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INCURSIUNE ÎN PSIHO-SOCIOLOGIA
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DIN
ROMÂNIA

INTRODUCERE

Psiho-sociologia administraţiei publice studiază atitudinile
şi comportamentele indivizilor şi grupurilor din administraţiile
publice. Această disciplină asigură capacitatea de a înţelege cum
trebuie conduse eficient aceste instituţii, cum pot fi ele mai bine
organizate şi cum sunt ele afectate de evenimentele din mediul
exterior. Ca ramură a psiho-sociologiei organizaţiilor, ea încearcă să
explice succesul sau eşecul în administraţie din perspectiva relaţiilor
care se stabilesc între oameni şi a valorilor care ghidează autorităţile
publice în gestionarea treburilor comunitare. Ea oferă o imagine de
ansamblu asupra motivaţiilor care îi animă pe oameni în procesele
administrative, asupra gradului lor de satisfacţie, asupra stilurilor
manageriale utilizate, asupra trăsăturilor de personalitate ale celor
implicaţi în actul decizional la nivel local şi asupra filozofiei şi
predispoziţiilor axiologice care stau la baza comportamentelor
oamenilor din instituţiile publice locale. Obiectivele acestui
domeniu sunt predicţia, explicaţia şi managementul autorităţilor
publice.
5
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Ceea ce se întâmplă în administraţia publică locală are un
impact profund asupra cetăţenilor. Paul Negulescu spunea: „Este
incontestabil că instituţiile locale joacă un rol foarte important în destinele unei
ţări. Influenţa lor se resimte asupra bunăstării generale şi chiar a vieţii politice.
În organizarea vieţii locale, acest principiu este mai uşor de dovedit ca oriunde.
Când în localitatea sa cetăţeanul constată că legalitatea domină, când
instituţiile locale se bucură de cea mai mare libertate, desigur că se naşte întrînsul spiritul de independenţă şi de demnitate”.
Peste tot în lume există administraţii locale eficiente,
rentabile şi administraţii ineficiente, falimentare. Succesul sau
insuccesul lor a fost explicat de sociologi din mai multe perspective:
accesul la resurse financiare, stilurile manageriale practicate,
sistemele motivaţionale, circulaţia informaţiilor, tipurile de
comunicare folosite, relaţiile politice utilizate, etc. În ultimii ani
cercetările internaţionale au arătat că administraţiile cu succes
recunoscut nu folosesc instrumentele raţionale ale managementului
ştiinţific, ci armonizează cât mai mult valorile lor cu cele
comunitare. Din această perspectivă, diferenţele dintre instituţiile
publice îşi găsesc explicaţia în diferenţele culturale dintre
comunităţi.
Ca şi în celelalte ţări supuse regimurilor totalitare,
administraţiile locale din România se aflau în 1990 la acelaşi nivel
sau la niveluri apropiate de dezvoltare. Centralismul şi egalitarismul
au fost valori apreciate ani îndelungaţi chiar şi după căderea
comunismului. În numele acestor valori, instituţiile locale prost
conduse şi organizate au fost sprijinite prin devalizarea acelora care
dovedeau randament, supleţe şi adaptare. Preţul aderării la aceste
valori este azi cunoscut: România este una din cele mai înapoiate
ţări europene.
Deşi a fost un obiectiv prioritar declarat al tuturor
guvernelor post-decembriste, modernizarea administraţiei publice s6

Atitudini şi valori în administraţia publică locală

a făcut până acum cu paşi mici, rapoartele Uniunii Europene şi
Băncii Mondiale arătând frecvent că România a întreprins cele mai
puţine măsuri în vederea apropierii administraţiei de cetăţeni.
În vederea reducerii acestui handicap, autorităţile centrale
au adoptat în ultimii ani o serie de legi, decrete, hotărâri şi
ordonanţe în numele unor valori pentru care s-au purtat serioase
bătălii politice: descentralizare, autonomie, privatizare, proprietate,
etc. Aplicarea acestor legi nu a avut efectul scontat: dezvoltarea,
implicarea şi participarea cetăţenilor, transparenţă, echitate,
rentabilitate. Noul set de valori a fost cu greu acceptat de modelele
tradiţionale, iar această acceptare s-a făcut treptat şi în grade diferite
de la o zonă la alta, de la oraşele mari la unităţile administrative mai
mici. În multe din ele se constată o orientare dominantă ambiguă: sa renunţat la vechi obiceiuri, dar cele noi nu trezesc prea mult
interes. În plus, nemulţumirile, apatia, absenteismul, neimplicarea
cetăţenilor au atins cote destul de ridicate, aceste stări
manifestându-se la alegerile locale prin slaba prezenţă la vot,
oamenii fiind prea puţin convinşi că noii aleşi vor putea să aducă
schimbări importante în localităţile lor. Lipsa unui control minimal
din partea societăţii civile asupra modalităţilor în care au fost
gestionaţi banii publici a întărit această stare de spirit.
Studiile sociologice arată că administraţiile care cunosc
succes în perioade de criză au în frunte lideri care reuşesc să ghideze
instituţiile, oferind atât securitate şi mecanisme de adaptare şi
integrare a membrilor săi, cât şi un entuziasm şi o participare a
comunităţii la implementarea valorilor lor. Dificultăţile devin de
nedepăşit atunci când se constată evidente incompatibilităţi între
valorile centrale şi cele locale, între cele ale primarilor şi cele ale
consilierilor, între cele ale administraţiei şi cele ale populaţiei.
Modernizarea administraţiei publice locale are două
componente: una “hard”, instituţională şi una “soft”, cultural7
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valorică. Paşii întreprinşi până acum pentru reformarea
administraţiei din România au vizat în principal componenta
“hard”: s-au adoptat noi legi, s-au înfiinţat noi structuri şi
departamente, s-au introdus noi programe de dezvoltare - toate
copiind modelele occidentale de succes. Componenta “soft”, care
presupune adoptarea unor noi mentalităţi, unor seturi de valori,
unor principii şi norme care să orienteze comportamentele în
administraţie - a fost de multe ori ignorată, considerându-se că
oamenii vor reacţiona favorabil la schimbările structurale şi îşi vor
modela atitudinile cu relativă uşurinţă.
Cercetătorii au demonstrat că asimilarea unor noi sisteme
sociale suportă unele constrângeri în funcţie de mediul în care are
loc, de filozofia şi valorile împărtăşite de cei care trebuie să le aplice
şi de cei care trebuie să le suporte. Modele care au avut un succes
incontestabil în occident au suferit un eşec răsunător când au fost
aplicate în alte ţări, deoarece filozofia care stătea la baza lor venea în
contradicţie cu valorile general acceptate în acele state. Pe de altă
parte, valorile administraţiei vest-europene au fost destul de rar
explicate cu claritate, fiind cel mai adesea demonetizate printr-o
prezentare simplistă (în campaniile electorale) sau tehnicistă (prin
utilizarea unor concepte greoaie: gigacalorie, agenţi termici, etc.).
Specialiştii occidentali au ajuns la concluzia că o bună
guvernare locală, de tip antreprenorial se bazează pe câteva principii
fundamentale: “Promovează competiţia între ofertanţii de servicii.
Împuterniceşte cetăţenii prin mutarea controlului din mâna birocraţiei în cea a
comunităţii. Măsoară performanţa propriilor agenţii, centrându-se nu pe inputuri, ci pe rezultate. Se conduce după propriile scopuri, propriile misiuni - nu
după reguli şi reglementări. Redefineşte proprii clienţi ca beneficiari şi le oferă
şanse de alegere - dintre şcoli, dintre programe de instruire, dintre opţiuni de
locuire. Previne problemele înainte de a apare, în loc ca pur şi simplu să ofere
servicii ulterior. Investeşte energii în câştigarea de bani, nu în cheltuirea
8

Atitudini şi valori în administraţia publică locală

acestora. Descentralizează autoritatea, promovând conducerea participativă.
Preferă mecanismele pieţei celor ale birocraţiei. Se centrează nu pe oferirea de
servicii publice ci pe catalizarea acţiunii tuturor sectoarelor - publice, private şi
voluntare - pentru a rezolva problemele comunităţii” (D. Osborne şi T.
Gaebler “Reinventing Government. How the entrepreneurial
spirit is transforming the public sector”, New York, 1993).
Declarativ, la aceste principii au aderat toţi factorii implicaţi
în procesul de reformare administrativă din România. În realitate
însă, modelele tradiţionale au rădăcinile puternic ancorate în
mentalitatea decidenţilor locali. Explicaţiile subdezvoltării
comunităţilor tind să se axeze prioritar pe aspectele financiare,
politice sau ale opiniei publice şi mai puţin pe climatul psiho-social
existent în instituţiile pe care le conduc sau pe valorile pe care le
îmbrăţişează.
O evaluare sistematică a competenţelor personalului din
administraţia publică era necesară pentru a obişnui atât autorităţile,
cât şi cetăţenii cu ideea unui control regulat, ale cărui rezultate să fie
făcute publice. Pentru a fi cât mai completă, evaluarea trebuie să
abordeze atât artefactele vizibile (stiluri de viaţă, istorii şi legende,
climatul din instituţii, calitatea serviciilor publice), cât şi pe cele de
profunzime, legate de personalitatea autorităţilor (aşa cum este ea
percepută de cetăţeni, de ele însele şi de psihologi), de complexul
motivaţional şi axiologic.

9
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METODOLOGIA UTILIZATĂ

Pentru a evidenţia resorturile psiho-sociologice care
frânează sau facilitează adaptarea României la modelele
administrative occidentale, Biroul de Cercetări Sociale (BCS) a
efectuat în perioada ianuarie – mai 2001 o serie de cercetări cu
sprijinul Fondului de Modernizare a Administraţiei Publice Locale
din cadrul Programului PHARE al Uniunii Europene.
Lucrarea de faţă sintetizează rezultatele acestor studii. Ele
au fost agreate de Uniunea Europeană deoarece veneau în
întâmpinarea obiectivelor ei fundamentale de modernizare a
administraţiei publice locale, care vizează în principal:
subsidiaritatea (apropierea deciziei politice de cetăţeni), autonomia
locală (reducerea dependenţei de autorităţile centrale), transparenţa
instituţională (vizibilitatea actului decizional), respectul pentru
cetăţean şi implicarea în gestionarea comunităţilor şi a altor actori
sociali (organizaţii neguvernamentale, unităţi administrative din alte
zone sau ţări, asociaţii profesionale, etc.).
Cercetările BCS au urmărit să măsoare câteva aspecte:
➢ Gradul de satisfacţie faţă de modul în care au fost administrate
de către noii primari serviciile şi utilităţile publice: iluminatul
stradal, transportul în comun, ordinea publică, alimentarea cu
apă, curăţenia străzilor şi a parcurilor, întreţinerea unităţilor
sanitare, culturale, sportive, şcolare, protecţia mediului
înconjurător, canalizarea, termoficarea, spaţiile de agrement,
10
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cimitirele, supravegherea câinilor vagabonzi,
gunoaielor, administrarea pieţelor, etc.

reciclarea

➢ Percepţia competenţelor noilor primari: capacitatea (inteligenţa,
comunicabilitatea, originalitatea, vivacitatea), responsabilitatea
(perseverenţa, iniţiativa, excelenţa, încrederea, siguranţa),
statutul (popularitatea, relaţiile, nivelul socio-economic), reuşita
(instrucţia, cunoştinţele manageriale), etc.
➢ Structurile participative dezvoltate de noile autorităţi: contactul
cetăţenilor cu reprezentanţii APL, greutatea rezolvării
problemelor, renumele şi notorietatea primarilor, consilierilor,
funcţionarilor, vizibilitatea lor pe străzi, în pieţe, în instituţii,
contactul direct cu ei, sistemele de informaţii utilizate.
➢ Priorităţile administrative (agenda-setting) ale cetăţenilor şi ale
autorităţilor, filozofia şi valorile lor comunitare, factorii care
stimulează participarea, ataşamentul faţă de localitate,
speranţele de viitor.
➢ Motivaţiile, satisfacţia, randamentul, stilurile de conducere ale
autorităţilor publice.
➢ Valorile împărtăşite de reprezentanţii APL; trăsăturile lor de
personalitate.
➢ Corupţia în administraţie: solicitările şi favorurile cerute sau
primite, evaluarea ei cronologică, amploarea ei la diferitele
niveluri administrative, factorii care o favorizează, etc.
➢ Atitudinea cetăţenilor şi a autorităţilor faţă de diferite aspecte
comunitare: câinii vagabonzi, trecerea poliţiei, a şcolilor, a
penitenciarelor în administrarea primăriilor, construcţiile
neautorizate, rolul ONG-urilor şi al partidelor politice în
sprijinirea sau îngreunarea dezvoltării localităţilor, formele de
asociere dintre localităţi, etc.
11
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Pentru măsurarea acestor obiective au fost întreprinse mai
multe tipuri de cercetări. Astfel, în perioada 17–29 ianuarie s-a
desfăşurat primul sondaj de opinie în rândul cetăţenilor, care a
cuprins 1372 subiecţi, selectaţi pe principiul cotelor şi al rutelor din
104 localităţi urbane şi rurale din 38 de judeţe.
În acelaşi timp s-a desfăşurat şi un sondaj de opinie în rândul
autorităţilor publice locale, care a cuprins 563 de personalităţi:
primari, viceprimari, consilieri locali şi funcţionari publici. Ei au fost
selectaţi din 120 de localităţi urbane şi rurale din toate judeţele ţării.
În perioada februarie–martie au fost aplicate o serie de teste
psihologice pe un lot de 250 de persoane din administraţia publică
locală, selectate din 85 de oraşe şi sate din 35 de judeţe.
În intervalul 2–11 aprilie s-a consumat cea de-a patra etapă a
proiectului, care a constat dintr-un sondaj de opinie efectuat în
rândul a 1323 cetăţeni adulţi, intervievaţi în 107 localităţi urbane şi
rurale din 40 de judeţe.
În săptămânile imediat următoare (11–30 aprilie) s-a derulat cel
de-al doilea sondaj cu autorităţile, care a cuprins 507 reprezentanţi
ai administraţiei publice locale din 84 de oraşe şi sate din 36 judeţe.
Ultima fază a proiectului – a doua baterie de teste psihologice –
s-a desfăşurat în perioada 17 aprilie–7 mai şi la ea au participat 303
primari, viceprimari, prefecţi, subprefecţi, funcţionari publici,
consilieri locali şi judeţeni. Ei au fost aleşi din 88 de localităţi din 37
judeţe.
Temele abordate în fiecare din aceste etape au fost stabilite în
cadrul unor focus–grupuri, la care au participat peste 100 de
primari, sociologi, psihologi şi ziarişti. Aceste ateliere de lucru au
avut ca puncte de reper studiile întreprinse de institutele similare
12
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din peste 20 de ţări din Europa, America, Asia şi Australia.
Amploarea acestui proiect face din el cel mai mare studiu psihosociologic efectuat vreodată în România în domeniul administraţiei
publice, fapt recunoscut atât de reprezentanţi ai Uniunii Europene,
cât şi de personalităţile implicate.
Concluzii ale acestor studii – extrase din buletinele BCS – au
apărut în presa centrală (Naţional, Ziua, România liberă, Cotidianul,
Curentul, Evenimentul zilei, Ultima oră, Independent, Televiziunea
Română, Pro-tv, Radio România, Contact, Europa FM, etc.),
precum şi în peste 90 de ziare, televiziuni şi radiouri locale. În plus,
materiale sintetice referitoare la această temă au fost trimise
principalelor reviste ştiinţifice româneşti şi europene, ele urmând să
fie tipărite în viitorul apropiat.
Stocată în memoria calculatorului, această masă uriaşă de
informaţii depăşeşte cu mult capacitatea noastră de a o publica.
Analizele care urmează sunt inevitabil vulnerabile deoarece, din
dorinţa de a prezenta o viziune de ansamblu asupra administraţiei
publice locale, elimină multe din nuanţele reliefate de anchetele din
teritoriu. În plus, ele nu pot demonstra relaţiile cauzale care se
stabilesc între fenomenele şi procesele care se petrec în
administraţie şi nu surprind relaţiile informale existente între cei
implicaţi în aceste procese sociale. Efectuate însă în mai multe
etape, aceste cercetări permit conturarea cu relativă exactitate a
dimensiunii şi a dinamicii fenomenelor administrative.

13
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PERCEPŢIA PRIMARILOR
Alegerile locale au adus în fruntea primăriilor noi personalităţi
în aproape jumătate din localităţile ţării. Această schimbare a fost
percepută de marea majoritate a concetăţenilor. Cei mai mulţi dintre
ei îşi cunosc primarul după nume. Există însă şi un segment de
populaţie – sub 5% – care nu cunoaşte cine este în fruntea
primăriilor, compus cu preponderenţă din oameni foarte vârstnici,
fără studii şi cu venituri foarte scăzute. Pentru cei mai mulţi oameni,
alegerile locale au reprezentat un fenomen care a suscitat viu
interes. Ei au fost atenţi la promisiunile făcute de competitori şi leau rămas relativ pregnant întipărite în memorie declaraţiile şi
comportamentele celor care au câştigat fotoliul primăriei.
La mai bine de jumătate de an de la aceste alegeri, oamenii sunt
mulţumiţi de ce au ales. Consideră că succesul primarului lor se
datorează în primul rând meritelor lui personale (36%) şi cred că
acesta a fost impulsionat să candideze datorită responsabilităţii faţă
de comunitatea din care face parte (24%).
Rezultatul alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din noiembrie
2000 a schimbat percepţia populaţiei faţă de problemele şi
personalul din administraţia publică locală, făcându-se vizibilă o
stare de aşteptare a unor mari transformări la nivel comunitar.
Capitalul de încredere al noului guvern s-a răsfrânt şi asupra aleşilor
locali, a căror popularitate a crescut mai mult decât înainte şi după
alegerile locale din iunie 2000. Primarii au fost investiţi cu mai
multă simpatie populară decât au avut înainte şi imediat după ce au
fost aleşi. Astfel, ei se bucură de un bun renume pentru două treimi

14
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din concetăţenii lor, pe când prostul renume nu le este imputat
decât de 16% din localnici.
Cauzele acestui bun renume se datorează unor însuşiri
personale pe care electoratul i le atribuie şi care sunt – după toate
teoriile din domeniu – compatibile cu o bună guvernare locală:
ambiţie, popularitate, comunicare cu cetăţenii, experienţă de
conducere, inteligenţă, curaj, etc. Acest portret idilic este umbrit
doar de lipsa instrucţiei şcolare în domeniul administrativ şi de cea a
originalităţii, a imaginaţiei profesionale.
Aceste calităţi sunt diferit percepute pe medii de rezidenţă
(urban / rural) şi pe zone geografice. Astfel, primarii Bucureştiului
par mai inteligenţi, mai originali, mai dinamici şi cu spirit de
iniţiativă, mai competenţi şi eficienţi, mai instruiţi şcolar în
domeniul administrativ, mai autoritari şi mai ambiţioşi decât cei din
mediul rural. Primarii din Moldova sunt apreciaţi ca fiind mai
comunicativi cu cetăţenii, mai populari, mai perseverenţi, cu o
poziţie socială şi financiară mai bună, mai curajoşi, cu o experienţă
de conducere mai mare decât cei din alte zone geografice şi istorice,
iar cinstea şi onestitatea sunt valori apreciate mai ales la primarii
ardeleni.
Bunul renume al primarilor este datorat în mare măsură şi
gradului lor de autoapreciere, care este la cote foarte ridicate.
Studiile internaţionale referitoare la această problemă arată că
autoaprecierea pozitivă are atât efecte benefice, cât şi malefice. Cei
care au o autostimă înaltă tind să fie mai fermi, mai motivaţi în ceea
ce fac şi să aibă mai multă siguranţă în forţele proprii. Pe de altă
parte, diferenţele prea mari de percepţie între primari şi cetăţeni
deteriorează abilităţile de negociere şi inhibă oamenii în a cere
ajutorul primăriei. În plus, o încredere în sine excesivă îi determină
deseori pe primari să evite căutarea informaţiilor critice pentru
rezolvarea unei probleme sau a informaţiilor care le-ar deteriora
15
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propria imagine, ducând la o inadaptabilitate şi la o închidere faţă de
mediul exterior (după J. Brockner „Self-esteem at work: research,
theory and practice”, Lexington, M.A., 1988)
Există o diferenţă medie de percepţie între primari şi cetăţeni
de 27%, diferenţă ce creşte la peste 40 de procente în privinţa
cinstei, onestităţii şi a responsabilităţii faţă de cetăţeni – calităţi pe
care primarii şi le consideră fundamentale, iar populaţia le apreciază
ca fiind periferice în structura lor de personalitate (locurile 13 şi 14,
faţă de 2 şi 3).
Opinia primarilor
despre ei înşişi
Opinia cetăţenilor
despre primari
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Cercetările BCS au constatat o tendinţă a persoanelor tinere din
administraţia publică locală de a se autoaprecia mai pozitiv decât
cele trecute de 60 de ani. Autostima e crescută la primarii
bucureşteni şi e scăzută la cei din Moldova – în condiţiile în care
evaluarea autorităţilor de către cetăţeni este mai favorabilă pentru
cei vârstnici şi pentru cei din estul ţării. Primarii realeşi în funcţie se
evaluează într-un mod mai apropiat de cel al concetăţenilor lor, pe
când cei recent intraţi în structurile administrative tind să-şi
exacerbeze calităţile personale (ei cred că oamenii i-au ales pentru
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că sunt inteligenţi, competenţi, responsabili şi minimalizează rolul
partidelor care i-au susţinut şi dorinţa de schimbare a predecesorilor
lor).
Analiza fiecărei trăsături de personalitate menţionate în funcţie
de apartenenţa politică relevă câteva aspecte interesante. Astfel, cei
mai inteligenţi se cred cei aleşi pe listele PNŢCD şi UFD şi cei din
Bucureşti. Cei mai comunicativi cu cetăţenii – cei din PDSR şi
PRM. Cei mai originali – din APR, PD şi partidele mici. Cei mai
perseverenţi – din PNL şi PD. Spiritul de iniţiativă îl manifestă cei
independenţi, alături de primarii UFD şi PRM. Încrederea cea mai
mare în oameni şi-o declară cei din PD, PDSR şi PRM. Tot ei se
cred şi cei mai competenţi şi mai eficienţi. Liderii locali ai PRM şi
UDMR cred că se bucură de o apreciere publică mult mai mare
decât cei din PNŢCD, UFD sau APR. PDSR-iştii se laudă cel mai
frecvent cu relaţiile lor cu alte autorităţi, spre deosebire de cei din
PRM. Cei mai bine instruiţi în şcoli administrative se declară cei din
PNŢCD şi UFD, iar cel mai puţin instruiţi – cei din APR. Primarii
PDSR, UFD şi cei din partidele mici se cred cei mai cinstiţi, prin
comparaţie cu cei din PRM – care se apreciază cel mai mult ca
necinstiţi (12,5%). Primarii PD şi PRM se consideră mult mai
curajoşi decât cei din UFD şi APR, iar cei din PNL, PRM şi APR se
cred cei mai ambiţioşi primari din ţară.
Bunul renume al primarilor se datorează în mare măsură
vizibilităţii lor în spaţiul public local în ultimii ani ca oameni
interesaţi de buna gospodărirea a treburilor comunitare şi nu ca
simpli cetăţeni. Viaţa lor personală, activitatea dinainte de 1989,
oamenii din anturajul lor sunt elemente prea puţin importante în
construirea unei opinii publice despre ei.
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In legatura cu primarul localitatii dvs:
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În schimb, ieşirea primarilor în public, pe străzi, în pieţe, prin
cartiere, în presă, contribuie foarte mult la sporirea capitalului lor de
încredere. Modelul pe care încearcă să-l cultive primarul general al
Bucureştiului Traian Băsescu (discurs public tranşant, apel la
instaurarea legilor, dinamizarea activităţilor din primării, atragerea
altor parteneri în actul guvernării locale, etc.) a fost preluat şi de alţi
primari, reuşind să capteze astfel o atenţie mult mai mare a
concetăţenilor lor faţă de problemele de interes comunitar.
Noul stil de guvernare locală, împreună cu capitalul de
încredere sporit în urma alegerilor parlamentare au propulsat
primarii la un grad de apreciere cu mult mai ridicat decât cel al
reprezentanţilor altor autorităţi locale: medicii şi personalul sanitar,
funcţionarii publici, consilierii locali, poliţiştii, prefecţii şi
reprezentanţii justiţiei, popularitatea lor fiind depăşită doar de cea a
profesorilor.
Această popularitate pare să estompeze conflictele lor cu
celelalte autorităţi menţionate, percepându-se mai degrabă relaţiile
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lor de bună colaborare. Atipic e cazul Bucureştiului, unde
cooperarea cu alte autorităţi e mai rar menţionată, fără a reduce
aprecierea primarului general.
Stilul managerial de tip antreprenorial, occidental, adoptat de
primari odată cu preluarea mandatului în iunie 2000 a presupus şi
respectarea promisiunilor făcute în campania electorală. Dacă
acestea au fost de multe ori populiste şi greu realizabile, primarii au
arătat alegătorilor lor că au depus eforturi numeroase pentru
îndeplinirea lor, iar acest lucru a fost perceput de electorat: 61% din
cetăţeni consideră că primarii lor s-au străduit să-şi îndeplinească
promisiunile făcute în alegeri, iar 55% sunt mulţumiţi de realizările
lor din primul an al acestui mandat. Dezbaterile asupra
descentralizării serviciilor şi utilităţilor publice au impus în
conştiinţa colectivă ideea că una din cauzele sărăciei localităţilor o
reprezintă insuficientele mijloace de care dispune primarul pentru
rezolvarea problemelor comunitare (doar 44% din cetăţeni cred că
acesta dispune de suficiente împuterniciri pentru a guverna eficient).
Ceea ce vor oamenii de la primarii lor este ca ei să se supună
întotdeauna legilor (81% - faţă de 12% câţi sunt de acord ca ei să
ocolească legea atunci când interesele primăriei o cer), să fie bune
exemple pentru ceilalţi (79%), să fie buni organizatori (75%), să fie
cinstiţi (65% - chiar dacă aceasta înseamnă mai puţină eficienţă), să
facă lucrurile cu măsură (62% - şi mai puţin să experimenteze
lucruri noi: 32%), să respecte punctele de vedere ale celorlalţi (56%
- şi nu să-şi impună punctul de vedere: 37%).
Aceste cerinţe ale electoratului cunosc diferenţieri semnificative
de la o zonă la alta, de la o localitate la alta. Astfel, bucureştenii pun
mai mult accent pe respectarea legilor decât ardelenii, deoarece în
capitală ele au fost cel mai frecvent încălcate. În Banat şi Crişana
localnicii sunt mai toleranţi în faţa încălcării legilor în interesul
primăriei deoarece exemplele de dincolo de graniţă le-au arătat că
19

Atitudini şi valori în administraţia publică locală

subdezvoltarea locală este cauzată şi de legile ambigue, centraliste şi
făcute în interesul unei clientele politice. În Ardeal experimentarea
unor lucruri noi în vederea creşterii gradului de civilizaţie este
aproape de două ori mai bine văzută decât în Muntenia – unde se
preferă îndeplinirea lucrurilor după măsurile cunoscute. În
Bucureşti oamenii îl apreciază pe primarul Traian Băsescu deoarece
îşi impune punctul de vedere în pofida celorlalte autorităţi, pe când
în Moldova acest lucru nu este apreciat la ceilalţi primari, cărora li
se cere să respecte opiniile membrilor consiliilor locale şi judeţene.
Dincolo de aceste diferenţieri, sondajele BCS au arătat că există
o suprapunere a valorilor cetăţenilor cu cele ale primarilor, iar
această suprapunere este un factor favorizant al succesului în
gestionarea unei primării. Între ceea ce vor cetăţenii de la un
primarii lor şi ceea ce vor primarii de la ei înşişi nu există diferenţe
majore. Ele există doar între primarii diferitelor formaţiuni politice.
Ce este cel mai important pentru un primar ?
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MOTIVAŢIA
Aprecierea de care se bucură din partea opiniei publice
reprezintă pentru primari un important factor motivator în
activităţile pe care le depun. Încrederea pe care o au oamenii în ei a
constituit de altfel şi principalul motiv pentru care au candidat în
alegeri (44%). Cu această încredere se laudă de trei ori mai frecvent
primarii din Muntenia decât cei din Bucureşti, pe când aceştia din
urmă se laudă cu însuşirile lor intelectuale de trei ori mai mult decât
cei din Moldova şi de 6 ori mai mult cu energia de care dau dovadă,
recunoscând însă mai frecvent decât alţi primari că deţin funcţiile
datorită partidului pe care l-au reprezentat (factor apreciat doar de
14% dintre aleşii locali).
Tinerii primari din fruntea administraţiilor locale declară de 13
ori mai des decât vârstnicii că însuşirile intelectuale i-au propulsat în
funcţie. Cei de 30-40 ani se consideră cei mai experţi în problemele
administrative, cei de peste 65 ani se cred cei mai omenoşi şi cu un
capital de încredere în ochii publicului mult mai mare, iar partidul
sub sigla căruia au candidat reprezintă cauza principală pentru care
deţin funcţiile mai ales pentru cei cu vârste între 50-60 ani.
Încrederea pe care o au oamenii în ei mai este menţionată
frecvent şi de cei care au candidat ca independenţi (58%), dar şi de
liderii PRM şi PNL; pregătirea în domeniul administrativ stă la
originea alegerii celor din UDMR şi din partidele mici, ca şi omenia
de care au dat dovadă de-a lungul timpului; meritele partidului pe
care l-au reprezentat sunt recunoscute cel mai frecvent de cei din
PDSR şi PD, programul propus – de cei din PNŢCD şi PRM, iar
spiritul de iniţiativă – de cei din UFD.
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Complexul motivaţional al primarilor a fost studiat în funcţie
de mai multe variabile. Alături de motivele alegerii lor în funcţie,
cele ale acceptării posturilor au surprins şi alte aspecte, precum cele
materiale, de status, de competenţă, de responsabilitate, de putere,
etc. Comparaţia dintre opiniile cetăţenilor şi cele ale primarilor pe
această temă sunt relevante.
Ce l-a determinat pe primar să accepte această funcţie ?
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Graficul de mai sus arată că electoratul atribuie primarilor
intenţii mai mercantile, pe când ei îşi menţionează motivaţii mai
nobile. Astfel, primarii se cred de aproape 3 ori mai responsabili
faţă de comunitatea din care fac parte decât cetăţenii acelor
comunităţi. Menţionarea acestei responsabilităţi creşte odată cu
înaintarea în vârstă, ajungând să fie exprimată în proporţie de 100%
ca factor determinant al alegerii funcţiei de către cei trecuţi de 65
ani. Ea e semnificativ mai des exprimată de cei care au candidat ca
independenţi (84%), de cei din APR, PD şi partidele mici (peste
70%) şi este cea mai scăzută la cei din PRM (25%), la autorităţile
bucureştene şi la cei tineri.
Necesitatea valorificării competenţelor deţinute este un factor
motivator puternic mai ales pentru liderii locali ai PNŢCD (36%),
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fiind nul pentru candidaţii independenţi şi pentru cei trecuţi de 65
ani şi nesemnificativ pentru cei din APR şi PD.
Sprijinul partidului din care fac parte a contribuit la acceptarea
funcţiei de primar mai ales pentru cei care au candidat pe listele
PRM, la fel ca şi posibilitatea de a decide asupra celorlalţi.
Sondajele BCS au constatat o anumită disimulare în discursul
primarilor, o tendinţă de a-şi arăta o altă faţă decât cea reală (reieşită
din testele psihologice şi din declaraţiile concetăţenilor). Adepţi ai
unei filosofii de tip comunist conform căreia urmărirea intereselor
personale, materiale este un lucru ruşinos şi un semn al unei
personalităţi mărunte, primarii preferă să declare că motivele care iau animat să lupte pentru câştigarea funcţiei au fost de ordin
superior, spiritual şi altruist: responsabilitatea faţă de comunitatea
din care fac parte (61%), necesitatea valorificării competenţelor
deţinute (25%). Ei neagă aproape în totalitate ideea că au urmărit
obţinerea unor avantaje materiale, a unor relaţii sau a unei poziţii
sociale mai înalte pe care funcţia de primar le conferă deţinătorilor.
Pe de altă parte există la oamenii simpli obişnuinţa de a vedea la cei
care îi conduc doar motivaţii mercantile ale acţiunilor lor şi foarte
rar intenţii mai nobile. Construită şi ea pe un curent filozofic idealist
ortodox şi socialist (care consideră sărăcia o virtute şi opinează că
funcţiile sunt create exclusiv pentru slujirea interesului celorlalţi şi
nicidecum a interesului personal – care este ruşinos şi condamnabil)
şi alimentată frecvent de mass-media care prezintă competiţiile
pentru ocuparea funcţiilor publice ca „lupte pentru ciolan”, această
concepţie îi face pe alegători să privească cu suspiciune multe din
proiectele pe care autorităţile încearcă să le implementeze.
În acest punct se constată cel mai important clivaj opinional
între primari şi cetăţeni, care contribuie la structurarea a două
orientări diferite faţă de acelaşi aspect şi este responsabil de distanţa
semnificativ de mare existentă între autorităţi şi guvernanţi. Multe
23

Atitudini şi valori în administraţia publică locală

din opiniile diferite pe care le vom constata între reprezentanţii
administraţiei publice şi electorat îşi au originea în suspiciunea de
fraudă care planează asupra primarilor şi în afişarea unui fals
sacrificiu pentru comunitate a acestora din urmă.
SATISFACŢIA

Indiferent de natura motivaţiilor care îi animă, primarii au o
mare satisfacţie faţă de munca pe care o desfăşoară. Specialiştii spun
că satisfacţia este o atitudine foarte importantă deoarece contribuie
la sănătatea mentală a personalului. Ea este în funcţie de discrepanţa
dintre ceea ce oamenii vor de la munca lor şi ceea ce ei percep că
obţin, luând în considerare corectitudinea distributivă şi
procedurală. Primarii satisfăcuţi nu sunt neapărat mai performanţi,
atâta timp cât o performanţă mai bună nu duce la recompense
mulţumitoare. Totuşi, cercetătorii spun că administratorii cu un
nivel crescut de satisfacţie au un comportament organizaţional mai
bun. De aceea gradul de mulţumire faţă de funcţia deţinută este un
indicator important al satisfacţiei. Întrebaţi în legătură cu acest
aspect, reprezentanţii administraţiei publice locale au răspuns astfel:
„Cât de mulţumit sunteţi de funcţia pe care o deţineţi ?”
Foarte mulţumit
23%
Mai degrabă mulţumit
62%
Mai degrabă nemulţumit
12%
Foarte nemulţumit
3%
Ca tendinţă generală, cei tineri şi cei trecuţi de 65 de ani au un
coeficient de mulţumire faţă de funcţia pe care o deţin mult mai
ridicat decât cei din alte categorii de vârstă.

