Administrația publică romanească se află în etapa de trecere de la modelul de administrare a domeniului, banilor și serviciilor publice
(traditional) la cel de management public (modern, performant, orientat spre cetățean) :
ADMINISTRARE PUBLICĂ (TRADIȚIONALĂ)

MANAGEMENT PUBLIC MODERN

Orientată spre : rezolvarea problemelor de funcționare, identitate locală

Orientat spre : cetățean, oportunități, dezvoltare durabilă, brand

În teorie, politic separat de administrativ, în practică parașutiști politici
la nivel central și diletantism la nivel local

Implicarea managementului profesionist în sectorul public (începand
cu 2006 există Manageri și Administratori Publici)

Funcționarul public - leneș, corupt, cinic, slab profesional, orientat spre
supraviețuire, evaluat în functie de cine l-a adus, de carieră funcționar

Funcționarul public - specializat, evaluat prin compararea obiectivelor
cu rezultatele, orientat spre public, cu un ochi spre zona privată

Autism organizațional și cultivarea clientelei

Transparență și competiție (ex pozitive : achizițiile)

Sistem de conducere de tip piramidal, rigid si dezvoltat pe verticală

Sistem de tip trinom : politic - administrație - experți (consultanți)
dezvoltat pe orizontală spre trifoi cu patru foi (soc civila)

Centralizare excesivă (de ex bugetele locale transmise de jos în sus,
chipurile ca fundamentare pt bugetul centralizat)

Descentralizare (regionalizare?) Carta europeană a autonomiei locale,
ratificată în Romania prin Legea 199/1997

Training in-house sau la Institutul National de Administrație

Outsourcing - training privat dirijat sau customizat - de ex. cel organizat
de rrAPL si tinut de University of Central Florida (SUA) la noi

Gestiune de resurse (insuficiente) și actiune reactivă în zona
operațională (de tipul se strică - reparăm)

Atragere de surse externe (Funds -hunting), acțiune pro-activă în
beneficiul comunității

Indicatori bugetari, tehnici și sociali

Tablou de bord, indicatori de tip S.M.A.R.T.

Instrumentele principale : prevederi legale, HCL-uri, Dispozitii de Primar

Instrumente principale : planurile de acțiune, procedurile și proiectele

Abordare politică autocratică, de tip „primar = tătuc”

Abordare axată pe dezvoltare durabilă (policy-making = politici publice)

Cuvinte cheie : Buget, fezabilitate, încadrare în cheltuieli, noi

Cuvinte cheie : Finanțare, sustenabilitate, parteneriate, consultare

