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1 INTRODUCERE 

Cu prezentul articol, 
încheiem ciclul de trei prezentări 
dedicate vieții și activității 
ilustrului promotor britanic al 
managementului științific, care a 
fost Lyndall Fownes Urwick. 

Dacă în articolele anterioare 
am vorbit despre repere 
biografice, contribuția sa la 
construcția instituțională de 
promovare a managementului, 
activitatea sa în cadrul firmei de 

 
Lyndall F. Urwick (1891 - 1983) 

 

1 INTRODUCTION 

With this paper, we conclude 
the cycle of three presentations 
dedicated to the life and activity 
of the illustrious British promoter 
of scientific management, which 
was Lyndall Fownes Urwick. 

If in the previous papers we 
talked about biographical 
landmarks, his contribution to the 
institutional construction of 
promoting management, his 
activity within the consulting

consultanță Urwick, Orr & Partners, preocupările 
sale de susținere a educației în management, 
respectiv scrierile despre precursorii și pionierii 
managementului științific, se cuvine ca în articolul 
final să conturăm cu o mai mare claritate 
contribuția sa la dezvoltarea științei manageriale și, 
de asemenea, să trecem în revistă distincțiile pe 
care le-a primit în semn de recunoaștere pentru 
activitatea sa. 

firm Urwick, Orr & Partners, his concerns in 
support of management education, respectively the 
writings on precursors and pioneers of scientific 
management, it is appropriate that in the final 
article we should outline with greater clarity its 
contribution to the development of managerial 
science and also to review the distinctions it has 
received in recognition of its activity. 
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2 SISTEMATIZAREA PARADIGMELOR 
MANAGEMENTULUI CLASIC 

Deși n-a fost un gânditor care să propună noi 
paradigme în management, Urwick a avut - în baza 
lecturilor sale consistente ale operelor altor autori, 
și în special al celor considerați astăzi clasicii 
managementului -, marea perspicacitate de a 
sintetiza și articula între ele, elementele 
fundamentale ale științei manageriale (principii, 
funcții, metode și tehnici), introduse sau 
descoperite de diverși teoreticieni sau practicieni ai 
managementului, într-o manieră originală și 
creativă, care surprinde și astăzi prin conexiunea 
lor. 

Fideli dezideratului de a prezenta cititorului 
de astăzi aceste sinteze, în fața autorilor 
prezentului articol au stat pe de-o parte varianta 
prezentării lucrărilor care conțin aceste sinteze – 
demers care ar fi fost mult prea laborios și 
consumator de timp-, sau, cea de-a doua variantă, 
trecerea în revistă a diverselor sinteze, firește cu 
precizarea lucrărilor în care acestea au apărut. Din 
motive lesne de înțeles, a fost aleasă cea de-a doua 
variantă, care va fi prezentată în cele ce urmează. 

2.1 Conținutul unei noi discipline: 
managementul organizațiilor 

Una din preocupările majore pe care Urwick le-
a urmărit cu tenacitate de-a lungul carierei sale a fost 
aceea că managementul se conturează tot mai mult 
ca un domeniu nou care își merită pe deplin statutul 
de  disciplină, inclusiv spre a fi introdusă în 
programa studiilor academice (Brech, Thomson and 
Wilson, 2010). Acest asiduu demers nu putea lăsa 
deoparte angajamentul său în a explica totodată 
conținutul noii discipline. Talentul său creativ de 
sintetizator i-a facilitat lui Urwick să prezinte câteva 
modele inspirate în acest sens, modele pe care le 
trecem și noi succint în revistă, odată cu mențiunea 
că ele vor fi prezentate așa cum au apărut în lucrările 
sale, obiectivul nostru fiind informarea cititorului 
privind perspectiva lui Urwick asupra problemei și 
mai puțin, de a face, așa cum este obișnuit, prelucrări 
cu caracter de originalitate ale autorilor prezentului 
articol, având credința că abordarea din urmă, ar 
știrbi din oportunitatea cititorilor de a avea o 
percepție cât mai fidelă a viziunii lui Urwick.