24

Atitudini şi valori în administraţia publică locală

La satisfacţie îşi aduc aportul o serie de factori cum ar fi munca
solicitantă, salariul înalt, ocaziile de promovare, colegii prietenoşi,
suportul familial. O adaptare a celebrului etalon al satisfacţiei JDI
(Job Descriptiv Index) ne arată că cei mai mulţi primari sunt
mulţumiţi de ceea ce fac (88%), de colectivul în care lucrează (72%),
de aprecierea publicului (65%), menţionându-şi nemulţumirile doar
în legătură cu salariul necorespunzător muncii prestate.
În legătură cu munca pe care o depuneţi în această instituţie, apreciaţi mai
degrabă că ea:
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Activitatea pe care o desfăşoară este atractivă mai ales pentru
cei recent intraţi în structurile administrative, în special pentru cei
din PRM, UFD şi pentru cei independenţi şi este ceva mai
plicticoasă pentru cei din PNŢCD.
Cele mai mari nemulţumiri faţă de salariu le au primarii
bucureşteni, cei tineri şi cei din PRM, iar cei care se consideră plătiţi
corespunzător sunt de regulă moldovenii, vârstnicii şi liderii APR.
Vârstnicii se plâng cel mai adesea de lipsa de respect a cetăţenilor
faţă de munca lor şi vor cel mai des să-şi schimbe ocupaţia, pe când
tinerii văd în activitatea pe care o depun mari şanse de promovare şi
de creştere a autorităţii în faţa opiniei concetăţenilor.
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COMPETENŢA
Pregătirea profesională este un factor fundamental pentru buna
funcţionare a unei instituţii. De aceea, evaluarea competenţelor este
o practică utilizată în cele mai multe cercetări ştiinţifice. Din
anchetele întreprinse de BCS a reieşit că mai mult de două treimi
dintre primari se consideră bine pregătiţi profesional şi doar 0.5%
slab pregătiţi, în timp ce o treime îşi evaluează pregătirea ca fiind
nici bună, dar nici slabă. Bucureştenii de la conducerea primăriilor
au o părere mult mai bună despre competenţa lor decât cei din
Muntenia, iar PDSR-iştii, UDMR-iştii şi independenţii sunt mai
mândri de buna lor instrucţie şcolară decât PRM-iştii, APR-iştii şi
UFD-iştii.
Trebuie reamintit că cetăţenii au declarat că lipsa instrucţiei
şcolare în domeniul administrativ al guvernanţilor locali este cel mai
important defect al lor, pregătirea profesională fiindu-le apreciată
doar de 35% din cetăţeni – faţă de 65% cât şi-o apreciază ei înşişi.
Cu toată supraevaluarea competenţelor profesionale, cei mai
mulţi primari simt nevoia participării la cursuri de perfecţionare
administrativă (82%). Cea mai acută nevoie de instruire o resimt cei
cu vârste cuprinse între 30-40 ani, cei din UFD, PNŢCD, APR şi
independenţii (peste 90%), iar inutilitatea cursurilor de
perfecţionare e menţionată cel mai frecvent de cei din UDMR şi
PNL, de ardeleni şi de vârstnici.
La cursurile şi seminariile organizate de Centrele de Formare
Continuă pentru Administraţia Publică Locală şi de organizaţiile
neguvernamentale de profil (în special de Fundaţia Parteneri pentru
Dezvoltare Locală) au participat aproape jumătate din primarii
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existenţi. Tot ei sunt şi cei care consideră cel mai frecvent că această
instruire trebuie să continue permanent. Cu cât ştiu mai multe
lucruri despre APL, cu atât ei apreciază că au mai puţine informaţii,
pe când cei care nu au mers la cursuri de specialitate opinează cel
mai frecvent că nu au nimic de învăţat de la ele. Oricum, efortul de
instruire este destul de redus, dorinţa de a primi informaţii
(manuale, studii, reviste) despre administraţiile din alte părţi este
relativ scăzută.
Sunteti abonat, cumparati sau primiti:
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Nici schimburile de experienţă cu primării din alte ţări nu sunt
prea dezvoltate, pentru mai mult de jumătate dintre primari ele fiind
chiar inexistente. Ceva mai numeroase sunt constatate în marile
oraşe. În schimb, în mediul rural, peste 75% dintre primari nu au
nici un contact cu omologi ai lor din alte ţări şi nici nu întrevăd o
îmbunătăţire a situaţiei în viitorul apropiat.
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RANDAMENT
Deşi resimt aceste lipsuri destul de acut, primarii consideră că
ele nu le afectează prea mult randamentul, pe care şi-l evaluează la
cote destul de ridicate (peste 75% din primari cred că au un
randament mare şi foarte mare în exercitarea funcţiei). Cei din
UDMR, PD şi PDSR şi cei cu vârste cuprinse între 40-50 ani îşi
supraevaluează cel mai mult randamentul în administraţie. Spre
deosebire de ei, mai modeşti se declară cei din APR, UFD, ardelenii
şi vârstnicii. În mediul rural primarii tind să-şi perceapă mai realist
activităţile datorită frecventelor contacte cu concetăţenii şi
diferenţei de civilizaţie dintre sat şi oraş mult prea vizibilă.
Factorii care contribuie cel mai mult la acest randament sunt –
în opinia primarilor – cinstea (48%) şi buna pregătire profesională
(29%), urmaţi la mare distanţă de experienţa de conducere (18%),
puterea de muncă (16%) şi colectivul în care-şi desfăşoară
activităţile (14%) – cei mai nesemnificativi fiind înfăţişarea, ţinuta
(0,4%), starea sănătăţii şi banii de care dispun (0,7%).
Există şi aici diferenţe semnificative între primari. Astfel,
cinstea e valoare stimulativă puternică mai ales pentru cei din
PNŢCD, PNL şi PRM, ca şi pentru moldoveni şi vârstnici (peste
65%) şi mai rar menţionată de cei din PDSR, UFD, UDMR, de
bucureşteni şi de tineri (sub 40%). Inteligenţa pe care o au le
stimulează randamentul mai ales primarilor tineri, maghiari – de
două ori mai mult decât moldovenilor şi vârstnicilor.
Ca regulă generală se constată că tinerii apreciază mai des că
randamentul lor profesional e dat de calităţile proprii, pe când
primarii vârstnici pun accent pe calităţile colectivului pentru
creşterea performanţelor.
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PERCEPŢIA SERVICIILOR PUBLICE

În campania pentru alegerile locale, administrarea defectuoasă a
serviciilor publice a fost o temă favorită pentru candidaţii care voiau
să ocupe funcţii în primării, după cum eforturile depuse pentru
sporirea calităţii acestor servicii a reprezentat un atu al candidaţilor
care doreau să-şi păstreze funcţiile. Sondajele efectuate înaintea
alegerilor arătau o nemulţumire foarte mare a populaţiei faţă de
modul de gestionare a serviciilor comunitare. Ancheta întreprinsă în
luna ianuarie printre cetăţeni a arătat că aprecierea calităţii acestor
servicii a crescut la cote foarte mari – aceasta deoarece serviciile şi
Cât de mulţumit sunteţi de calitatea următoarelor aspecte şi
servicii publice din localitatea / judeţul dvs. ?
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utilităţile publice au intrat pe mâna unor autorităţi investite cu un
mare capital de încredere. Satisfacţia faţă de modul în care primarii
au gestionat aceste servicii a crescut în pofida faptului că ele
funcţionau în cele mai multe cazuri la fel ca înainte: drumurile,
29

Atitudini şi valori în administraţia publică locală

iluminatul public, unităţile sanitare, culturale, sportive şi de
învăţământ erau în aceiaşi stare, pieţele şi târgurile, transportul în
comun, curăţenia străzilor, ordinea publică şi siguranţa cetăţenilor
nu au cunoscut îmbunătăţiri vizibile în lunile post-electorale.
Această prezentare în paralel a opiniei cetăţenilor şi autorităţilor
surprinsă de sondajele din luna ianuarie ne permite să înţelegem
modul în care s-au schimbat atitudinile faţă de administraţia publică
locală în anul 2001. Teoriile sociologice ne spun că atitudinea
influenţează comportamentul.
CREDINŢA
+
= ATITUDINE
APRECIEREA

COMPORTAMENT

Schimbarea de atitudine intervenită la populaţie după alegerile
din anul 2000 a fost determinată de rolul de expert jucat de cei care
au câştigat competiţiile electorale. Ei au folosit o serie de tehnici de
convingere clasice: au etichetat anumite servicii publice ca fiind
prost administrate, au identificat principalii factori responsabili de
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arătat soluţiile de redresare.
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Rezultatele sondajelor ne permit să facem câteva observaţii:
1.

Deoarece calitatea serviciilor publice nu s-a îmbunătăţit
simţitor de la preluarea mandatului, autorităţile locale tind să
identifice acum vinovaţii pentru starea proastă a acestor
servicii la alte niveluri de decizie: guvernul, cetăţenii, haosul
din ţară, preluând astfel discursul puterii precedente – discurs
pe care l-au combătut deseori în campaniile din anul 2000.

2.

Cetăţenii tolerează şi acceptă parţial aceste explicaţii, sperând
că o bună colaborare a autorităţilor locale cu cele judeţene şi
naţionale va duce la bunăstarea promisă în perioada
alegerilor. Ei văd însă mult mai bine disfuncţionalităţile din
primării, pe care guvernanţii locali le minimalizează sau le
ignoră.

3.

Atunci când rolul de experţi pe care l-au jucat în campania
dinaintea alegerilor nu s-a manifestat în acţiuni concrete şi
vizibile, credibilitatea lor publică a început să scadă. Pentru
prevenirea acestei situaţii, la mulţi primari s-a constatat o
tendinţă de copiere a unor modele de succes antreprenorial:
Băsescu, Simirad, Funar, Sechelariu, etc.

O bună guvernare locală implică elaborarea unui plan de
dezvoltare pe termen mediu şi lung a localităţii, stabilirea unor
priorităţi de guvernare care să fie în acord cu priorităţile cerute de
cetăţeni, informarea, consultarea şi implicarea acestora în rezolvarea
problemelor comunitare. (O.E.Hughes, „Public management &
administration, an introduction”, Macmillan Press, 1998).
Cercetarea din ianuarie 2001 a arătat că la acea dată aproape toate
oraşele elaboraseră planul general de urbanism şi foarte multe
comune făcuseră acelaşi lucru. Despre aceste planuri primarii au
mult mai multe informaţii decât consilierii locali. În mediul rural
sătenii au fost mai frecvent consultaţi în legătură cu obiectivele ce
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urmează a fi îndeplinite în cadrul acelor planuri. În oraşele mari,
mijlocul de informare utilizat de primărie a fost presa locală şi
afişele lipite în locuri publice, consultările fiind făcute de regulă cu
reprezentanţii asociaţiilor şi organizaţiilor direct interesate.
Cât priveşte priorităţile primăriei, ancheta efectuată la începutul
anului a arătat că există multe păreri identice între cetăţeni şi
autorităţi în legătură cu ceea ce trebuie făcut în viitorul apropiat
pentru dezvoltarea comunităţilor. Cele mai asemănătoare păreri s-au
constatat în mediul rural, iar cele mai divergente – în oraşele mici şi
mijlocii. Harisma primarilor din oraşele mari a determinat populaţia
să îmbrăţişeze priorităţile propuse de ei. Astfel, problema câinilor
vagabonzi – ignorată în cele mai multe localităţi – este în Bucureşti
în centrul atenţiei atât pentru localnici, cât şi pentru autorităţi (1820%). Tot în Bucureşti este vizibilă însă şi cea mai mare distanţă
între alegători şi aleşi în cazul construcţiei de locuinţe.
La nivel naţional, cele mai mari diferenţe de opinii au apărut în
cazul stopării corupţiei în administraţie (cerută de 18% din cetăţeni
şi doar de 4% din autorităţi) şi în cel al atragerii investitorilor pentru
lucrările de infrastructură (menţionată de 39% din autorităţi şi de
22% din electorat). Ca tendinţă generală s-a constatat că primarii se
orientează spre atragerea de fonduri suplimentare în instituţia lor,
pe când consilierii locali – spre consumarea celor existente.
Electoratul este mai degrabă adeptul ideii că bunăstarea
comunităţilor apare odată cu gestionarea corectă a treburilor
primăriilor (eliminarea corupţiei, organizarea riguroasă a
activităţilor, controlul sever al instituţiilor), pe când primarii şi
funcţionarii superiori sunt adepţii ideii că bunăstarea vine din
exterior, iar pentru acest lucru ei trebuie să creeze condiţiile
favorizante (drumuri moderne, mijloace de comunicare,
management competitiv, contacte şi bune relaţii cu oamenii de
afaceri şi cu instituţiile puternice).
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Schimbările care au afectat sistemul administrativ în primele
luni ale anului 2001 au adus cu ele o schimbare de percepţie a
calităţii serviciilor publice. Sondajele din luna aprilie au arătat că
pentru autorităţi, utilităţile publice funcţionează la cote care ating
uneori nivelul de excelenţă. În afara serviciilor oferite cetăţenilor
(care ating procente nemaiîntâlnite în studiile anterioare: 92%), bine
merge mai ales păstrarea ordinii publice (83%), curăţenia străzilor
(76%), întreţinerea unităţilor de învăţământ şi a cimitirelor (75%),
iluminatul străzilor lăturalnice şi alimentarea cu apă a locuinţelor
(peste 70%), administrarea pieţelor (67%), retrocedarea caselor,
terenurilor şi pădurilor naţionalizate (62%), iar prost merge mai ales
supravegherea câinilor vagabonzi şi consolidarea clădirilor
degradate (peste 60%).
În general între cetăţeni şi autorităţi s-a creat în luna aprilie o
diferenţă de percepţie a serviciilor şi utilităţilor publice de cel puţin
20%, cei responsabili de buna lor funcţionare tinzând să fie mai
satisfăcuţi de felul în care le gestionează decât oamenii simpli.
Această supraevaluare tinde să ia proporţii mai mari la cei recent
intraţi în structurile administrative. Primarii care au fost realeşi,
precum şi cei cu o vechime mai mare în funcţii au o percepţie mai
apropiată de a cetăţenilor faţă de calitatea acestor utilităţi publice.
Faţă de sondajul din luna ianuarie, cercetarea din aprilie a
constatat o creştere considerabilă a satisfacţiei faţă de modul în care
este asigurată liniştea publică, atât la autorităţi (de la 52% la 83%),
cât şi la cetăţeni (de la 51% la 61%). La fel, s-a înregistrat o creştere
a satisfacţiei faţă de transportul în comun de aproximativ 15% atât
la reprezentanţii APL, cât şi la oamenii de rând. În schimb,
mulţumirea autorităţilor locale a crescut (la peste 20 de procente) la
domenii precum administrarea pieţelor şi protecţia mediului
înconjurător, în condiţiile în care la cetăţeni ea a rămas constantă. Şi
nu a scăzut acolo unde la cetăţenii gradul de satisfacţie s-a redus
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puternic (cu peste 25%): în cazul întreţinerii şi reparării drumurilor
şi în cel al iluminatului străzilor lăturalnice.
La nivel general, faţă de luna ianuarie, în aprilie gradul de
satisfacţie al autorităţilor faţă de serviciile publice a crescut cu peste
11%, pe când cel al cetăţenilor a scăzut cu aproape 4 procente.
Dacă în luna ianuarie între autorităţi şi cetăţeni exista o suprapunere
aproape perfectă în percepţia utilităţilor publice (cu o diferenţă de
aproape 5% în plus la reprezentanţii APL), în luna aprilie, între
oamenii simpli şi angajaţii din primării şi prefecturi, decalajul a
crescut la peste 20%.
Cat de bine functioneaza serviciile si utilitatile publice
in perceptia autoritatilor si a cetatenilor
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S-a ajuns astfel la o diferenţă de percepţie constatată şi în alţi
ani (1994, 1998), cu deosebirea că acum indicele general de
satisfacţie este la cote mult mai ridicate faţă de anii precedenţi. Şi
aceasta deoarece în anul 2000 oamenii au văzut ce înseamnă să
meargă prost domenii care credeau că nu vor cunoaşte vreodată o
deteriorare vizibilă: alimentarea cu apă, încălzirea locuinţelor,
iluminatul stradal, curăţenia străzilor şi a pieţelor.
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Acestea sunt domeniile în care s-au produs cele mai vizibile
schimbări în bine după alegerile locale. Toţi reprezentanţii APL
consideră că primăriile şi-au întors faţa către cetăţeni oferind servicii
ireproşabile – lucru pe care cetăţenii nu-l văd la aceleaşi cote, după
cum nu văd nici curăţenia extraordinară pe care autorităţile se laudă
că o fac în localităţile lor. În schimb, oamenii apreciază eforturile de
extindere şi modernizare a reţelei de alimentare cu apă, solicită ca
aceasta să fie prioritate în viitorul apropiat; văd uşoare îmbunătăţiri
în domeniul drumurilor şi cer ca repararea şi modernizarea lor să fie
prioritatea nr. 1 în acest an; apreciază că iluminatul străzilor
lăturalnice a stăvilit avântul infractorilor creând mai multă siguranţă
pe străzi. Din punct de vedere zonal, rezolvarea problemei câinilor
vagabonzi reprezintă o prioritate mai ales în oraşele foarte mari (ea
e nulă în mediul rural); la fel şi construcţia de locuinţe. În schimb,
îndiguirea albiei râurilor e vitală pentru unele zone rurale din
Ardeal, la fel şi introducerea gazului metan.
La nivel naţional, pentru autorităţile publice cele mai urgente
proiecte de investiţii trebuie făcute în următoarele domenii:
❶alimentarea cu apă – 48%
❷repararea drumurilor – 40%
❸introducerea gazului metan – 37%
❹construirea de locuinţe sociale – 19%
❺întreţinerea unităţilor culturale – 19%
Pentru cetăţeni, prioritare trebuie să fie investiţiile în:
❶repararea drumurilor – 48%
❷construcţia de locuinţe sociale – 26%
❸alimentarea cu apă – 22%
❹introducerea gazului metan – 19%
❺modernizarea unităţilor sanitare – 17%
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PERCEPŢIA ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE

Prin sintagma „organizaţii neguvernamentale” (ONG)
specialiştii definesc acele instituţii care derulează programe de
interes public de care beneficiază un număr cât mai mare de
membri ai comunităţii. Aceste instituţii (asociaţii, fundaţii, ligi,
societăţi, organizaţii) nu urmăresc nici accesul la puterea politică la
nivel local sau naţional, fiind independente de administraţie şi nici
obţinerea de profit, resursele financiare necesare activităţii lor având
alte surse decât activitatea economică specifică agenţilor economici.
Rolul lor este de a încuraja autorităţile publice să adopte soluţii care
au avut succes în alte ţări, să educe şi să sensibilizeze publicul în
privinţa drepturilor de care dispune, să participe la elaborarea de
programe oficiale de interes public, de strategii de dezvoltare care
urmăresc întărirea instituţiilor, creşterea calificării profesionale a
personalului şi punerea în valoare a abilităţilor manageriale. În acest
sens, parteneriatul dintre ONG şi APL este văzut pe plan
internaţional ca un important indicator al democratizării unei
societăţi.
Deşi în România s-au înfiinţat sute sau chiar mii de ONGuri care urmăresc dezvoltarea unui asemenea parteneriat, impactul
lor a fost de multe ori sub aşteptări. Sondajul efecuat de Biroul de
Cercetări Sociale la sfârşitul lunii aprilie a.c. pe un eşantion de 507
autorităţi publice locale a urmărit să măsoare modalităţile în care
sunt percepute ONG-urile de către reprezentanţii APL. Rezultatele
sunt surprinzătoare:
➢ Peste 50% dintre autorităţi nu au colaborat niciodată cu ONGuri sau nici nu ştiu dacă au colaborat sau nu. Dacă acest
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procent este mai scăzut la primari (sub 40%), în schimb la
membrii consiliilor locale şi judeţene el creşte la peste 70%.
➢ Parteneriatele cele mai frecvent menţionate s-au derulat cu
Asociaţia Pro-Democraţia, cu Organizaţia „Salvaţi Copiii”, cu
Fundaţia de Dialog Social, cu Forumul Întreprinzătorilor Mici
şi Mijlocii. În afara lor, autorităţile au preferat să colaboreze cu
propriile asociaţii (Federaţia Municipiilor, Asociaţia oraşelor,
etc.), cu asociaţiile de locatari şi cu sindicatele. Restul ONGurilor au avut un impact mult mai mic la nivelul întregii
administraţii publice din ţară, fiind preferate organizaţiile
neguvernamentale locale (Speranţa, CREST, Teiul, Ecoforest,
Montur, etc.).
➢

Rolul ONG-urilor este minor sau chiar inexistent pentru
majoritatea reprezentanţilor APL. Ele sunt criticate cel mai
frecvent deoarece nu îşi fac cunoscute activităţile (60%) şi nu
colaborează cu autorităţile publice locale (50% faţă de 15% câţi
percep această colaborare). În plus, li se reproşează lipsa unor
strategii credibile pe termen lung (43%) şi faptul că elaborează
studii şi proiecte de interes minor pentru instituţia lor (33%),
preferând să se ocupe mai mult de satisfacerea propriilor lor
nevoi şi mai puţin de problemele comunităţii (32%).

➢ Atunci când şi-au făcut simţită prezenţa, ONG-urile au
implementat cu succes multe proiecte importante pentru
localitate (48%). Autorităţile au exprimat deseori o admiraţie
îmbinată cu invidia faţă de ONG-uri deoarece au în rândul lor
buni specialişti în atragerea resurselor financiare şi umane
(42%), reuşind să contribuie la dezvoltarea spiritului asociativ al
cetăţenilor (39%).
➢ Parteneriatul ONG-APL nu este stimulat prea mult de nici una
din părţi. Reprezentanţii APL nu prea participă la cursurile,
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simpozioanele sau întâlnirile organizate de ONG-uri (64%), iar
reprezentanţii ONG-urilor participă foarte rar (35%) sau
niciodată (53%) la şedinţele consiliilor judeţene sau locale.
➢ Atitudinea cea mai favorabilă unui parteneriat cu ONG-urile o
au primarii din marile oraşe, în special cei care se află la al
doilea sau al treilea mandat. Atitudinea cea mai negativă sau de
indiferenţă o manifestă mai frecvent membrii consiliilor locale
din mediul rural (peste 80%), explicabilă mai ales prin
inexistenţa sau slaba activitate a ONG-urilor la sate.
➢ Reprezentanţii administraţiei publice tind să acorde cel mult un
sprijin moral organizaţiilor neguvernamentale şi pretind de la
ele o implicare materială consistentă, care să le uşureze
activităţile şi care să-i ajute să-şi dezvolte relaţii cu autorităţi şi
oameni de afaceri din alte localităţi sau ţări.
Prezentate în cadrul conferinţei internaţionale „Dezvoltarea
democraţiei cetăţeneşti şi a dialogului intercultural la nivel local” desfăşurată
în perioada 10-11 mai 2001 sub egida Consiliului Europei în cadrul
Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, aceste concluzii
au stat la baza recomandărilor făcute Guvernului României privind
întărirea participării ONG-urilor la viaţa publică locală.
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PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Legile descentralizării adoptate în ultimii ani au obligat
administraţiile publice să-şi schimbe structurile de organizare, să
investească bani, timp, resurse umane şi tehnice pentru a face faţă
noilor nevoi. Retrocedarea caselor, pământurilor şi pădurilor
naţionalizate se desfăşoară cu încetineală deoarece obligă primăriile
la o cheltuială enormă, nepercepută de populaţie. La fel şi
salarizarea profesorilor de către primărie – situaţie care stârneşte
împotrivirea personalului din administraţie (55%).
Numai pentru desfăşurarea în condiţii acceptabile a
activităţilor curente, instituţiile administraţiei publice locale mai au
nevoie în medie de câte 7 angajaţi, 12 calculatoare, 10 imprimante, 2
autoturisme, 2 utilaje (tractoare, autogredere, etc.). Noile cerinţe ale
publicului: omorârea câinilor vagabonzi, trecerea unităţilor de
învăţământ şi a poliţiei în subordinea primăriilor, înăsprirea
controalelor, înfrumuseţarea localităţilor – vor necesita alte
cheltuieli, în condiţiile în care bugetele prognozate pe acest an sunt
mai mici decât cele din anul 2000, în special în mediile urbane.
Resursele umane şi tehnice existente în instituţiile
administraţiei publice locale în luna aprilie 2001:
Total
Urban
Rural
Angajaţi permanenţi
53
81
25
Calculatoare
15
26
3
Imprimante
10
17
2
Autoturisme
2,5
4
1
Utilaje
2
3
1
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Pentru buna lor funcţionare, instituţiile APL mai au nevoie de:
Total
Urban
Rural
Angajaţi permanenţi
7
12
3
Calculatoare
12
19
3
Imprimante
10
17
2
Autoturisme
1,5
2
1
Utilaje
2
2
2
Pentru acoperirea unei părţi a acestui necesar, peste două
treimi din autorităţile publice au optat pentru creşterea taxelor şi
impozitelor locale. Cererile de suplimentare a bugetelor către
guvern, prefectură, Uniunea Europeană, firme private, alte
organizaţii au fost făcute mai ales de edilii marilor oraşe (şi în
special de primăriile bucureştene). La creditele sub forma
obligaţiunilor nu s-au gândit să apeleze decât 4% din autorităţi,
după cum nici împrumuturile bancare nu sunt o soluţie pentru
aproape jumătate din primari. Până în luna aprilie, doar 17% din
primării au contractat credite la bănci (în special bănci străine:
BERD, BIRD). Aceste soluţii sunt practicate doar în marile
aglomerări urbane şi lasă indiferenţi pe cvasi-majoritatea primarilor
din comune şi sate.
Ce soluţii doresc cetăţenii pentru sporirea bugetului
primăriei şi ce soluţii aplică autorităţile:
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Electoratul îşi doreşte ca bugetul primăriei să sporească fără
aportul lui financiar, prin obţinerea de fonduri de la nivelurile
naţionale sau internaţionale. Cei mai siguri de recoltarea unor astfel
de fonduri sunt primarii din Moldova şi Bucureşti. Spre deosebire
de ei, primarii din Transilvania au introdus deja în primele luni de la
preluarea mandatului noi taxe şi impozite specifice localităţii lor (în
43% din cazuri) – situaţie nevăzută cu ochi buni de populaţie (85%
fiind împotrivă). Restructurările activităţilor din primărie sunt
privite negativ de funcţionari, mai ales în Bucureşti – unde astfel de
măsuri au afectat această breaslă de cele mai multe ori pe criterii
politice.
Majoritatea primarilor cred că o redistribuire echitabilă în
teritoriu a banilor publici va duce la o rentabilizare a activităţilor din
instituţiile lor. Ei reclamă favorizarea de către stat a unor regiuni (în
special a Capitalei) în detrimentul altora. Chiar autorităţile din
Bucureşti recunosc faptul că obţin cu mai multă uşurinţă
suplimentări ale bugetului şi admit că cele mai defavorizate zone de
către bugetul central sunt Dobrogea şi Crişana-Maramureş.
O sporire importantă a veniturilor la bugetul central este dată
de creşterea controalelor în vederea eradicării evaziunii fiscale.
Primarii au declarat adesea operatorilor de interviu că astfel de
controale vor creşte în viitorul apropiat, ele aducând venituri mai
mari decât cele care ar putea fi obţinute de la PHARE sau Banca
Mondială.
Pentru dezvoltarea localităţilor lor, cei mai mulţi
reprezentanţi ai administraţiei publice locale îşi pun speranţa în
guvern şi în reprezentanţii acestuia în teritoriu. Dependenţa
financiară a autorităţilor locale faţă de cele centrale s-a transformat
nu de puţine ori într-o linguşire publică a acestora din urmă, într-o
laudă a calităţilor şi competenţelor, în speranţa deblocării mai rapide
a fondurilor necesare. Din acelaşi motiv s-au înscris în formaţiunile
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politice guvernamentale mulţi primari şi consilieri care au câştigat
alegerile locale pe listele unui partid care nu a devenit parlamentar
(cele mai numeroase migraţii spre PDSR, PUR, PSDR s-au
constatat la liderii locali ai PNTCD).
Tot din acelaşi motiv au fost înlocuiţi în perioada ianuarie –
aprilie 2001 peste 15% din oamenii angrenaţi în structurile
administraţiei publice. Schimbările cele mai multe au avut loc la
nivelul prefecturilor, al direcţiilor judeţene şi al primăriilor din
marile oraşe, iar ele au fost aproape inexistente în mediul rural, în
oraşele mici şi la nivelul funcţionarilor inferiori. Cu excepţia
prefecţilor şi subprefecţilor, au fost înlocuiţi din funcţii în această
perioadă mai ales oameni care au fost numiţi în acele posturi în
guvernările PDSR-iste anterioare. Înlăturarea oamenilor aduşi în
structurile administrative de fosta guvernare a avut punctul
culminant în luna ianuarie şi a atins atunci cu precădere corpul
funcţionarilor publici. Înlocuirile ulterioare au vizat mai ales
funcţiile de conducere, iar ele au avut mai puţin o coloratură
politică şi mai mult una relaţională: au fost aduşi la conducerea unor
direcţii oamenii noilor prefecţi.
Cu aceste schimbări (demisii sau treceri în alte structuri de
putere), ponderea celor cu o vechime mai mică de un an în funcţie
se ridică la 50% pe ansamblul întregii administraţii publice din
România.
De cat timp detineti aceasta functie ?

6-11 ani
14%

peste 12 ani
8%
Mai putin de
un an
50%

2-5 ani
28%

42

Atitudini şi valori în administraţia publică locală

Cei nou veniţi în aparatul administrativ au cu precădere
vârste cuprinse între 40-55 ani, au studii superioare şi domiciliază în
oraşele mari. Faţă de predecesorii lor, au o mai mare dorinţă de
afirmare şi recunoaştere publică, participând la cercetările BCS cu
interes şi oferind soluţii, explicaţii şi analize mai nuanţate şi mai
puţin formale despre procesele care se petrec în interiorul
instituţiilor lor. Cei mai refractari la cercetarea comandată de
Uniunea Europeană au fost reprezentanţii PRM, care au refuzat să
participe mai ales la testele psihologice aplicate în acelaşi timp cu
sondajul sociologic.
Conştienţi că dezvoltarea localităţilor lor este favorizată de
contactele directe cu autorităţile din alte ţări, edilii oraşelor ardelene
s-au deplasat cel mai mult în străinătate (de 8 ori mai frecvent decât
cei din Bucureşti). Şi tot ei sunt cei care cred că relaţiile lor externe
se vor amplifica în acest an. Semnificativ este însă că de schimburile
de experienţă cu instituţii similare din alte ţări au beneficiat până
acum în special prefecţii, preşedinţii şi membrii consiliilor judeţene
şi doar în mică măsură funcţionarii publici (3%), membrii consiliilor
locale (13%) şi primarii (18%). În ultimii ani, autorităţile urbane au
fost evident mai favorizate decât cele din mediul rural în ceea ce
priveşte plecările în străinătate în interes de serviciu.
Datele cercetărilor au arătat că primarii şi viceprimarii sunt
mult mai conştienţi decât consilierii locali şi funcţionarii publici de
faptul că un management centrat pe de o parte pe urmărirea
respectării legilor de către agenţii economici, iar pe de altă parte pe
dezvoltarea relaţiilor cu instituţiile naţionale şi internaţionale
puternice, va duce la o dezvoltare rapidă a localităţilor lor. Trei
sferturi din ei sunt convinşi că peste un an oraşele şi satele
guvernate de ei vor arăta mult mai bine decât acum – lucru de care
însă se îndoiesc aproape 60% din cetăţeni.
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Măsurile luate sau anunţate în ultimele luni de unii primari în
vederea creşterii gradului de dezvoltare locală nu au trecut
neobservate de cetăţeni, stârnind reacţii puternice. Astfel, războiul
împotriva construcţiilor ridicate ilegal după 1990 e perceput pozitiv
de electorat. Poziţia primarului general al Capitalei împotriva
câinilor vagabonzi e considerată îndreptăţită de aproape trei sferturi
din alegători şi exagerată doar de 16%. (Dacă în Moldova acţiunea
lui Traian Băsescu lasă indiferenţi pe 16% din localnici, în Bucureşti
doar 5% nu au nici o opinie, aici constatându-se atât cea mai
puternică susţinere: 75%, cât şi cea mai puternică împotrivire: 20%).
Cei care-l aprobă pe Traian Băsescu în lupta împotriva câinilor fără
stăpâni sunt mai ales tinerii, cei cu studii superioare şi cei rezidenţi
în marile oraşe, pe când cei care consideră incorectă această
atitudine sunt în special romii, vârstnicii şi cei cu studii elementare.
Sondajele BCS au arătat că oamenii ar susţine cu o cvasimajoritate acţiunile de curăţenie şi înfrumuseţare a localităţilor lor,
chiar dacă acestea ar presupune amendarea aspră a cetăţenilor,
asociaţiilor de locatari şi a societăţilor care încalcă normele de
salubrizare şi care nu au grijă de aspectul exterior al clădirilor lor.
Locuitorii din Brăila şi Sibiu şi-au manifestat cel mai frecvent în faţa
operatorilor de interviu susţinerea faţă de primarii lor, deoarece au
considerat prioritară curăţenia şi înfrumuseţarea oraşului.
Dacă problema curăţeniei, a câinilor şi a demolării buticurilor
determină un larg suport popular, problema salarizării profesorilor
de către primării şi trecerea grădiniţelor, şcolilor, liceelor şi
universităţilor de stat în administrarea primăriilor generează o
împotrivire şi o stare de nedumerire la mai mult de două treimi din
alegători. Cei direct afectaţi de aceste măsuri (studenţii, profesorii)
au atât cele mai multe opinii pro, cât şi cele mai multe opinii contra
descentralizării învăţământului de stat. În Bucureşti, în celelalte
oraşe mari şi în Transilvania oamenii tind mai frecvent să susţină
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asemenea măsuri, pe când în oraşele mici şi în localităţile din sudul
ţării s-au constatat cele mai puternice reacţii adverse.
Ponderea autoritatilor si cetatenilor care ar vota pentru urmatoarele
aspecte in cazul unui referendum:
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Pentru aproape jumătate din electorat, dezvoltarea
comunelor şi oraşelor lor de rezidenţă este îngreunată de indiferenţa
şi inactivitatea partidelor politice. Oamenii îşi pun mai degrabă
speranţa în sprijinul autorităţilor judeţene şi centrale decât în cel al
formaţiunilor politice. Cu excepţia PDSR-ului, perceput ca
sprijinitor activ al dezvoltării locale de către 51% din subiecţi,
celelalte partide sunt văzute ca nefăcând nimic sau chiar îngreunând
procesul de civilizare urbană. Cazurile în care partidele sunt
apreciate mai frecvent ca având un rol pozitiv în dezvoltarea
comunităţilor apar mai ales atunci când în fruntea lor se află un
primar cu harismă, care reuşeşte să o transmită şi asupra formaţiunii
sale. Astfel, PD e perceput ca sprijinitor activ al dezvoltării locale
mai ales de către bucureşteni, PDSR – de către moldoveni, iar
UDMR – de către ardeleni.
Dacă există un optimism moderat al alegătorilor în ceea ce
priveşte suportul politic de care ar putea beneficia localităţile lor
pentru creşterea gradului de dezvoltare, la autorităţile publice locale
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am constatat un optimism debordant, îmbinat cu o diplomaţie şi
linguşeală a puterii de la judeţ şi de la centru.
Cat de mult sprijina urmatoarele partide si institutii dezvoltarea localitatii
in opinia autoritatilor si a cetatenilor:
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Creditul acordat guvernului, care s-a răsfrânt şi asupra
primarilor, corelează semnificativ cu speranţa alegătorilor că
localităţile lor vor fi gospodărite vizibil mai bine în următorul an,
decât în cei precedenţi. Aşteptările cele mai mari sunt menţionate în
Capitală, iar teama unei mai proaste administrări – în oraşele mici.
Câmpul de aşteptare ridicat întăreşte adeziunea faţă de
localităţile de domiciliu a subiecţilor intervievaţi (73%), mai ales a
celor din mediul rural. Această adeziune este datorată în principal
familiei şi anilor de viaţă petrecuţi în localităţile de rezidenţă.
Dincolo de acest ataşament, există un segment important de
cetăţeni (14% în luna ianuarie) care ar dori ca anii viitori să-i
petreacă în altă ţară. Intenţia de a părăsi ţara cât mai curând este cea
mai puternică la persoanele cu studii superioare (37%), la tineri
(30%) şi la bucureşteni (25%) şi este cea mai redusă la vârstnici, la
cei domiciliaţi la sate şi la cei cu o instrucţie şcolară minimă (sub
3%).

46

Atitudini şi valori în administraţia publică locală

Această dorinţă de emigrare este dată nu de lipsa unui
patriotism, ci de sărăcia generalizată existentă în ţară. Subiecţii
intervievaţi au declarat că se simt puternic legaţi de România (85%),
de localităţile în care trăiesc (82%), de locuinţa pe care o au (91%) şi
mult mai puţin de valorile apreciate în ţările occidentale (42%).
Deşi ataşamentul faţă de localităţile de domiciliu este ridicat,
lipsa posibilităţilor de petrecere a timpului liber (parcuri, locuri de
joacă pentru copii, teatre, amenajări sportive, etc.) întăreşte starea
de apatie constatată de mai multe sondaje (studiul CURS din luna
aprilie confirma creşterea numărului celor care cred că nu vor mai
vedea niciodată schimbări în bine la 20%). Mulţi subiecţi
participanţi la sondaj au declarat că modernizarea locurilor de
recreere şi apariţia unei oferte mai diversificate de petrecere a
timpului liber ar contribui semnificativ la dezvoltarea localităţii lor.
Mai ales în oraşele mijlocii şi mici oamenii s-au plâns de inexistenţa
unui suflet al oraşului, de lipsa unei identităţi clare, consistente şi
evocative care să dea culoare localităţii, care să dea un sentiment de
mândrie că trăiesc în acele spaţii şi care să dea valoare urbei prin
organizarea unor activităţi foarte personalizate, generatoare de
reputaţie şi atractivitate.
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W I I I lea, coruppa n-a existât, ea tiind de fapt o creape a
bimcrapei.
Capitolili 2
I nain te de aparipa, o data cu ideile Revolupei Franceze, a

CORUPTIA ÎN ADMINISTRARIA PUBLICÁ
DIN ROMÀNIa ’

linei distinepi dare ìntre standardele de comportament public fi
privai, multe practici considerate azi ca aparpnind coruppei, cum ar
li venalitatea si nepotismul, nu erau ilegaie fi au fost chiar
i spinatale de catre conducatori in beneficiul lor personal.

Maria Manuela Ghiurutan
y

Coruppa, conform definipei referitoare la obligatiile publice
mi .1 existât si nici nu putea exista pentru cà nu exista nici conceptul
di obliga pe publica. Este adevàrat ca actualul concept de coruppe
po.ile fi regasit in ideile Revolupei Franceze care a éliminât
•<nu lucerea individuala, monarhicá, înlocuind-o cu conducerea prin

In ultimii ani problemele ctice ìn politica si administrare au

ipie/entanp. F’uncpa a devenit de domeniu public, funeponarii

cunoscut o atenpe sporitá. O serie de scandaluri implicànd traile de

luiid ’’slujitori ai comunitafii”. Domeniile public fi privât au fost

influenza, finanjàri ilegaie in politica, fraude, abuz in funepe au fost

•p.naie. Privilegiile fi ocuparea prin moftenire a funcpilor au fost

aduse la cunoftinpi opinici publico. N-ar trebui deci sa ne surprindà

nili haiilc prin calificarea pentru funcpa respectiva. Venalitatea fi

ca sondajele de opinie arata o scadere a increderii in institi!pile

m pniismul au fost abolite iar depilatori! unor funepi au încetat sa

administrapei publice cu efectc dramatice asupra relapei dintre

• mai Imeure de drepturi private aferente respectivei funepi. E i au

public fi administraba sa.

il i' i piu sa lucreze cu norma întreaga, sa fie remunerap eu un salariu
efectelor

mi ciâiul si! mai obpna profituri personale din gestionarea treburilor

dezastruoase pe care coruppa le are asupra crefterii economice fi

pillili! e. Prin aplicarea unor reguli s-a facut o distinepe darà ìntre

stabilitaci sociale, a dus la crefterea masiva a cererii de strategii

i g i persi mala a persoanelor oficíale fi comportamentul pe care se

practice de reduccre a coruppei. Problema nu se limiteazá la vreo

pu iipiinea cá trebuie sa-1 aibâ în timpul serviciului. Fune pile

regiune anume, tóate parile - dezvoltate, in curs de dezvoltare si m

publiée implicau un control birocratic ierarhic continuu spre

tranzipe — se confruntà deopotriva cu aceasta provocare. Procésele

-|i<> ,e|)ire de intervenpa înccata fi sporadica a justipei practicará

simultane de creare a unei economii de piata, dezvoltarea un or noi

nui 11<>r eu privire la cei implicaci în afaceri publice.

llecunoafterea

crescanda

pc

pian

mondial

a

institupi politice fi sociale au creai un teren propice coruppei.

F'.sle adevàrat ca înainte de aceasta transformare, practici

Pana acum coruppa a fost tratatà ca o indepàrtare de

■m .ulerale azi compte au constituit baza guvemàrii. Nepotismul,

standardele acceptate, standarde a cáror acceptabilitate este tot mai

i h ilnalea, exploatarea funcpilor publice pentru obtinerea unui

muli pusà la índoialá in anumite cercuri. Se presupune de aceea, ca

pi.ilil

pana la aparipa lor in Europa Occidentalà la sfárfitul secolului al

mil
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.dur conducátorilor care nu puteau fi satisfacute prin melode
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legitime. Dar chiar dacá astfel de practici erau obi^nuife eie nu erau

CI iloti propunea sá fie pedepsip cu moartea functionarii care
pi tincan mila pentru a-fi face datoria.

in nici un caz acceptate. Chiar in timpul foarte ìndepàrtat, al
imperiilor andcc, chiar înainte ca banii sa fi devenit utilizaci in mod

In ceea ce prívente societatea romanesca actúala, se constata

constant, coruppa a fost recunoscutà ca atare ÿi au existât încercâri

■ Ini ven pi ridicala a faptelor de luare de mita, fapt negativ. Una

viguroase de combatere a ei - in Atena unde a fost instituit

- lui pnncipalele probleme ale puterii de stat, ale opiniei publice si a

controlul public pentru

i"lumi' eelor interesap in reformarea societàri pe baze democratice

a opri coruppa

fi pentru

a obliga

funcponarii sá-fi asume un roi public, în Roma chiar în timpul când

••I. v( ini eliminarea coruppei.

persoane oficiale din provincii îfi construiau averi personale pe

I I AREA D E MITA —„consta in fapta funeponarului public

seama statului fi a cetâçenilor (gluma des auzitá în acea vreme era cà

ut

direct sau indirect, pretinde foloase care nu i se cuvin ori

un guvernator avea nevoie de trei ani pentru a face avere — unul

i' m pia promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, in

pentru a-fi piati datoriile, aititi pentru a-fi face averea iar al treilea

"pul de a indeplini ori intàrzia indeplinirea unui act privitor la

pentru a mitui judecâtorii atunci când se întorcea la Roma - parca e

>"d n mi ii ile de serviciu sau in scopili de a tace un act contrar acestor

o biografie restrânsa a situapei de la noi!). Monarhiile europene au

Ulti llt II II i ” .

instituit, tóate, mécanisme de combatere a coruppei chiar dacá,
I egea reglementeazà fi saneponeazà darea de mita care

uneori, pentru a-fi atinge scopurile s-au complâcut în a o accepta.

