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Introducere 
 Administraţia publică [AP] – noţiune aparent comună 

 domeniu deosebit de complex: drept, sociologie, politică, 
management/conducere, organizare a activităţii/muncii, economie, ştiinţe 
particulare, de la educaţie, sănătate la ştiinţele mediului, la matematică, 
informatică etc; 

 are caracter diacronic; 
 are caracter spaţial (geografic); 
 noţiunea are specificităţi de ordin lingvistic; 
 caracteristicile definitorii depind de :  

 
 
 
 

 
 firesc, există viziuni şi definiri diferite asupra aceleiaşi realităţi; 

toate valabile şi nici una completă 
AP este un sistem sociotehnic! 

[juridic, politic, social, economic, geografic, cognitiv, tehnic, 
comportamental etc ] X [trecut, prezent, viitor prevăzut] X 
[conjunctură internă şi internaţională] X [întâmplare] 

AP şi  
mediu conex X 



 
 
 

Introducere 
 Evoluţia modernă a APR  
 Schimbare fundamentală, aparent lentă după Mica Unire 

(1859), continuată până la şi după Marea Unire (1918), 
concomitentă cu schimbarea sistemului de drept; 

 Influenţe majore (modele) ale sistemelor  franceze, italiene şi 
germane; 

 trăsăturile şi mentalităţile tradiţionale au avut efecte mari, dar 
în zeci de ani au fost modificate, modernizate; 

 schimbare majoră rapidă după instaurarea totalitarismului 
comunist: 

○ schimbările de trăsături şi mentalităţi au fost făcute nenatural, sub 
teroare; 

○ s-a extins centralismul excesiv, etatismul generalizat şi 
absolutizat 

APR a fost de tip weberian cu trăsături totalitare 



 
 
 

Introducere 
 Dezvoltarea IT înainte de ’89 
 accentul a fost pus pe management 
 se remarcă dezvoltarea şcolii de IT românească 
 etapa s-a caracterizat prin generalizarea centrelor teritoriale 

de calcul 
 au fost efecte pozitive ale informatizării în organizare 
 criza informaticii aplicate în management s-a manifestat şi în 

România (Păun M, 04) 
 s-au manifestat contradicţii de fond între informatică şi 

cerinţele managementului politico-administrativ şi a celui 
politico-economic 



 
 
 

Introducere 
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APR  

Trăsături definitorii (Constituţia din 2003, legi, norme) 
 Funcţiuni (execuţie, conservare a val spirituale şi materiale, 

organizare şi adaptare datorate transformărilor [Alexandru I., 
96], realizare a drepturilor omului [Verdinaş V, 15],organizare 
şi crearea cadrului necesar realizării obiectivelor/politicilor 
publice stabilite prin factorul politic.  

 Structura => stat unitar, uniformitate structurală   
 Principii:  

 legalităţii;  
 egalităţii în fata AP;  
 priorităţii interesului public; 
 diviziunii muncii şi specializării; 
 continuităţii  activităţii în AP; 
 ierarhiei concomitent cu al unicităţii comenzii; 
 ordinii în viaţa socială şi în munca administrativă; 
 stabilităţii forţei de muncă etc. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
APR  

Trăsături definitorii (practici, comportamente sociale, 
năravuri) 

 Concepţii, stereotipuri şi practici de conducere  a activităţii 
administrative împământenite (moştenite): 
○ centralizarea administrativă şi financiară 
○ autoritarism accentuat 
○ transparenţă redusă şi tendinţe de ermetizare 
○ rolul exagerat şi intruziunea politicului în APR 
○ existenţa unor structuri clientelare/de clan de natură 

economică, politică, rudenie 
○ tendinţe de amplificare continuă  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
APR  

Trăsături definitorii (practici, comportamente sociale, 
năravuri) 

