeţ ori de către 

particulari, înzestrată cu mijloace materiale şi băneşti corespunzătoare, care 

                                                 
3 Cătuneanu V., Drăgulănescu N., Drăgulănescu M. – „Calitatea serviciilor”, Ed. Fundaţia Română pentru 

Promovarea Calităţii, Bucureşti, 2002, p. 14 
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desfăşoară o activitate sau un complex de activităţi omogene stabilite prin 

actul de înfiinţare, în scopul satisfacerii în mod continuu şi permanent a unor 

interese generale ale unei colectivităţi”.4 

 

 

Tipologia serviciilor publice 

 

În demersul de a contura o tipologie pe baza informaţiilor din literatura 

de specialitate vom menţine în continuare cele două accepţiuni ale 

serviciului public în sens organizaţională şi în sens de prestări de beneficii, 

utilităţi de interes general (figura 1).5 

Caracteristicile serviciilor publice aflate în administrarea statului (potrivit 

sursei bibliografice mai sus menţionate) sunt: 

• în societatea care practică diviziunea muncii, nevoile individului 

sunt satisfăcute socialmente, deoarece nimeni nu produce tot ceea ce 

îi este necesar pentru consum; 

• satisfacerea socială a nevoilor indivizilor se prezintă atât sub formă 

publică (instituirea de servicii publice de către autorităţile publice) 

cât şi sub formă privată (prin procesul vieţii economice private); 

• autorităţile publice pot face uz de forţa coercitivă pentru a asigura 

derularea satisfăcătoare a vieţii economice (reglementarea preţului); 

• organizarea unui serviciu public nu exclude o activitate privată cu 

acelaşi scop (existenţa şcolilor publice nu exclude existenţa şcolilor 

private). 

                                                 
4 Preda M. – „Autorităţile administraţiei publice – Sistemul constituţional român”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 

1999, p. 616 
5 Iorgovan A. – „Tratat de drept administrativ”, Ed. Nemira, Bucureşti, 1996 ed. a II-a revăzută şi adăugită, vol. I, 

p. 16 
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Figura 1. – Formele de organizare a serviciilor publice 

 

Referindu-ne la serviciile prestate în organizaţii ale administraţiei publice, în 

instituţii publice şi în regii autonome de interes public, ele au însă şi o serie de 

trăsături particulare determinate de natura activităţii şi modalitatea de finanţare 

(tabelul 1).6 

 

                                                 
6 Alexandru I. – „Structuri, mecanisme şi instituţii administrative”, Ed. Sylvi, Bucureşti, 1996, p. 39 
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