"| ti ine fapta linei persoane care promite, oferà sau dà baiti ori

Lipsa standardelor birocratice, funeponarea pe termen scurt în

i lt i,im* necuvenite unui funeponar public cu scopiti ca acesta sa

vederea servirii unor scopuri personale ale regimului sau ale

1 pluie.iseà, sá nu ìndeplineascà ori sa íntárzie indeplinirea unui

cetaÇenilor nu Ínseamná cà nu existá coruppe.

• piu lini- la indatoririle sale de servticiu sau sa tndeplinescà un act
Etichetarea unui fapt - de obicei beneficii nemeritate — ca

■ »imii i i«esior Ìndatoriri.”

fiind un act abuziv, o frauda sau eroare, este îngreunata atât de
I U M'ICUL D E IN FLU EN ZA — consta in „fapta persoanei

problema existençci sau nu a intendici, cât fi de ambiguitatea fi

i imi o influenza asupra unui funeponar public primeste sau

complexitatea procedurilor aplícate. Pentru a spulbera aceastá
derutâ, mâcar pe hârtie, vom defitti termeni ca „fraudà”, „abuz”,

i ' Imi. li

„dare fi luare de mita”, „trafic de influença”, ce Ínseamná ei în

• " pollai sa facà un act ce intra in atribupile sale de serviciu in
l» il ' tiganclor de stat sau publice.

institupile administrapei publice. Sunt infraepuni sàvârfite de
funcponarii publici, reglementate în dreptul nostru penal.
Un loc de frunte prin gravitatea ei în cadrul infracpunilor pe
care le poate comité un funeponar, ocupà luarea de mita (coruppe
pasiva). D in pacate coruppa aparatului de stat are o tradipe veche.

baili ori alte foloase pentru a-1 determina pe acel

I 11 \l 'I >A - in^elarea cu intenpe sau manipularea ilegalà a
-

>uni li a guvernamentale in beneficiu propriu; implica de obiceì

• i 'l in
< i p i t li a

i

reglcmentarilor civile sau penale ca si denaturarea

Spre exemplu în Grecia antica mita era atât de freeventâ încât
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A B U Z U L — implica o folosire neadecvatà a resurselor

Coruptia in administrapa publicà pare a fi distribuita in mod

insti tupei, unui program, in beneficiti personal, farà a exista o

egal la toate nivelurile, nefiind unii mai corupfi decàt alpi: 51%

intende in acest sens. Abuzul se reterà de obicei la situatile cànd se

dintre cetà£eni considera cà exista oameni corupp in mod egal atàt

obtin beneficii dubioase dar pe care legea nu le imerzice in mod

la nivel locai (Primàrie, Prefecturà, GL, C j) càt ji la m iei centrai

expres. Prin abuzul in serviciu ìn^elegem ìngràdirea unor drepturi,
neefectuarea sau efectuarea in mod defectuos a unei atribupi.

t ìuvern, Parlamelit).
Dar ce este coruppa? Definipile pot fi centrate pe interes

Compaia ìn „locurile inalte” sau chiar p ninnai aparipa

public, datone publicà. „Oriunde un dcpnàtor al puterii (un

faptclor reprobabile, nu numai cà reduc increderea cetà^enilor in

li ine ponar public de exemplu), este, prin mijloace pecuniare sau de

conducere §i insti tu pi dar le poate oferi acestora un mijloc de

alle naturà determinai sà Ìntreprindà o actiune in favoarea celili care

justificare a conduitei lor grecite. S-ar putea sà ajungà sà se intrebe

ni era aceste rccompense ce este implicit dàunàtoare interesului

de ce trebuie sà fie mai buni decàt al|ii.

public ipi personal.”

Pana nu demult, coruppa a fost abordatà intr-o maniera

Aspectul „politic” al coruppei o pun ìn legatura cu accesul la

moralizatoare. Coruppa era vàzutà ca avànd la bazà existenp

ptitero $>i institupile publice. Coruppa este vàzutà ca un caz special

situapilor cànd puterea ajutige ìn mainile unor persoane care nu o

de influenzare poliucà. Din non pirile sàrace sunt bune candidate la

merita $i care sunt investite cu incredere. Solupa constà in „a scàpa

i (»ruppe din cauza impactului disproporponal al administraziei

de ticàlo^i”.

publice,

Ingrijorarea §i preocuparea pentru coruppa cu origine ir
normelc p institu|iile societàpi i-au fàcut pe cei cu dorinpi de ;
sprijini dezvoltarea internaponalà sà se confrunte cu practic

a

d om inarci

birocraziei,

al

ip.uieiienzà la naziune, a importanzei

sentimentului

slab

de

legàturilor de rudenie,

pi.ipastiei evidente din tre cetàzeni £Ì guvem.
Lipsa de posibilità^i in institupile guvernementale duce la

administrative corupte „la vedere”, „bàtàtoare la ochi” in special in

ut ili/,uva acestora pentru construirea de averi personale prin

parile sàrace. Se pune pe bunà dreptate intrebarea „De ce anumit

mun iva unor activitàp de comerZ exterior ceea ce Ìncurajazà

societàri par sà ite deosebit de vulnerabile la coruptie intr-ui

•miipzia pe pian locai. Nu degeaba 38,5% dintre autoritàzile publice
puu cà „proasta funczionare a unor- servicii publice se datoreazà

moment din dezvoltarea lor?”
La noi, cetà^emi intrebap despre institupile vizate pun p
primele locuri, ca motive principale ale coruppei:
salariile scàzute din sectorul public —21,7%
neaplicarea/nerespectare legii - 15,5%
intenpa funcponarilor publici de a se ìmbogàp peste noapte
13,8%

ai,li lei generalizate existente in zara” §i 10% considerà cà aceea^i
pi oasià

funczionare se datoreazà corupziei in instituziile care

idmmistivazà serviciile publice. SoluZiile date ca prioritàzi ale
piimàriei din localitatea lor sunt dintre cele mai variate, printre eie
li g.tsmd si stoparea corupziei:
38,5% - atragcrea unor investitori pentru infrastructuri
12" o - sanczionarea celor care incaica ordinea publicà
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3,5% - stoparea coruppei din institupile aflate ín subordine.
- 35° o dintre cetàpni spun ca funeponarii publici nu cer dar

Data fiind proasta imagine pe care administraba publica o are in
fap cetápnilor, imagine ce o ínsop;ste obsedant ín tóate ziarele $i

acceptà atenpi pentru a rezolva o problema

emisiunile T V , cine ar mai fi dispus sá investescá ín aceste institupi

- 7°b chiar cer favoruri „pentru a-$i face treaba”

care cu cát sunt mai complexe cu atát mai diñcilá este sarcina de ,,a

Surprinzàtor, studiile efectuate pentru a face un top al „celor

le pástra libere de coruppe”.

mai primitoare institupi” situeazà pe primele locuri institupi

Problemele variazá de la primire de mita la manipulan

indispensabile viepi cotidiene:

sofistícate ín vederea obpnern de avantaje referí toare la dobándirea

Spital/Policlinicà - 65,5%

unui proiect, inchirieri de terenuri...

Tribunal/Parchet - 35%
Polipe —32%.

Cap dintre noi nu am fost surprin^i si dezamagip de
Nu

comportamentul unora dintre cei pe care admiram? Nu poate fi

lipse^te

nici

Primària,

care

aduna

21,5%

din

negat faptul cá íncrederea publicului este serios afectatá atunci cánd

nemulpimirile oamenilor referitoare la primirea de cadouri ori bani

aflá ca reprezentanpi lor nu ^i-au plátit taxele, au creat locuri de

pentru a rezolva problemele cetàpnilor.

muncá care au fost ocúpate tara concurs, au intrat in afaccri secrete

Conform datelor adunate, cele mai afectate sunt familiile cu

pentru a beneficia de contráete favorizante, au minpt in declarapile

veuituri mici (sub un milion de lei/lunà), care plàtesc 11% din

referitoare

veni turi sub forma de mità, 41% din aceastà categorie neapelànd la

la

propria

persoaná

^i

la

averea

personáis,

au

dezinformat presa $d publicul in mod intenponat si si-au íolosit
pozipa ín mare parte pentru

propriul beneficiu

persoanelor apropíate.
36% dintre cetápni cred cá nivelul coruppei ín judepil lor a
fost cam acela^i ín tóate guvemárile de dupa ’89
- 32% considera cá o data cu numirile unor noi oameni la
conducerea institupilor publice lócale de catre noul guvern coruppa
din jude^ele lor va rámáne aceea^i
11% cred cá va creóte
Faptul cá pentru a satisface cererile cetápnilor, care in tapt
cuprind

índatoririle

de

serviciu

ale

funcponarilor

publici,

reprezentanpi primáriei cer sá fie rásplatip de acestia, uitánd cá
postul pe care Í1 ocupá, institupa ín care íuneponeazá exístá toemai
pentru cá existá cetápni.

di vidile medicale chiar dacà a avut nevoie.

sau cel al

Principalele consecinp ale coruppei ar fi:
♦

reducerea slandardului de via £a al populapei

♦

declinili moral al societàpi

♦

nerespectarea drepturilor omului

♦

reducerea numàrului de cetàpni care cred in valorile

unn ale ale societàpi
♦

punerea in perieoi a siguranpi statului

♦

pierderea interesului investitorilor stràini.
Care ar fi atunci motivele coruppei, care ar fi motivele pentru

ne se spune cà in Romania existà coruppe nu gluma sau ca
Ibmùnia e paradisul coruppei? Spunem cà sàràcia genereazà
•"ilippe; inaitele foruri internaponale considera coruppa ca fiind ,,o
1" »ala” ce afecteazà parile sàrace, in curs de tranzipe.
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Cornpfia e generata in primul rànci de saràcie $i de salaritle
mici, de donnea de cà$tig §i de ìmbogàfire peste noapte. Credem cà
adoptarea unei legislafii anticoruppe, a unui rà/boi declarat asa cum
ì-am avut anterior, ar fi un ínceput. Deci legislapa alàturi de.
sancpunile

severe

(pedepsirea

drastica

a

oficialilor

compii),

imbunàtàprea sistcmului de ìnvàfàmànt, consolidarea sistemului

Atitudini §i valori in administraría publicà localà
publica ar face legislaría, cre^terile salariale

sanctiunile aplícate

corupplor sa pálescá. Poate ar fi un ínceput o colaborare reala intre
ceiàfcni si justifie prin denunfarea celor care cer/accepta mità,
jtistifia netergiversànd cazurile pana la „a le da uitàrii”.
Lipsa unor prevederi precise care sa nu lase loe liberei

juridic, declararea averilor de càtre oficialitàp, dezvoltarea unui cod

interpretan a celor care clefin puterea ìntr-o localitate (de la simplul

etic pentru angajapi guvernamentali, cre^terea salariilor ar putea ti

perceptor, polifist, inginer agrieoi

puñete de pornire ìn combaterea coruppei.

domeniilor

Studiile ìn domeniu au permis identificarea unor aspecte
surprinzàtoare privine! motivaren financiará a funcponarilor publici,
salarizarea acestora:
- esercita cel mai puternic efect pe termen scuri...
- ... dar nu pentru muli timp; se creeazà un efect interesant si
allume dacá nu intervine imediat o nouà suplimentare mulpimirea
se reduce de o maniera rapidà.
„Care crederi cá este principala cauzà a coruppei in judepil
dumneavoastrá?” Cctàfenii ràspund:
- 21,7% - salariile scàzute din sectorul public
- 15,5° o - nu se aplica/respectà legea
- 13,8% - oamenii cu tunepi ìncearcà sá se ìmbogàfescà peste
noapte

corupjde.

Nici

una

dintre

pozifiile

perindat prin Presedinfie, Parlament, Senat, Curte Constitutionalà
pentru cà ceva din eie nu corespundea intereselor celor care le-au
lormulat sau nevoile momentului nu corespundeau intereselor
personale. $i avem legi cu vechime, care ì$;i tot modifica ba titlul, ba
1oipinutul, se mai adaugà sau se mai ia càte un artieoi dupà cum
baie vantili inferesului.
Avem Legea 18, care ar fi trebuit sa-i repunà ìn drepturi pe
t ei deposedafi de pàmànt de regimili comunist; e vorba de o
proprietate care nu este „un m oft” $i nu vrem sá fie „ocrotità” ci
g.irantatà prin Constituye. Doar cà aceasta ìmproprietàrire s-a fàcut
l.i bunul plac al primarilor; mulfi dintre angajafii primàriilor s-au
liczil astfel propritari de terenuri in dauna adevàrafilor proprietari,
1 lecluat-o

care au o opinie

surprinzàtoare ,,a§a este tradirla/obiceiul”, adicà a§a ara fost
obi§nuip, a$a fáceau pàrinpi, vecinii, prietenii. Este o atitudine
pasivà care din pàcate se perpetueazà, pe care noi cetàfenii o
praedeám p ü asiguràm trainicia, ne nemulpunente dar nu vrem sa
scápám de ea. Chiar dacá buná parte din motivele de coruppt
enunpte mai sus ar fi ameliorate, „bunul nostru obicei”, alatural
obi^numpi celor care ocupà un scaun confortabil ìntr-o institupi

54

de

menzionate nu este intámplátoare; eie se leaga de legi care s-au

punerea in posesie fàcàndu-se dupa cum au vrut cei cei care au

- 13,6” —legea este prea blándá.
Existà §i un mie procent de 6,6 %

aféctate

silvie, primar) máresc aria

iar

interpretarea

legii

fàcàndu-se

„dupà

urechea

pecialistilor din localitate”.
Mai avem $i Legea Caselor Nafionalizate pe care „nu vrem sa
li t Lim inapoi”; sà mai treacà ceva ani cà n-au trecut destili pentru
i.imenii sco^i in stradá de comunisti, farà altemativà. Aceasta lege
' '.le „a retrocedàrii”; pentru unii Ìnsà, interpretànd in propriul folos
li gea, a insemnat achizifionarea a ìncà unui imobil punàndu-i pe
adevarafii proprietari inca o datà pe drumuri. Diferenfa fafà de
remurile trecute e cà acum sunt pe drumuri ìn democrazie.
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Logea care ar trebui sa redea padurile oamenilor, nu poate
tnci ea sa razbatà pentru ca Ocolui Silvie, angajapi acestor instimpi
care trâmbiçeasâ proteepa pâdurilor, încâ nu au reusii sa-si adune

Si tot pentru autoritàpie publice, reprezentanpi institutiilor
<are primesc bani ori cadouri pentru

urmare vànd padurile oamenilor,

„protejàndu-le”

- tribunal/parchet —24,5%

de

- polipo - 17,5%

adevàrapi proprietari. Nu acesd oameni simpli sunt pericolili pentru

Referitor la perioada cand a fost atins cei mai mare nivel de

pàduri ci chiar cei care au încâ curajul sà ne tot spuna un slogan

i nmppe in jude|ele menzionate, situapa presentata de autoritàpie

vechi cu „aurul verde al pi rii” .
Nu întâmplâtor, studiul pe baza càruia apare acest material sa intitulât „Adtudini

problemele

- spital/policlinica - 47%

suficiente averi care sa le asigure un trai itnbel^ugat de acurn ìnainte,
çi prin

a rezolva

•elfpenilor sunt cei din:

Valori in Administrapa Publica Locala”.

Acest capitol vorbeçte despre coruppe in insti tu pile administra pei
publice locale, o atitudine avànd in vedere datele menzionate. Sa
câutâm acum vaiolile. Autoritàpie publice intendevate, évident au
râspunsuri „pipili diferite” fata de cetàteni, au o perceptie positiva a
activitàpi lor. Acest optimism este de salutai dacà ar ràsbate pana la
cetàteni pc care sa-i convingà prin fapte reale, prin atitudini positive

publice este diferità fa (à de per ceppa cctàp:nilor. Perioada 1996'(lllO pare a fi, pentru actualele autoritàri publice, perioada cea mai
plm;i in actc de coruppe. liste o atitudine oarecum de asfeptat
ivAlici in vedere ca dupà 2000 s-a instalat un alt guvern de o
•i u ntare total diferità tapi de cei precedent. Viziunea cetà|enilor e
ili.) si cred ca este cea mai pertinentà pentru cà ei s-au confruntat
- ii .ulevàrat cu stilul de muncà si mentalitàpie funcponarilor publici
lui mate guvcrnàrile. Li considera perioada 1996-2000 coruptà ■I 1n iar 36° « considera toate perioadele la fel.

p valori împârtâsite reciproc ca aceste institupi funeponeaza si
„In perioada de dupà alegerile locale sau parlamentare au fost

exista pentru ei, pentru cetàteni.
ni
„Din càte li cunoaçtep, oamenii din administrapa publica a
località|ii/judeZului dumneavoastra vi se par mai degrabà
68,5° o - corecp

43% - sari tori

6,5% - corupp

30,5% - comozi

„Pentru

a

satisface

cererile

cetàpmilor,

i di a asemenea informapi, autoritàpie publice. Si tot ei cred cà o
p ii ilu r locale de càtre noul guvern, coruppa din judeprl lor”:
va scàdea —39%

reprezentanpi

va ramane la acclami nivel — 14%

- 35% - nu cer

Administrapa publica este un punct nevralgie al reformei mai
«li

- 3% - cer
(au fost intrebàri la care au râspuns

autoritàpie publice).

Ìnlocuip unii din vechii funeponari din aceastà institupe?” $i

lu i cu „numirile unor noi oameni la conducerea institupilor

institupei dumneavoastra cer sau nu sa he raspatiti de accada?”
- 17% - nu cer dar accepta

imi

i i.ispuns avem un „nu” larg de 69% din partea celor mai abilitap

tiara reforma este inpdeasà drept o politizare nelimitatà.

1 >a lippa cu scandalurile de rigoare care o msoresc, in care sunt
impili ale partidele tradizionale contribuie la voturile date partidelor
"iiiuiuslc sau extremiste. Fenomenul coruppei s-a extins asupra
....... mi paturilor sociale iar efectele sale se ràsfràng sub diverse
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aspecte asupra fiecàrui romàn in parte. Din punctul de vedere al
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occidentalilor, Romania pare a fi |ara unde toatà lumea se piànge de
coruppe. Cà la noi coruppa ìpi face de cap este un aspect cunoscut

,ir trebui sa fie mànap de dorin£a de a servi pi de a aduce o

pi de cci din U E . „coruppa este o problema nu doar a Romàniei”

i himbare în bine. E i trebuie sa faeâ parte dintr-o administrape care

ceea ce pe mulp ii liniptepte. Deci nu suntem singurii cu un numàr

dovedepte preocupare façâ de cetàçeni, atapatâ de rezultate, gata de a
uluce pi testa solupi la cele mai de nerezolvat problème, preocupatâ

mare de corupp.
Coruppa existà la toate nivelurile societàpi, de la doctori care
trateazà pacienpi doar dacà primesc bani sau „mici atenpi”,

lui doar de bani pi de hàrpigârie.
Dacâ perrnitem în continuare autoritâplor publiée sa faeâ

profesori care iau mità ca sa treaca elevii la examene pana la polippti

|a Uni pi prost, acestea vor scàdea pi mai mult ca valoare pi vor

care ìnchid ochii la „gàinàrii’’ tot dacà primesc bani.

gênera nemulpimirea manifestatà a cetàçenilor faj:â de ceea ce

Coruppa este periculoasà pi pentru cà, probabil este una

|*i nnesc în schimbul plàtirii taxelor.

dintre cele mai importante piedici ìn calea investipilor stràine.

Dupmanul administrapei este timpul. Cu cât se întârzie mai

Investitorii nu vor veni dacà condipile pentru investipile lor nu sunt

.....Il modernizarea ei, cu atât mai mulp oameni în pi din afara

dare pi transparente pi datorità acestor considerente este interesul

•i .lemului vor fi convinpi câ, în România, coruppa e lege. Vor

Romàniei sà combatà coruppa. Este motivul principal pentru care

i mtsidera cinismul pi lipsa de implicare pe care le manifesta ca fïind

firme serioase nu investesc. in Romània; oamenii de afaceri nu pot

|iislilicate.

ìnpdege de ce trebuie sà mi tuie §ti funcponarii institupilor statului cu

Coruppa nu va fi eliminatâ complet; acesta e un vis. Dar

care intri ìn contact pentru a putea ìncepe o investile ìn aceastà

|hMie fi redusà, ceea ce va avea sigur impact économie pi social

pirà. Coruppa costà scump clasa polidcà . E a este o ameninpire la

|ntziliv.

adresa societàpi noastre. Numai ìnpdegerea costurilor va duce la
revizuirea sistemului si va face posibil ca noi sà firn mulpimip de
modul cum este condusà societatea noastrà. Trebuie sà in^elegem
costurile pi sà identificàm schimbàrile pe termen scurt pi lung,
necesare a fi fàcute pentru imbunàtàprea sistemului.
Increderea ìn administrapa publicà ìncepe sà scadà de la c
lunà la alta, dupà expirarea perioadei de grape post-electoralà
Màsurile pe care le-am prezentat ca solupi in ameliorarea coruppe
sunt necesare pe termen scurt dar nu pi suficiente. Avem nevoie d<
lideri ìn administrapa publicà pregàtip sà facà mai mult decàt s
impiedice faràdelegile, atitudine ràmasà mai mult la nivel d
intenpe. Cei care opteazà pentru o pozipe eligibilà sau permanent
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Capitolul 3

"> '.n e are loe procesul de tranzipe de la sistemul centralizat la
■' Minjniia de pripá.

INTRODUCERE ÍN MANAGEMENTUL
PUBLIC

Procesul managementului necesita nu nuniai cunostirpe de
|" •i.ilitate ci §i generale, deoarece pentru a lúa o decizie justa
"• dine sa dispui nu numai de date tehnice ci $i economice, juridice,
tdinmisirative. Acest proces este de orientare a acrivitápi oamenilor
"• t "pul realizarii unor obiective; pentru a conduce oamenii spre

Maria Manuela Ghiurutan

li

i» este obiective trebuie sá fie identificate iar membri echipei

limili.pi pentru adngerea lor. Succcsul acdvitáplor este condicional
' di colaborarea subordonap-manageri. In general s-a constatai cà
•iiMiii/apile guvernamentale au un ínalt grad de birocratizare in

„Orice p me dea se bazezà pe teorie, chiar daca pra cric atipi

m prevaleazà munca de rutiná, atenpa managerului fiind solicitatá
li i ii in cazuri de exceppe.

inaisi nu sunt con^tienp de aceasta. Teoria Ìn$elege schimbarea ca

Xlanagementu! este o meserie ce presupune a conduce, intr-un

fiind normalà §i chiar sànàtoasà.” (Drucker)
Din cele mai vcchi dmpuri grupurile de oameni au fost
conduse si organizate. Organisgitia este o colectivitate de oameni care
lucreazà ìmpreunà ìntr-un proces ce are la bazà diviziunea muncii,
pentru a atinge obiective comune. Organizapa exista deoarece
mdivizii sunt limitap in capacitatile lor fizice si intelectuale $i de
aceea organizapile de astàzi descoperà cà au tot mai mare nevoie de
matiageri care sa le ajute sa se descurce ìn condipile de instabilitate
existente.

<111c•\i dal un grup de oameni cu scopul de a atinge in común
dii i uve conforme finalitáplor organizapei de apartenentà. Meseria
•i . .iii/a se exercitá intr-un context dat; este vorba aici de mediul
in nule, politic, social, tipul de culturá dominant, mentalitaple,
•ululile

ce

determinà

aparipa

unor

constràngeri/oportunitàp

pi •idee. Acest context este dat. Se poate aepona ín ideea de a-I
' • i evoluezc, sá se modifice, dar trebuie tinut intotdeauna cont
i - o lenpi luí, lar practica manageriali sà se adapteze in funepe de
■ .1 i in a existentà.

Pe màsura dezvoltàrii societàri! omettenti, preocuparile in

Managementul presupune totodatà a conduce un grup de

domeniul managerial s-au intensidcat §i amplificai, manageriatul
ìncepànd sa fie considerai ca o

forma specifica de muncà

intelectualà cu o funepe bine precizata, bazatà pe un importati t
fond, in continua creatore, de cunojtinp; $triti pfice.
Cerinpi de a dispune de cunosdn|:e in domeniul managerial
este cu atàt mai stringentà, ìn tarile in curs de dezvoltare sau in cele

.......il a nu trebuie confundat cu simplul fapt de a avea un grup
1

...... au in subordine. E1 vizeazà atingerea ìn común a unor

1 ■ i uve conforme cu finalitàpie organizapei. In acest domeniu se
Ini i caleva demente esentiale ale managementuluipublic. Pentru a
i.

■ un obiectiv trebuie in primul rànd sa ai unul; cel care nu are

1 i Mi nr nu lisca sà nu le aringa. Ori, íntr-o organizape, obicetivele
• uni intotdeauna dar definite; chiar dacà eie exista uneori la
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nivelul organizapei in ansamblu, nu sunt disponibile la nivelul
fiecàrui subansamblu. Este nevoie de un efort pentru a realiza 1
aceastà legatura. Un alt element important - stimularea membrilor
echipei fajà de colectivul stabilii, chiar dacá aceftia au iniziai
obiective personale divergente.

I .a originea f tiinpfi administrative stau doua tipuri de cúrente,
di ! mile prin obiectul lor:
un prim curent apárut foarte devreme in Europa, se
■* hh en treza asupra administrapei publice vazutà ca un instrument

•I*

h (lime

un

Orice manager-conducàtor trebuie sa asigure funcponarea
cotidiana a echipei pe care o conduce. Avena de-a face deci, cu o

Managementul

operaponal

privefte

curent apárut

ulterior in

SUA

se intereseazá

de

■ i«n. are, fenomen compiex ce include viapi sociala ìn ansamblu fi
mm

de Irontierele public/ privât.

perspectiva pe termen scurt fi acest domeniu de activitate este
desmnat prin termenul de management opcrational.

al statuirli

Uíministratia publica reprezintâ activitatea de organizare a
>«il iil.i ni fi de execupe in concret a legii fi pentru aceasta,

ìn

primul

rand

i un gile administrative au menirea de a transpune ìn practica

funeponarii publici ce depn funepi de conducere adresàndu-sc ìnsà

i*** i denle legii sau de a organiza executarea acesteia. Pentru buna

si funcponarilor superiori, care nu au doar rolul de a gàndi strategia

' in. (lunare autoritàpie administrative dispun de:

ei trebuie sa ìfi conduca ìn mod direct echipa proprie; este suficient

♦

rostirse financiare

ca o parte a acestei resele sa nu funeponeze bine pentru ca aparate

♦

resurse materiale

administrativ sa devinà inoperant.

♦

resurse umane

♦

competente atribuiré corespunzátor sarcinilor ce revin

In acelafi timp, managerul trebuie sà-fi làrgeascà orizontu

fiecaruia.

perspectiva, sa depáfeascá imediatul; el trebuie sa ìnscrie aepune
proprie prccum fi pe cea a echipei ìntr-un orizont pc termen medi

I )e igur cá actúala impartire a activitáplor administrapei este

fi lung. Acest domeniu de activitate este desemnat ca fiin

ni.

management strategie. E l este in principal direct legat de funeponan

mi in in materie de administrare publica, ìnsa atunci cànd

aflap la niveluri ierarhice superioare, acolo unde se elaboreaz

•• il" un .h Iiviratea acestor autoritari, trebuie sa avem in vedere

deciziile de ordin strategie.

■i.......

de a reprezenta cea mai fericità formula de angajare,

in le aspecte:

Administrare ínseamna a conduce cu oameni o aepui

\dmmis trapa publica in ansamblu reprezintâ un sistem in

determinata in favoarea altor oameni. Valoarea unci administra

■i ....... Irreaza manifestari de voinpi venite atàt din afarà (sistemul

consta nu atàt in mijloacele materiale sau financiare de care dispur

i'

' ti i dm interior.
I’•lumia administrativa o data îneeputa nu ia sfàrfit la un

càt mai ales in potenpalul sàu uman, ìn mare màsurà ìn modul cu
"i

personalul este gestionat, ìn managementul administrapei publice.

dal

programat

ìn

viitor.

Evolupa

autoritàplor

" l i n e ale administrapei publice, atit ìn organizare cát fi ìn
.............. le ioni inuà: se ínñkpeazá noi servicii, áltele dispar iar
de .

..... *li Ile n parametrii de funeponare; este o situape teoretica
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sustinufi Ìnsa si cu date concrete din administrapa publica de la noi.

Consilierii locali - Calitatea de consilier al Consiliului I .ocal se

La ìntrebarea „Au avut loc in acest timp (dupä alegerile locale)

dobande^te pe baza votului universal, egal, direct, secret si liber

schim biri importante in insti tu pile publice (crearea sau desfiinparea

exprimat. Hi fuucponeaza íntr-un serviciu public de interes locai ce

unor departamente, direepi, funepi)?”, 35° o din rispunsurile date de

acopera serviciile locale in limita mijloacelor financiare de care

funeponarii publici suspn schimbarile petrecute in organizarea

dispune colectivitatea locala $;i cu respectarea prevederilor legale in

insti tu pilor.

domeniile

Principalii reprezentanp ai A PL care au facili si obiectul
cercetarilor BC S sunt urmatorii:

Vunctionarìi publici — persoane immite sau alese intr-o funefie
centrale sau locale ori in instifupilc publice care aparpn acestora
(definipe data de dreptul administrativ). In dreptul penai conpnutul
si trasaturile nopunii de funeponar public sunt extinse. Se induci in
categoria funcponarilor publici $i accle persoane care exercita
permanent sau temporar, cu orice titlu o ìnsarcinare in serviciul
unui organ de stat.
Funcpile depnute de aceste persoane pot fi de conducere sau
de execupe; indiferent insa de calitatea pe care o au in institupile
publice, o atribupe principali a lor este pregatirea ni perfeeponarea;
cste o ccrinpX de permanenti actualitate daci avem ìn vedere faptul
cä in administrapa publica i§i desfasoara activitatea un num ir
important de funeponari cu profesii ni niveluri de studii variate, cu
potential diferit de ìnpdegcrc si conftientizare a rolului social pe
care Ì1 are funcponarul public.
insa

In

acest sens

menponäm

ca exemplu:

un aparat de specialitate prin care Consiliul Local í§;i realizeazá
atribupile care ü revin in diverse domenii - urbanism, comercial,
stare civilà, autoritate tutelara.

publica cu carncter de permanenza, in serviciile autoritatilor publice

Intalnim

respective.

serviciile de transporturi, drumuri, gospodärie comunali. Exista ni

Serviciile publice locale prin natura, specified ^i scopul.
pentru care au fost organízate vin cel mai freevent in contact direct
cu cetapmii, fund la dispozipa acestora. Prin urmare, dialogul si
colaborarea serviciu public - ce tapian ar trebui sa asigure rezolvarea
operativa, prestapa de cali tate de care are nevoie cetiZeanul §>i care
constituie la urma urmei obiectul de adivi tate al serviciului public.

Primarii - Prin Constitute ni alte legi care reglementeaza
alegerea, investirea, atribupile primarului se stabilente cä el este
autoritatea executivi prin care se realizeazá autonomia locala in
comune, orase, municipii ni sectoare. Din tre atribupile primarului ca
autoritate executivi a administrapei publice locale o s i le enunpim
pe cele care se regasesc in parte ni in intrebirile din sondajele
noastre:
<>

asigura ordinea publici ni lini§tea cetizenilor cu ajutorul

polipei

freevent la funeponarii

din administrapa

noastri publica, atitudini de formalism ni birocrape, de comodità te
si plictiseala in exercitarea atribupilor lor. In unele cazuri, in reiapile
cu cetfpenii in special, confimela funepa publica cu un bun personal
cu consecmp- resimtite ìn pian social.

<>

ia misuri pentru prevenirea ni combaterea pericolelor

provocate de animale

0

asigura ìntrepnerea drumurilor publice din localitaple in

care ini exercita atribupile
0

ia

misuri

pentru

prevenirea

calami ti zilor,
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Litui din scopurile reformei a fost mic^orarea posturilor de

atribupi exercitate atàt personal càt si prin serviciile publice

consiliari care impovàrau ìntr-o màsurà destul de mare bugetele

din subordine sau prin persoane anume ìmputernicite.

Prefectii — Institupa prefectului este o insti tupe veche,
tradiponalà in administracia publicà din Romania. O intàlnim ìncà
ìnainte de unirea Principatelor, chiar dacà cei care o reprezentau

locale p chiar centrale. Dupà aplicarea reformei administrafive,
numàrul consilierilor, da torità asocierii mai multor comune sau
municipii s-a redus cu mai mult de 4-5 ori.

SU.4

purtau alta denumire. Erau ispravnici judefeni sau administrativi,
càrmuitori. Prefectul are o serie de tràsàturi p a tribù pi proprii:
^

-

Mult invocata democrazie americana la care s-au

tacut atàtea referiri, citatà in manualele de specialitate, amintità pe

se aflà in raporturi de subordonare fa£à de autoritatea

larg in paginile ziarelor, aliata in mintea multor romàni, nu este ilici

centrala (Guvernul), al càrui reprezentant este p care il numeste p

ea perfectà. .Si totup, caracteris tirile democrapei americane au ceva

elibereazà din funcpe.

special fatà de altele.

♦

are drept scop principal protejarea interesului naponal,

asigurànd aplicarea de càtre celelalte autoritàri ale administrapei
publice a legilor p hotàràrilor guvernului.
❖

avizcazà

numirea

sau

eliberarea

din

funcpe

a

conducàtorilor serviciilor publice, ale ministerelor p celorlalte
autoritàri ale administrapei centrale organizate in judc|:e si in
municipiul Bucurc^ti.
0

prezintà anual Guvernului un raport asupra stàrii generale,

economice, sociale, culturale p adminis trative a judepilui.
La prezentarea facutà, adàugàm pentru comparape càteva
caracteristici ale administrapei locale in alte state, nu perfecte prin
conceptele pe care le avanseazà ci originale pentru noi prin càteva
din procedurile utilizate pentru o mai bunà funcponare.

SU ED I 4 - Incà din 1862, Parlamentul suedez voteazà 1.egea
Autoguvernàrii Locale prin care autoritàpie locale au primit dreptul
de a decide in problemele apàrute pe teritoriul lor, de a stabili taxe
p impozite p a-^i delimita p influenza autorità pie regionale. A^adar,
autoritatea Consiliului Locai este garantatà in cele mai multe
domenii ale vie pi sociale chiar si in cazul men {inerii ordini], polipo,
cu exceppa apàràrii.

In multe {àri, subiectul relapilor interguvernamentale nu este
un subiect freevent de conversale. Pormele imitare de guvernare,
fondate in societàpie comuniste, “Lumea a 11L a” sau chiar p in
rcgiunilc statelor moderne din vest, permit pupn sau deloc
semiautonomia guvernàrii locale. In interiorul acestor modele
imitare, puterea se revarsà de la vàrf in jos p ilici o compctipc cu
suveranitatea naponalà nu este toleratà. Autonomia localà este o
simplà necunoscutà.
In contrast, ideea centralà prezentatà de Guvernul SUA a fost
federalismul.

Structura

federala

schifata

de

Constitupa

SUA

distribuie autoritate intre diferitele niveluri ale guvernàrii federale,
statale

p

locale.

Relapa

dintre

federai — stat este

una

de

interdependenpi; itici una nu o poate abolì pe cealaltà p ficcare
trebuie sà conlucreze.
O atitudine cu reflectare in legislape a americanilor este Legea
procurorilor speciali emisà in 1978 ca reaepe la concedierea de càtre
Nixon a unui procuror independent care cerceta dosami \\ aterga te.
Antendamente la lege s-au mai adus, ea fiind reinnoità in 1993 cànd
precedimele Clinton a promulgat-o. Scopul accstei legi este de a
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proteja investigatile de posibila interferenti politica a ìnalplor
o fidali.
T o t in SUA

funcponeazà ASPA

(Societatea Americana

In timp intervine §i in Franca dar §i in alte state cu un nivel de
dezvoltare ridicat introducerea progresiva a n o ^ n ii de management
public in strinsà legatura cu cea de servicia public. Aceastà norune atât
de des utilizata este totuÿi una dintre cele mai difícil de caracterizar

pentru Administrare Publica), existeiga ei flind o confirmare a
nevoii publice pentru o mai mare responsabilitate a funcponarului
guvernamental cu scopul aplicàrii etice, eficiente §i efective a legilor.
Legislaba eticii, post-Wa terga te, a afectat dramatic clasa
politica; ea cuprinde $ase puñete majore:

Management^ public este un segment major al vastului
domeniu

al

administra^i

publice.

Managementul

public

se

concentreazà asupra adm inistra^i publice ca profesie £i asupra
managementului public ca practician al acestei profesii. In ultimul
timp, subiectul management public a revenit in a te n ^

celor

- cerirga de dezvàluire a contribupilor pentru campanii

interesar in administrara centrala din cauza lipsei de popularitate a

- limitarea surselor §i valorilor contribupilor pentru campanii

acestor institupi.

- interzicerea folosirii in scopuri personale a fondurilor
Managementul este construit în funere de o lege — cea a

pentru campanii
- dezvàluirea surselor $i valorilor veniturilor §i cadourilor
- interzicerea oricàror conflicte de interese.

F K 4N T A -

pierei. Ori, pe când întreprinderea privata este inseratà într-un
sistem concurenjial care o obliga la un efort permanent de
modernizare ¡?i competiré, administrara se aflà în parte sustrasâ

Aici institupile administrapei centrale sunt

disciplinei pierei. Con^tientizarea acestor p articulad ta çi va conduce

abilitate sa controleze autoritaple locale din punct de vedere al

la elaborarea unui management adaptai la acest tip de gestiune, un

respectàrii legislapei $i sunt subordonate direct ministrului de

management public.

interne. Dependeiga autoritaplor locale de aparatul ministrului de
Atât pentru Romania cât $>i pentru alte state se pot stabili

interne este foarte accentuata deoarece acesta repartizeazá súmele
pe care autoritarie locale le primesc de la bugetul central ca alocajii

puñete comune în ceca ce prívente activitatea administrarei publice:
❖

§i subventii bugetare.

aproape peste tot cetàçenii sunt nemulpimir pe de o parte

de conformi urban o feri t de autoritari iar pe de alta parte de suma

fregile F ra n a i permiteau funcronarilor publici ca in acetati
interval de timp sá ocupe mai multe posturi publice (este permis

ridicatá de bani pe care trebuie sá o verse periodic în bugetul local
❖

aproape peste tot autoritàrie locale sunt convinse cá ar

cumulul de funeri cu o singurá rustriere — o persoanà nu poate

putea face mult mai mult, dar din nefericire dispun de fonduri

ocupa in acetati timp douà posturi alese), traficul de influenza

financiare cu totul

funcronand farà nici o ingràdire.

pe care le au

De§i deciziile se iau la nivel centrai, aici tornai nu se

0

cu totul insuficiente pentru planurile “márche”

peste tot, salturile calitative §>i de duratà se o b ^ i doar ca

desconsidera interésele autoritàrior locale ci mai degrabà aceste

urmare a aplicàrii unui management adeevat unui proiect dat Ìntr-o

decizii se iau pe baza intereselor locale sau regionale.

anumita conjuncturà.