 Trăsături ale mediului APR 
○ economie cu performanţe reduse; 
○ structură socială insuficient conturată => politică difuză, fără doctrine 

conturate  
○ insuficientă , slabă şi inconsecventă activitate şi eficienţă politică; 
○ practici politice „la marginea legii”; 
○ structuri demografice, profesionale, culturale, sociale, dezechilibrate; 
○ existenţa corupţiei (cu componente în activităţi şi structuri, altele decât cele 

administrativ-publice); 
○ spirit şi comportament individualiste şi gregare, totodată puţin disciplinate, 

ne-riguroase; 
○ spirit cetăţenesc redus; 
○ comportament conflictual extins; 
○ conservatorism, naţionalism  greşit înţelese şi aplicate pe fondul 

multiculturalităţii  
○ rentabilitate redusă în majoritatea domeniilor economice; 
○ resurse naturale limitate; 
○ poluare etc 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

    
produselor ITC  

 necesită investiţii însemnate; 
 comportă multă muncă intelectuală; 
 profund matematizată; 
 la nivel uzual, este şi solicită multă tipizare şi 

rigurozitate, stabilitate a procesului informatizat; 
 perisabile (atât hardware cât şi –mai ales- software) 
 utilitatea este inferioară stabilităţii entităţii informatizate 
 frecvent nu este deplin finalizată (la livrare, uneori chiar 

până la ieşirea din uz) şi nici testată complet; 
 este greu evaluabilă atât ca producţie cât şi ca 

rentabilitate adusă domeniului informatizat [în AP în 
special] ; 

 valoarea informaţiei creşte exponenţial cu acumularea 
 
 

 



 
 
 

    
produselor ITC  

 extinderea informatizării conduce la creşterea volumului şi 
calităţii activităţii informatizate; 

 informatizarea nu a determinat nicăieri reducerea 
personalului; 

 ponderea costurilor soft/hard este de minim 10; 
 produsele software au o foarte puternică amprentă a 

producătorului care aproape de regulă nu livrează 
descrierea UML, codul sursă, algoritmica, şi nici manuale 
complete de utilizare; 

 mentenanţa şi mai ales actualizarea, strict necesare mai 
ales în societăţile în tranziţie, sunt foarte scumpe în raport 
cu investiţia  iniţială –corelare cu trăsătura anterioară-; 

 produsele software cu sorginte diversă conlucrează foarte 
greu/aproape deloc între ele; 

 Sunt produse soft care cu greu pot fi up-gradate (e.g. 
SGBD) ; 

 „abilităţile” producătorilor ITC depăşesc cu mult media. 
 
 
 

 



 
 
 

 
parţiale 

Termenii contractelor de furnizare vor fi exclusiv cei 
prevăzuţi de legislaţia română sau normele europene 
Se vor utiliza resurse ITC de bază accesibile, fără 
furnizori unici sau puţini. Se vor folosi sisteme de 
operare de tip „open source” 
În cazul SGBD-urilor mari se pot admite producători 
mari, unici, dar se vor prevedea clauze speciale la 
contractele de furnizare, mentenanţă, up-gradare şi 
garanţie executabilă. 
Este rentabilă proiectarea produselor software 
destinate APR tipizate, la nivel naţional (altfel e risipă, 
cale deschisă spre fraude majore); pot fi admise rare şi 
temeinic justificate excepţii. 



 
 
 

 
parţiale 

Produsele trebuie furnizate cu întreaga documentaţie, 
completă şi explicită 
Drepturile de autor vor fi cedate implicit de producător 
beneficiarului 
Perioada de omologare şi recepţie finală va fi 
dimensionată în aşa fel încât să poată fi verificate 
performanţele cerute/asumate 
Litigiile vor fi soluţionate exclusiv pe teritoriul Statului 
Român  
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Alte aspecte ale Sist Inf. din APR 

Probleme de securitate 
 Calculatoarele şi reţelele sunt atacate şi pot suferi 

defectiuni. 
 Se pot bloca servicii online, se pierd miliarde şi se încalcă 

Drepturile Omului 
 Cine sunt atacatorii şi cum acţionează? 

 adolescenti, tineri, criminali, făptuitori din crima organizată 
 salariaţi furioşi, nemulţumiţi, etc. 
 Cele mai mari atacuri se petrec din interior, dar de regulă 

acţionează de la distanţă. 
 De ce fac asta? 