2 SYSTEMATIZATION OF PARADIGMS 
OF CLASSICAL MANAGEMENT  

Although he was not a thinker of proposing 
new paradigms in management, Urwick had - 
based on his consistent readings of the works of 
other authors, and especially those considered 
today of management classics, the great insight to 
synthesize and articulate between them, the 
fundamental elements of managerial science 
(principles, functions, methods and techniques), 
introduced or discovered by various management 
theorists or practitioners, in an original and 
creative way, which still surprises today through 
their conjunction. 

True to the desire to present to the reader 
today these syntheses, in front of the authors of this 
article were on the one hand the presentation of the 
works that contain these syntheses - an approach 
that would have been too laborious and time 
consuming-, or, the second variant, the review of 
the various syntheses, is of course the specification 
of the works in which they appeared. For reasons 
that are easy to understand, the second variant was 
chosen, which will be presented below. 

2.1 The content of a new discipline: the 
management of organizations 

One of the major concerns that Urwick 
pursued tenaciously throughout his career was that 
management is increasingly emerging as a new 
field that fully deserves discipline status, including 
being included in the curriculum. academic (Brech, 
Thomson and Wilson, 2010). This assiduous 
endeavor could not neglect his commitment to 
explain at the same time the content of the new 
discipline. His creative talent as a synthesizer has 
made it easy for Urwick to present some models 
inspired by this, the models we are briefly 
reviewing, along with the mention that they will be 
presented as they appeared in his works, our goal 
being to inform the reader regarding Urwick's 
perspective on the problem and less, of doing, as 
usual, originality-making works of the authors of 
this article, believing that the latter approach would 
undermine the opportunity of readers to have a 
fairer perception of Urwick's vision. 
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Poate una din schemele cele mai simplificatoare 
a obiectului de studiu al noii discipline a 
managementului (Urwick, 1965), concepută de 
Urwick și redată mai jos, privește managementul din 
două perspective principale, care sunt apoi 
dezvoltate fiecare în alte două subdiviziuni. 
Direcțiile principale de interes ale managementului 
sunt astfel, pe de-o parte, lucrul ce trebuie realizat, 
iar pe de altă parte oamenii cu care și pentru care se 
realizează acesta. Cele două perspective principale, 
munca de realizat și oamenii, relevă – idee subliniată 
de Urwick în mai multe lucrări – aspectele mecanice 
și respectiv dinamice ale managementului. 

 
Tabelul 1. Obiectul de studiu al managementului 

MANAGEMENTUL 
ESTE PREOCUPAT 

DE 

A. INDIVIDUL 

(„CELULA”) 

B. GRUPUL 

(„ORGANISMUL”) 

1. MUNCA 

(Apectul mecanic) 

1A. SARCINA 
DE LUCRU 

1.B STABILIREA 
ȘI CORELAREA 

SARCINILOR 

2. OAMENII 

(Apectul dinamic) 

2A. 
ADAPTAREA 
INDIVIDULUI 
LA SARCINĂ 

2.B MOTIVAREA 
ȘI INTEGRAREA 

GRUPULUI 

 
 
Schema de mai sus este atât de ușor de 

înțeles, încât explicațiile lămuritoare devin 
superflue. Desprindem, totuși, câteva idei din 
prezentarea însăși a autorului – cu ocazia 
publicării seriei de 5 prelegeri susținute la 
Asociația Managementului Politehnic, în 
perioada noiembrie – decembrie 1955, sub titlul 
„Leadership în secolul XX” („Leadership in the 
20th Century”).  

În primul rând, faptul că Urwick distinge 
două componente de naturi diferite, ale alcătuirii 
managementului, și anume o componentă statică 
(denumită de el „mecanică”), legată de sarcina de 
executat care are o proiecție atât la nivel 
individual, cât și de grup, în cazul celei din urmă 
fiind necesare un aranjament și corelarea 
sarcinilor – din moment ce sarcinile planificate se 
îndreaptă spre atingerea unui scop comun.  

Perhaps one of the most simplifying schemes of 
the object of study of the new management 
discipline (Urwick, 1965), conceived by Urwick and 
set out below, concerns management from two main 
perspectives, which are then developed in two other 
subdivisions. The main directions of interest of the 
management are thus, on the one hand, the work that 
must be accomplished, and on the other hand the 
people with whom and for whom it is realized. The 
two main perspectives, the work to be done and the 
people, reveal - an idea emphasized by Urwick in 
several works - the mechanical and dynamic aspects 
of management. 