68

69

Atitudini si valori în administratia publicà locala

Atitudini §i valori in administratia publicà locala

A sciar, calca optimà càtre obiectiv — ìntotdeuna “mare”

“("ând plâtesc taxe, cumpâr civilizape”, este o expresie

avanci la ìndemànà rezerve — ìntotdeuna “neìndestulàtoare” este

utilizatà de un inalt funeponar al democrapei americane intr-un

accesibilà celui care “$;tie” - ìntotdeuna managerul sau funcponarul

manual de specialitate. Nu e o sarcinà u§oarà pentru un cetàpan in

public cu pregatirea potrività locului $i timpului acpunii sale —

lumea lui complicatà sà dea o valoare corectà lucrurilor pe care le

in Relegane! prin aceasta nu numai ca are inform atile, dar £Ì abilitarle

cumpàra. Cam la tei se întâmplâ si la noi, aici unde sàràcia, jomajul,

solicitate de proiectul asupra càruia s-a aplecat.

coruppa, alte mizerii ale unei tranzipi interminabile pe care o

Principalele motive pentru care considera ca au fost ale^i ìntro funepe publicà sunt:

adàuga: mentalitate. Dacà vreodatà vom ajunge la nivelul de trai al

- 26% - ìncrederea pe care o au oamenii In ei
- 230/o - pregatirea (experinp) in domeniul administrativ
la polul opus aflàndu-se cu 5% - spirimi de initiativà
- 1,5% - dorinp de a-$i schimba predecesorul.

funepi, din ràspunsurile fidele pe care funeponarii chestionap le-au
dat, aflàm ca:
- 46° » au fost determinap sa accepte pozipa publicà din
responsabilitatea fap de comunitatca din care fac parte
- 31,5° o - din necesitatea valorificàrii com petenplor depnute
- pe 5,5% i-a determinai acceptarea linei fune pi sprijinul
partidului din care fac parte
- 3% au fost determinap de sistemili de relapi de care pot

intrebare,

cà Î1 tot folosim farà a ajunge la consecinp favorabile prin
înplegerea lui. Teorie purà; dar sà vedem realitatea datelor din

Avanci in vedere faptul cà in tarile bazate pe economia de
piap cea mai mare parte a mijloacelor de produepe se aflà in
proprietate privatâ, este necesarà realizarea unei delimitàri dare
in tre “ finanp publiée” ji “finanp private”. Expresia “finanp
publice” este asociatà cu statuì, cu unitàpie administrativ-teritoriale
sau cu alte institupi de drept public, in legàturà cu resursele,
cheltuielile, Ìmprumuturile .si datoria acestora; finanple publice sunt
folosite in scopul satisfacerii nevoilor generale ale società pi.
“Cum consideraci cà sunt taxele «;i impozitele pe care le

beneficia in aceastà funepe.
aceeasi

statelor capitaliste, sigur mentalitate va fi un cuvant périmât. Pentru

sondajul nostru referitoare la taxe.

In privinp motivelor care i-au determinat sa ocupe aceste

La

suportàm, sufocà cetàpnii. Cui îi mai pasâ de taxe? Revenind la
expresia, simplà in formularea ei, de la care am plecat, am mai putea

referitoare

la

motivele

candidàrii

actualilor primari, cetàpnii ne spuli cà:
- 21,6% au candidai pentru avantajele materiale oferite de

incaseazà Primària?”. Cetàpnii spun cà:
-52" o - prea mari
- 38% - suficiente.
Pentru autoritàpie publice este însâ pupn diferit. Intrebap

funepa respectivà
- 17,5° o - pozipa socialà conferità de funepa de primar,

fiind care ar fi modalitatea

perceppi evident diferite ale unor oameni (cetàpni) fap de

ràspunsul cel mai la ìndemànà, pentru 67°'o este cre§terea taxelor çi

de sporire a bugemlui institupei Ior,

alp oameni (funeponari publici) care tràiesc in acelea§i locuri,

impozitelor locale iar pentru 27% ar fi restructurarea activitàpi din

ìmpart aceleap griji dar ìmpàrtà§csc valori diferite.

institupi.
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Gestiunea publica prezintá o serie de particularitáp; este
suflcient pentru

a evidencia

acest

lucru

sá

amintim

cateva

componente care permit caracterizarea organizapilor publice:

1.Urmàrirea

unor

finalità^

externe

-

pe

oficiala ci este conferita de ceilalp- Este évident câ în activitatea de
manager puterea de expert este nerelevantâ §i nu conféra autoritate.
Este nevoie de puterea sa de expert în conducere iar aceastâ putere

cánd

se capata prin studiu $i experienpi.

íntreprinderea privata urmárejste o ñnalitate interna de supraviepiire
§i dezvoltare, organizapile publice sunt supuse unor finalitáp
externe, definite §i impuse de lege, (un

exemplu ar fi apárarea

liderii administrapei publice sá se deschidá spre exterior, sá se
formeze, sá participe la colocvii de specialitate pentru a integra

naponalá, educapa).

2. Absenta rentabilitápi financiare - administraba nu este
supusa ideii de rentabilitate financiara a intervenpilor sale.

3. Asigurarea

Util pentru ei, benefic pentru cetàçeni ar fi ca, permanent,

misiunilor

specifice

ín

schimbàrile mediului çi a le transmite colaboratorilor.
Datele sondajului spun câ 32% dintre funcponarii publici se

conditii

de

considerà din punct de vedere profesional nici bine dar nici slab

concuren^à nulà sau imperfectá - absenta concuren^ei deschise

pregàtip, 82% simt nevoia participàrii la cursuri de perfecponare în

singularizeazà acpunea administrativa. Acest sistem de monopoi sau

domeniul administrativ, câ doar 37% au participât la vreun seminar

cvasimonopol suprima practic reglementarile impuse de piapí. Ea

organizat de Centrili de Formare Continuá pentru Administrapa

face mai dificilá adaptarea activitaplor si structurilor administtapei la

Publicá Localâ.

realitàpie existente.

4. Supunerea actiunii administrative la política - condipe
necesará

a

unui

stat

democratic,

acpunile

intreprinse

de

administrape sunt supuse deciziilor politice. Sca d e tele electorale
permanente rup ritmul moral al strategiilor $i orienteazá inevitabil
deciziile politice spre acpuni cu puternicá valoare clectoralá.
Favorizánd

clientelismul,

supunerea

la

politica

impune

administrapei co sturi mai mari decát ín íntreprinderile private.
Pe fondul unui mediu in schimbare, dacá persoanele care
lucreazá in administraba publica §i mai ales cei situa p E nivele de
decizie nu evolueazá in acela^i ritm si din punct de vedere al
mentalitàplor, deciziile luate de ei vor fi date de false premise avànd
ca efect nedorit blocarea transformarilor necesare.
Sunt pupne cazurile in care un manager sá nu considere cá
cea mai importanta calitate a sa este profesionalismul. Aceasta sursa
de putere nu este data pe baza de declarapi sau prin ho tarare
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Energia într-un executiv este o caracteristicá de bazá în
definirea unui bun guvern. Ranchiuna publicâ asupra conducerii
este o caracteristicá de duratá §i ironicà a democrapei. Mai aies în
ultima perioadá, o acutá insatisfacpe privind conducerea, mai ales
poüticienii

birocrapa, a devenit un lait motiv al discursului public

$;i al conducerii administrative. Se pare cá cetâçenii iau drept sigur
faptul cá administraren treburilor publice nu e eficientá.
Nemulpimirea publicá nu are neapárat o justificare specialá;
guvernàri care au fost totuji de o oarecare competenpí sunt §i ele
condanniate $i ínlocuite doar pentru cá au devenit embleme ale
birocrapei.
W.

Taylor în

“Principiile

managemenmlui

§tiinpfic”

a

argumentât faptul cá:
-obiectivul managerului, adept al acestui stil, este de a
descoperi calca cea mai eficientá pentru a índeplini o sarciná primitá
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- táctica publica este un condnuu proces, formarea fi
exccutarea lui fíind inseparabile. Dar cum sa aplici tóate acestea
cánd conducerea publica se formeazà ìn timp ce se executà fi se
executà in timp ce e formata?

calitàplor pe care accasta le dovedefte ín situapi concrete din
existen pi zilnicà.
Caracterul alegerilor locale ín localitàpie cu o populape mai
mare suferá únele modificad fapí de situapa prezentatà anterior. In

Ca sá asociem doi termeni pe care i-am utilizai, vorbim de

aceste localitàp, legáturile interpersonale existente ìntre locuitori

politica acolo unde indivizi sau grupuri castiga sau pierd controlui

sunt mult mai superficiale fi mai rare. Candidapi pentru alegerile

intr-o arie data, iar de administrare publica acolo unde actuí oficial

locale suiti cunoscup intr-o mai mica màsurà sau nu sunt cunoscup

sau aepunea propusá' ín numele interesului public exista. O

deloc. Este justifícatá astfel prezen^a partidelor politice, ca factor de

interaepune ideala fi fireascá ar fi ca politicianul profesionist sá

legàturà íntre populatie fi puterea localá.

lucreze ín echipá cu functionarul care conduce o agencie, o comisie
sau un departament.

Gel mai grav prcjudiciu adus puterii locale prin politizarea
funcpilor administrapei publicc locale, prin fidelitatea fa£à de

Datoria de a conduce mari departamente cere abilitaci

partidul care íi promoveazá pne chiar de funeponarea acestor

deosebite, antrenament de lunga durata fi o organizare riguroasá.

institupi. Controiul strici al partidelor asupra alefilor duce inevitabil

Insá numirile politice ín departamente sunt deseori lipsite de

la tergiversarte lucràrilor, la ìntàrzierea luàrii deciziilor; se ignorà

profesionalism. Sunt situapile in care numifii i^i asuma o functie pe

competenza ex treni de imporantà in cazul linei conduceri de tip

care o ocupa insuficient pentru a-fi demonstra eficien^a. Ei sunt

managerial in favoarea fidelità pii fata de partid.

“amatori intermediad”, uneori incapabili sá exercite un control ferm

Kxistá totufi fi o fune zie a partidelor politice cu efect pozitiv

ímpotriva birocrapei profesioniste. Majoritatea celor ce ocupa o

atàt la nivel local càt fi la nivel naponal. Este vorba de recrutarea

funepe administrativa, de multe ori par sá acponeze ca lucranti

elitelor; partidele politice recruteazà elita naponala fi din ràndul

pentru interesul propriu fi nu ín interesul

alesilor locali. Multi poliricicni care au ajuns in fotoliile ministeriale

institupet pe care o

reprezintá.

sau au fost alefi in Parlament fi-au inceput carierà politicà la nivelul

Ce putem spunc despre guvernarea localá si partidele politice,
ce rol au acestea la nivel local? Alegerile locale prezintá diferenperi
ín funepe de márimea localitápi, ín funepe de marmita populatiei
din

localitate.

In

localitàpie

cu o populape

micá,

legáturile

interpersonale dintre locuitori sunt frecvente, ín general

comunitàplor locale. Aceastà carierà se datoreazà ín mare màsurà
partidelor politice.
in opima cetàpmilor chestionap, la íntrebarea càt de mult
crederi cà sprijinà urmàtoarele partide si institupi dezvoltarea

top

localitápi dumneavoastrà pe primele locuri se aflà PD SR, Consiliul

locuitorii se cunóse íntre ci. Deci candidapi la posturile de consilieri

Judezean, Prefectura, ìn timp ce PRIVI, PD , U D M R fi PN L par sa

fi primad sunt cunoscup direct fi sunt apreciap dupá caracteristicile

ingreuneze mersul inainte al localitàzilor celor intrebazi (PDSR 52%,

lor personale. In consecintà, votul alegàtorilor se va adresa nu

CJ 50° o, Prefectura 47% , in timp ce PRM 13%, PD 12%, UDM R,

partidului pe lisíele cáruia candideazà ci persoanei ìn cauzà,

PN L 11%).

74

75

Atitudini si valori in administraría publica localà

Atitudini §i valori ín administraría publica localá

Accesul parridelor politice la putere este garantat atát prin
calitatea oamenilor pe care “íi scot ín fajá”, a conjuncturii

íntr-o radiografie a unei birocrapi moderne înlâlnim pe
primole locuri douá subsisteme de angajap:

economice, politice a momentului (sá dám un exemplu subiectiv
dar care se aflá in mintea multora in momentul decisiv al votului oamenii s-au sáturat de actualii polidcieni care fie nu aratá bine la
televizor, fie s-a scris prea mult ín presa desprc ei ni despre averile
lor ilicit dobándite in timpul exercitárii manda tului), cát ?i de
spectacolul creawín campania electoralá cu finan^ári mai mult sau
mai pupn legale.

- subsistentul celor numitipe criteñipolitice —pásári cálátoare cum íi
numepe Stillman. Ace$ti indivizi ocupá posturile cele mai ínalte ni
mai proeminente din cadrul organizatiilor publice. E i sérvese astfel
drept

cúrele

de

transmisie

íntre

promisiunile

électorale

$i

performan^a birocraticá. In aceastá lume supusá mereu schimbárilor
dupa cum observa Norton Long, este difícil dacá nu chiar imposibil
sá-stabilenti cui íi este cineva loial ni ce ar trebui sá índeplineascá

Tóate organizapile publice sunt constituite din oameni, ei

acci cineva. La acest nivel pare sá fie o lume ambigua, in care

sunt cei care fac organizaba sá tráiascá, sá evolueze sau sá regreseze.

apárenmele conteazá freevent mai mult decát activitatca la locul de

Ori acc^ti participanp au tendin^e na turale de a refuza schimbarea

muncá. Membri acestei lumi petrcc foarte mult rimp pozánd astfel

pe baza unui motiv esenpal: flecare §tie ce va pierde dar nu stie ce

íncát sá para cá fac ceea ce trebuie pentru anumip oameni, ín acelani

va cantiga. D e fapt, ín tóate organiza pile publice care au o anumitá

riiitp informându-se asupra propriului statut ni asupra intenpilor

vechime, flecare angajat, de la cel mai pupn important la cel cu

allora. Lha ínchisá, o invitape la o anumitá petrecere, frecvenÇa

putere de decizie, se prevaleazá 111 cazul schimbárii de o anumita

întâlnirilor cu superiorul, locul la masa unei conferinp; semnaleazá

„libértate” ceea ce se bazeazá pe trei elemente esenfiale:

adesea mai mult decát poate observa un ochi neantrenat sau poate

0

in forma pile de care dispune, informapi care nu íi sérvese in

mod real decát ín cadrul organizapei proprii
♦

experien^a acumulatá, experienpi ce riscá sá nu mai fie de

nici un tolos íntr-o organizape modificatá
♦

relapile ín care funcponarul este integral ni care íi permit sá

acponeze de o manierá eficace.

descrie un document. Persoane ambipoasc, muncitoare, chiar cu
experi cupi ni expunere considerabilá, devin repede frustrate ni
deziluzionate de confuzia §i prefacàtoria din acest mediu, ana cum
aflâm din biografale unor personalitáp publice care au fost sau care
mai sunt pentru cá au rezistat sistemului.
- subsistemul functionarilor profesionpti ce constituie grupul

Societatea este íntr-o permanentá schimbare, indiferent dacá

permanent de experp. Prin com parale cu cei numip politic în

vorbim de o perioada de tranzipe sau nu. Viteza schimbárii este din

pozipiile de vârf ale organizapilor publice, profesioninrii au mai

ce ín ce mai mare, situape ce poate devem ín scurt rimp

multà vechime în institute ceea ce le dà o importanza enormá in

insuportabilá. Pentru foarte mulp oameni este deja foarte greu sá

conrinuarea acrivitátii administrative, prin derularea proiectelor

ín^eleagá schimbarea, pentru unii ciliar sá o perceapá. Ca orice lucru

începute ni prin capacitatea de a defini pertinent priorità mile la

neínieles suficient, schimbarea induce teamá $i un sentinient de

nivelul organizatiei în care, probabil nu pentru mult rimp muncente.

respingere.

íntroducerea progresivà a conceptului modem de management
public în cadrul instituZiilor publice este favorizatá de anumite
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acpuni

cu

impact

asupra

serviciului

public,

asupra

ac punii

administrapei locale:
- cre^terea intervenpilor publice conduce intercsul acestor
institupi spre domenii diferite fa£à de cele tradiponale (justipe,

Atitudini §i valori in administraría publicà locala
singurele capabilc sa aprecieze temele manageriale cu cea mai clasica
tema a puterii autoritàri publice.
In practica managementul vizeazà ìmbunàtàprea calitàpi

politica, afaceri externe), facàndu-le sa se confrunte deci cu exigence

aepunii prin exploatarea a noi mijloace de gestionare, atenuarea

noi

anumitor

rigiditip

de organizare

§i relansarea

sistemului

de

- criticile aduse metodelor tradiponale de gestiune §i in

comunicare cu exteriorul. Fara indoialà cà intenpa de aplicare a

special aspectelor celor mai paralizante ¡p mai caricaturale - e vorba

unor asemenea concepte in spapul románese se va izbi inevitabil de

de factorii care due la evolupa metodelor de management public §i

mult invocata problema a specificului románese §i de anumite

întârzierea cu care aceste tchnici de administrape

tradipi,

gestiune sunt

managementului

folosite
- evolupi sociologice care au condus la o estompare a nopunii
de bun public

conceppi

serviciu public, aceastà dilupe fiind în strinisi

legatura cu dezvoltarea intervenpilor publice.
De§i greu de imaginât, aparipa unei crize a serviciilor publice
nu este imposibilâ in pcrioada urmàtoare in Romania. Ea ar putea
apàrea pe fondul unei crize a mijloacelor tradiponale si sub

care

deja

public,

exista.

In

“principine

acest

domeniu,

ìnvechite”,

al

rigidi tatea,..-

rezisten^a la schimbarea pozitiva sunt total neproductive; ceea ce
trebuie sá ín^elegem este faptul cá societatea románeascá cunoajte,
acceptánd specificul propriu, o linie similari! de dezvoltarc cu a altor
societáp aflate acum la un nivel superior de dezvoltare din
experienpi carora, poate cu siguran|a sa invece multe.
Personalul institupilor publice trebuie condus dupa un sistem
de carierà caracterizat de faptul ca funeponarii publici au vocapa

presiunea unor factori externi:
- presiuni economice §i bugetare ce pot fi legate de rarefìerea

exersàrii ìntregii lor cadere in sánul institupilor publice in care ei
avanscaza prin competenza §i vechime. Insà sistemul actual de

alocapilor bugetare
- presiuni industriale (punerea in practicà a unor programe ¡p
filiere de tehnologie moderna), referire la informatizarea serviciilor

recompensare

a activitàplor

oferite,

condipile

de

lucru,

nu

reprezintá o perspectiva tentanti pentru nici un funeponar public
care ciliar daca are o oarecare vechime in institupe, deci este valoros

publice
- presùmile “clienplor”, ceta^enilor care le folosesc, din ce in

pentru ea, va fi atras de un alt post care-i va asigura acoperirea

ce mai Ìnclinap sa compare condi pile de intervenne publicà cu cele

minusurilor existente in prezent. Revizuirea acestor probleme va

ale sectorului privât

reprezenta

un

inceput

in

ameliorarea

situatici

actúale

din

- presiuni legate, m perspectiva unei integràri europene a

administraba publicà dar §i atragerea profesioni^tilor, tóate acestea

Romànici, de necesitatea compatibilizàrii structurilor administrative.

conducànd la Ìmbunàtàprea imaginii, a Ìncrederii §i a suspnerii

Un asemenea tip de crizà este unul de legitimitate, solicitànd

insti tu |iilor publice de càtre cctàZeni.

reprezentàri birocratice §i instrumente de gestiune mai suple.
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$i complementará, a funcjionalitàjii valorice ce este, pe de o parte,
predominant

Capitolul 4

personalà

§i,

pe

de

alta

parte

predominant

interpersonalà. Sistémele valorice ce funejioneazá la nivel personal

VALORILE IMPÄRTÄ§ITE ÎN
ADMINISTRARIA PUBLICÄ LOCALA

sunt diferite §i intercondijionate de cele care funejioneazá la nivel
ìnteq^ersonal.
In caracterizarea personalitàjii, un individ poate fi descris
prin ceea ce face in mod caracteristic in situajii particulare, adica in

Pavel Popescu Neveanu 1

termeni de trasàturi ce tipizeaza comportamentul sàu. In plus, el
poate fi descris in termenii modelelor motivajionale de baza sau al
valorilor pe care le are. Pentru a ìnjelege individui, ambele tipuri de
màsuràtori sunt importante.

Valorile sunt structuräri personologice ce

se manifesta

Atitudinea este definita de Paul Popescu Neveanu (Dicjionar

o

de psihologie, 1978) ca fiind o modalitate relativ constanta de

ambivalenza a raportärii individuale ce este fundamentals pentru

raportare a individului sau grupului fajà de anumite laturi ale viejii

insali structura §i echilibrul personalitäjii: spre sine $i spre altii.

sociale §i faja de propria persoanà. Este o structura orientativ-

pregnant §i plenar in via Ja individuala §i sodala.

Exista

J.N uttin a introdus conceptul de unitate bipolara Eu-lume; pentru

reglatorie proprie persoanei, avànd o funcjie de direcjionare $i

el, personalitatea reprezintâ o structura bipolara, un ansambiu

evaluare a comportamentului. L.V. Gordon se centreazá insà pe

structurât de potenjialitäji de interacjiune specifica cu sine ÿi cu

situajii valorice, considerànd ca acestea sunt determinante in raport

lumea. Nu se poate face o disjuncjie categorica Ìntre cele doua

cu structurarile aritudinale. Allport (1991) structureazà piramida

modalitäji simultane de raportare a individuai fara a cädea in

aritudinala ca avànd un set de atitudini cardinale §i centrale ce

patologia dizarmonica a personalitäjii umane. Ar însemna, pe de o

coordoneazá $i determina ceea ce este situat inferior acestora.

parte, o cadere m sine cu rupere de lume sau, pe de alta parte, o

Vaiolile, cu atitudinile aferente acestora, se situeazá in partea

cadere în lume cu desprindere de sine. Ambele variante implica

superioara a piramidei aritudinale. Eie sunt astfel determinante §>i

dcstructurare patologica. Rezulta deci necesitatea abordärii cordate

definitorii pentru ìntregul sistem atitudinal al personalitàjii úname,

a structurarilor valorice fa Ja de sine $i lume.

tlefinind, global §;i nu particular, modul de a fi, in nótele sale

Valorile sunt structuräri personale, dar eie proviti $i se
exprima in raporturile interpersonale. Din acest motiv, distilleria
dintre personal si interpersonal nu este de es en pi, ci doar de grad.
Aceastä relativitate permite o analiza diferenjiatä, dar in acelasi timp*80

csenjiale, atàt al unui individ luat distinct, cát §i al unor diverse
grupuri sociale ce prezinta particularitaji specifice.
Deciziile
comportament

imediate,

scopurile

de

viajà

$i

modurile

de

sunt influenjate, c o n s e n t sau nu, de propriul

sistem de valori. Satisfacjia personalà este dependentá ìntr-o mare
1 Articol scris ín colaborare cu Adina Popescu Neveanu

80

masura de gradui in care sistemul valoric se poate exprima in viaja
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de zi cu zi. Prezcnja unor valori puternice $i incompatibile in cadmi

treia proba, S.V. (Study o f Values), are ca autori pe G. W. Allport,

persoanei sau conflictul dintre valorile proprii §i ale altora poate

P. E. Vernon §i G. Lindzey §i vizeazà importanza relativa a §ase

afecta eficienja §i adaptarea personalä. Pe de alta parte, conflictul

interese de baza sau structuri motivazionale ale personalitàzii (valori

valoric sau/§i incompatibilitatea cu via(a sodala poate determina o

categoriale): teoretic, economie, estetic, social, politic $;i religios.

inadecvare personalä la cerinole vie pi sociale £Ì chiar o contradicpe

Ultima proba inclusa in cercetare se referà la atitudinea creativa

a

o

profesionalà si a fost construita de Paul Popescu Neveanu, fiind

contradicpe valoricä sau/5:1 atitudinalä ar determina o oppune sau

ulterior transformata §i adaptata de Pavel Popescu Neveanu.

manifestare majora catre un anume sistem ce ar putea dezechilibra

Indicatori! care se obzin la aceasta proba cuprind un coeficient

manifestarilor

personale.

Din

acest

punct

de

vedere,

sistemul psihic, personaiitatea putánd tijnde catre patologie. In

atitudinal de creativitate, cuprins in tre -100 ji +100, valorile

literatura de specialitate psihopatologicä $i psihiatricä exista un

negative indicànd atitudine anticreativa $;i un indice de incertitudine,

numar ridicat de geneze psihiatrice datorate unor contradicpi

care releva gradui de sinceritate al subiectului §i tendinza acestuia de

valorice (Hamlet, Regele Lear, Macbeth etc.).

a ràspunde ìntr-un mod dezirabil din punct de vedere social.

Particularizând cele afirmate mai sus la administraba publica

Testele SIV $i SPV vizeazà 6 dpuri distincte de valori, fiecare

locala, constatanti ca este necesar $>i in acclami timp util sä se

cumulane! constructiv càte 15 variante de ràspuns de la diferizi

identifice sistemul de atitudini $¡i valori al personalului administrativ

itemi. liste posibil sa se obzinà o variaZie teoretica a punctajului

pentru a putea explica randamentul $i fiincponalitatea acestora in

obzinut la fiecare valoare ìntre 0 §i 30, extremele fiind insà

activitate, precum §i a înpiege deciziile pe care acesta le ia.

improbabile din punct de vedere psihologic; de altfel acestea nici nu

Cunoscand sistemul de atitudini §i valori al întregii administratif, dar

au fost obzinute, tendicele valorice fiind medii, diferenZele dintre

£Ì diferenpat pe funepi administrative, putem în^elege importanza pe

scale fiind mai mult de pondere $i in nici un caz de opozizie.

care ace j tia o acordä diverselor aspecte ale activitäpi. In aceste

Valorile nu sunt deci opozabile, ci distincte $i deci coexistente.

condipi este mult mai u§or sä identificanti valorile cärora le sunt in

Importanti! este ponderea lor. Combinarea diferitelor ponderi este

subordine atitudini multiple, pornind descendent §i functional,

cvident determinata de factori sociali.

decat

sä incercäm

sä înZelegem

ji

sä generalizan!

anumite

comportamente disparate dintr-un ansamblu atitudinal particular.
Probeíe aplícate autoritäplor administrative in luna martie

Nu exista opjiune categorica, exclusivistà cafre anumite
direczii, ilici individuai, nici social,

pentru cà $i una $>i cealalta ar

indica o patologie individuala sau sodala. Eie reprezinta doar

2001 au un carácter psihologic §>i vizeazâ diferite tipuri de valori

tendini,e de exprimare valonca, astfel Ìncàt le putem prezenta in

personale §i interpersonale. Automi lor este psihologul L.A. Gordon,

commi daforità complementaritàzii semantice $;i existenziale pe care

care a construit douâ probe ce se completeazâ rcciproc, eu obieefive

o au.

distincte, dar care prezintá acela^i sistem constmctiv, conpnutul
intrebärilor $i a seärilor rezultante fiind însâ distinct: SIV (Studv o f
Interpersonal Values) ?i SPV (Study o f Personal Values). Cea de-a j
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In prezentarea rezultatelor $;i interpretarea lor vom face
re ferire la mediile obzinute la fiecare valoare, comparativ cu
celelaltc, indicànd pozizia lor Ì11 ierarhie. In acela^i timp, am luat in
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considerare fi difieren {a statistica dintre medii, exprimatá in pragul

multa influenza; sa ai subordonap pe care sa ii comanzi; sa fii

de semniflcapc, sub forma zecimalà (ex. .032, .009). Cu cat valoarea

conducàtorul grupului din care faci parte, sa fii cel care are pozipa

este mai mica, mai apropiatà de .000, cu atát diferenty este mai

centrala in luarea deciziilor, sa iei singur decizii fi sa ràspunzi de un

semnificalivà din punct de vedere statistic. Tóate datele statistice

proiect important.

centralízate sunt prezen tate in anexe, in text facándu-se referid la
aces tea doar atunci cànd eie sunt ilustrative.

R: Recunoagtere (Recognition): sa ai o ocupape sau funepe
de mare ràspundere, sa fii considerai de alpi ca o persoanà
importantà; sa fii cunoscut fi admirat de oameni pentru ceea ce faci;
sa fii ìnconjurat sau sa fii ìmpreunà cu oameni importanp

SIV (Studiul valorilor interpersonale):
B:

Bunavjointa

(Benevolence):

sa

tratezi

(influenti); sa fii cunoscut dupà nume, sà fii popular printre alpi, sà
lumea

cu

o

deosebità ìntylegere, fiind prietenos fi binevoitor cu ceilalp; sa rii
generos cu alp oameni, sà-i ajup pe cei sàraci fi sa contribui la
aepuni de binefacere; sa imparai ceea ce ai la alp oameni, sa primeze
ajutorul dat altora in fa|a propriilor inlerese; sa muncefti pentru
binele altora fi ai societàri.

fii respectat de alpi care sà facà aprecieri favorabile despre tine.

S: Sprijin (Support): sà-i faci pe ceilalp sà fie de acord cu
tine, sà te incurajeze, sà se preocupe de situapa ta, sà-fi arate
interesul fa£a de tine, sà te trateze cu Ìntylegere fi amabilitate, sà te
aprobe ìn ceea ce faci fi sà vrea sà te ajute, sà-p facà servicii; sà obpi
afeepunea acestora.

C: Conformitate (Conformity): sa faci ceea ce este acceptat
fi corect, respectànd regulile fi regulamentele, standardele sociale fi
un cod strict de comportare; sà-p faci datoria la un nivel càt mai
inalt al standardelor morale; sa te comporci cu respect fa pi de
superiori; sa faci ceea ce este considerai corect fi normal din punct
de vedere social, sa faci ìntotdeauna ceea ce este permis fi moral din
punct de vedere al colectivitàpi din care faci parte.

I: Independents (Independence): sa fii liber sa faci ceea ce
vrei fi cum ip place, sa ai libertate personalà completa; sa lucrezi afa
cum ìp place, farà sa te conduca cineva, sa fii independent in
propria activitate, sa pop abandona lucrul atunci cànd dorefti; sà-p
tràiefti viapi afa cum ìp place, sa te conduci dupà propriile principii
fi decizii.

Valorile cuprinse ìn SIV vizeazà in mod preponderent relapa
personalà cu ceilalp, modul personal de a se raporta la alpi fi al
acestora la propria persoanà. Acest accent interpersonal nu
inseamnà Ìnsà cà valorile nu sunt ale propriei personalitàp. Eie nu
sunt efectiv valori ale desfàguràrii relapilor interpersonale, defi sunt
profund implicate ìn acestea, ci sunt valori personologice, ale
propriei persoane dar care vizeazà relapile interpersonale. In
asemenea condipi, eie nu pn de domeniul psihologiei sociale ci de
cel al personalità^, doar obiectul lor fiind social.
SPV se centreazà in schimb pe acele valori care ar privi
propria persoanà, ìntr-un mod mult mai pronunpit pentru sine fi
ìntr-o relativà independent de relapile cu ceilalp.

L: Conducere = Spirit conducàtor ([leadership): sa ai o
pozipe fi funepe de conducere; sa ai o pozipe de autoritate, sa ai
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P: Pragmatism (Minte practicà, in englezà - Practical
Mindedness): sà fiu practic fi eficient, obpnànd un profit maxim din
lucrurile fi banii mei (sà am “partea leului”); sà am grijà de lucrurile

SPY (Studiul valofilor personale):

mele, de ceea ce am in proprietate; sà aleg cu grijà lucrurile pe care

A: Automatizare (Achievement): sa am cele mai inai te

le cumpàr, sà mà coste càt mai pupn; sà fac lucruri care vor fi

standarde de realizare personalá; sá realizez ceva difícil, important,

plàtite.

semnificativ, la un nivel superior fi într-o maniera distinsà; sà-mi

V: Varietate (Variety): sà fac lucruri noi fi diferite, cu o gamà

Ìmbunata^esc aptidutinilc fi atitudinile personale,atingànd maximum

variatà de expenen(e; sà fac multe fi freevente càlàtorii, chiar in

de competenza dar tinzand permanent atât spre realizarea de sine

locuri noi fi neobifnuite; sà tràiesc experienze noi, chiar fi aventuri;

càt fi spre autodepàfire; sa am o slujbà care sa má puna la Ìncercare,

sà mà preocup de petreceri fi de ìntàlniri, indiferent de sensul lor.

care sá fie important# fi In care sa am o remarcabilà activitate; sa
lupt cu problème complexe, depàfind orice obstacol.

D: Hotaràre (Decisiveness): sa am convingeri putemice fi
ferme; sa (in ferm la propriile opinii fi convingeri, avànd o pozi^ie
foarte bine definita m problemeìe viepi; sa ajung direct la ceea ce
este mai important într-o problema fi sa iau hotaràri dare fi rapide,
lara amànàri; sa acponez foarte hotârât, abordànd direct problemeìe
pe care le am, soluponàndu-le rapid printr-o aepune persevererà.

S.V. (Studiul valorilor) a fost realizat pentru prima oarà in
1931 fi se bazeazà pe clasificarea tipurile umane a lui Spranger.
Descrise în termcni umani, cele fase valori sunt astfel construite:

teoretic - valorizeazà cel mai mult descoperirea adevàrului; el vrea
sà fie critic $i razionai, tinzand sà ordoneze fi sà-fi sistematizeze
propria cunoaftere; economie - valorizeazà cel mai mult ceea ce
este util; este interesat în lucruri practice, îndeoscbi de afaceri,

G: Orientare spre scop (Goal Orientation, in romàna Finalitate): sa am scopuri bine definite, dare, precise, cunoscànd

gândind

exact ceea ce Ìncerc sa realizez; sa cunóse precis care este scopul

îndeoscbi de frumos fi armonie, gâsind o deplinâ satisfaezie în

principal; sà-mi canalizez eforturile spre obiective foarte clare,

experienzale artistice; social - evalueazâ cel mai mult altruismul fi

planificându-mi munca fi modul de aepune; sa termin ceva, odatà

dàruirea filantro{^icà; el este bun, simpatie, neegoist evaluând pe

ce 1-am început, dându-mi întreaga silinçà pentru aceasta.

ceilalpi oameni în ceea ce au ei bun; politic - evalueazâ cel mai mult

O: Spirit organizat (Orderliness): sà-mi planifie programul
clin timp, sâ fiu metodic, organizat, sistematic în activitatea pe care
o desfàfor; sà aeponez întotdeauna conform unui plan prelabil
stabilii; sà am o via^à bine organizatà, eu deprinderi de via(à bine
structurate; sà-mi pàstrez lucrurile curate fi ordonate, la locul lor, sà
fiu curat fi ordonat.

lucrurile

în

sensul

utilitâ^ii lor

concrete;

estetic

-

valorizeazà cel mai mult frumuseZea fi armonia; el este preocupat

puterea fi influenza; el urmàrefte sà devinâ conducâtor, plâcându-i
întrecerea fi lupta pentru aceasta; religios - evalueazâ cel mai mult
unitatea; el urmàrefte comuniunea eu cosmosul, raportându-se
mistic la integralitatea acestuia.
Fiecare tip de valoare este de 10 ori prezentâ în cele 60 de
posibile ràspunsuri. Cea mai mare sumâ indicà orientarea valoricâ
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preferatà de catre subiect. Scala màsoara doar puterea relativa a

3. Tipul estetic

fiecàrei valori, astfel íncát un scor ridicat pe o scala corespunde unei

Omul de tip estetic are drept valoare suprema forma fi

reduced valorice pe alta scala. Proba màsoara p referitele, nu ceea

armonia. Fiecare experienjà singularà este judecatà din punctul de

ce trebuie sá fie preferat. Punctajul maxim posibil objinut la flecare

vedere al grajiei, simetriei sau corespondenjei. E1 privefte viaja ca o

scala este de 60.

diversitate de evenimente; fiecare impresie singularà este savuratà
de dragul ei insàfi. Nu e necesar sà fie un artist creator fi nici un

1. Tipul teoretic
Interesul

dominant

al

omului

teoretic

“ideal”

este

descoperirea adevàrului. In urmàrirea acestui scop, el ia o atitudine

decadent; el este estetic dacà ìfi gasefte interesul principal in
momentele artistice ale viejii.

“cognitiva” característica, una care cauta asemànàri fi diferente, care

Valoarea esteticà este Ìntr-un sens diametral opusà fajà de cea

renunjá la judecàji referitoare la frumusejea sau utilitatea obiectclor

teoretica; prima este interestà de diversitate, iar a- doua de

fi cauta numai sa observe fi sa rajioneze. Deoarece interesele

identitàjile experienjei. In sfera economica estetul vede in procesul

omului teoretic sunt empiricc, critice fi ragionale, el este in mod

de fabricajie, de publicitate fi com erj o distrugere pe scarà mare a

necesar intelectualist, in mod freevent savant sau filosof.

Scopul

celor mai importante valori ale sale. In problemele sociale, se poate

sau principal in viaja este sà-fi ordoneze fi sà-fi sistematizeze

spune cà e interesat de persoane, dar nu de bunàstarea persoanelor;
tinde spre individualism fi autosuficienjà. Persoanelor de tip estetic

cunoaf terca.

le place adesea insemnele frumoase ale fastului fi puterii, dar se

2. Tipul economie

opune activitàjii politice cànd

Omul de tip economie “ideal” este ín mod caracteristic
interesat de ceea ce este util. Avànd inijial la bazà satisfacerea
IrebuinJclor corporale (autoconservarea), interesul pentru urilitate
se dezvoltà pentru a cuprinde chestiunile practice fi lumea afacenlor
producjia, comerjul si consumul bunurilor; realizarea operajiilor

aceasta

tinde spre reprimarea

individualitàjii. In domeniul religiei ei contunda frumusejea cu
experienjà religioasà mai purà.