 Pentru distracţie, faimă, profit, răzbunare etc. 
 Sistemele informatice sunt acolo unde sunt şi bani. 
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Pericole/amenintari internaţionale asupra Sist. Inf ale APR  

Conflictele moderne:  
 au (şi) alte scopuri decât cucerirea teritorială  

○ e.g. „colonizarea” economico-financiară, dependenţa de resurse, 
dezbinarea uniunilor ec. de state 

 urmăresc slăbirea din toate punctele de vedere ale ţărilor ne-
amice  şi/sau vecine 
○ dezorganizarea vieţii socio-economice; 
○ menţinerea/amplifricarea corupţiei politico-administrative; 
○ dezorganizarea administraţiei publice şi alterarea stării de spirit a 

populaţiei; 
○ pregătirea spaţiului de desfăşurare a unor conflicte viitoare; 
○ modificarea cursului vieţii social-politice  e.g. opţiunile 

electoratului; 
○ dezorganizarea prin atacuri chiar la bazele democraţiei/organizării 

sociale; 



Pericole/amenintari internaţionale asupra Sist. Inf ale APR  

Cine sunt atacatorii şi cum 
acţionează? 

 Ţări inamice, spionaj, trupe speciale de profesionalişti etc. 
 Cele mai mari atacuri se petrec din exterior, uneori prin 

intermediari, fără a le omite pe cele din interior. 
 caută să afecteze toate serviciile publice : transport, comunicaţii, 

sanitare, apa-canal, aprovizionare, învăţământ etc 
 Războiul are un caracter tăcut, este generalizat (cibernetic, 

informaţional- propagandistic) şi este de regulă 
nedeclarat/nerecunoscut, şi conjugat şi cu alte mijloace 
neconvenţionale de luptă: comerţ cu droguri, arme, terorism, 
spălare de bani, coruperea persoanelor utile (e.g.informaticieni 
importanţi), afectarea mediului etc. 



Pericole/amenintari internaţionale asupra Sist. Inf ale APR  

De ce fac asta? 
 Pentru a le diminua capacitatea de acţiune şi 

contraacţiune prin: 
 diminuarea drastică a performanţelor economice, a 

productivităţii, a nivelului de trai; 
 deformarea percepţiei publice asupra evenimentelor şi 

scopurilor entităţii lor statale, creind germenii opoziţiei 
generalizate şi a revoltelor făţişe  împotriva autorităţilor; 

 slăbirea  activităţilor diplomatice etc. 



 
 
 

Alte restrictii de configurare  

Proiectarea se face pe 
criteriul încadrării în 

restricţiile cele mai drastice! 



Concluzii 
complementare  producţia de ITC trebuie să aibă componente naţionale 

determinante, facil de întreţinut, reparat şi înlocuit în 
stări de conflict, fără vulnerabilităţi majore; 

 reţelele ITC să fie rapid şi uşor preluabile (sau măcar 
managementul lor) în caz de forţă majoră; 

 se vor prevede mijloace şi metode de fiabilizare a 
stocurilor de informaţii ; 

 structurile ITC trebuie să asigure secretul informaţiilor 
deţinute şi vehiculate; 

 produsele ITC vor fi proiectate cu măsuri 
corespunzătoare de protecţie a informaţiilor, verificabile 

 auditare permanentă a performanţelor referitoare la 
prezervarea şi securitatea informaţiilor APR de către 
autorităţile statului  



Concluzii 
complementare  pentru traficul de date important se vor folosi reţele 

speciale, intranet 
 Specificaţiile tehnice şi condiţiile contractuale ale 

produselor ITC destinate APR vor fi elaborate exclusiv 
de entităţi specializate ale statului, aceste entităţi vor 
avea şi sarcina responsabilă a recepţiei pe faze şi 
finale. 

 Producţia ITC destinată APR va fi realizată de către 
entităţi specializate de stat; în cazuri excepţionale, 
pentru produse ample, pot apare şi colaborări, dar cu 
divizarea în subproduse nedeterminante, a căror 
realizare poate fi cedată, dar numai sub directa 
conducere şi responsabilitate a respectivelor entităţi de 
stat 
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