4. Tipul social
Valoarea suprema pentru acest tip ideal

este dragostea de

de credit fi acumularea unei bogàjii palpabile. Acest tip este ín

oameni, fie unul sau mai mulji, fie conjugalà, Aliala, prieteneascà sau

ini.regime “practic” fi se conformeazà concepjiei predominante a

filalitropicà. Omul social considera pe ceilalji oameni ca scopuri, fi

omului de afaceri american mijlociu.
Valoarea utilità jii intra in conflict cu valoarea esteticà, cu
exceptia situatici in care arta servefte scopuri comerciale. In viaja sa
personalà face o confuzie ìntre lux fi frumuseje. In relajiile sale cu
oamenii, este mai interesat sà-i dcpàfeascà in bogàjie decat sà-i
domine (valoarea politicà) sau sà-i slujeascà (valoare sodala).
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de aceea el insufi este bun, simpatetic fi altruist. Probabil considera
atitudinile teoreticà, economicà fi esteticà reci fi inumane. In
contrast cu tipul politic, omul social privefte dragostea ca atare
drept singura forma potrività de putere, sau respinge intreaga
concepjie despre putere ca periclitànd integritatea personalitàjii. In
forma sa cea mai purà, interesul social este altruist fi tinde sà se
apropie mult de atitudinea religioasà.
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5. Tipul politic
Omul de tip politic este interesat în primul rând de putere.
Activitâple sale nu se afla in mod necesar in campiti ingust al
politicii, dar oricare ar fi vocapa sa, el se trâdeazâ pe sine.

ìERARHIA VALORILOR CATEGORIALE

în

general, conducâtorii din orice domeniu plaseazà foarte sus valoarea
putcrii. Intrucât competipa ^i lupta joacâ un mare roi în viatâ, mulp

Este evidentà proeminenpa economico-socialà a valorilor

filosofi au considérât puterea drept cel mai universal $i cel mai

promovate de personalul administragici locale in raport cu toate

fundamental dintre motive. Exista totuji unele personalitâp la care

celelalte valori, ceea ce denota prioritatea problemelor care se pun

dorinpi pentru o exprimare directa a acestui motiv este foarte

la acest nivel, pe de o parte,

puternicâ, persoane care doresc înainte de toate putere personals,

public la problemele adminstrapei locale. 85,51% din personalul

influença ÿi renume.

administrativ local pune aceasta valoare pe prima pozipe de rang in

adeevarea valorica a personalului

cadrul celojrlalte valori categoriale.

6. Tipul rcligios

P ro c e n ta ju l v a lo rilo r s itu a te de p e rs o n a lu l
a d m in is tra tie i p u b llc e lo c a le pe u ltim u l lo c
(n ic i o p e rs o a n à nu s itu e a z a v a lo a re a e c o n o m ic a
pe u ltim u l loc)

Valoarea suprema pentru omul de tip religios poate fi munita
unitate. E l este mistic $;i cauta sa înÇeleaga cosmosul ca întreg si sa
se raporteze pe sine la aceastâ totalilate cuprinzâtoare. Spranger

Pollile

definente omul religios drept unul “a cârui structura mentala este
T eoretic

permanent îndreptatâ spre crearea miei experience eu valoarea cea

8%

mai înaltâ si absolut satisfacâtoare”. Unii oameni de acest tip sunt
“mistici imanenp”, adica î^i gâsesc experienpi religioasâ în a firmarea
vietii ^i în participarea activa la ea. “Misticul transcendental”, pe de

2%

alta parte, cauta unitatea sa cu o realitate superioara prin retragerea
clin viaçâ.

Celelalte valori se situeaza ca medie la nivele muli mai scazute
ca importalita. In acest context face o relativa, dar semnifìcativa
exceppe valoarea teoretica, situata unanim pe a treia pozipe ca rang,
dar marimea sa absoluta este mult mai reclusa ca prirnele douà.
Aceasta

pozipe

terpara

este

surprinzatoare

avànd in vedere

activi talea eminamente practica, concreta, din adminis tracia publica
locala. Ea exprima totusi o modalitate mult mai teoretica decàt
pratica de abordare a problemelor administrative cotidiene. Ea
devine explicabila daca pnern seama de accentui preponderent
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ideologie din Campania electoralä ¡pi sistemul de promovare în
Media generala a valorilor categoriale ale personalului dii
administraba publica lócala

funepe a funcponarilor publici, ce are un continui teoreticoideologic. Aceasta nu înseamna ca nu avem §i teoreticieni ìn cadrul
administrapei publice, nimeni nepunànd pe prima pozipe valoarea
teoretica. In schimb, 8,14% o resping categorie (rang 6), ceea ce
echivaleazä cu o respingere a gàndirii teoretice, fapt care este însa,
pentru

activitatea

administrativa,

la

fcl

de

daunator

ca

§i

promovarea ei completa.
Procentajul valorilor situate de p e rs o n a li admimstratiei
publice locale pe primul loc
(nici o persoanà nu situeaza valoarea teoretica pe prlmul loc)
ECONOMIC

SOCIAL

TEORETIC

POLITIC

ARTISTIC

RELIGIÖS

Conform ajteptárilor noastre, vaiolile estetice p religioase
s-au situât pe ultimele ranguri. Acesia denotá aspectul pragmatic p
real al abordárii valorice a activitäpi administraziei locale. Valorile
estetice au (cu excep^ia valorilor teoretice) cea mai redusä oppune
prioritará:

doar 3,61%

din

personalul

administrativ

local

le

considera prioritare pentru activitatea sa. Valorile religioase au o
pozipe mai deosebitá: 6,33% le considera prioritare, in timp ce
Accentui

valorilor

economico-sociale

ale

personalului

52,94% le resping ca fiind

neimportanp: pentru ceea ce fac.

administrapei locale este evidenpat $i de pozipa secundará ca

Relevàm aceasta situa pe ìn condipile unei facade publicitare de tip

importanza globala a valorilor politice. Aceasta a firma pe poate fi

religios, manifestadle publice fiind deseori insozite de ceremonialuri

surprinza toare avánd in vedere Campania electoralá, preponderen!

religioase.

politica, $i freeventa ocupare de locuri ìn administrare pe criterii
politice. Considerám insa ca, de^i Campania declorala locala este
suspnutà politic, ea nu are succes dacá nu are un conpnut
economico-social adeevat. Pe de alta parte, activitatea curenta
administrativá nu este politicá (fiind chiar respins politicianismul
partizan ìn postura de lider locai), ci economico-sociala, aceasta
fiind de altfel $i menirea ei ca atare, de a gestiona problematica
socialá

a

localitapi

respective.

Doar

4,52%

din

persoanele

administrapei publice locale poi li califícate ca politicianiste, in timp
ce 20,36° o ar putea fi califícate in schimb ca apolitice.
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ProeminenZa
nonreligioase

(dar

valorilor
nu

si

economico-sociale,

apolitice

si

ateiste)

nonpolitice

§i

a personalului

administrapei locale nu este insä un bloc omogen din punct de
vedere valoric. Diferenja de medie este aparent redusä (40,51 hgä
de 34,01), dar existä o prioritate economicä evidentä. 72,85% din
personalul administrativ local situeazä valorile ecbnomice pe primul
rang, in timp ce doar 12,66° o situeazä pe primul plan valorile
sociale. Funcpa administraziei locale nu mai este ca in trecut doar de
conducere

economicä,

dar

aspectul
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economic

al

activitäpii
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desfigúrate este deosebit de important. D e altfel, fárá rezolvarea

efectiv sá se implice. Problemele economice din Muntenia sunt cele

problemelor economice ale localitàpi gestionate nici nu se mai

mai arzátoare din perspectiva administraZiei locale. In schimb, in

poate vorbi de administrape pentru cá lipseçte obicctul concret ce

Bucure^ti interesul economie este semnificativ mai scázut decát ín

ar trebui administrât; fárá resurse economice nu se poate face

Muntenia ín general, pozizia celor din capitalá fiind specifica, chiar

nimic, indiferent: de valoarea concreta a inipativelor fi planurilor

dacá, geografie, face parte din aceea^i zona. Valorizarea economicá

personale fi lócale.

ín Bucuresti este cea mai scázulá de altfel din toatá Zara, datoratá
probabil specificului economie al capitalei. DiferenZá semnificativá

R epartitia v a lorilor ca te g o ria le pe fun ctii ad m inistra tive

ín aprecierea valorilor economice este $i íntre Muntenia §i Ardeal,
acuitatea problemelor economice fiind mai ridicatá ín Muntenia
decát ín Ardeal.
Repartitia valorilor categoriale pe zone geografice

Valorizarea economicá nu este insá imitará decát cel mult din
punct de vedere sexual, al nivelului de pregáfire personalá, precum
§;i al mediului social ín care í^i d e sfa ja rá activitatea, criterii care

TEORETIC

ECONOMIC

ARTISTIC

SOCIAL

POLITIC

□ ARDEAL

28.88

39,74

25,2

34.92

26,67

24.26

E MOLDOVA

30,09

41,2

25.46

33,14

25.83

24,31

□ MUNTENIA

31.48

41,57

27,74

33

26,74

2166

0 BUCUREST1,

32,26

38.84

26.11

35.11

30 53

17,79

RELIGIOS

sunt Ín ultima instanti secundare ca importanza pentru activitatea
administrativa. Importantá este insá funepa din perspectiva cáreia

Valoarea socialà, a doua ca im p ortará pentru administrazia

se realizeazá valorizarea economicá. Primarii $d viceprimarii, din

localá, este diferit estimata, índeosebi din perspectivá sexualá.

perspectiva functiei pe care o au, acordá o importanza semnificativ

Personalul

mai mare valorilor economice decát o fac consilierii $i funczionarii

preocupat de problemele sociale decát cel féminin. Totodatá, invers
de

masculin
valoarea

din

administrazie

economicá,

este semnificaativ

ardelenii

evalueazá

mai

locali. Tndeosebi consilierii sunt mai pu|in preocupazi de aspectele

façà

economice ale activitazii administrative. In schimb, ei sunt u$or

problematica socialà, semnificativ mai mult decát muntenii. Astfel,

superior

(nesemnificativ statistic totu§i) mai preocupazi de aspectele sociale

ei sunt mult mai interesazi de cáminele pentru batráni decát de

ale acesteia. Cele mai malte aprecien ale valorilor economice le

hotárárile liderilor partidelor pojitice, ar prefera sa contruiascà mai

intálmm ín Moldova si Tara Románeascá, daforitá situaziilor

degrabà un spital decát o primàrie, o biserica sau o bibliotecà

economice din aceste zone, in care administraba localá trebuie

publicà. In ceca ce prívente donaziile cu scopuri cantabile, ar
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contribuì mai degrabá la asigurarea de sparii de joacä pentru copii

bibioteca publica decát un spital, o bisericá sau o primàrie $i ar

decát la achizifionarea operelor de arta care sunt in periocol de a fi

prefera sa lucreze cu oameni care au interese intelectuale de
cunoa^tere. In schimb, cei din primarii sunt mult mai interesap de

scoase din pira sau la formarea de fonduri pentru partide poilitice.
Valoarea terparä ca rang este cea teoreticä. Este deosebit de
important pentru infelegerea mentalitapi

:?i comportamentului

administrapei locale pozipa acestei valori in rändurile personaiului
respectiv. Astfel, funcponarii sunt semnificativ mai apropiap de
valoarea teoreticä, comparativ cu primarii ^i consilierii. Primarii ^i
consilicrii sunt mult mai practici, dar, conform rezultatelor noastre
dar ji expcrienfei cotidiene, atunci cänd se pun probleme de ordin
teoretic

trebuie

sä

se

apeleze

la

a$a-zi$ii

’’teoreticieni”

ai

administrapei locale care, in cazul nostru sunt funcponarii, mult mai
apropiap, datoritä specificului activitäpi lor, de teoria administrativä

practic, chiar dacá neglijeazá ìntr-o anumitá màsura reglementarile
ìn vigoare. D e aici provine $>i diferenfa de viziune dintre prefecturà
$i primàrie intr-o problema cu carácter concret: ìn timp ce
prefectura prívente mult mai teoretic ¡pi legal o problema cu carat ter
concret, primària o prívente mult mai practic, de unde £Ì di fere u tue
frecvente de abordare a acelea^i probleme, controverse $i chiar
conflicte care apar uneori íntre aceste nivele de organizare ¡pi
activitate administrativa.
Pozipa vaiorii politice

este deosebit de importantà

in

contextul pre2entat. Global, ea este secundará ca importatila pentru

?i de regiementärile legale in domeniu. Acest fapt iese in evidenfä

activitatea administrativa lócala. Bárbapi sunt semnificativ mai

indeosebi in Bucure§t.i fafä de mediul rural unde aprecierea valoricä

interesap de aspectul politic al activitápi desfigúrate. Totodata,

a teoriei administrative este mult mai modestä. Nu putem totodatä

primarii apreciazá mult mai mult lamra politica a activitápi lor, mai

sä nu remarcäm interesul teoretic semnificativ mai redus in

ales in raport cu funcponarii care o resping efectiv, apreciind in

Transilvania decàt in Muntenia §i Bucure$;ti, de unde foarte probabil

schimb mult mai mult ìatura estetica a activitápi decát cea politica.

derivä ji o activitatc administrativä des figura tä mai independent in

Exista la nivel de funcponari un dezinteres politic. Acest fapt se

aceastä zonä de teoria ¡-¡i legislapa ín domeniu. Avánd ìn vedere

exprima indeosebi in mediul rural, in cel urban fiind un interes

marea diferenfä fafä de valoarea economico-socialä, putem afirma

semnificativ mai mare spre politic. Cea mai mare diferen|iere se

chiar un dezinteres teoretic mai pronunfat in Transilvania fafä de

produce in Bucure^ti, unde interesul politic este foarte apropiat de

regiemen tärile teoretice de desfigurare a activitäpi administrative.

nivelul vaiorii superioare, deosebindu-se radicai de dezinteresul

A$a cum era §i de a^teptat, valorizarea teoreticä este net. superioarä

politic rural. Bucure^tenii apreciazá mai mult aspectul politic decát

la persoanele cu studii universitäre, cele cu studii medii avánd

tóate celelalte trei zone istorice; ìntr-un fel, am putea spune ca

aprecieri mult mai modeste. Totodatä, extrem de semnificativä este

politica este ’’imbibala” in atitudinea administrapei locale din

diferenfa dintre prefecturi §i primärii. Cei din prefecturä valorizeazá

Bucure^ti. Politica se face efectiv in capitala, are drept creuzet

mult

Bucurestiul, dar tot aici $i intendile masiv ìn treburile administrapei

mai

mult

aspectul

teoretic

al

activitäpi

administrative

desfigúrate, ceca ce se situeazä pe direcpa sa efectivä de acfiune,

locale, semnificativ mai mult decát in oricare alta zona a farii. Se

reglcmentata juridi.c, avánd un interes practic mult mai redus. D e

poate afirma chiar o politizare a administrapei locale bucure^tene,

altfel, §i din mtrebärile la test a reie^it faptul cä cei din prefecturi,

fapt absolut deloc sesizat in alte zone ale farii, unde activitatea

dacá ar avea ocazia, ar prefera sä construiascä mai degrabá o

administrativa nu are cono tapi politice, in Muntenia ea fiind chiar
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respinsà. In acest context aparc poate surprinzàtoare diferen^a de

posibil) nu indica ateism, ci mai mult tendinea statisticà de

aprecicre a aspectului poiitic de càtre nefamili^tii din administrape.

nonreligiozitate sau indiferenpi religioasà. (Registrali de variape al

Persoanele càsàtorite au in medie un interes poiitic mai mare decàt

acestei valori este de 4-53, cele foarte reduse indicànd ateism, iar

cele necàsàtorite. Este evident mai pronunpit interesul poiitic la

cele foarte delicate religiozitate puternicà.) Ea denotà tornai un

persoanele din administrape cu studii superioare, in timp ce la cele

aspect important:

cu studii medii el este aproape respins, acestea optànd mai mult

economic-social, aici ^i acum, de càtre noi, $>i nu ajteptànd o

problemele administrape!

locale

se rczolvà

minime sfatità care sà le rezolve ^i ilici acceptàndu-le tn mod fatalist

spre religie decàt spre politica.
In generai, valoarea estetica este apreciatà interior; aceasta nu
inseamnà respingerea ei, ci doar cotarea sa ca secundarà in raport cu

ca fund compiei independente de noi, ajteptànd rezolvarea lor de
càtre o alta fortà asupra càreia nu avem nici un fel de influenza.

celelalte valori prezen tate. Existà o uniformitate de aprecicre a

Existà diferenperi semnificative $i la acest nivel, care erau de

vaiorii estetice din perspectiva mcdiului de activitate, a zonei, a

altfel de a^teptat, diferenje ce au provenienza evident sodal-

nivelului locai sau judepian, precum si a nivelului de pregàrire

culturalà. Nu existà diferenfe de ordin sexual sau funepe depnutà.

profesionalà a personalului administrafiv. Putem totusi sa semnalàm
o a^teptatà diferenpere statistica: femeile apreciazà semnificativ mai
mult frumosul decàt bàrbapi. Totodatà, functionarii au preocupàri
estetice mai promulgate decàt ceilalp, atàt primari, càt $i consilieri.
Acestia din urma sunt in schimb mai preocupap de economie decàt
de estetic. Se contrapun douà perspective de abordare a acelora§i
probleme:

una axata economie,

mult mai pupn

evidentà

la

funzionari care, in schimb, accentueazà aspectul estetic desi nu-1
resping pe cel strict economie, iar cealaltà a acelora cu funepi de
conducere care accentueazà doar aspectul economie, cel estede
nefiind luat in considerare. Valoarea estetica este de altfel mai
im portanti pentru funcponari decàt cea politica; are o mai mare
importanza

decàt

comportamentul

pozipa

partizan-politicà,

funcponarilor,

chiar

atunci

influenpmd
cànd

astici

acestia

se

raporteazà problemele economice. In fine, nu ne hazardàm in vreo
interpretare a faptului ca persoanele necàsàtorite sunt semnificativ
mai preocupate de aspectele estetice decàt cele càsatorite.

Valoarea religioasà ramane global pe ultima pozipe, cu o
exceppe semnificativà: mediul rural, unde ajunge pe pozipa a
ciucca, find inlocuità pe ultima pozipe de valoarea estetica. Cu toatà
situarea inferioarà a vaiorii rcligioase, totu^i mediul rural se
diferenpazà semnificativ de celelalte medii, atàt urban generai, càt £i
bucure^tean. In mediul rural religiozitatea este semnificativ mai
inalfà decàt in mediul urban £Ì mai ales in capitala, unde ìntàlnim la
aceasta valoare cea mai scàzutà nota din toate sube^antioanele luate
in considera pe (17,79 fajà de un maxim posibil de 60), putànd vorbi
chiar de respingere religioasà. Regional, Moldova $;i Ardealul sunt,
In limitele precizate, cele mai religioase zone ale farli, Muntenia fiind
moderatà in acest sens, Toate regiunile mari ale parii sunt mai
religioase decàt Bucure^tiul. Aceasta se poate datora $i nivelului de
pregàtire, cei cu studii medii avànd o semnificativ mai malta
religiozitate decàt cei cu studii superioare. Situapa este mult mai
evidentà la nivel de primàrii in raport cu prefecturile.

\,raloarea religioasà se situeazà pe pozipa inferioarà a scalei
valorilor categoriale. Màrimea medie pe care o are (22,84 fata de 60
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pe ultim ul lo c d e p e rs o n a lu l d in a d m in is tra te

lERARHIA VALORILOR INTERPERSONALE

Studiul valorilor interpersonale evidenpazà un comportament
conformist de respectare a regulilor, de corectitudine, de a face ceea
ce este aceptat §i potrivit, de a se conforma regulilor sociale.
Conformismul nu trebuie in^eles in sensul extrem de subordonare
totalà unor norme

cerin^e impuse social sau de factori superiori

Aceastá conformitate sodala a persoanelor din administrape

de decizie, ci de adaptare la cerin^ele ce se impun datorate insali

este categorie binevoitoare. Spre deosebire de imaginea publica,

activitäpi depuse, astfel incàt sä se optimizeze desfa^urarea ei

personalul administrapei afirma o manifestare binevoitoare faja de

efectivà. Nu este vorba de sensul cotidian al cuvantului, ci Ìndeosebi

ceilalp. Nu se infirma existenpi lipsei de bunàvoinZà din partea

de respectarea normelor sociale de existenpi §i acdvitate. Minima

acestora, 8,67% respingànd categorie aceasta valoare. Astfel de

acestei valori este cca mai mare, indicänd faptul cà se respinge

persoane manifesta mai mult reavoinfà faja de ceilalp §i preocupare

nonconformismul in ràndul personalului din administrape. 25,51%

exclusivista fa£à de propria persoana §:i indiferenZà fazà de ceilalzi;

din e^andonul studiai situeazà comportamentul conformist drept

aceasta nu constituie un fapt pozitiv, dar el este totufi destul de

prima valoare interpersonal §i doar 1,36% o resping, tinzànd astfel

redus comparativ cu marea masà a personalului administrativ. Am

spre un comportament moderat nonconformist, §i nu categorie. La

putea spune cá

nu exista pàdure farà uscàturi, dar aceasta nu

o distanza reladv mare fa|a de celelalte valori (20,83 medie ìn

ìnseamnà $>i a vedea exclusiv doar uscàturile £¡i a nu mai vedea

condipile unor limite de variapc de la 0 la 30), conformismul este

pàdurea din cauza acestora. Importantà este regula de manifestare §i

categorie prima valoare evidenziata de ràspusurile primite.

nu excep|ia de la ea; nu trebuie omisa excepzia, dar nici nu trebuie

Procentajul valorilor interpersonale situate in
ierarhie pe primul loc de personalul din
administrate

sa fie exageratà pana la a o considera absolutist ca regula, inversánd
astfel raportul real existent. Este extern de supàràtoare lipsa de
bunavoinZa, dar nu trebuie exageratà in sens negativ nici ca
intensitate, nici ca pondere. Pe de altà parte, bunavoinZa trebuie
inZeleasà ca deschidere umana spre rezolvarea problemelor celorlalzi
§i nu soluzionarea efectiva a lor, lucru care poate sa nu depindà
propriu-zis de persoana respectiva. Din acest punct de vedere
trebuie sà remarcàm cà 15,98% considerà aceasta valoare ca
prioritarà in manifestarea lor ca persoane publice. Conformitatea
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sodala binevoitoare nu inseamna fi o dependenjà sodala a

din personal il afirmà chiar ca prima valoare in relajiile lor

personalului administrativ locai, ci chiar presupune o manifestare

interpersonale, manifestànd astfel o evidenta pozijie de conducere

independentà.

cu dare manifestàri autoritariste. In schimb, 24,56% din personalul

Independen ja se evidenjiazà ca a treia valoare interpersonalà

administrativ Ì1 respinge ca mod de manifestare publicà, dezavuànd

la nivel de personal administrativ. 15,06% o considera chiar ca

orice formà de autoritarism, defi se aflà in posmri de conduccre

valoare prioritari! in manifestarea lor publica, putánd-o considera

administrativà. Dezavuarea autoritarismului, relativ globalà si in

astfel chiar ca o manifestare publica de independería personali tapi

particular categorica, poate fi ìnjeleasà fi ca o reacjie fata de

de alpi, inclusiv faja de foruri superioare ale administrajiei locale,

perioada anterioarà ccaufistà fi ca o apropiere categorica spre ceca

judejene sau chiar centrale. Ponderea este ínsa redusa. In schimb,

ce cste democrajie localà.

13,69% din personalul local afirma o evidenti dependen jà faja de
alte forje politice sau administrative; exista deci fi o pondere redusa
a celor care dórese efectiv sa fie dependenji, care preferii protecjia
altora pentru intreaga activitate desfigura tra fi care se subordoneazà
acestora, farà a-fi a firma propria personalitate, indiferent de tóate
posibilele cunoftinje. Nu se poate afirma ca manifestarea publica a
personalului administrajiei se desfafoarà

farà nici un fel de

preocupare faja de opinia publica. Doar 1,36% sunt preocupaji
exclusiv de imaginea lor publica fi de aprecierea favorabilà a opinici
locale, acjionand astfel conform opiniei publice fi farà sa jinà cont
de alte considérente. In schimb, 8,21% nu jin deloc la imaginea lor
publicà fi la atitudinea colectivitàjii fajà de persoana lor, acjionand
total

conform

convingerilor

personale.

Marea

majoritatea

a

personalului administrajiei locale tine cont de posibila recunoaftere
socialà a activitàjii desfàfurate, de aprobarea populajiei pe care o
administreazà, de imaginea favorabilà pe care si-o creazà, dar nu in

In aceste condijii de structurare valoricà, in funcjionarea
publicà se respinge categorie valoarea de suport, de tratare a
propriei persoane cu injelegere fi toleranjà, cu incurajare din partea
altora. Se respinge astfel biàndeJea din partea cclorlalji, insemnànd
astfel o asumare curajoasà a propriei rcsponsabilitàji publice. In
condijiile in care doar douà persoane reclamà nevoia de toleranjà fi
suport din partea publicului fi a colegilor ca prima valoare de
comportare,

aceste condijii, spirimi conducàtor, autoritarismul in
din

administrajie.

In

cadrul

celor

fase

valori

interpersonale, spirimi de conducàtor se situeazà doar pe pozijia a

situeazà la o semnificativà distanjà de aprecierea tuturor celorlalte
presupune fi o bunàvoinja fi sprijin reciproc din partea populajiei
locale, ci chiar sugereazà o anumità intoleranjà din partea acesteia,
presupunànd

chiar

necesitatea

unei

atitudini

critice

fatà

de

activitatea desfafuratà.

fiind

de

conformitatc

socialà

binevoitoare,

cu

o

relativa

independenjà, farà veleitàji de autoritarism, dar fi farà a cere
ajutorul fi sprijinul celorlalji fi cu o ufoarà tendinjà de a li se
recunoafte social activitatea desfafuratà.

cincea ierarhicà. Aceasta nu inseamnà fi absenja acestuia. 14,15%

102

respinge

Global, putem aprccia manifestarea administrajiei locale ca

funcjie nu are o apreciere favorabilà, fiind aproape respins de
personalul

din personalul administrativ o

valori. Bunàvoinja manifestatà de autoritàji fajà de public nu

mod prioritar, ci doar secundar ca importanjà.
In

43,37%

categorie pe o ultimà pozijie. D e altfel, ca medie generalà, ea se
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Media generala a valorilor interpersonalej

Criteriile de e^antionare pe care le-am folosit ne obliga la o

Independenja in relajiile interpersonale este Ìnsà diferit

particularizare a evaluàrilor manifestàrilor personale. Conformìtatea

apreciatà. Femeile din administrajia lócala tind muli mai mult decàt

socialà nu este o manifestare uniforma din punct de vedere social.

bárbajii spre o independenja in relajiile pe care le au cu ceilalji; este

Ea este mai evidcnta, semnificativ statistic, la personalul masculin

o tendinjà de iesire de sub o tutela masculina si de afirmare a

fajà de cel fcminin. Aceasta denota o tendinea mai pronuntatà a

propriei

sexului feminin de iesire de sub o tutela de activitate §i de afirmare a

independenja personalà semnificativ mai mult decàt cei alesi,

personalitàji.

Funcjionarii

din

administrajie

dórese

propnei identità^. Cea mai ridicatá cota de conformare valoricà se

primari sau consilieri, care, datorità Ìnsàsi faptului cà sunt persoane

manifesta in mediul rural. Bucure§tenii sunt semnificativ mai pujin

alese, dispun de o independenjà personalà mult mai mare decàt

conformisti in relajiile lor interpersonale decàt oricare alte pcrsoane

persoanele angajate. Funcjionarii resimt si reclamà insà starea lor

din administraba locala din tara; aceasta justifica printre áltele §i

de dependenjà fajà de cei cu funcjii de conducere. Cea mai scàzutà

tratarea lor distinctà fajà de alte zone istorice sau oràsenesti.

tendinjà

Difcrenjierea Bucure^tiului se realizeazá atàt faja de mediul urban

semnificativ mai rnicà decàt In Ardeal. In schimb, toemai in

de afirmare independentà

se constatà

in Moldova,

sau rural, càt si faja de celelalte zone ale Jarii. Putem spune din

Moldova se constatà o dorinjà mare de recunoastere socialà a

aceasta perspectiva cà bucurestenii sunt efectiv altfel decàt cei din

activitàjii depuse. Se evidenjiazà astfel factorul de dependenjà a

res tul Jarii, ei fiind mai nonconformisti decàt toji ceilalji. Trebuie

personalului administrativ din Moldova - opinia publica. In Ardeal,

astfel sa luàm in considerare specificul deosebit al capitalei. Nu

din contrà, se evidenjiazà toemai independenja administrajiei locale

omitem nici faptul cà un sector al capitalei este mai mare decàt

fajà de opinia publicà. Putem spune cà aici, ca si in Bucuresti, existà

aproape orice judej al Jarii si categorie decàt orice alta localitate.

efectiv un dezinteres al personalului din administrajia localà fajà de
opinia publicà. Existà chiar o coboràre de rang a acestei valori in
aprecierea intregii administrajii locale din aceste zone. Preocuparea
fajà de opinia publicà se manifestà mai mult la nivelul primàriilor
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decàt la cel al prefecturilor, unde aceasta estc semnificativ mai
scàzutà, chiar respinsà.

IERARHIA VALORILOR PERSONALE
Spirimi de conducere este mult mai mult apreciat de càtre
barbaci decàt de femei. Cu alte cuvinte, personalul feminin din
administrapa locala vrea sa fie mai independent, dar nu sa ^i
conduca efectiv aedvitatea. Cele mai pronunzie veleitàp de
conducere se manifesta in Bucure^ti, semnificadv mai accentuate
decàt in alte zone ale £àrii. Spirimi conducàtor se manifesta mult
mai pupn la personalul administradv cu pregàdre medie, cei cu
studii supcrioare avànd o tendinea mai pronunpità spre manifestarea
de lider.

Cea mai importantà valoare personalà a administrapei locale
este dnalismul, orientare decisa spre scopuri bine definite $i foarte
dare. 37,50% din personalul administradv o considera valoare
cardinalà a Ìntregii lor ac tivitali $i doar 1,78% subapreciazà o astfel
de orientare. Aceasta valoare adnge chiar ji un maxim de apreciere
din partea personalului administradv, lucru neintàlnit la nici o alta
valoare personalà sau interpersonal.

Este aproape unanimà respingerea tratàrii propriei persoane
cu ìnjielegere §i bunàvoin^à din partea celorlalp, asumàndu-se astfel
propria responsabilitate. Aceasta este categorie mai pronunciata in
mediul urban decàt in cel rural; in mediul rural, apropierea mai mare
de alegàtori §i cadrul social mai restràns face ca personalul
administradv sa reclame mai mult sprijinul comunitàri locale. Cea
mai promulgata respingere a atimdinii binevoitoare a celor din jur ¡p
accentuata asumare a propriei responsabilitàp se constata la nivelul
prefecmrilor, semnificadv mai mare decàt la nivelul primàriilor.
Repartitia valorilor interpersonale la ad ministrala locala si cea
judeteana
■■ ■ ■ - .......... ..........—— ■ —

ii.
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Orientarea darà spre scop implicà §i un spirit foarte bine
organizat. Spirimi ordonat este foarte apreciat de personalul din
administracia localà. 23,31%

il considera ca

fiind chiar mai

important decàt finalismul efecdv al activitàpi depuse. Pe de altà
parte ìnsà, 5,33% il resping ca valoare personalà, afirmànd astfel
esistenza unei atraepi personale spre o viapi mai pupn ordonatà §i
organizatà, làsatà la voia ìntàmplàrii, làsànd pe seama altora modul
efectiv de organizare al viepi personale.

d Locai
«Judetean
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Procentajul valorilor personale situate pe ultimul loci

Orientare spre scop

Exista o cantonare foarte ciará Ín viaja cotidiana a lo cali tapi
in care se activeazá. Se respine astfel in mod categorie varietatea,

1.78|

diversitatea de experienje personale,

Autorealizare f i 3,57|
Decizie

neobi^nuit, spre activitap periculoase pentru propria persoanà §i a

3,57|

comunitàri

Organizare p T l 5.35|
Pragmatism {------- ---

Finalismul

locale.

Acest

fapt

de

respingere

a

aventurii,

a

neobi^nuitului este normal datoritá $i várstei de maturitate a
116.511

personalului implicai in activitatea administrativa. 68,30% resping

Varietate
0

tendinea spre straniu §i

10

20

organizat

30

este

40

50

60

totodatá

) 63,3 |

hotaràt o asemenea valoare comportamentalà. D e altfel, aceastà

70

valoare are cea mai scàzutà nota din ansamblul valorilor exprimate

80

foarte

hotaràt.

de personalul administrativ.
Media generala a valorilor personale}

Personalul din administraba locala apreciazá superior existen la unor
convingeri ferme, exprimarea foarte clara a propriilor puñete de
vedere §i hotararea aplicàrii deciziilor luate. 18,75% o considera ca

concep

personali

activitatea

ín

activitatea

administrativa ca

administrativa.

-------

AUTOREAUZARE

administrare. Aceastà structurare valorica vizeazá doar secundar si
autorealizarea

ZZZZZZZi"'65

PRAGMATISM

tiind chiar cea mai importantà calitate a unei persoane din

—

—

15,17%

7 - .1 16;86!

_____

principala modalitate de

autorealizare personala, ca posibilitate de rezolvare a unor probleme

—

17,611

ORGANIZARE

ORIENTARE SPRE SCOP

19771

dificile, de realizare a unor lucruri semnificative pcntru sine $i

20

comuni taffe.
In aceste condipi se respinge pragmatismul in viaja personala,
preocuparea exclusiva fata de propriile cà^figuri

proprietate, de

ca§tig material §i financiar. 16,51% Í1 situeaza chiar pe ultimul loc
valoric, afirmànd

astici

un dezinteres

material in

activitatea

administrativa desfa^urata. Aceasta nu ínseamná cà nu exista $i
interese materiale in desfajurarea efectiva a activitàjii administrative.
3,57%

din personalul

administrativ

afirma

categorie

Finalismul activitàpi desfa^urate este atàt categorie, càt §i
unanim £Ì unitar pentru ìntrcgul personal din administrape. Nu
existà nici un fel de diferenjà semnificativà statistic din punct de
vedere

sexual,

zonal

sau

nivel

de

desfa^urare

a

activitàpi

administrative. Este aceea^i unanimitate valoricä ca §i in cazul
bunävoinjei manifestate in relapile interpersonale.
Spiri tul ordonat este semnificativ mai apreciat de catre

càstigul

material ca principala motivajie a activitàjii desfà§urate in cadrul

bárbaji,

administrapei.

personalá. In schimb, femeile sunt semniñeativ mai hotáráte in a se
realiza

sexul
prin

feminin
activitatea

aproape

respingánd

administrativá

decát

aceastà
sunt

valoare
bárbajii.

Surprinzátor, Bucure^tiul prezintá cea mai scàzutà apreciere a
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vaiorii de ordine ìn via pi personali, semnificativ mai scaduta, arai

capaciratea de decizie in activitate decàt consilierii, care apreciazi

fajà de celelalte orafe, cat fi fata de mediul rural, in care spirimi

mai pupn aceasti valoare. Primarii, fiind investip cu functii de

ordonat, gospodàresc, este deosebit de muli apreciat. Atàt mediul

decizie

urban, càt fi Bucurestiul prezintà semnificativ mai scazute aprecieri

oporfunitatc cu care au fost investip. De altfel, capacitatea de

ale spiritului de ordine in via pi personali deca! se realizcaza acest

decizie este mai mult apreciata fi de càtre cei cu studii superioare

lucru in mediul rural. Bucurestiul iese ìn evidenti si tapi de restili

fata de cei cu studii medii.

Munteniei, intre celelalte zone ale |irii neexistànd difereige in
aprecierea ordinii in via pi.

efectiva,

apreciza

mai

mult

decàt

consilierii

acesia

Posibilitatea fi capacitatea de decizie este cei mai pupn
apreciatá in mediul rural, aràtand prin aceasta probabil insali

Ordinea, ca valoare personali, iese in evidenti semnificativ

dependería micilor localitàp de factorii de decizie din administrapa

mai mult la persoanele cisatoritc decàt la cele necàsatoritc, acestea

centrala. Din contra, cea mai inalta apreciere, chiar pe primul loc in

din arma desconsiderand-o efectiv in via^a personali. Totodata,

ierarhie, acordatà capacità pi de decizie este intàlnità in capitala unde

ansamblul funcponarilor prezintà un nivel semnificativ mai redus

spirimi de decizie este cardinal

de apreciere a ordinii in activitatea desfafuratà, afteptànd intr-un fel

administrativ din orase apreciazà semnificativ mai mult capacitatea

evalúat. Chiar fi personalul

intervenga externi pentru a-fi organiza activitatea propriu-zisi pe

de decizie decàt cei diti mediul rural. Independen pi de decizie a

care o desfàfoarà. Se evidenpazà astfel necesitatea obiectiva a

personaluluì administrativ din capitala este cei mai mult apreciatá,

controlului personaluluì

diferenpi fiind sentili fica tiva fa|à de oricare alta zona a pani. Acest

administrativ

necasatorit,

resinatiti

fi

afirmati chiar de citre funcponarii publici.

lucru

este

normal

datorità

toemai

acestei

independen^

administrative fa^à de alte foruri superioare centrale. Primarii fi

Repartitia valorilor personale pe functii administrative

viceprimarii de sector au in mare màsurà independen pi de decizie, ei
colaborànd doar cu primària capitalei.
Autorealizarea ìn acti\ritatea administrativa este cea de-a patra
valoare ín ierarhia valorilor personale, situándu-se foarte aproape
din punct de vedere al medici de apreciere de celelalte valori
ORGANIZARE

PRAGMAT1SM

AIJTOREALEARE

DECHE

□ PRIMARI

VARIETATE
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18.6
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15.82

17,38

19,68
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SCOP
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6.29

18.13

12,14

17.06

15,61
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7 81

16.39

11,33

17,68

18,07

19.32

superioare.

Femeile

acorda

insà

o

importanza

mai

mare

autorealizárii in activitatea administrativa decàt o fac bárbatii. Ele
sunt mai pupn ordonate, dar mai dispuse fi deschise spre realizare
personala. Autorealizarea este cei mai pupn apreciatá de catre

S tatù tul de funcponar public produce transforman valorice la

primari si viceprimari, semnificativ mai pupn decàt la consilieri fi

nivelul personalitàpi celor implicaci. E i au funcpe executivi, astfel

funeponari. Cea mai scàzuta doriti pi de realizare se ìntàlncftc ìn

ìncàt, compensatoriu, se creaza o mai putemica tendinea de

mediul rural, semnificativ mai mica decàt in urban, dar mai ales faja

apreciere a deciziei in activitate. E i apreciazà semnificativ mai mult
110
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de capitala. In Bucure^ti, dorinpt de autorealizare personalà este
semnfìcativ mai mare decàt in rcstul Munteniei.
' Femeile,
superioare,

si mai ales

gàsesc

o

persoanele

implinire

itialtà apreciere a pragmatismului se midinette in mediul rural,
semnifícativ mai mare decàt in mediul urban. La fel este apreciatá $i

necàsàtorite

personalà

mediai rural ¡?i urban , cal ^.i faja de celelalte zone ale járii. Cea mai

ìn

cu

studii

activitatea

administrativa. Diferenta este atàt de mare, incàt cei necàsàtorip
situeazà autorealizarea pe locul 2 in ierarhie, iar cei càsàtoriji pe
locul 4, situale comuna §ì pentru diferenta dintre sexe.

in Muntenia faja de Ardeal.
Daca intre femei $4 barbati nu existà nici o diferenjà de
apreciere, pragamatismul
càsàronp,

cei

semnifícativ

O diferenjá semnificativá de evaluare a realizárii personale se

administrative

de

este

superior apreciat de càtre

necàsàtorip

fiind

aspectul

material

desfigúrate.

Nici

mai
$i

íntre

cei

dezinferesaji

in

financiar

activitàjii

funepile

al

mod

administrative

stabile^te §;i intre nivelele efective de desfigurare a activitápi

ocúpate nu existà diferente de apreciere a acestei valori, arai

administrative. Astfel, la nivelul prefecturilor acestá valoare este

primarii, cat ji consilierii ¡?i funeponarii situánd-o pe acelaja loc ca

chiar superior apreciatá decát la nivelul primáriilor. E a se situeazá

valoare, farà diferente semnificative.

pe locul doi ín ierahie, pe cánd la primárii este doar pe locul patru.
Reftartitia valorilor personaje pe adminístrala lócala si cea |udeleana|

\’arietatea, ca valorare in viaja personalà, se situeazà la o
distanjà extrem de mare de celelalte valori, fiind categorie si
aproape unanim respinsà. F a este semnifícativ mai apreciatá in
Bucurejti, compara tiv cu mediul urban $i rural, cát $i in raport cu
celelalte zone ale Jàrii. Gel mai scàzut nivel de apreciere a varietàpi
in viaja personalà se intàlnejite in Muntenia, exprimànd prin aceasta
o puternicà cantonare in cotidian j;i probleme, semnifícativ mai
ridicatà decàt in celelalte zone ale jàrii. Nu existà diferenperi de
apreciere a acestei valori intre studii, sex $i nici íntre nivelul de

1963

funcjionare a activitàjii.

20.25

Pragmatismul în activitatea administrativä se situeazà la un
nivel inferior (locul 5), dar el este extrem de semnificativ mai mare
la persoanele eu studii medii decât la cele eu studii superioare, care
resping în mod hotàrât sensul practic al activitàpi deslasurate.
Totodatà, pragmatismul este mai accentuât la nivelul primàriilor §i
mai scàzut la nivelul prefecturilor. Aceastà situajie coreleazà eu
orientarea accentuai teoreticà a personalului administrativ din
prefecturi. Bucure^tenii din administrape au cea mai scàzutà
apreciere a pragmatismului, deosebindu-se semnificativ atât fa (à de
112
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sunt ìntre -100

+100. Existà deci o deschidere moderata spre o

abordare creativa a activitàpi. Douà persoane, nesemnificative

STUDI UL ATITUDINILOR CREATIVE

pentru intregul e^antion, au obpnut tornai valori negative la QAC,
evaluate

ca

anticreative.

Totodatà,

7,1%

din

personalul

administrapei locale prezintà o deschidere atitudinalà de creativitate
Prin proba de atitudini creative se mäsoarä gradui de

extrem de scàzutà. La fel, 7,1% manifesta atitudini deschise spre

deschidere atitudinalä spre abordarea creativa a propriei activitäp.

crearivitate, de nivel mediu superior. Global, distribupa QAC

Proba include ìn cadmi säu §i o scala de minciuna, numitä

obpnutà de personalul din administrapa publicà este uniforma, de

incertitudine (INC), prin care se mäsoarä gradui de sinceritate al

tip Gauss, vaiolile cele mai multe ìncadràndu-se ìn limitele medii.

räspunsurilor vizànd atitudinile personale fapi de diferite aspecte ale
activitàpi desfä^urate, precum

imaginea favorabilä pe care ace§tia

doresc sä o afi^eze. Astfel, scara de incertitudine devine o mäsurä a
gradului de Ìncredere pe care trebui sä-1 acordäm räspunsurilor
primite,

vizànd

atitudinea

efectivä

manifestatä

in

activitatea

In ceea ce priveste funcpile ocupate, funcponarii au cea mai
mica deschidere atitudinalà spre creativitate, semnificativ diferità
fa£a

de primari care, de§U prezintà o orientare medie spre

creativitate, acesta este totu^i cea mai ridiatà comparativ cu ceilalp.

desfa§uratä. In Unii generale, scara de incertitudine confirmä

Persoanele de sex masculin obpn un QAC semnificativ mai

increderea pe care o acordäm rezultatelor obpnute la toate probele

ridicat fajà de cele de sex feminin, dar afi^eazà $i o imagine mai

apUcate. 18,7% din personalul administrapei locale doresc sä afi^eze

favorabilà £Ì mai frumoasà a propriei persoane, in timp ce femeile

o imagine favorabilä §i frumoasä despre propria persoanä §i

prezintà un nivel mult mai reaUst de evaluare comportamentalà.

activitate, aceasta fiind evidepatä indeosebi la nivelul primarilor,

Imaginea

semnificativ mai mare decàt la restul personalului administrativ.

semnificativ mai accenni tata Ìn mediul rural, ìn condipile in care nu

favorabilà

propria

semnificative

de

persoanà

atitudine

este

creativa.

totodatà

Imaginea favorabilä de sine ii conduce pe primari la a afirma,

existà

semnificativ mai mult decàt funcponarii, o mai putermcä impUcare

ìnseamnà cà insali nivelul reai de impUcare este semnificativ mai

ìn activitäple desfa^urate, ceea ce poate sä fie insä §i rodul anumitor

redus decàt cel efectiv afirmat.

obi^nukge din Campania electoralä.

difererge

despre

Cei cUn Muntenia afi^eazà atitudini pozitive

Aceasta

imagine

Coeficientul atitudinal de creativiate (QAC) este obpnut prin

favorabilà semnificativ mai mult decàt cei din Ardeal. Astfel,

ìnsumarea räspunsurilor la intrebärile care vizeazä atitudini §i

ardclenu sunt mai pupn preocupap de ce impresie creazà altora,

comportamente specifice manifestate in activitatea desfa^uratà.

aceasta corelànd cu atitudinea mai pupn conformista ca valoare

Q A C, relativ similar cu Q I (coeficient de inteUgenpi), exprimä

interpersonalà, dar $i cu d o rica de recunoa§tere socialà mai scàzutà

gradui de deschidere atitudinalä spre creativitate. Ca märime

fa|à de munteni $i moldoveni.

globalä, el se situeazä la nivelul superior al zonei mediane de
deschidere (41,73), ìn condipile in care limitele teoretice de variape
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In ceea ce prive^te stucUile §i nivelul de desfa^urare a
activitàpi, nici la personalul cu stucUi medii sau superioare din
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administrare fi nici la cei din prefectura sau primárie nu exista
diferente semnificative statistic, atát de atitudine creativa, cát fi de
imagine pe care dórese sá o afifeze celorlalji.

Distributia coeficientului atitudinal de creativitate (QAC)

QAC
Din analiza factorialá rezultá ciar cá nu exista o vocajie
pentru activitatea administrativa. Factorul vocajional este cel mai
scàzut dintre top cei patru factori existenji. Cu alte cuvinte,
personalul din aceastá funepe nu s-a gándit efectiv sau nu fi-a dorit
sa ajungá ín postura respectivá. Nu omitem diferenjierile ce vor
urma, dar nu putem sa nu subliniem aceastà tendinea.
Factorul vocajional este semnificativ mai ridicat la consilieri
decaí la funejionari. Consilierii se simt mai índeptájiji a ocupa
funejiile pe care le dejin decàt funejionarii care sunt angajap.
Aceasta nu poate sa nu determine modificrári comportamentale,
poate chiar controverse fi conflicte íntre cele douá categorii de
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persoane din administrajia locala. Se pare, defi statistic este mai
mult decát suficient demonstrat, cá persoanele de vársta a treia
considera sau se considera cá a se ímplini vocaponal prin activitatea
administrativa pe care o desfafoará. Este elementul principal de
viaja pe care 1-au urmárit. Pe persoanele tiñere le-am putea
considera chiar dezinteresatc de activitatea pe care o desfafoará. In
schimb, persoanele mai ín vársta sunt mai mult decát preocúpate,
trecánd chiar spre stari obsesive, exacérbate ín raport cu situada la
care se raporteazá efectiv. Ele tind, datoritá experienjei de viaja,
despre a cárei valoare fi eficienjá nu se poate spune absolut nimic,
sá se siintá índeptájite a-i conduce pe aljii, a le reglementa viaja sau
chiar a le stabili coordonatele. Din acest punct de vedere, absolut
orice persoaná care are un dram de experienjá de viajá, nórmala
pána la o várstá eligibila, fi de ocupare a unei anumite funejii, poate
emite pretenjii de profesionalism ín activitatea administrativá.
Problema care se pune este dacá o fi meritá. Persoanele ín várstá se
considera ca fiind índreptájíte, dar aceasta, ín mod categorie, nu
reprezintá fi o garanjie a activitájii pe care pot sau íncearcá sá o
des fáf oare.
Deosebit de semnificativá apare diferenja dintre cásátoriji fi
nccásátoriji. Dincolo de semnificajia sa pur statisticá, se evidenjiazá
tendinja vocajionalá mult mai pronunjatá a celor cásátoriji ín raport
cu cei necásátoriji. Cei cásátoriji au o vocajie mai pronunjatá spre
activitate de acest gen, ín timp ce cei necásátoriji nu sunt foarte
atrafi de ea. In ultima instanjá, am putea considera cá activitatea
administrativá pentru cei necásátoriji nu este ultimul loe efectiv de
muncá pe care 1-ar ocupa, cá nu repreznitá decát o pozijie
intermediará de muncá pentru activitatea fi viaja lor efectivá.
Gel mai important factor motivajional-creativ al celor
tniplicaji ín activitatea administrativá este factorul cognitiv. Cu alte
cuvitne, ei vor sá cunoascá direct íntreaga activitate ce s-ar putea
desfafura in acel loe de muncá; vor efectiv sá se implice in
activitatea adminstrativá. Aceastá afirmajie nu ínseamná ítisá cá nu
existá fi alte variajii comportamentale. Este foare posibil ca tendinja
spre o ímpünire personalá a celor ce aspirá spre postuli
administative sá fie acea care, suportatá de o motivajie cognitivá

117

Atitudini

valori In administraría publicä locala

puternicá în raport cu tóate celelalte, sa impinga persoanele spre o
pozitie social-adiministraivá la care poate nici nu s-au gandit
niciodatá. Aceasta nu insemna ca.nu se gandesc in acest moment.
Factom l cognitiv, fundamental in perspectiva administattei
publice locale, precinta o serie de deosebiri toarte interesante prin
insási structura lor. Primarii manifesta o atitudine de ínteres
cognitiv în activitatea pe care o destapiará, semnificativ statisric mai
ridicata decât o au atât funefionarii în general, dar p, surprinzátor,
fa^ä de consilieri care au fost alesi odatä cu primarii. Exista un
dezinteres mai ridicat al consilierilor p funcponarilor in raport eu
primarii în rezolarea efectiva a problemelor din administrare. O
lupta, într-un fei, cu inorile de vânt. Consilierii si funeponarii sunt
semnificativ mai pupn intercsap in cunoaperea efectiva a
problemelor localitapi decât sunt primarii. Ci lobai, persoanele de
sex masculin din administrare sunt semnificativ mai interésate in
rezolvarea problemelor administrative decât sunt femeile. Aceasta
denota o anumita inerzie sodala a personalului feminin in raport cu
intreaga activitate administrativa. Se evidenpazà asttel ca personalul
administrativ dorestc sa cunoascä mai pupn problemele, ghidànduse astfel in activitatea desfâÿurata mai muli dupa intuipe sau
experine|â decât dupa cunoaperea efectiva a problemelor care
exista. Se sugereazä astfel o tendinea de a se conforma propriilor
prejudecäp si nu de a se adapta realitâtilor sociale cu care trebuie sa
se confrunte.
Gel de-al treilea factor este cel direct creativ. E l exprima
nemulpimirea fa|á de modul in care se d e sfa ja rá activitatea
administrativa p tendilipa pronuntata spre o innoire in activitatea
propriu-zisa, de a fi altfel decât era si este. Aceasta tendinea este
destul de promulgata exprimând astfel o atitudine generica a
personalului administrativ fapá de activitatea administrativa pe care
efectiv ei o desfasoarä. Aceasta implicare direct ceativa in activitatea
des figurata exprima o critica a activitäpi prezente, o dorinpi de
schimbare; nu înseamna p efectiv schimbarea ei, ci doar
dcschiderea atitudinalä spre schimbare; ni se pare fundaméntala
insali existenpi acestei exprimari de atitudine, chiar daca practic
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aceasta poate sa nu se realizeze din diverse motive, pornind de la
oameni si pana la reglcm entáble de oridin juridic.
Dcschiderea atitudinalà spre noutate in activitate este imitará
la diferitele categorii de personal administrativ, dar ea este
semnificativ mai ridicata la bàrbari decat la temei, femeile fiind mult
mai consenratoare. Ne-am fi apeptat ca personalul tánár sá fie mai
direct deschis spre noutate; constatanti insa ca toemai personalul
mai in várstá, peste 51 de ani, cu o vechime mai mare, considerai in
genere mai conservator, mai dependent de vechile modalitap de
activitate administrativa, este din contra cel mai deschis spre
noutate ìli activitatea desfapirata. Paradoxal, poate doar aparent, cei
mai conservratori ìn cadmi populapei administrative, sunt cci mai
imeni, semnificativ mai mult decát cei ìn várstá. Aceasta situape
poate fi determinata si de faptul ca persoanele cu o mai mica
cxperienpl de via^a p activitate administrativa sunt mai stràns legate
de ceea ce trebuie facut, de reglementarile riguroase, de ceea ce se
impune sau de ordine decàt persoanele mai in várstá, care manifestà
o deschidere mai mare spre noutate, spre altceva, diferit sau chiar
contra a ceea ce trebuie facut. Deschiderea spre altceva nu
inseamnà, mai ales in activitatea administrativa, si o corecta
deschidere spre rezolvarea unor probleme, ea putànd fi paralela sau
chiar contrara a ceea ce este benefìc comunitápi sau legii ca atare.
Gele mai radicale pozipi se íntálnesc in Moldova p Muntenia;
moldovenii prezintá o semnificativ mai mare deschidere spre
noutate in raport cu muntenii, care se prezintá cei mai inchini din
intregul personal administrativ; aceasta se poate sau nu sá fie
datoratá p vie pi adminstrative locale din zonele respective, in
modul in care aceasta se d e sfa ja rá efectiv, mai mult sau mai pupn
deschis fa pi de ceea ce este nou; este ìnsa posibil ca aceasta sá fie
determinata p de modul in care personalul administrativ s-a orientai
anficipativ la problematica administrativa localá p s-a angajat efectiv
in aceastà activitate.
Cel de-al patrulea factor analizat este cel volitiv, de hotàràre
ìn decizie p aepune. Acesta este destul de deficitar, astfel cà in
raport cu dorinpi de schimbare, aepunea efectivà poate fi
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considerata ca defícitara. Intreg personalul administrativ nu are
voinata necesarä $i capacitatea de a pomi efecdv la indeplinirea
acpunilor pe care $i lc-au propus. Cu alte cuvinte, putem spune cä
dórese schimbare, dar de la vorbä la faptä mai este o lunga distanta,
neacoperitá decát in mica mäsurä de personalul administrativ. Alttei
spus, vor sä se schimbe ceva, dar efectiv ei nu fac nimic pentru
aceasta.

Atitudini §i valori in administraría publicä localä

Capitolul 5

TIPURI PSIHOLOGICE IN
ADMINISTRARIA ROMÄNEASCÄ

Factorul volitiv nu reprezintä absolut nici un tei de
diferenpere semnificativä statistic pe nici un criteriu de e^antionare.
Considerara cä insali acest fapt imprima o importanza mai mica
factorului in manifestarea personalului administrativ. Personalul din
administrare in nici un caz nu este caracterizat de o v otila excesivä.
Analiza factorialä evidenpazä astfei o an umita structurare
atitudinalä pe care o considerara ca specificä personalului
administrativ, dar nu ín genere, ci in perioada actualä romaneascä in
care apar evidente contradicpi nu numai in plan social, ci $i in cel
personologic. Datele prezentate reprezintä o interpretare globalä,
dar in interiorul populafiei analizate exista diferencien, scmniticadve
stadsdc, de care trebuie sä pnem seama atunci cánd interpretäm
personalitatea $i creadvitatea personalului administrativ local.

Pavel Popescu Neveanu2

Ca o introducere la acest ardcol trebuie sa reamintim ca,
statuì, prin institupile sale, este un prestator de servicii pentru
populape. Pentru a-^i realiza in cele mai bune condipi obligapile pe
care le are fa£a de ceta£eni, statuì trebuie sa dispuna de fonduri
importante, necesare pentru cheltuieli in domeniile majore. Partea
cea mai importantà din fondurile respective provine din taxe $i
impozite, Flecare stat Ì^i stabilente prin politica fiscalà, un anuinit
sistem de impozitare. Acest sistem cuprinde modul de stabilire a
impozitului, modul de colectare, insti tu etile care asigura buna
funeponare a operapunilor de colectare, evidenza ;ti distribupe. Un
rol dcosebit de important in aceasta strategie il ocupà Administrapa
Publica locala.
Dacá

ín

anumite

regimuri

economice,

“clientul”

era

considerai stàpanul, astazi, ìntr-un stat modern clientul trebuie
incantai. In statuì de drept, contribuabilul adica cetàfeanul plàtitor
de impozite este privit ca un pariener egal §;i con^tieni al
administrapei,

ca

un

finan£ator,

fi

nicidecum

ca

un

supus

Artieoi scris ìn colaborare cu psihologii Eusebiu Tihan §>i Adina Popescu
Neveanu
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necondiponat al acesteia. în schimb, când cetàjeanul-contribuabil

Nu trebuie ignorat faptul ca autoritaple publicc locale, fiind

apeleazâ la administraba publica, el trebuie sá se învoiasca de la

bugetare, au totali venituri lunare modeste, poate chiar prea

serviciu deoarece majoritatea serviciilor publice nu lucreazá dupa-

modeste iar statutul este inoperant.

amiaza, nu exista formulare informative, cum ar fi, bromuri, pliante,
ghiduri, reviste de specialitate, tóate în scopul firesc §;i démocratie
de a ajuta contribuabilii. Suntem de acord ca este necesará
dezvoltarea §i perfeeponarea rapida a sistemului informa portai
necesar administrad! eficiente a bazelor de date,

a fluxului

informaponal spécifie acestui tip de institupe.
Munca
cunoÿtintele

în

administrapa

teoretice

publica

§i spécifiée,

Incercànd pc de-o parte sà-^i menpna postul de la o
Campanie declorala la alta, ba chiar sa avanseze, pe de alta parte
fiind obligat sa aiba contacte sociale constructive, personalul din
administrapa publica (fie el ales sanu numit) nici nu se mai obose^te
sa schijeze un zambet de benevolenza.
La baza stereotipurilor lui de gandire sta urmàtoarea schema:

înseamna,

abilitáp

de

pe

lângâ

comunicare

relazionare, abilitaci de solucionare a diferitelor problème

ce

preseaza viaja contribuabililor.

Pozipa (postul) induce un statut pe fondul unui rol.

Statutul este conferii de imaginea de reprezentant al statului
de drept;
RoluI, soluponarea a trebuinjelor curente, inerente ji urgente

Nefiind pregatici din punct de vedere psihologic pentru
aceastá oportunitate, lucratorii institupei vor resimp contactul eu

ale cetajeanului, ale contribuabililor; de comuniune sodala.
Oamenii din primarii, prefecturi, consilii locale sau judejene

cetâjeanul ca un afront permanent. Acest fapt nu va induce decât

ìncearcà sa dobàndeaca statutul ignorànd rolul. Dezacordul clintre

tensiuni §i îi va provoca funeponarului public o stare de rigiditate.

gradui de comuniune sodala $si o trebuinja individuala pentru o

Adesea, populapa a caracterizat acest tip de lucrâtor ca fiind

legatura, induce frustrare. Teoria ce sta la originea frustrarli §i

“o roata dinpità”, dar nu în sensul de transmijator al informapilor

agresiunii, a iost dezvoltata de catre cei ce 1-au urmat pe Freud: „ori

coerente, ci, în sens psihopatologic, adicá vascos, lent, inflexibil,

de càie ori eforiu! unti persocine este blocat in a-p atinge telili, se degnoita o
defiline agresiva care moiìvedga comportamentul de a distruge obstacolul
(persoanu sau obiect) ce a produs frustared\

uzat, fapt ce arunca asupra întregului sistem amprenta personalâ.
Ne§>tiind sa se adapteze psihologic, nestiind sa-çi creeze un
feed-back pozitiv provenit: din aceastá interaepune cu plàtitorii de

Pe de alta parte, datorita politicilor fiscale, a climatului inceri,

impozite, care sunt în cele din urmá oameni, personalul din

populapa

administrapa

admmistrapei publice. Scandalurile fìnanciare, de coruppe, repetate,

publica

se

epuizeaza,

î§i

pierde

toarte

repede

nu

are

o

perceppe

pozitivà

asupra

personalului

capacitatea de interaepune socialá, capacitatca de a reverbera chiar

cat ^ii inflapa, accentueazà cetajeanului starea de animozitate, de

si la cele mai puternice stimulári emoponale, nefacând altceva decât

respingere tata de acest tip de lucrator, care se prezintà adesea cu un

sa permanentizeze un confiict la nivel psihologic, cu potenziai major

vocabular invariabil, stereotip.

de destructurare a personalitâpi.

In fapt, aici observàm o lupta intre cei situap pe nivele
inferioare ale piramidei trebuinjelor §:i dorinja de a ajunge cat mai
123

Atitudini §i valori in adminisfraÇia publicà locala

Atitudini §i valori in administrafia publicà locala

sus. Ideea este câ, odala ajutifi în vârf, vor devine anumite pârghii fi

sine

Ìnsufi

(introversie)

fi

structurarea

celor

patru

tipuri

descoperâ eu uçurin^â cum sa-fi dezvolte abilitàpie fi sa uree în

temperamentale (coierie, sanguinic, flegmatic fi mélancolie). In

vârful piramidei trebuinÇelor, efort fi ascensiune care, dupa trendul

cazul

actual (presa a fost destul de vigilentâ fi a semnalat orientatile

disponibilitate spre dinamismi, sociabilitate, dar fi o tendinçâ spre

negative), nu va fi orientata în sens constructiv.

energie,

Problema este complexâ fi de o importanza deosebitâ chiar

psihologicà,

ne

tipuri

întrebàm

de
cum

dar

fi

Ìntàlni

nu

tendinçâ

numai
spre

o

pregnantà

impulsivitate

fi

Extrovertul este o fire deschisà, comunicativà, adaptabilà la
mediu, conformistà, gala de aepune, cu mul^i prieteni, preocupàri

de ecologie socialâ fi proteepe umana.
acestor

vioiciunc,

putem

comportami en t agresiv.

pentru climatul social fi coeziunea populapei, adicà pentru climatul

Supus

extravertilor

“agresiune”,

de

reaeponeazà

descàrcare
personalul

administraZiei, care, înainte de toate este fi el un om, un cetà^ean

numeroase, dar farà profunzime. Se manifestà cu ufurinÇâ, este
lipsit de inhibipi, stabilefte fi menpne raporturi sociale Ìntr-un mod
bacii, este predictor pentru succès în organizapa respectivà.

platitor de impozite. Infelege cl problemele cetâZeanului obis nuit?

In cazul introvertilor viapi psihicà se centreazâ pe modul in

Reufefte cineva sa empatizeze cu problematica cotidianà? Se

care exteriorul se reflectà în interiorul lor. Este dominât de càrp fi

imunizeazà? Ii répugna ideea de comunicare? liste greu sa sa suspnà

nu de oameni; are prieteni pupni, dar constanti. Pianificare foarte

solicitantul?
lata doar caleva din

bunà a viepi, preocupat de valori morale, de sensuri, nu acponeazà
întrebârile care ne-au déterminât sa

continuam testarea psihologicà a decidenplor implicati în sistemul
administrativ din Romania.
Campania de testare psihologicà din luna aprilie 2001 a fost
realizatà prin administrarea de probe psihologice

ce vizeazà

structura de personalitate a personalului din administrapa publicà
localà. Astfel, am recurs la probe cunoscute, deja validatc. S-au
aplicat urmàtoarele tipuri de teste psihologice:

^

chestionarul de personalitate E P I, autor B .G . Kysenckb, ce

vizeazà orientarea personalitàzii spre ceilalp (extraversie) san sprel

farà sà cugete. Traduce situapa în model interior. T e n din Ça spre
timiditate fi inhibipe ìn contactele sociale, mulzumit de sine, este un
bun predictor faZà de activitatea de precizie.

SCALA N (nevrotism), incapacitate de adaptare la
situatii noi, dublatâ de rigiditate ìn comportament. N ote mici
-• dezechilibru, note mari - echilibru. Persoanele cu note mici se
caracterizeazà prin hiperemotivitate, amplificarca reactivitàzii la
stres,

labilitate

emoponalà,

extensiunea

unor

perturbàri

psihosomatice si neurovegetative, deficit de adaptabilitate, nelinifte,
labilitate emoponalà,

fire capricioasà,

fatigabilitate, iritabilitate,

irascibilità te, cefalee, amejeli, trece rapid de la o stare la alta.
Eysenck precizeazà cà existà o relape stransà ìntre nevrotism

l) CHESTIONARUL EYSENCK. Eysenck concepe personalitate» in
funepe de ansamblul modelelor Comportamentale relativ stabile. Chestionarul
poate fi folosit pentru diferite categorii de subieep: indifercnt de intcligenpi si
nivel socio-cultural, este cel mai recent mijloc de psihodiagnostic a
personalitàpi in viziunea lui Eysenck. Pentru scalele N, L, punctajele brute

mari, cxprimà incàrcàturi semnificative patologie cànd tind spre extreme.
\eestea s-au raportaf la note standard mici pentru ca notele mari sà exprime
nspecre pozitive.
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(echilibru - dezechilibru) §i extra, introversie. Nótele mari indica
stare de confort psihic §i psihosomatic, déterminât de o rezonanpi
afectiva nórmala cu concomítenle somatice furenti.

SCALA L (minciunâ). Nótele mici denota rigiditate §i
disimulare, púnetele medii: persoana se respecta.
^

Studiul s-a realizat pe un total de 303

chestionarul de personalitate accentuata P.A, autor H.

Schmieschek, vizeazá zece dpuri de personalitate: démons tra tivá,
hiperexactá, hiperperseverentá, nestápanitá, hipertimicá, distimica,
labilà (ciclotimicâ), exaltatà, anxioasâ §i hiperemotivá. Structura
chestionarului oglinde§te obiecdvele, finalitàpie diagnostice ale

persoane din

adminislrapa publica locala, diferenpate pe funepe administradvá,
sex, mediu de localitate £Í zona regionalá, fiind selectate din 88 de
localitáp urbane §i rurale din 37 jude^e. Datoritá specifícului
problemelor de rezolvat, precum $>i a índnderii spapale, Bucurejtíul
a fost considérât disdnet ca zona. Media de vârstâ este de 44 ani.

acestui mijloc: explorarea §i evaluarea diagnostica a eventualelor

Aplicarea probelor s-a facut prin mai multe modaütáp. 53 de

tendinee spre anumite categorii de structuri proprii personalità^. S-

interviuri au fost aplícate în cadmi a 5 focus-grupuri, la care au

a recurs la autoadministrare în grup cât §i individuala. Pentru acest

pardeipat primari de ora$e, primari de comune, funeponari publici,

chestionar, cotarea (prima evaluare sub forma cuandficatá) se

consilieri judepmi §i locali, prefeep $i subprefeep. Restai de 250 de

realizeazá prin Ínsumarea ráspunsurilor simptomadee date de

probe au fost aplícate prin operatori de teren in teritoriu <;i p rin .

subiect pe clirecpa fiecárei categorii de tendinee.

corespondença poetala. Prin extinderea zonei de aplicare, precum ¡p

P e r s o n a li ta te a

a c c e n t u a t a 1) este

o

personalitate

caracterizatà prin Ínsu^iri speciale sau brasatali a cáror intensitate

prin cuprinderea tuturor funcpilor administradve, cercetarea este
reprezentativâ la nivelul întregii çàri.

d e p a r t e media, favorizand o pregnanza a manifestárii respectivei
trásatuñ f a exprimárii individualitápi.
^

chesdonar de stiluri de conducere SCI, ce vizeazá patru

stiluri de conducere: autoritar, autoritar-binevoitor, coopérant fi
circulapa

Pentru surprinderea cât mai multar aspecte ìn focus-grupurile

informapei, disciplina muncii, organizare, polidea de personal §;i

derulate, moderatorii p observatorii au fost instruip p ìn diagno%a

participativ,

diferenpate

pe

mai

multe

dimensiuni:

relatiilor de inlemmoaçtere1). Campania de fa pi s-a derulat pe fondul

rezistenpi la sch'imbare.

unor

" O “ . Gorgos,

Dictionar enciclopedie depsihiatrie. cd. Medicala.
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putemice

restructarari

la

nivel

naponal,

ìn

insdtupile

1 Intercunoagtere — termen introdus in psihosociologie de catre II. Mendras
(1967) pentru a deserrina modalitatea de cunoajtere p comunicare ìntr-un dp
de societate (societate de masa) caracterizar prin relapi individuale “de !a om la
om” in care flecare membru íi cunoa§te personal pe top ceilalp, convie^uind p
acponànd imprcunà.
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fundaméntale ale statului de drept, mi§cári ce survin ín urma unor

Sub aspectul mecanismelor, intercunoajterea se bazeazá pe
procésele de reflectare senzorial-perceptive $i relazionale cu carácter

índelungate conflicte politice.
In fa£a unei diversitáti de personalitáp umane (cetá^enii),
avcm o aceea$;i persoaná care are §i ea personalitatea sa, cu via^a §i
problemele sale, cu dorinZele,-Vísele §i expectapile sale. Este greu de
spus cá menirea viepi sale este sá se confrunte cu solicitadle
ceta^enilor. Oare situapa, momentul, 1-a pus pe acesta intr-o

selectiv. Rezultatele cunoasterii celorlalp sunt raportate la modele
mentale tipice (F. Heidcr) reprezentánd standarde relazionale socioculturale

$i

morale

sau

imaginea

de

sine,

reevaluatá

prin

confruntarea cu imaginea celorlalzi despre sine.
Calitatea £Í intensitatea intercepziei depind de o serie de

asemenea postura? Problema care se pune este sintetizatá prin

factori subíectivi si obiectivi (cercetaZi de R. Tagiuri, J. Stoetzel,

íntrebarea: cum este el astfel íncát sá se comporte in a§a fel íncát sá

G.Homans): üpul activitázii sau contextul relazionai, proximitatea

nu intre ín conflict deschis cu cetá^enii. Conflictul este inevitabil ca

sau distanza spazialá, curiozitatea epistemicá, atitudinile excesiv

atare, chiar dacá este declarat sau nu. Tnteresul personal nu poate fi

critice sau necritice, particularitázile atenziei (pierderea unor indicii

integral identic cu cel colectiv ji./sau al unei alte persoane ce

semnifícative sau supradimensionarea elementelor centrale care

mandateazá o colectivitate. Pentru a ínfelege mai bine mecanismul

conduc la percepzii deformate sau la generalizári §i extensii

relaponárii <¡i necesitatea cunoasterii, trebuie sá explicá conceptele

neadeevate asupra íntregii configurafii), inerzia percepdvá sau

cheie promovate ín lucrare.

cantonarea

In psihosociologie, termenul de intercunoa§tere se referá la
o formá de comunicare extralingvisticá (axiologicá §ii cognitivperceptivá) intre indivizi (relape intersubiectivá sau intrapsihicá),

asupra

conduitelor

aparente

(cu

eludarea

celor

disimúlate, simulate sau suprasimulate).
In tercu noa^ terea este fundam entalá ín realizarea integrárii de
sin e, p sih o so cia le

sau

p ro fesio n ale,

in

asigurarea

concordanZ ei

care rcflectá semnificapile $i intenponalitáple comportamentelor

fu nczionale d intre indivizi, ca j i dintre individ $i grupurile sociale

indivizilor ín grup: indivizii íi cunóse pe ceilalp, sunt cunoscup de

cáro ra le aparzine sau cu care intrá in co n ta ct de duratá m are

ceilalp §ii se cunóse pe ei ín^iji (C. Mamali, 1974).
Sub aspectul conpnutului, intercunoa«;terca inelude date

Persoanele care lucreazá ín administrazia publicá localá au
anumite

tendinZe comportamentale, mai mult sau mai puzin

direct observabile (privind postura, mímica, gcstica, vestimentapa),

evidente,

trásáturi inaparente de personalitate, conduite relapotiale (expresiv-

com portamental. Funczia obzinutá ii deosebe^te §i nu structura

verbale, atitudinale), roluri $¡i statute etc. Motivapa procesului de

psihicá. Aceasta nu ínseamná ínsá cá funejia socialá nu í§i pune

intercunoa^tere poate rezulta din trebuin^a de recunoa^tere socialá

amprenta asupra structurii $i funczionalitázii personale. Acest aspect

sau de afirmare de sine, din nevoia de schimb informaponal de

este ínsá, cel putm din datele obflnute de noi, secundar.

comunicare), din dorin^a de confirmare de catre cei din jur a valorii
personale, din nevoia de afiliere §i de varia pe relaciónala (J. Moreno)
sau de identificare.

dar

farà a iesi in evi den £á din punct

de vedere

Multá lume íncearcá sá-$>i ráspundá la íntrebarea: ”ale§ii
no§tri su nt d eoseb iti de n oi?’' Ráspunsul global este negativ. Sunt
oameni ca tozi ceilalzi, doar situatia sau interesul (nu neapárat

128

129

Atitudini §i valori ín administraba publicá localá

Atitudini çi valori în administraría publica locala
imputabil) i-a pus ín situapa ín caro sun(. Analiza realizará pe lotul

Este vorba de o uitare de sine ÿi de promovarea unei imagini

selectat

publice care nu are, în ultimá instan pi, legáturá cu propria persoaná.

dezváluie

incapacitate

de

integrare

socialá,

control

incomplet al tendinjelor instinctuale, impulsivitate, manifestali

Nu este vorba de minciuna intenponatá, ci de o modificare de

bruite de tip primar, in special afective, comportament inegai: iejtiri

persoaná. Odatá ajunse personne publice, înainte foarte comune,

violente, fond irascibil, lipsá de obiectivitate, de organizare.

persoanele din administrare devin parca aitele, se schim bi datorità

Declarapile subiecplor nostri o afirma ínsá in mod deschis. Ki
recunosc c i s-au modificat o data cu ajungerea intr-o anumita
funcjie. Fundamental este faptul cá cercetarea s-a desfijurat

ín

localitàpie in care persoanelc chestionate i^i d e sfa ja rá activitafea §i
deci nu puteau sa se influenjeze reciproc, conform criteriilor
noastre de enarmonare. Deja de la §edin$ele de focus-grup ce au
premers administrarea probelor psihologice au reietti manifestali
adtudinale pe care le considerám elocvente pentru studiul de fata.
Se exprima prin rezultatcle obpnute o realitate psihologicá ce nu
poatc fi contestata. Persoanele nu au fost oblígate sá ráspundá la
intrebárile din teste; ele au fost cooperante. Minciuna relevara prin
chesüonare nu se datoreazà unei tendinee de mascare a reali tipi
psihice personale, ci este evident neintenponatá.

Vázand

cá

cercetarea se desfásoará cu sprijinul Uniunii Europene, ideen
subiectilor era de participare la un proiect european si cá implicit
vor primi fonduri, invitapi.

funepei sau activitäpi desfa,surate; ele sunt áltele; nu sunt asa cum
sunt ìn via pi lor personali, ci mai degrabà tsi joacá rolul lor. R olul
nefiind intenponat, ba chiar dorit, apare un grad ridicat de
receptivitate, in sensul absorbpei informapei necesare infegràrii,
astfel, ìtitr-o misura variabili, mai mare sau mai m ici, inseamni cá
el ini va pune definitiv amprenta asupra persoanei respective pentru
tot resful viepi. ”E1” va deveni un ”altul” toemai pentru cá a lucrai
in administrada publicá. A apárut astfel, clivajul structurilor psihice,
fapt care induce disonanp» cognitivá, desigur p afectivá, generând la
rándul sáu alteraren proceselor psihice în ansamblu. Se co n stim ele
o buelá, o subrutiná. Apare uzura. Se contureazá o Íntrebare
fireascá:

ce

trásáturi

dominante,

accentuate

defínese

profilul

lucrátorului din administraba publicá? Simptome (nótele mici):
agresivitafe, racealá, indi ferenda afectivá, n es o eia bili tate, tendimi de
rctragere, Stil autoritär, dur, insensibili preferirne pentru conduite
bizare,

angajare

iraponali

in

situapi

de

rise

fárá

conntiinpi

consecinjelor, chiar comportament antisocial.

Concluziile importante ale cercetárii intreprinse de Biroul de
Cercetäri Sociale ín luna aprilie 2001 sunt urmatoarele:
Persoanele s-au structurât psihic ín a-ni masca adevárata lor
traire psihicá, ín a-^i juca un rol pe ’’scena” administrapei publice,
uitánd cine sunt de fapt din punct de vedere

psihologic. Sá

reaminüm cá 50° o din persoanele chestionate, au fost realese. Ele se
raporteaza la situapa lor profesionalá, $;i nu la cea personalá.
Deocamdatá imaginea de ansamblu este cea de cchilibru metastabil.
130

©

La

scara de loialitate, subieepi au inrcgistrat scorun

corespunzatoarc eins tei, coree titudinii. Nu se peate sá nu remarcàm
o lendinpt evidenti de mascare a propriilor caracteristici psihice. In
sustinerea acestei afirma pi vine $:i corelarea scalelor hipcrtimie si
hip e rem olivi ta te. Intr-un sens, ’’fajada publicá” a persona lului
administratiei publice locale il face s i se ascundà, si se arate a fi mai
pupn nevrotic decât este in realitate. Se joacá un ”rol” de personaj
public care ii obliga sá-^i mascheze propria personalitate. A ceas ti
dualità te existenpala nu are cum si nu-si puna amprenta asupra
personalitapi reale a individului respectiv. Persoana se ascunde
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efectiv de sine, se minte despre cum este el msu$i. Are o falsa

administrativ afiseazà stabilita te psiliicà §>i doar 29%, cei care nu au

imagine despre sine. In loc sà se recunoasca a§a cum este §i traie§;te,

avut tenciinfa de fapidà, au tendinee spre instabilitate psihicà. In

prefera sà priveascà ìntr-o oglindà deformata, sa vada ce bine ar fi

schimb, 74° o din personalul administrafiei publice locale sunt

dacà ar fi altfel. Se poate vorbi chiar despre o tendinea de a ”poza”

introversi, ìnchisi in sine si mai pupn comunicativi §i doar 26° o sunt

ìntr-o anumita imagine publicà a propriei personalitàp.

extraverti, manifestane! deschidere spre oameni, sociabilitate $i

«

Din punct de vedere psihologic §i metodologie am putea

vorbi de o invalidare a cercetàrii desfa§urate. Considerami ìnsà cà
toemai rezultatele obpnute o valideazà ca atare, demonstrànd ìn
mod evident rolul imaginii publice ìn viapi personalà a celor
implicaci ìn activitatea administrativà. Am putea vorbi chiar de o
tendinea a persoanelor din administracia publicà de a se modifica pe
sine datorità pozipei publice obpnute. Nu putem nega ideea
’’coruperii” personalitàpi datorità pozipei sociale depnute, dar mici
nu o putem afirma in mod categorie. Existà un permanent conflict
in tre sine $;i realitatea Ìnconjuràtoare.
©

Tenditi pi de fapidà a personalului din administrapa publicà

locala ii face sà se manifeste temperamental a fi altfel, adicà
flegmatici. E i se arata a fi evident mai pupn nervosi decàt sunt ìn

comunicativitate. Cliiar din faza primarà a cerectàrii noastre, $i anume
din focus-grup, s-au conturat astfel de tendinee. Atitudinea cu care au
ìmbràtisat sarcina a fost sufìcient de eloeventà. Acerba ì$i asumà
responsabilità p sociale, infruntà riscul, sunt optimi^ti, le place
activitatea variatà, plinà de neprevàzut si de permanentà confruntare
cu noul ÿi situaeii problematice. Avànd in vedere solicitàrile activitâçii
desfàsurate, care in nici un caz nu este ultima ca màrime a stresului
suportat, ba poate chiar una din cele mai probabil stresante activitàei
(lucrul cu publicul solicitant, dacà nu réclamant), existà douà
posibilitàp de interpretare a situa pei semnalate:
1. un clezinteres major ìn activitatea desfa^uratà efectiv,
activitate in care persoanele nu se implica efectiv personal, ci joacà
doar un rol pe care trebuie sà-1 joace (poate din interes financiar);

realitate. V or sà parà ca fiind de un calm efectiv olimpian, dar este

2. un echilibru psihic deosebit al personalului administrapei

evident faptul cà aceasta nu este decàt o mascà a comportamentului

locale. Poate cà ambele posibilitâp de interpretare sunt partial

lor. V or sà parà neobisnuit de calmi, sà exprime un fel de ràbdare

adevarate

naturalà. Astfel, prin educape, ating performance ìn persevererà

administrativ.

voluntarà, meticulozitate, temeinicie in munca de lungà duratà. De§ii
par indiferenti afectiv, ajung la sentimente extrem de consistente §i
durabile. Toate acestea sunt rodul elvajului dintre imaginea de sine
^i perceptia realitàpi, care nu ì$d gàse^te sinonimia. Manifestà tornai
o redusà adaptabilitate, inclinapi spre rutinà ^i au dezavantajul

Contrar

a ceea

ce

ar

trebui sà

fie, persoanele

din

administrape sunt introverte, inchise in sine, pupn comunicative §i
orientate mai mult spre probleme ale trecutului. 71% din personalul

132

concurà

la

Personalul féminin

explicarea

din

situapei

administrapa

personalului

localâ

este

seinni ficativ mai nevrotic decàt cel masculin, ceea ce nu poate sà nu
aibà e fee te asupra activitàpi lor cu publicul. Bàrbapi sunt mult mai
calmi £Ì mai echilibrap Ìn manifestarea lor socialà.

o

tempoului foarte lent.
o

©

ÿi

Din punct de vedere regional, se constatà cà cei mai

echilibrap, semnificativ mai mult decàt top ceilalti, sunt ardelenii,
mult mai calmi decàt muntenii sau moldovenii. Se confirma astfel
calmiti arclelenesc sau e vorba doar un control facial?
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accentuât mai emotive decàt sunt bàrbapi. Nu avern date asupra
in cid en ti tulburàrilor endocrine ìn ràndul populapei analízate. In
rest, nu exista diferente din acest punct de vedere, astfel cà putem
presupune cà tendinta comportamentalà este determinatà mai muli
Activitatea profesionalà desfa^uratà, nu poate sa nu ì^i puna
amprenta

§i

asupra

structurarii

generale

de

personali tate,

educacional

§i

social

decàt

prin

insali

conpnutul

activitàpi

desfasurate.

accentuànd sau nu anumite tendinee generale de autoformare
personalà.
psihiatricà,

Farà

a

evident

tnsemna
anormalà,

curava
o

tendinea

de

manifestare

manifestare

accentuata

de

personalitate iese foarte u$or in evidenza in comportamelitul
cotidian al oricàrei persoane.
De

foarte multe ori caracterizàm o persoanà pe baza

tràsàturilor lor accentuate, farà sà ìnp'legem prin aceasta cà existà
vreo

anomalie.

Evident,

se

folosesc

termeni

cotidieni

de

caracterizare, afiap mai departe sau mai aproape de termenii
stiinpfici, dar nu se neagà realità tea comportamentalà ca atare.
Aceasta este cu atàt mai evidentà cu càt ea se desfàsoarà Ìntr-un
spatiu public unde tensiunile sunt oricum inerente.
Statistic

nu

putem

vorbi

de

personalità^

extrem

de

accentuate, ìn schimb existà suficiente tendinee de accentuare ce
sunt semnificative ìn contextul cercetat.
♦♦♦

Cel mai important aspect al manifestati! sociale a oamenilor

♦♦♦

Hipertimicul, u^or de recunoscut prin nevoia de a vorbi

de a acpona, subestimànd necazurile viepi

luànd din ea doar ceea

ce este plàcut, in generai nucleu al unei bune dispozipi, freevent om

din administrape este emotivitatea de care acesta dà dovadà. E i

de inipativà

manifestà sentimente profunde, chiar in situati! relativ minore ca

antrenap ìn viap publicà. Farmecul, fantezia, combinate cu un grad

aepune, ar trebui, poate sà fíe model pentru top cei

importanti, de milà §i ìnduio^are in fata unor situapi deosebite.

de iritabilitate íi rápese personalitàpi hipertimice v alen tie pozitive,

Scorili accentuai obpnut pe scara hiperemotivà ar reprezenta

conlerind activitàpi sale carácter de nerealizabilitate. Poate nu

mobilitatca mimicii ca mod de comunicare neverbalà a emopilor.

surprinzator, cea mai scazutà hipertimie se Ìntàlne§te la primari,

Problema care se pune este dacà au $i posibilitatea de a face ceva ìn

semnificativ mai scàzutà decàt la funeponari, ultimii prezentànd

situabile fapi de care se emoponeazà efectiv ìn activitatea lor

chiar un nivel ce poate fi caracterizat chiar ca semnificativ pentru

cotidianà. Cum era si de a^teptat, femeile sunt semnificativ $i chiar

modul lor generai de manifestare. Este vorba de o tendinea de a
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problemele

activitàjii

cúrente,

poate

fi
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datorità

♦♦♦

Ne-am fi putut aftepta ca dem onstrativitatea sa fie

dificultaplor sale, poate si datorità unei tendinee de a se proteja pe

manifesta Ìndeosebi la cei implicali direct in activitatea declorala,

sine de dificultadle ce sunt inerente unei asemenea activitap. Acest

deoarece aceasta manifestare se caracterizeazà prin lauda de sine,

lucru este subliniat de faptul cà subestimarea problemelor este

tendili Ja de afirmare, dar fi de o autocompatimire, capacitatea

intàlnita ìndeosebi la personalul cu studii medii fi semnificativ mai

persoanelor de a se tace iubite. Ori, din contrà, aceasta tendinjà este

pupn la cei cu studii superioare. Acpunile impulsive ìfi au originea

mai pronunjata la funcponari, semnificativ mai mult decàt la

in aceiafi puternicà orientare spre exterior.

primari. Se relevà astfel identificarea cu puterea fi, faptul ca:

♦♦♦
ufoarà

Personalul din administraba publica locala manifesta §ti o
tenditi|a spre a fi hiperperseverent. Exprimarea

hiperperseverente este atingerea

firii

scopurilor egoiste, legate de

interesele personale, cele mai neínsemnate prejudicii declansànd o
reacpe

anormalà,

acefti

indivizi

putànd

fi

caracterizad

ca

ranchiunofi. Tendinea este la fel de accentuata la intregul personal
administrativ fi exprima o anumità susceptibilitate, o predispozijie
spre a se simji cu usurinja jigniji, o sete de prestigiu personal, un
sen timen t pronu n ci al propriei valori fi o continua neìncredere in
ceilalji. Aceasta trebuie sa fie accentuata de insali postura sodala a
personalului administrativ in cadrul comunitàjii locale. Trebuie
subliniat cá anumite expeliente de viaja

pot decíanla

chiar

dezvoltarea paranoica, provenità din intensificarea neintreruptà a
orgoliului patologie, in urma alternan rei intre succes si esec. Cu
siguranja, aspectele pozitive de evolujie a acestor personalità^ se
concretizeazà in ambijia cu care ci se mobilizcazà penr.ru atingerea
jelului

propus,

o

adeváratá

forja

motrice

pentru

Funefionani se lauda pe sine, dar se fi autocompatimesc
semnificativ mai

mult decàt o

fac cei

alefi.

Tendinea

este

semnificativ mai puternicà ìn Bucuref ti decàt in alte zone ale jàrii.
***

Bucureftenii sunt semnificativ mai ho farà |i, mai directi in

acpumle pe care le desfàfoarà; dacà ìndeosebi in Moldova fi
Muntenia se -manifesta o autocensura, tendiliJà de frica de a
proceda grefit, ncputinjà de a lua o hotàràre darà, amànànd astfel
acjiunea, indiferent de importanza ei, in schimb in Bucurefti se
constata efectiv o fermà decizie fi acjiune imediatà, uneori chiar
pripità. Firea hiperexactà, acjiunea dupà o lunga judecatà, chiar prea
lungà,

nu

este

in

nici

un

caz

caractcristicà

adminis tragici

bucureftene, ba chiar am putea spune cà se acjioneazà sub impulsul
momentului. Nevrotismul accentuai inregistrat pe lotul subiecjilor
din Bucurefti se corcleazà cu hiperperseverenja dar in sensul de a-fi
crea imagine.

realizàrile

personale. Atunci insà cànd acefti indivizi discrediteazá si chiar

***

ìnlàturà alji cameni pe care ü percep drept concurenji periculofi,
hiperperseverenja are efecte negative, care se lovesc de rezistenja
comunitàdi-

instalarea

Structura de personalità te nu poate sà nu ìfi punà amprenta fi

sentimentului de prcjudiciu fi declanfarea unor reacjii de ostilitate

Ambijia

fi

susceptibilitatea

favorizeazà

asupra comportamentului fi a modului de importare la subalterni.

faja de ceea ce se ìmpotrivefte pretenjiiìor subiecjilor.

Problema sululiti de conducere nu se pune separai de tràsàturile de
personalitate. Pe de alta parte, nu putem sà nu jincm coni de
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perioada

anterioara

de

activitate

administrativà

din

B

{ara,

C) problema deosebit de importarla o reprezintà circulapa

caracterizatà printr-un autoritarism feroce. Acesta este si cauza care

informapilor

determina o preponderenta comportamentalà de stil de conducere

comportare in raport cu aceasta

participativ

cadmi

activitàpi

Modul

de

circulape este deosebit

administrative.

de

semnificativ pentru intreaga activitate ulterioarà. Din acest punct de

cooperant, cu diminuarea marcantà, tara Ìnsà a fi

vedere, global, exista o tendinea participativa, in sensul cà exista o

exclusà tendinea autoritaristà.
0

ìn

libertate deplinà de circulape a informapei la care participà toate

Administracia din mediul urban este semnifìcariv mai

persoanele administrative implicate. Top participà la activitatea de

participafivà decàt cca din mediu rural. Aceasta se poate datora §1

informare.

sistemului tradiponal la vietii din mediul turai, problemele de stil de

*

conducere punàndu-se ìndeosebi la niveluì major al comunictàpi de

Gel mai pupn pardeipativi in acest sens sunt bucure§tenii,

semnificativ mai pupn decàt ardelenii §i muntenii. Este posibil ca

tip urban. Tocm ai datorita acestora, a màrimii colectivitàpi, se
unde

amploarea problemadcilor bucure^tene, de multe ori depà§;ind chiar

oamenii se cimose personal, stilili de conducere se asociaza direct

marimea problemelor sociale ale unui judef intreg, sa schimbe

impune

st.ilul participativ.

Intr-o

colectivitate restrànsà,

cu persoana implicata, pe cànd intr-o colectivitate extinsà, unde de

situapa propriu-zisà a ìntregului sistem de conducere administrativà.

cele mai multe ori persoanele nu se pot cunoa^te in mod direct si

Rcalitatea releva cà un primär de sector se confruntà cu mult mai

personal, conducerea, avànd in vedere multitudinea de nivele

multe problème decàt un prefect.

ierarhice, impune un sistem participativ de abordare a problemelor.
Tocm ai de aceea este necesara o implicare mai mare in problemele
oamenilor din partea administratiei urbane.
*

Raportarea

0

Exista o tendinea spre un autoritarism §;i autoritarism

binevoitor al factorilor de conducere in ceea ce priveste disciplina
activitàpi

stilului de conducere atàt la numarul de

des figurate,

semnificativ

mai

ridicat

decàt

cel

al

funcponarilor din unitàpie administrative. Aceasta releva o tendinea

subordonap, cat si la populapa locala, poate sa explice si diìerenfa

a persoanelor alese in funepi de conduere de a se impune in ceca ce

deosebit de semnificadvà de sul de conducere care este mulr mai

priveste modul de desfà^urare al activitàpi, desi aceasta nu exclude,

participativa la nivelui judepian decàt: la nivel locai. La nivel

ba

jude^ean, intreaga

administrativà. Funcponarii sunt semnificativ mai pardeipativi in

activitate este mai pupn

direct umana p

chiar

nnplicà

pardeiparea

acestora

la

intreaga

activitate

preponderenl bazatà pe decizie la distanza. Compì exila tea p

disciplinarea muncii decàt cei alerti Ei chiar considera ca modul de

numarul mare de problemc cu care se confruntà persoanele din

raportare al persoanelor alese (primari) la activitatea lor trebuie sa

administratia judeteanà le face sa fie mult mai participative. Kle se

fie de tifi participativ si nu autoritär. Este deci o diferentà de viziune

implica ìn mod direct in activitate mult mai mult decàt cele de la

a

nivel locai, care, cutioscànd bine oamenii, au tendinea de a le

administrative.

transmite efectiv responsabilitatea activitàpi, farà ca aceasla sa
implice absenta activitàpi propriu-zise de conducere.

reiapilor

a

interpersonale

in

insàsi

interiorul

activitàpi

In mediul rural, administrapa publica localà este mult mai

autoritär binevoitoare decàt cen din mediul urban ìn ceea ce priveste
disciplinarea muncii. Aici oamenii sunt mai hotàràp, mai fermi in
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activitáple pe care le realizeazä. In mediul urban, modul de abordare
al disciplinei este mai mult participativ decät in cel rural, ln acest
domeniu, cel mai evident autoritarism se manifests in Muntenia,

di ferenda de atitudine fiind deosebit de semnificativä. Cel mai pupil
cooperanp din acest punct de vedere sunt bucureçtenii.
Cu siguranpi se observa cu uçurinpi un conflict: pe de o parle

semnificativ mai mare decät in Moldova §i Transilvania. Cei mai

reiese un profil orientât negativ p

participativi in ceea ce prívente disciplina activitäpi desfigúrate sunt

atitudinea apare ca fiind de tip constructiv. Tóate acestea pim ín

moldovenii, semnificativ mai mult decät ceilalp.

discupe relapa adhocratieb vs. b irocrap e*23).

■

In

ceea

ce

prívente

motivarea

personalului

aflat

in

subordine, tendinpi predominantä a administrapei este cooperantä,
aceasta fiind mult mai evidentä in mediul urban p indeosebi in

In organizarea propriei activitäp, administraba din mediul

rural prezintä un carácter mult mai au tori tar- binevoi tor decät cea
din mediul urban, iepnd in evidentä cei din Muntenia, pc cänd cei
din Bucure^ti dau dovadä de mai mult autoritarism.

a

In política de personal a celor ce sunt sau vor fi nou

angajap, atitudinea personalului administrativ oscileaza intre o
manifestare autoritär binevoitoare §i una participativä. Din acest
punct de vedere nu se semnaleazä diferente deosebit de importante,
dar menponäm totufi faptul cá la nivelul judepilui, atitudinea
participativä fa£ä de personal este semnificativ mai mare decät cea
de la nivel local.
■

Concluziì:
Ne a^teptam sa surprindem forp caracterialà a unei catcgorii

Bucure§ti.
■

totup la nivel declarativ

Societatea romäneascä se aflä intr-un amplu proces de

transformare din tóate púnetele de vedere, inclusiv cel administrativ
local. Din acest punct de vedere, atitudinea persoanelor din
administraba lócala figä de schimbärile care se produc in intregul
ansamblu social, §i mai ales local, este deosebit de importantä.
Atitudinea generala este cooperantä. Cei din mediul rural sunt mai
deschip §>i cooperanp la schimbare decät cei de la ora§. Cei de la
nivelul judepilui sunt, in schimb, mai participativi, in sensul
implicärii efective in schimbare decät sunt cei de la nivel local.
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socio-profesionale deosebit de importante, dar am ìnregistrat doar
aspecte

temperamentale.

§tim

ca

temperamentufl

este

bazal,

nespecific, neutru fa|a de vaiolile sociale §i morale. E1 nu determina
capacitatile productive, creative ale individului uman, dar le
coloreaza, le nuan^eaza. Observàm expresia comportameli l a1 ,
particularitàple nervoase, constitutive.
N ervogii - vor sa uimeascà

sa atragà atenpa altora asupia

lor. Indiferenp la obiectivitate, simt nevoia de a Ìnfn.imimr|t
realitatea, mergànd de la minciunà la fiepune poetica. Lucre.1/1 111
mod aritmie p numai in sensul unde considera cà pot avea bemiit 11
Inconstanp in afeepunea lor, u^or de sedus.
*) Adhocrape, termen utilizat ín sociología organizapilor pentru ¡1 cli m m
structura de organizare temporarâ, caracterízate printr-o mare flexiliiln m
crescutà capacítate de adaptare la ritmul accélérât de schimbare npn iln
moderne. Este vorba de “omul asociativ”, concept introdus de A I "Ml 1 |»mm
care se desemneazà omul mobil, creativ, dedicat profesici m I»
organizapei care îl adaposte^te la un moment dat.
2.' Birocrape, mod de organizare destinât administrara pe seau
« h»
reurse prin mtermcdiul unui corp de persoanc specializate, de réuni4 ¡
într-o structura ierarhicà p dispunând de atribupi, responsabilité 1 1 >
strict debilite.
3 Temperamentul reprezintâ componenta dinámica, energeln II a jm *•
ansamblu de însupri constituponale.
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Pasionapi - situaci într-o tensiune extrema, dominaci de
ambipi, de succese. Activitatea lor este concentrata asupra unui
scop unie, de a ajunge m lop

de a comanda. Reu^esc sá-$u

controleze agresivitatea, frizând bunávoinpa la nivel declarativ.

Anexa 1

Sondaj cetáteni —Ianuarie 2001 1

:>

Ambipa lor, structurata pe autoritate dura, pe vigoarea reaepei la
obstacole, le permite realizare» obiectivelor propuse. Se arata
protectori fideli sau duçmatii redutabili, person ali ta tea lor viguroasa
nevázánd în oameni decât alegàtori sau adversari.
Pe màsura avansârii în ierarhia administrativa, se structureaza
în adevârap sangvinici. Acerba sunt extraverpi care realizeazà
observapi exacte

dau dovadá de un remarcabil pragmatism.

Devin oameni farà scrupule unde, sub exteriorizarea afectuoasa, se
ascundc o racealà egoista $ii o neta dominare a ambipilor sale. Brusc
§i cordial, ace^tia lasa o falsa impresie de emotività te. Noii venip în
aceastà „cursa”, manifesta o activitate care se reduce la dobândirea
strictului necesar, farà agitape, cu perseveren^, adesea împinsa pana
la tenacitate. Grija lor se limiteazá la preocupan personale. Sunt
dominaci de automatism. La început î^i dórese activitáp dimanice,
ce presupun mobilitate, apoi manifesta rezi stenda la diverse tipuri de
solicitan psihice: descurajare, lipsâ de succès momentan, tendinte de
conservatorism §i chiar izolare.
Sunt oameni eu tabieturi §i posedà —am putea spune —un fel
de optimism glacial, adicà emopa este înlocuità cu o agreabilà
zeflemisire. Deoarece îsi construiesc viitorul — doar le permite
statusul-rolul - ci examincazâ faptele si reflecteazá, îji menpn chiar
un control facial, càutând sá degajeze elementele, la rece. Efortul

A trecut mai bine de jumâtate de an de la alegerile locale din iunie
2000. Cu prilejul acestor alegcri în localitatea dvs. ?
A fost ales un primar nou ?
_____________ 46 %
A fost reales vedimi primar ?
_____________ 52 %
Nu s t i u _________________________________________ 2 %

Siicccsul primariilui actual la alegerile locale s-a datorat mai ales:

(un singur râspuns!)

Meritelor lui p e r s o n a l e ___________________________ 36,4 %
Partidului pe care 1-a r e p r e z e n t a t __________________ 16,6 %
Derutei ìn care se afla populapa
_________________ 12,8 %
Dorin|ei de schimbare a vechiului primar
________ 12,5 %
Kincpilor pe care le-a depnut înainte
________ 10,9 %
Neparticipani la voi a multor alegàtori
________ 5,2 %
Alt m o tiv _____________________________________________ 1,3 %
\’u s t a i ____________________________________________4 ,2 %

Care credeti cà a fost principalul motiv care 1-a determinai sa
candideze pentru funepa de primar ?

%

Responsabilitatea fata de comunitatea din care face parte____ 24
Avantajele materiale oferite de funepa respeedvà___________ 22 %
Pozipa socialà conferita de funepa de primar______________ 17 %
Sistemul de relapi oferite de aceastà funepe__________________ 9%
Spnjinul partidului din care face parte_______________________ 8%
Necesitatea valonficàrii competenjelor depnute____________ 8%
Posibilitatea de a decide asupra celorlalp____________________ 4%
All motiv______________________________________________ 1
Nu $>du________________________________________________7

%
%1

este foarte mare, caci miza este foarte mare. Cine nu se adapteaza se
destructureaza, ramane sau este trimis pe linia auxiliará. Pe masura
ascensiunii, devin inchini în sine, interiorizap §i orientaci catre
propriul eu.

Sumbri,

taciturni, râd rar, nu cunóse

vivacitatea. Atunci când sunt expansivi se simt agresap.
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explozia,

1 Sondajele BCS au fost organiate de o echipà formata din Bruno $tefan
(coordonator), Florin Simion p Cristina Roibu (economisti), Manuela ji
Gabriel Làtàianu (sociologi).
- Sondajul a fost efectuat in penoada 17-29 ianuarie pe un e^antion de 1372
cetàteni cu drept de vot, selectap pe principiul cotclor ji al mtelor din 104
localitap urbane p rurale din 38 de jude^e.
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In ce mäsurä considera^ cá actualul primar posedä urmätoarele calitäti:
Calitäji
In mare §i
In micä
foarte mare
mäsurä sau
tnásurá
deloc
Ambipe
Popularitate, apreciere publica
Comunicarea cu cetäjenii
Experienlä de conducere
Inteügentä
Curaj
Perseveren^
Dinamism, energie
Spirit de inijiativä
Pozitie socialä £i financiara bunä
Autoritäre, fermitate
Plficienjä, competenza administrativa
Cinste, onestitate
Responsabilitatea fajä de cetäZeni
Incredere in oameni
Relapi cu alte autoritäzi
Originalitate, imaginazie profesionalä
Instrucjie scolara in domeniul administrativ

75 %
66 %
65 %
65 %
65%
65%
61 %
60 %
60 %
60%
59 %
55 %
53%
53 %
52 %
52%
46%
34 %

13 %
23 %
25 %
22 %
19%
18 %
22 0 o
26 0 o
26 %
18 %
24 %
28 °o
27 %
33 %
28 %
17 %
31 %
33 %

Printre cunoscujii dvs. din localitate, primarul are:
Un bun renume 2 _________67 %
Un prost renume ? ______ 16 %
Nu £tiu _________________17%

Strada pe care locuizi ?
Cartierul dvs. ?
PiaZa pe care o frecventa{i ?

Da
53 %
55 %
50%

Aji stat de vorbä cu actualul primar ?
O data
13%
De 2-3 ori
14 %
De mai multe ori
34 %
Niciodata
39 %
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Nu
30 %
20 %
16%

Nu §tiu
17 %
25%
34 %

Atitudini §i valori in administraría publìcà locala
§tiji care este profcsia lui de baza ?
N u _____________ 38 %
D
a _____________ 62 %
li cunoa§teji activitatea dinainte de 1989 (unde a lucrai, cu ce s-a
ocupat, etc.) ?
N
u _____________ 50 %
D
a _____________ 50 %
§titi ceva dcspre viaja lui personalä ?
Nu
_____________ 69 %
Da
_____ ________ 31%
Aveji informât» despre oamenii din anturajul lui ?
Nu
*_______ 82 %
Da
_____________ 18 %
Sunteji muljumit sau nu de modul în care au fost adminístrate de
u rtu - A Ì'A

ro n d iire re

a

P rim iiriri n rm ä friiifp lf s e r v ir li n n h l i r e ?
Muljumit
72 %
60 %
57 %
54 %
53 %
51 %
49 %
49 %
46 %
37 %
36%
34%

Iluminatul public
l'nitàtiîe de învâtamânt
lntrezinerca drumurilor
Curazenia stràzilor ^i a parcunlor
Calitatea S
si distribuZia apei potabile
Pastrarea ordinii publice
L'nitâzile sanitare
Aclministrarea piezelor târgurilor
Incâlzirea locuinzelor
Transportul în comun
Instituziile culturale si sportive
Proteczia mcdiului înconjurâtor

Nemuljumit
23 %
28 %
4 0%
42%
31 %
42 %
38%
30%
30 %
4 0%
44%
4 7%

Care crederi cà este factorul cel mai responsabil de proasta
funcjionare a unora dintre serviciile sociale menzionate mai sus ?
Primaria
CetäZenii
22,5 %
8,5 %
Guvernul
20 %
Anumite ministère _ 8 %
Regiile socie tapie comerciale
Prefectura
4%
implicate in aceste servicii_ 14%
Altcineva
1%
Consiliul locai
Nu stiu
13%
9%
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Proata funcionare a unor servicii publice se datoreazä mai ales:
Fondurilor recluse alocate de la bugetul centrai
35 %
Sàràciei generalízate existente in rara
29 0 o
Slabei organizan a activitaplor din ins titupile implícate
24 %
Coruptiei existente in institupile care administreazä aceste servicii
23 %
Gestionärii necorespunzatoare a fondurilor existente
22 %
Indisciplinei funcponarilor fi a subordonaplor
12 0 o
Inexistentei unui cadru legislativ adecvat
10 %
Slabei pregatili profesionale a funcponarilor
9 0o
Personalului insuficient fi prost plátit
8%
Insuficientei comunican cu cetä^enii
8%
Intensen peí partidelor politice in treburile acestor mstitupi
6 0o
Activitaplor paralele desfáfurate de unii angajap
4%
Nein|elegerilor existente íntre diferitele autoritari implicate
4%
Alt motiv
1%
Nu stiu
9%
De cänd a fost aleasa actúala conducere a localitápi dvs. aji avut de
rezolvat probleme personale la Primàrie ?
Da
__________37 %
Nu
__________63 %
Daca da, ele:
1. Vi s-au rezolvat cu ufurkpä ?
2. Vi s-au rezolvat cu greutate ?
3. Nu vi s-au rezolvat ?

53 %
26 %
21 %

Càtà íncredere avep in umia to arele autoritàri din localitatea dvs. ?
Multa fi foarte
Purina fi deloc
multa
Profesotii din localitate
Primarul localitàpi
Medicii si personalul sanitar locai
Funcponarii publici
Consilierii locali
Polipstii din localitate
Prefectul judepilui
Reprezentanpi justipei locale

Din contactele pe care le-ap avut pana acum cu oamenii Primàriei.
ace§tia vi s-au pàrut:
A.
B.
C.

D.

43,7
14,4
47,4
14,1
52,2
13,3
25,2
44,3

l.C o r e c p ?
2. Corupp ?
1. Pricepup ?
2. Nepricepup ?
1. Binevoitori ?
2. Rauvoitori ?
1. Saritori ?
2. Comozi ?

Subordonare

De conflict

De cooperare

146

2%
5%
8%
3%
2%
3%
3%

%
%
%
%
%
%
%
%

Pentru a satisface cererile cetatenilor, reprezentantii Primariei cer sau
nu sa fie ra sp a titi de acestia ?

Din cate a^i putut constata, ce relapi exista intre primar §i:

23 %
1. Guvern ?
33 %
2. Prefectura ?
60 %
3. Consiliul locai ?
41 %
4. Reprezentanpi justipei locale ?
62%
5. Reprezentanpi polipei locale ?
56%
6. Directorii gràdinirelor, fcolilor ?
7. Directorii spitalelor, dispensarelor ? 49%

20%
35 %
27 %
55%
55 %
60 %
41 %
58 %

74 %
63 %
60%
39 %
38 %
36 %
31 %
24 %

a
s
41
45
.2
V

24% 6 %
26 % 4%
9% 4%
5% 6 %
5% 7%
6% 9%
6% 11 %

3

•</>.
a
a

Z

45 %
32 %
19%
45%
24 %
26 %
31 %
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lata nurnele càtorva institi^» publice. Existà sau nu printre acestea
unele ale càror reprezentanp primesc cadonri ori bani pentru a
rezolva problemele cetàpmilor ? lar dacà da, care sunt acestea ?
(suina procentelor depàse^te 100%, subiecpi alegànd uneori mai multe
variante de rii spulis)
Spital, policlínica
65,5 %
Tribunal, Parchet
35.0 %
Polipa
32,0 %
Scoala
22,0 %
Primaria
21,5 °o
Administrapa financiara
17,0 %
Biserica
12,5 %
Po^ta
9,0 0 o
Jandarmeria
6,0%

Odatà cu munitile unor noi oameni la conducetea institupilor
publice locale de cátre noul guvern, compaia din judetul dvs.:
Va ramane la acelaçi nivel ? __________________ 32%
Va scade ?
20 %
Va create ?
11 %
Nu ; >
t i u
. ________________37 %

Care crederi cà este principala cauzà a coruptiei ìn judetul dvs.?
Salariile scazute din sectorul public
___ _____________22 0 o
Nu se aplicà / respecta legea
________________________ 16 üo
Oamenii cu funcpi ìncearca sa se ìmbogafeasca peste noapte
_ 14 0 o
Logea este prea b l a n d a ________________________ 14 %
Imoralitatea (necinstea) funcponarilor din administraba publica _ 11 ü/o
Asa este tradipa / obiceiul
__ ? %
Oamenii s-au ìnvapit sa fie corupfi in timpul comunismului
6 0o
Necinstea tuturor cetàjenilor
___________________
__ 4 %
Politizarca functiilor administrative
__________
__ 2 %
Imoralitatea unor ìntreprinzàtori privap
___________
1%
Alt motiv
____________________________
I 0
Nu stiu
5%

In perioada de dupà alegerile locale au fost sau nu inlocuiti unii din
vechii functionari ai Primàriei ?
Au fost
’
_____________ 2n %
Nu au fost
_____________ 34 %
Nu ^tiu
_____________ 39 %
Dacà da, noii veniti sunt sau nu prieteni politici ai primarului ?
Sunt
____________ 18 %
Nu sunt _________ ,__ 14 %
Nu £tiu ____________68 %
Au avut loc in acest timp schimbàri importante in Primàrie (crearea
sau desfìinjarea unor departamente, direcpi, funcpi, etc.) ?
1.
Au avut loc
_____________ 12 %
2.
Nu au avut loc
_____________ 36 %
3.
Nu £tiu
_____________ 52 %
De la preluarea noului mandai, s-au introdus noi taxe si impozite
specifice localitatii dvs. ?

C a n d c r e d e t i ca a f o s t a t i n s c e l m a i m a r e n i v e l a) c o r u p t i e i in
ju d e tu l dvs. ?
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A titu d ini §i valori în ad m in istraría publicà localâ
Pentru sporirca bugetului Primáriei existä mai multe solupi, dintre
care únele sunt notate mai jos. Dvs. cu care stinteci de acord çi cu
care suntep ìmpotrivà ?

Obpnerea unor fondun nerambursabile de la
organismele internationale (PJ [A RE, BMetc.)
Obpncrea unor fondun suplnnentare de la
bugetul statului
Restructurarea activitâplor clin primârie
Vânzarea de active / privatizarea sem ciilor
Imprumuturi
Cresterea taxelor si impozitelor locale
Crejterea pretunlor la serviciilc publiée
(gaze, salubntate, transport, etc.)

C
D.

De
acord

Jm po
rrivà

Nu
Still

E.

85 0 o

4° „

1 I" „

F.

84%

7%

O‘4

61 %

24,J o

55 0 o
28 %

16 0 o
16 %
49 0 o

23° a

7%

86 0 o

N
’U

4%

84 0 o

12U..

2‘)11,»

Mai jos este o listà eu atitudini opuse fa|à de difetite problème de
interes general. Dvs. cu care dintre ele stinteci de acord ?
1. Privatizarea sem ciilor publice ?
2. Mentinerea sem ciilor publice sub controlul statului ?

46 %
38 0 «

1. Putere sporità administratiei locale ?
2. Purere sporità administratiei centrale ?

71.4 %
14.0 %

1. Sà facà lucrunle cu màsurà ?
2. Sà expemnenfe/e lucrun noi ?
1. Sà fie un bun exemplu pentru cellari ?
2. Sa fie vàzut ca un primar originai ?
1. Sà fie un om cult, stilat ?
2. Sà fie un bun organizator ?
1. Sà se supunà ìntotdeauna legilor ?
2.Sá ocoleascá logea attirici cánd interesóle primáriei

61,5 0
31,5 0
79 0 o
17 %,
22 0 o
75 %
81 %
o ccr

i

12 %

De mide afiati cele mai multe informagli despre preocupadle
reprezentanplor administratiei publice locale ?
D e la prieteni, vecini, colegí, cunostinte
__________ __ 30 uo
Din /iarde locale
____ __________________________ 28 0 o
Din întâlnirilc directe cu oamenii primáriei
_____15 °b
Din întâlmrile neoficiale cu reprczentanpi autoritàplor locale (la bisericà, bar,
càrciutnà, Stadion, etc.)
________________________ 11 °b
Dm presa centrala
________________________________ 5 %
Din buletinele informative editate de primarie
_____ 3 0 1>
Din alte parti
________________________________ 4 %
Nu stili / nu e c a z u l ________________________________ 5 %

In ce mäsurä cunoa§teti problemele cu care se confrunta autoritarie
publice din loealitatea dvs. ?

1. ínchiderea íntreprinderilor poluante cu riscul cresterii somalului ? 64 " >■
2. Continuarea productiei cu riscul poluárii mediului inconjurator ?__1i %
1.Refrocedarca caselor si tercnuiilor confíscate de regnmil comunisl r 6~~uo
2.Mentinerea caselor si tcrenurilor nationalizate sub controlnl statului ? 10%
1. Klirninarea subven tnlor la cáldura si apa alócate familiilor sárace ? 4(! 0 »
2. Suportarea de catre cetatem a cheltuielilor de íntretincrc a restanrienlor?29r' c<
1. Taxe si impozite egaie pentm toti cetátenii. indiferent de veniruri ?.JL!L%
2. 'laxe si impozite spoiite pentm cei bogati si reduse peniru cei saraci ?
o
Dupa dvs. ce este mai important pentru un primar ?
A.
B.

1. Sâ fie cinstit ?
2.Sà fie eficient ?
1. Sà respecte púnetele de vedere ale altora ?
2. Sà-ÿi impunà punctul de vedere ?
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_____65 üo
32 0 o
56%
36 %

Care ar trebui sà fieprincipalele prioritàti ale Primáriei in acest an ? __
Repararen modernizarea drumurilor
2'7%
Asigurarea càldurii si apei calde in locumfe
24%
Atragerea unor investitori pentru infrastructuri (apa, drumuri,etc.)
22 %
Stoparea compiici din institupile din subordine
18 %
Construirea de locuinfe
V%
Sancponarea celor care incaica legea
13 %
Contactul permanent cu cetajenii
13 0 o
Iluminarea stràzilor làturalnice
12%
Infrepnerea scolilo r existente
11%
Cura tenia £i amenajarea parcurilor §i a stràzilor
9 0o
Rezolvarea problemei càinilor vagabonzi
5 0a
Im1mnàtàfirea calitàtii transportului in común
5%
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Retrocedarea caselor si terenurilor nationalizate
Construirea unor ere se, gradinile, scoli
Relansarea turismului locai
Relansarea activitatilor culturale
Intàrirea legaturilor cu primàriile localitàplor europenc
Ingrijirea si modernizarea piefelor
Crearea de noi locuri de parcare
Privatizarea serviciilor publice
Alta
Nu ^tiu____________ ____________

Atitudini §i valori ìn administratia publicà localà
4"o
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2 0o
3%

6%

Ce va leaga cel mai mult de aceastà localitate ?
Kamilia
______________ 49 %
Ami de viafa
______________ 23%
Amin tirile din c o p i l a r i e ______________ 8 %
Slujba
______________ 6 °/o
Proprietà file d e j i n u t e ______________ 6 %
Prie temi
______________ 4 %
Natura inconjuratoare
______________ 1 %
Nu ma leaga ninne
______________ 3 %

Va simtiti mai degraba atasat sau neatasat de:

Fa^à de perioada 1997-2000, localitatea dvs. este acum gospodàrità
de noul primar:
La fel
________________ 54 %
Mai bine________________ 32 %
Mai prost________________ 7 %
Nu s t i u ________________ 7 %
C re d e ti ca peste un an lo calitatea dvs. va fi go sp odàrità:

Locuinta dvs

A|i prefera ca anii viitori:
Sâ-i petrecep in localitatea unde tràiji acum ?
Sa plecap în alta |ara ?
Sa va mutaci intr-o alta localitate ?
Nu stiu.
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Romània

Localitatea tn
care
domiciliati

Locul de
munca

72 %
14%
6%
8%
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Vecinii pe care
Valorile
í¡ aveti
aprecíate fn
tarile
occidentale
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Anexa 2

Sondaj auto rit¿Idpublice - februane 2001J
Funcpa persoanelor intervievate
Primar
Yiceprimar
Membru al Consiliului Local
Functionar public
Ap depnut aceastà funche
Da
______ 58 %

Cat de milieu mit suntep de funepa pe care o depnep in prezent ?
boarie m u l p i m i t ____________ 23 %
Mai degrabà mulpimit
____________ 62 %
Mai degrabà nemulpimit _____________12 %
boarie n e m u l p i m i t ______________ 3 %
Pentru aceastà funcpe dvs. và considerati din pnnet de vedere profesional:
Bine pregàtit
______________________ 67 %
Nici bine, dar itici slab pregàtit
______ 32 %
Slab pregàtit profesional
______________ 1 %

15 %
13,6 °/o
30%
41,4%

ínainte de alegerile locale din iunie 2000?
Nu
______ 42%

Care consideraci cá este motiva i principal pentru care ati fost ales ín
aceastà funcpe ?
Increderea pe care o au oamenii in d v s . ________________ 26 %
Pregàtirea (experienja) in domeniul administrativ
_______ 23 %
Insufirile i n t e l e c t u a l e ________________________________ 9 %
Partidul pe care 1-aji reprezentat
_______________________ 8,7 0 o
Energia de care daj;i dovada
________________________ 6,3 %
Omenia de care ap dar dovada
____________________ ____ 6 %
Programnl p r o p u s ________________________________ 5,5 %
Spintili de i n i p a t i v à ________________________________ 5 %
Dorinpi de schimbare a predecesorului d v s . ________________ 1,5 %
Alt m o t i v ________________________________________ 4 %
Nu^tiu
_________________________________________ 5 %

Simpp nevoia participàrii la cursuri de perfeccionare in domeniul
administrativ ?
Da
___________ 82 %
N u ___________ 18%
Ati participât pânâ acum la vreun curs sau seminar organizat de
Centrul de Formare Continua pentru Administraba Publicâ Localà ?
Am p a r t i c i p â t ______________ 37 %
Nu am participât______________ 63 %
Dvs. personal apreciap cà avep în aceastâ funcpe:
Foarte mult randament
_______________ 13,7 %
Destul de mult randament_______________ 58,6 %
Un randament m e d i u _______________25,2 %
Destul de pupn randament ______________ 2,3 %
Nici un r a n d a m e n t ________________ 0,2 %

1 Sondajul a fost efectuar in perioada 17 ianuarie - 5 februarie pe un lot de 563
autoritari publice locale, selectafe din 120 de localitàp urbane fi turale din tóate
¡udejele çârii

Care sunt cei mai importanp factori care contribuie la randamentul
dvs. în acest post ? (a legep m axim um 2 râspunsuri!)
Cinstea, corectitudinea eu oamenii ______ 42,6 %
Buna pregàtire profesionalà_________________ 28,6%
Experienja
18,1 %
Puterea de m u n c a ____________________ 16,3 %
Dàruirea, sufletul depus în ceea ce fac _____ 14,9 %
Colectivul cu care lucrez _______________ 13,9 %
Increderea în fórjele proprii ___________ 11,2 %
Diplomazia în relajiile eu o a m e n i i __________ 9,4%
Inteligenja
7,6 %
P e r s e v e r e n ja ______________________ 6,2 %
Talentul organizatoric
______________ 5,3 %
Relajiile amicale eu celelalte autoritàp_________ 5,2%
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Ce v-a determinai pe dvs. sa acceptap aceastà funcpe ?
Responsabilitatea fajà de comunitatea din care facep parte
Necesitatea valorificàrii competenjelor dcpnute
___
Sprijinul partidului din care facep parte
___________
Sistemili de relapi de care putep beneficia in aceastà funcpe .
Avantajele materiale oferite de acest post
__________
Pozipa sodala conferita de aceastà f u n c p e ___________
Posibilitatea de a decide asupra celorlalp
___________
Alt m o t i v ___________________________________ 1

46 %
31.5 %
5.5 %
3%
.2 %
.2 %

. 1,5%
5%
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3,9%
2,3 0 -,
2,1 %
1,1 %
0,9 %
0,7 %
0,7 %
0,4 %
0,7 %
7,8 %

In legatura cu munca pe care o depuneti in aceastä institutie,
apreciaji mai degrabá cä ea:
1. Este atractiva, interesantä ? ______________________ 88 11o
5 0o
2. Este plicticoasä, monotonä ?
40 %
1. Este plätitä la nivel corespunzätor ?
51 Yo
2. Fiste prost plätitä ?
65 %
1. Este apreciara respectatä de cetäjeni ?
%
2. Nu este apreciatä ?
_ 76,2 %
1. Se desfasoarä íntr-un colee tiv prietenos ?
14,0 %
2. Intr-un colectiv ostil ?
1. Yä oferä posibilitaJi de afirmare si promovare ?____ __ 61 % '
2. Nu oferä posibilitan de afirmare ?
311üo
70 %
1. Yä solicita prea mult timp ?
20 %
2. Prea pujin timp ?
64 0
1. Yä afecteazä pozitiv viata familialä ?
25 %
2. Yä afecteazä negativ familia ?
1. Este ceea ce v-aji dorit sä faceti ? _______________ 74 %
2. Ají dori sä o schimbati ? _______________________ 17 %
ín ce mäsurä consideraci cä posedaji urmätoarele calitáti:
In mica
In mare si
toarte mare
mäsurä si
deloe
mäsurä
94,8 %
2,1 %
Giuste, onestiate
92,7 %
5,2 %
Comunicarea cu cetäjenu
92,2 %
5%
Responsabilitate faja de cetäjeni
6,4 %
89,5 %
Perseverenjä
3%
89,2 %
Inteligenjä
7,8 %
89,2 %
Ambijie
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Cura)
Spirit de inijiativa
Dinamismi, plin de energie
Onginalitate, imaginajie profesionala
lificienja, competenja administrativa
Autontate, fermitate
Popularitate, apreciere publicà
Relajii cu alte autoritàji
Experienjà de conducere
Ricredere in oarneni
instrucjie scolara in domeniul administrativ
Pozi{ie sodala s* financiarà buna

86,7 %
86,7 %
85,8%
84,9 %
83,7 %
78,7 %
77,3 %
72,1 %
71,8 %
71,8 %
53,5 %
48,7 %

N?•
o
CN
oo

Liberta tea in luarea deciziilor
Sprijinul politic
Starea de spirit pozitivä, optimista
Sprijinul familiei
Norocul
Starea sänätäjii
Banii de care disputi
Infäji^area pläeutä, {muta
Altul —care ?
Nu stiu
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9,8 %
10,5%
9,8 %
11,5%
15,3 %
14,2 %
23,8 %
23,1 %
24,5 %
40%
46,2 %

Ce consideraci cä este cel inai important pentru funcjia pe cate o dejinefi ?
1. Sa fiji cinstit ? ______________________________ 67,1 %
2. Sa fiji eficient ?
_______________________ _
29,7 %
1. Sa respectaji punctele de vedere ale altora ? ______ 53,3 %
2. Sa va impune ji punctul de vedere ?______________ 38,5 %
1. Sa faceji lucrurile cu màsurà ?
____________________62%
2. Sa experimentaji lucruri noi ?
____________________30 %
1. Sa fiji un bun exemplu pentru ceilalji ? ___________ 79,8 %
2. Sa tipi vàzut ca un ora originai ? _______________ 12,6 %
1. Sa tifi un om cult, stilai ? _______________________ 22,4 %
2. Sà tifi un bun organizator ?
_______________________ 71 %
1. Sa va supuneji ìntotdeauna legilor ? ______________ 86,5 %
2. Sä ocoliji legea atunci cànd interesele institujiei o cer ? 8,3 %
Cum apreciap relajiile pe care le aveji cu:
Coop
erare
Directorii grädinifelor, scolilor ?
86 %
Membrii consiliului locai ?
85%
Reprezenfanjii poliJiei locale ?
84 %
Directorii unitäjilor sanitäre ?
81 %
Primarul (sau viceprimarul ) ?
80 %
Rcprezentanjii justijiei locale ?
67 %
Membrii consiliului judejean ?
61 %
Prefectul (sau subprefectul) ?
49 %
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Conili
et

Subor
donare

Indife
renjä

1 ,2 %
2%

1,6 %
6%

4,3 %

2%

2%

1%
3%

1,3 %
12 %

7%
7%

1%

3 %

11 %

1%

11 %

13 % '

1%

25%

8%

2,8 %

2%
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Considerati cä atribu{iile care vä revin sunt:
Prea pufinc ? 10 0 o
Prea multe ? 1~ %

Suficiente ? "3 uc

Càt de multumit suntofi de calitatea urmàtoarelor aspeóte §i servici!
Mulfunur \cmultumit
Publice din localitatea / judetul dvs. ?
78 0 „
20 %
Iluminatul public
10 %,
Unità {ile de ìnvafamànt (gradinife, scoli etc.)
^8%
63
0
n
Unitàrie salutare (dispensare, spirale)
34 0 0
r °0
54 no
Calitatea si distnbufia apei potabile
54 0..
53
0
o
Incalzirea locuinfelor
52 0 o
45 0 u
Pàstrarea ordinii publice
4~ ° 0
50 0 n
Curàfenia stràzilor si a parcunlor
40 0
I ntre finerea drumuriio r
50 %
47,5 0 o
3- 0 <>
Administrarea piefelor si tàrgurilor
47 0 »
45 0 0
Instituftile culturale ¡g sportive
40 " u
45 ” u
Transportul in comun
• 63 c
Protecfia mediului ineonjuràtor
32 0 0
Institu{ia dvs. a elaborai planul generai de dezvoltare a località{ii pe
utmàtorii ani ?
D
a __________ 72%
N
u __________ 2S 0 o
Daca da, conceta{enii dvs. au fost consultaci san informaci In legatura
cu obiectivele ce urmeazà a fi ìndeplinitc in cadmi acestui pian ?
D
a __________ 73 0'0
Nu
__________ 27%
Care crederi cà este factorul cel inai responsabil de proasta
func{ionare a unora dintre serviciile sociale menciónate mai sus ?
Regiile si societàfile comerciale implicate in aceste s e r v ic ii_____ 24,3 0 o
G u v e r n u l______________________________________________D J) %
P r i m a r i a _____________________________________________ 13,0 %
C e t a t e n i i ____
11,5 %
11,5%
Anumite ministère
6.7 %
Consiliul locai
Consiliul Judefean
3,2 %
1.8 " o
Prefectura
, 4 ,4 %
Altcineva
____
6,6 %
N u ÿtiu _______
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Proasta funcionare a unora dintre serviciile sociale se datoreazä mai ales:
Pondurilor recluse alocate de la bugetul centrai
55,4 %
Sàràciei generalizare existente in tara
38,5 %
Slabei organizan a activitafilor din insti tufiile implicate
25 0 o
Gestionärii necorespunzätoare a fondurilor existente
16A °o
Inexistenfei unni cadru legislativ adecvat
16,3 %
Personalului insuficient fù prost piatir
10 %
Indisciplinei unor functionari si subordonafi
7,5 0b
Corupfiei existente in insti tufule care administreazà serviciile publice ”,5 %
Insuficientei comunicari cu cetatenii
5 0o
Intervenfiei partidelor politice in treburile acestor institufii
4%
Neintelegerilor existente intre autorità file implicate in aceste servicii 3,3 0 o
Slabei pregatila profesionale a funcfionarilor
2,3 0 o
Activitafilor paralele desfigúrate de unii angajafi
1,5 0 o
Altmotiv
7°o
Care ar trebui sá fie prioritá{ile Primáriei localitá{ii dvs. în acest an ?
Atragerea unor noi invesritori pentru infrastnicturi
¡'apa, incálztre, drumuri, etc.)
3 8 ,5 %
Repararen si modernizarea drumurilor
32 %
.\sigurarea caldurii si a apei in locuinfe
21 %
Contacful permanent cu cetáfenü
12,5 %
Sancfionarea celor ce incaica ordinea publica
12%
Construirea de locuinfe
11,5 %
Retrocedarea pádurilor si terenurilor nafionalizate
10%
Intarirea legáturilor cu primariile localitáfilor europene
9,6 %
<diráfenia si amenajarea parcurilor $i a sfrázilor
9%
Intrefinerea ^colilor existente
8%
Iluminarea strázilor laturalnice
4,5 %
Privatizarea serviciilor publice
4,5 %
Stoparea corupfiei din institufiile din subordine
3,5 %
Rezolvarea problemei cáinilor vagabonzi
3 %
Relansarea turismului local
2,5 %
Imbunatáfirea calitáfii transportului in comun
2,5 %
Construirea unor ere se, grádinife, ^coli, etc.
2 %
íngrijirea si modernizarea piefelor
2%
Relansarea activitáfilor cultúrale
2%
Crearea de noi locuri de pareare
1,2 %
Alta - care ?
4,5 %
Nu stiu
4,5 %
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Din câte íi cunoa§teti, oamenii din administrapia publica a
/ judetului dvs. vi se par mai degrabà:
1. Corecri ?
2. Corupti ?
A.
68,5 % sau
1. Pricepupi ?
B.
74 %
sau
2. Nepricepupi ?
1. Binevoitori ? 73,5 % sau
C.
2. Râuvoitori ?
D.
1. Sâritori ?
43 %
sau
2. Comozi ?

6,5 0
7,5 3
4%
30,5

Presa, opinia publica, diferite persoane au vorbit de oameni coruppi
care lucreazâ în accastà instituée ?
Da
22 %
Nu
28%
Nu §tiu 50%
Pentru a satisface cererile cetàpenilor, reprezentanpii institutiei dvs.
cer sau nu sá fie ràsplàtipi de ace§tia ?
Cer
3%
Nu cer
35 %
Nu cer, dar accepta
17 %
22%
Nici nu cer, nici nu accepta
Nu stiu
23 %
lata numele catone institutii publice. Exista sali nu printre acestea
únele ale càror reprezentanpi primesc cadouri ori bani pentru a rezolva
problemele cetàpenilor ? lar dacá da, care sunt acestea ?
Spital- policlínica 47 %
fin..nr¡o«
n 0~
Biserica
7%
Tribunal. Parchct 24.5 %
3%
Posta
Politia______
UÀ
landarmeria
2%
12
Prima lia
Çcoala
11

0.

Care crederi ca este principala cauzà a com p iei in judepul dvs.?
Nu se aplica / respecta legea
15.5 %
11.5%
Legea este prea blanda
Imoralitatea (necinsteal unor funebonari din administrada publi<:á 8 %
7%
Oamenii cu funedi íncearcá sá se imbogáteascá peste noapte
5.5 %
Oamenii s-au invatat sá fie corupti in timpul comunismului
4.5 %
Asa este tradipia / obiceiul
3.5 %
Politizarea funcdilor administrarive
1%
Imoralitatea unor íntreprinzátori privati
1%
Necinstea tuturor cetàpenilor
1%
Alt modv
9%
Nu stiu
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localitàpii

Cànd crederi cà a fost atins cel mai mare nivel al compiei ìn judepul dvs. ?
Dupa alegerile locale din lume 2000 _____________ 2 %
ìntre 1996-2000 _____________________________41 %
7%
în perioada 1990-1996
__________________
2%
ìnainte de 1989
_____ 1________ ___________
25 %
ìn tóate perioadele a fost cam la fel
23%
Nu çtiu ______________________
Odatà cu numirile unor noi oameni la conducerea institupiilor
publice locale de càtre noul guvem, compaia din judepul dvs.:
Vascàdea ?
39%
Va ramane la acela§i mvél ? ____________14%
Va create ? ______________________ 4 %
Nu £tiu. ________________________ 43 %
In perioada de dupà alegerile locale sau parlamentare au fost sau nu
inlocuipi unii din vechii funzionari din aceastà institupie ?
Au fost _______________ 21 %
69 %
Nu au fost
10 %
Nu stiu
Au avut loc în acest timp schimbâri structurale în instituée (crearea
sau desfiinparea unor departamente, direepii, funepii, etc.) ?
Au avut loc
_____________ 35 %
Nu au avut loc
____________ 57 %
Nu sd u _____________________8 %
De la preluarea noului mandat, s-au introdus taxe §i impozite
specifice localitâtii dvs. ?
Da

___________________ 34 %

N u ____________ ______ 59 %
Nu s t i u __________________ 7 %
Ca lucrurile sá meargá bine, considerapi cá institupia dvs. are nevoie de
un buget mai mare decát cel actual cu:
2%
Maximum 25% __
19 %
între 25-50%
38 %
Aproape 100% • __
13 %
Aproape 200%
__
25 %
Mai muli de 200%__
3%
Bugetul este suficient
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Pentru sporirea bugetului institupei dvs. existä mai multe solupi,
dintre care únele sunt notate mai jos. Care dintre eie ciredepi cä vor fi
aplícate in acest an ?
Aplícate
Neaplicate
67%
18,5 %
Cre^terea taxelor ji impozitelor locale
Obpnerea unor fonduri suplimentare de la
54 %
18,5%
bugetul statului
Obpnerea unor fonduri nerambursabile de la
50 %
20,5 %
organismele internationale (PI IAHE, BM)
Cre^terea preturilor la serviciile publice (gaze,
37 %
24 %
salubritate, transport, etc.)
27 %
30 %
Restructurarea activitätilor din institutie
Vänzarea de active / privatizarea unor servicii
30 %
23 %
publice
16,5%
36 %
Imprumuturi

Credeti cä peste un an aceastä localitate va fi gospodäritä:
Mai bine ca acum _____________________________________ 72%
•La fel ca a c u m _____________________________________ 20%
Mai räu ca a c u m ______________________________________ 3%

Nu stivi_____________________________________

De ce credeti ca exista locaiitati sarace, ajunse in situatii
disperate ?
59|

r1

•ic

Organiza pi neguvernameli tale
Unitati administrative similare din alte judefc
Aitati administrative similare din alte |ari

%

Rareor
i
31 %
39 %
34 %

Niciod
atä
40 %
31 %
53 %

In opinia dvs. care regiune istoricà a beneficiat de mai multe
fonduri de la bugetul centrai ?
Bucurei-iti____________ 50 %
Nici una____________ 21,3 %
Moldova-Bucovina ___ 10,5 %
Transilvania
_____ 8,5%
Muntenia____________ 5 %
Banat
_____________ 2
%
Oltenia ____________ 1,5%
CrÌ$ana-Maramure§___ 0,7 %
Dobrogea __________ 0,5 %

Fa^ä de perioada dinaintea alegerilor de anul trecut, localitatca i Ivn,
vi se pare cá este gospodäritä acum:
56 %
37 %

20,5

n

i

L._1

Institu|ia dys, colaboreazä cu:

Mai bine
La fel

32]

A

el

L_À

<U o

Dose
ori
29
30%
13 %

Mai prost
Nu $tiu
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Anexa 3

Sondaj cetâteni - Aprilie 20013

c
OC

Cum func^ioneazá uimátoarele servicii §i utilitàri publice in
localitatea dvs. ?
Prost
Bine
Alimentarea cu apà
61 %
34 0 »
Pàstrarea ordinii publice, siguranpa cetà|enilor
61 %
38 0 o
35 %
Servirea cetà|enilor de cafre primàrie
53 %
Intrepnerea unitàplor de invàpàmànt
53 0 o
31 %
Transportul in comun
52 %
Intrepnerea cimiti relor
51 %
31 %
48 %
(furatema sttàzilor ji a parcurilor
50 °<>
48 0 u
Iluminatul stràzilor làturalnice
49 0 o
44 0
Intretinerea unitàplor sanitare
48%
Administrarea pie^elor si a tàrgurilor
39 0 o
43%
52 0 o
34%
Protecpa mediului ìnconjuràtor
Intretinerea unitàplor culturale si sportive
51 %
32 %
6“’ J o
Intretinerea si modernizarea drumurilor
30 %
27 %
Construcpa de clàdiri
52 " r.
Supravegherea càinilor vagabonzi
53 %
25 %
40 0 o
Retrocedarea caselor, terenurilor $i pàdurilor
25 %
46 0 o
Indiguirea albiei ràurilor si stahilizarea versanplor
23 %
15 %
64 0 o
Consolidarea si modernizarea clàdirilor degradate
Dupà alegerile locale din iunie 2000, care aspecte au cunoscut o
ìmbunàtàdre vizibilà ?
Iluminatul sttàzilor làturalnice
28 %
Alimentarea cu apà
21 %
21 %
Pàstrarea ordinii publice, sigmanpi cetàlemlor
(iuràtenia stràzilor £i a parcurilor
20%
r %
Administrarea pietelor si a tàrgurilor
16 %
Servirea cetàtenilor de càtre Primàrie
Intretinerea uniîàtilor de învàjàmànt
15 11o
' Sondajul a fost efectuat ìn perioada 2- I I aprilie 2001 pe un eçantion
de 1323 cetâteni; ci au fost selectati din 107 locai itali urbane si rurale
din 40 de judete.
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Transportul in comun
intretinerea si modernizarea drumurilor
intretinerea cimitirelor
Intretinerea unitàplor sanitare
Supravegherea càinilor vagabonzi
Protecpa mediului Ìnconjuràtor
Intretinerea unitàplor culturale si sportive
Indiguirea albiei ràurilor si stahilizarea versantilor
Construirea de clàdiri
Retrocedarea caselor, terenurilor si pàdurilor nafionalizate
Consolidarea ji modernizarea clàdirilor degradate
Xici unni

14%
14%
9%
8%
6%
6%
5%
4%
4%
4%
1%
26%

In localitatea ìn care domiciliati, constructiile de locuinte ridicate
dupà 1990 s-au facut de cele mai multe ori:
Dupà cum a vrut f i c c a r e ________________ 39 %
Dupà un pian elaborar de autoritàri _________30 %
Nu s t i u
________________________ 31%
Crederi ca ìn urmàtorii patru ani primaria (sau statuì) va constmi
locuinte pentru cetàteni:
Mai putien decàt in ultimii patru ani
31 %
La fel ca in ultimii patru ani
25 %
Mai multe decàt in ultimii patru ani
13 %
Nu stiu
31 %
Considerati cà mediul ìnconjuràtor ìn care tràini este:
boarie curai, immiti si nepoluat
2%
Destiti de curai
23 %
Nici degradai, dar nici bine ingrijit
39 %
Destul de poluat
24 %
Iìxtrem de poluat, degradai si neingrijit
__12 %
Càt de muljumit sunteji de posibilitadle de petrecere a timpului
liber pe care vi le oferà localitatea in care domiciliaci?
Mai degrabà nemultumit
43 %
Mai degrabà multurni!
30 %
boarie nemultumit
20 %
Foarte mulpimit
7%
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In Iocalitatea dvs. càinii vagabonzi reprezintà o problema:
Nu prea grava
______________________ 43 %
Nu exista asemenea problema
_____ 30 %
Des tul de grava ______________________ 27 %
Cum vi se pare pozijia primarului generai al Bucuregtiului, Traían
Bàsescu, fajà de càinii vagabonzi?
Corectà, ìndreptàfità
71 %
Incorectà, exageratà
_____________ 16 0 o
Nu $tiu _____________________________ 13 %
Dacá s-ar face un referendum, dvs. aji vota pentru sau impotriva
urmàtoarelor aspecte?

A.

Salariparea profesorilor de catre primarie
27 %
45 %
28 %

Pentru
ímpotrivá
Nu a$ vota

B.

h.

\mendarca asprd a cetatenilor care aruncagunoaie pe strdsp
P e n t r u _____________ 93 %
ímpotriva
_______ 3 %
Nu as vota
_____
4%

Localitatea dvs. este cuprinsá in vreo forma de asociere cu alte
località»?
Este
________________20 %
Nu este ________________ 26 %
Nu s t i u ________________ 54 %
C r e d e t i c a u r m a t o a r e le p a r tid e s p r ijin a s a u in g r e u n e a z a
d e z v o lt a r e a lo c a lit a t ii d v s .?

E¡

32 %
43 %
25 %

Eutanasierea cáinilor vagabondi
Pentru
Ímpotrivá
Nu a$ vota

D.

P e n t r u _____________ 85 %
_______ 6 %
Impotrivá
Nu as vota ___________ 9 %

Trecena f colilor, gradinitelo^ Hcee/or de stai in administrarea primàriei
Pentru
ímpotrivá
Nu vota

C

1achídaña societatilor care nu respecta nórmele de salubri^are

51 %
31 %
18%

Trecena politiei in subordinea primàriei
52 %
27%
21 %

Pentru
ímpotrivá
Nu aj vota

E.
Trecena penitenciarelor in subordinea primanilor //introducerea pedepsei cu
manca in servicial comunitatii pentru cei can incaica legea
Pentru
ímpotrivá
Nu a5 vota

53 %
23 %
24%

Sanctionarea severa a cetatenilor,sau asociatiilor de locatari care nu au grija
F.
de aspectul exterior al cladirilor lor
81 %
8%
11 %

Pentru
ímpotrivá
Nu a$ vota
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Diferenfele
pana la
tG0% sunl
dato de
raspunsun
de tip "nu
stiu”

30 !
20 1

I

2

l
Consiliul
Judetean

2

i

id

i

Mmisterul
Prefectur
Guvernul Admimstr
a
atiei

ONu face nimio

40

Olngreuneaza

11

11

sa sprijina

17

11

43

Crederi cà primarul s-a stràduit sau nu cu bunà credinja sá-§i
ìndeplineascà promisiunile facute in Campania electoralà?
S-a stràduit
______________61 %
Nu s-a stràduit
_____________ 28 %
Nu $tiu
_____________ 11 %
Consideraci cá primarul dispune de suficiente mijloace pentru a
rezolva problemele localitatii dvs.?
Da
44 %
Nu
31 %
Nu £tiu
25 %
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Cum consideraci cà sunt taxele §i imponitele pe care le incaseazà
Primària de la cetà^eni?
Prea m
a r i __________________ 52%
Suficiente
38 %
Prea mici
4%
Nu j t i u
_______________ 6%
Cum consideraci cà sunt gestionali banii Primàriei?
26 %
Corect
27 %
Incorect
47 %
Nu £tiu
Cei mai mul^ dintre primari cred cà localitàcile pe care le
gospodàresc vor aràta mai bine in anul urmàtor. Aceastà afirmatie vi
se pare:
Demna de crezare
25 %
ìndoielnicà
59 %
Nu jiiu
16 %
Consiliul Locai se ocupà sau nu in mod activ de problemele
localitàjii?
Se ocupà
40%
Nu se o c u p à _________________ 34%
Nu $tiu
26%
Cat de mulCumit sunteci de activitatea de pänä acum a Consiliului
Locai?
Foarte m u l p i m i t _________________ 5 %
Destul de m u l p i m i t ________________ 33 %
Nu prea mulpimit
34 %
Total mulCumit ________________________13 %
Nu §tiu
_______________________ 15 %
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Din cate cunoa§te£, intre primar §i Consiliul Locai domne§te mai
curänd:
In Relegorea
________________37 %
Neìnlelegerea
____________ 22 %
Nu jtiu ____________________ 41 %
Sunteci de acord sau impotriva urmàtoarelor afirmapi despre
funcCionarii publici?

Sunt prca pujini funeponari prca multe sarcini de rezolvat
Cheltuic banii Primàriei do pomanà
Putì suflet in munca pe care o fac
Sunt bine pregatici profesional pentru activitàple pe care le
desfàsoarà
Prin munca lor contribuie la dezvoltarca localitàCii
\u prea pupnà puterc sà rezolve problemele cetàfenilor
Asteaptà sau pretind recompense de la cei pc care íi sérvese
Mint cctàfcnii atunci cànd au interese
Se sustrag rcsponsabilitàplor atunci cànd au ocazia
Cei mai mulp sunt numidi in funepi pe criterii politice
Cei mai mulp sunt amabili politiconi cu cctàfcnii
Sunt in stare sa rezolve orice problemi dacà ràsplata este destul
de mare
Sunt mulfi care nu au ce càuta in Primàrie
Se ocupà mai ales de interésele unor oameni putcrnici $?i mai
pupn de problcme oamenilor simpli
Cei mai multi se gàndese doar la ei si le pasa prca pupn de
problemele cctàjcnilor

Unde credeci cà existà cei mai mul^ oameni corupp?
La nivel central (guvern, parlament)
La nivel local (primarle,
consiliu local,/judefean, prefectura)
In mod egal la ambele nivele
Nicáieri
Nu stiu
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Impotrivä

Cat de muljumit stinteci de realizärile de pänä acum ale primarului
dvs.?
Foarte multumit
10%
Destul de mulpimit
45 %
Nu prea mulfumit
32 %
l o tal mul fumi t
11 %
Nu £tiu
2%

Atitudini §i valori in administraría publica locala

De acord

Atitudini §i valori in administraría publica localä

34%
37%
38 %
45 %

48%
27%
41 %
31 %

46 %
48%
52%
54%
57%
58 %
58%
60 %

40%
36%
22%
21 %
17 %
19%
32%
22%

65 %
68%

19%
15%

74 %

17%

2 4%
5%
55%
3%
13%
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Anexa 4

Sondaj autoritàtipublice m ai 20014
—

Ca un semn al
Daca va e learra ca nu Daca va face o favoare Daca va coro m mcxi
recunoslintei ca a
v-ar rezolva altfel
direct sau indirect
urgentat rezolvanea
problema
problemei dvs

Cum func^ioneazà urmàtoarele servicii §i utilitàri publice in
localitatea dvs. ?
Prost
Bine
6
Servirea cetálenilor de catre Primáric
92
16
83
Pástrarea ordinii publice, siguranpi cetápínilor
22
Cuiátenia strázilor a parcurilor
76
20
Intretinerea cimitirelor
75
75
24
Intrepnerea uniráplor de invápámánt
71
Iluminatul strázilor láturalnice
28
70
Alimentarea cu apa a locuin|elor
27
Administrarea piepdor a tárgunlor
67
25
62
25
Retrocedarea caselor, terenurilor ji páduriíor
60
37
Intrepnerea unitáplor sanitare
Protecpa mediului ínconjurátor
58
32
58
26
Transportul in común
Intrepnerea unitáplor cultúrale §i sportive
53
44
53
47
Intrepnerea si modernizarca drumurilor
Construcpa de cládiri
50
45
Indiguirea albiei ráurilor sau stabilizarea versanplor
42
43
Supravegherea cáinilor vagabonzi
31
60
23
66
Consolidarea modernizarca cládirilor degrádate

ASondajul a fost cfectuat in perioada 1 1 —30 aprilie 2001 pe un e^antion de
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507 autoritàri publice locale: primari, viccprimari, prefeep, subprefeep,
consilieri locali ji judepìni, funzionari publici. Acerba au fost selectap din HI
de localitàp urbane §i rurale din 36 de jude^e.
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Dupá alegerile locale din iunie 2000, care aspecte au cunoscut o
imbunätätire vizibilá ?
39° o
Servirea cetatenilor de catre Primarie
37%
Curäjenia sträzilor $i a parcurilor
31%
Iluminatul sträzilor läturalnice
20%
Intretinerea si modemizarea drumurilor
Administrarea pietelor si a tárgurilor
20%
Pästrarea ordinii publice, siguran|a cetä|enilor
18%
17%
Intretinerea unitäplor de invä|ämant
11%
Alimentarea cu apä a locuintelor
9%
Transportul in común
^%
Retrocedarea caselor, terenurilor §i pädurilor naponalizate
5%
Intrepnerea unitäplor culturale $i sportive
4%
Intretinerea unitätilor sanitäre
4%
Intretinerea cimiterelor
4%
Supravegherea càinilor vagabonzi
4%
Protectia mediului inconjurätor
Indiguirea albiei räurilor sau stabilizarea versantilor cc
3%
Pot provoca alunecäri de teren
3%
Constnicpa de clädiri (locuinte sau firme)
1%
Consolidarea claädirilor degradate
In ce domenii intentioneazä institutia dvs. sä deruleze cele mai
importante proiecte de investi^i in urmätorii ani?
Alimentarea cu apä a locuintelor, modemizarea,
48 %
extinderea conductei de apä
Intretinerea si modemizarea drumurilor, crearea unor drumuri,
poduri. Unii de Centura, aeroporturi, autogäri, gäri, parcäri,
40 %
drumuri forestiere
37 %
Introducerea gazului metan, extinderea remici
19 %
Construcpa de clädiri, locuin|e speciale, sedii de firme
11 %
Canalizare
10 %
Termoficare, modemiyarea centralclor termice, lemne de foc
Intretinerea umtäplot de inväpämänt, crearea, modemizarea,
8%
Repararea je olilo r, liccclor, grädim^elor
Reciclarea gunoaiclor; groapä de gunoi ecologica
Consolidarea clädirilor degradate; rcfacerea centrului istorie
5%
al località pi
4%
Iluminatul sträzilor läturalnice
3%
Relansarea economica; sprijinirea agriculturii, a industriei

Curäfema sträzilor si a parcurilor
Intrepnerea unitätilor sanitäre; crearea, modemiyarea,
extinderea spitalelor, dispensarelor, climcilor
Administrarea piejelor si a târgunlor
Indiguirea albiei râurilor sau stabilizarea versanjilor
Ce pot provoca alunecäri de teren
Prorecpa mediului inconjurätor
Crearea de noi lucuri de muncä, IMM-uri
Locuri de agrément: parcuri,
locuri de joaeä peniru copii, fineri, bäträni
Telefonie, tv pnn cablu

I

1%

Sunteti de acord sau impotriva urmatoarelor pareri despre ONG-urile din
localitatea dvs. ?
U Acord
Se ocupa mai rruit de satisfacerea propriilor lor newti si mai
putin de probiemele comunitatn
B abofeaza sludii si proiecte de ínteres minor pentru
mstitutia dvs
Contribuie semnificaliv la dezvoltarea spritului asociativ al
cetatenilor
Au bum specialisti in atragerea resursetor tinanaare si
umane

LJH" '

Cela mai multe ONG-uri nu au stratega credibile pe lermen
lung

43P

Au implementai cu succès multe proiecte importante pentru
locavate

l15pg~~......

Colaboreaza prea putin cu autoritatile publica locale
A v v ita tile lor sunl putin cunoscute de cetaleni si de
automati
-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

SO

60

70

Ap participai pânà acum la cursuri, simpozioane sau întâltiiri
coordonate de ONG-urile din localitatea dvs.?
Am participât
_____________ • 36 %
Nu am participar________________ 64 %
Reprczcntan|ii ONG-urilor participa la întâlnirile Consiliului Local
sau Jude^ean?
Niciodatá
53 %
La pufine s e d m | e _______________ 35%
La multe s e d m t e ________________ 8%
De flecare data
4%
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Deciziile importante luate de institutia dvs. sunt prezentate, afisate:

La avizierul
institutiei

In locuri publice

A titud ini §i valori in ad m in istraría publicà localä
Exista in instituya dvs. Un centru de informare pentru cetàjeni, un
comitet consultativ sau un birou de rclatii cu publicul?

Da
Nu

67 %
33 0 o

Pentru investibile dezvoltârii localitàbi/judetului
contractât un credit la vreo banca?

Da
Nu

dvs.

a

fost

17 %
83%

In presa locala

Crederi cä in viitorul apropiat instituya dvs. va contracta crédité sub
forma:
Pe pagina de
internet (website)
100

-80

-60

-40

*¡¿0

0

20

40

60

60

Presa locala este invitata sa participe la §edin[ele Consiliului Locai
sau Jude|ean?
De ficcare data _____________ 38 0 o
Niciodatà
30 °'o
La pu[ine fe d ir n e ________________ 21 %
La multe fe d in [e ______________ 11 %

Activitatca institutiei dvs. Este reflectatà in presa locala de cele mai
multe ori:
F a v o r a b i l ____________ 40 %
Neutru
39 %
Nega tiv

Nu stiu

6%

____________ 15%

Presa locala sau centrala a prczentat vreodata atacuri nedrepte la
adresa dvs.?
Niciodatà 53 %
Rareori 38 %
De multe ori 9 %
Crederi ca cetà|enii cunosc problemele cu care se confruntà
insritupa dvs.?

In oarecare màsurà
In mica màsurà
In foarte mare màsurà
Deloc

174

Obligatiunilor ?
Imprumuturilor bancate ?

Da
4
20

Nu
32
31

Nu ftiu
64
49

Dacá s-ar face un referendum, dvs. a[i vota pentru sau impotriva
urmàtoarelor aspecte ?
Pentru
Imporrivi!
Nu as
vola
Amendarea aspra a cetà[enilor care amneà
98
1
1

gunoaie pe stràzi
Sanctionarea severa a cetàjcnilor sau
asociatiilor de locatari care nu au grijìi de
aspectul exterior al clàdirilor lor
Lichidarea societàplor care nu respecta
nórmele de salubnzare
Trecerea politici in subordinea Primàriei
Ttecerea gràdingelor, scolilor, liceelor de
stai in administrarea pritnàriilor
Omoràrea càinilor farà stàpàn
Salarizarea profesonlor de cafre Primàrie
Trecerea penitenciarelor in subordinea
primàriilor

54 %
29 %
14%
3%
175

87

•1

')

81

lo

9

79
52

15
39

6
9

45
34
11

35
55
68

20
11
21

A titu d ini §i valori în ad m in istraría publica locala

Atitudini §i valori in adminlM(iit(lti pillili* « Ih* .d.t
P e n tru a c o p e r ire a n e c e s a r u lu i de o a m e n i, c a lc u la to a r e , im p rim a n te ,
a u to tu r is m o , u tila je , e tc . a ti c e r u t f o n d u r i de la :

Anuí trecut açi plecat în strâinâtatc îu inlcirw il* m •vit Inf*

Da
Nu

___________ 13%
___________ 87 %

Crederi câ în acest an veji pleca în struiiullnte tu •iillbili i j •• * H. Il
aveçi în instituçia la care lucraci?

Guvern

Da
Nu

Alte organizsili

___________ 16 %
___________ 84 %

Firmele private

Uniunea Europeans
100

8C

$0

4U

20

20

4G

Considérait câ schimburile de experienjâ pe care le avoli •il limllfiilll
similare din alte |äri sunt:

Inexistente
Prea pufine

60

Crederi cä urmátoarele partide §i instituai sprijinä sau îngrcuneazâ
dezvoltarea localitáfii / judetului dvs. ?

Consiliul Judetean
Prefectura
PDSR
Guvern ul
Ministerul Administrafiei Publice
PD
PNL
PRM
UDMR

Sprijinä
76
76
74
63
57
28
25
25
20

îngreuneaza
3
3

____________ 53%
38 %

Suficiente

8%

Prea multe

1%

Nu face nimic
8

Sunteti abonat, cumparati sau primiti:

7

5

8

3

13
13
31

6
13
13
11

□ Ca
■ Nu
M ateriale electronic« despre
adm inistradle altor Im i ?

Reviste strame despro
administrada publica ?

29
28
33

4

Rezullatele studiilor altor
institute despre APL o

Localitatea dvs. este cuprinsä in vreo forma de asociere cu alte
località^?
„©

Nu

C**i

46 %

©

Da

Nu £tiu 24 %

Localitatea dvs. n-a intrat în nici o forma de asociere cu alte
localitâti deoarece:

Au ltpsit informatine dcspre asemenea forme de asociere
Discutiile de asociere cu alte località^ nu au dut nici un résultat
Reprezentantil puterilor locale nu au réunit sa se punà de acord
N-a exista o asemenea nevoie
Legislapa în vigoare nu corespunde profilului locali tapi
Alt motiv
Nu çtiu

Manuale de instruire despre
m anagem ents APL ?

-100

-60

-00

-40

-20

0

20

3-4 ° b
14%

"7
/0 O

5%
3%
9%
28 0 o

176
177

40

60

Atitudini §i valor! in administraría publica lócala
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