 
Table 1. The content of management 

MANAGEMENT 
IS CONCERNED 

WITH 

A. THE 
INDIVIDUAL 

(THE ”CELL”) 

B. THE SOCIAL 
UNIT 

(THE 
”ORGANISM”) 

1. WORK 

(”MECHANICS”) 1A. THE TASK 

1.B ARRANGING 
AND 

CORRELATING 
TASKS 

2. PEOPLE 

(”DYNAMICS”) 

2A. ADJUSTING 
THE 

INDIVIDUAL TO 
THE TASK 

2.B 
MOTIVATING 

AND 
INTEGRATING 

THE GROUP 

 
 
The above scheme is so easy to understand 

that the explanatory explanations become 
superfluous. However, we come up with some 
ideas from the author's own presentation - on the 
occasion of publishing the series of 5 lectures held 
at the Polytechnic Management Association, 
during November - December 1955, under the title 
"Leadership in the 20th Century" ("Leadership in 
the 20th Century"). 

First of all, the fact that Urwick distinguishes 
two components of different natures, of the 
composition of the management, namely a static 
component (called "mechanical"), related to the task 
to be executed which has a projection both 
individually and as a group, in the case of the latter, 
an arrangement and the correlation of tasks are 
required - since the planned tasks are headed 
towards a common goal.
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De cealaltă parte, se găsesc oamenii, priviți 
atât la nivel individual, cât și de grup, ceea ce 
pentru Urwick reprezintă partea „dinamică”, sau 
umană a managementului. Remarcăm aici prudența 
autorului de a nu cădea în capcana unui taylorism 
rigid, atât de contestat de mișcarea sindicală a 
vremii și recuperând astfel în modelul său 
explicativ, contribuția promotorilor „mișcării 
relațiilor umane” din evoluția gândirii și practicii 
manageriale. Mai mult decât atât, în explicarea 
schemei propuse, Urwick subliniază în mod 
explicit că între cele două perspective, cea 
economică și respectiv, cea socială, cea mai 
importantă pentru managementul unei afaceri este 
cea din urmă: „Personal cred că abilitatea de a privi 
o afacere de la acest al doilea nivel, de a o înțelege 
ca unitate socială, este fundamentală. Nu se poate 
pune un accent corect pe ideea de management fără 
aceasta” (Urwick, 1965). 

Cele patru categorii de mai sus sunt mai apoi 
interpretate în cheia lucrurilor pe care le are de 
făcut managerul. Astfel, el trebuie să studieze și să 
definească sarcina de muncă, apoi să aranjeze și 
coreleze aceste sarcini, „astfel încât ele să formeze 
un întreg coerent, fiecare dintre ele contribuind la 
sarcina grupului”, să faciliteze adaptarea fiecărei 
persoane la specificul sarcinii de muncă și, în fine, 
„să asigure motivarea și integrarea Grupului ca un 
întreg” (sublinierea autorului) (Urwick, 1965). 

Urwick își prezintă schema de mai sus și din 
preocuparea de a promova ideea necesității sociale 
a leadershipului, motiv pentru care el 
concluzionează că dacă la aspectele „mecanice” ale 
managementului, 1A și 1B leadershipul nu este 
factorul determinant, iar la nivel uman-individual 
(2A), el este doar parțial relevant, în schimb din 
perspectiva motivării și stimulării grupului, 
leadershipul devine „vital”. Prin aceasta, Urwick 
subliniază încă o dată abordarea deficitară de a 
privi o afacere doar din perspectivă pur economică 
(Urwick, 1965). 

2.2 Cele patru fațete ale științei manageriale 
O a doua diagramă sintetică (Urwick, 1956) 

privind conținutul disciplinei manageriale este un 
model mult mai elaborat, intitulat sugestiv chiar de 
Urwick „Piramida cu patru fețe a științei 
managementului” (Figura 1) 

On the other hand, there are people, viewed 
both individually and as a group, which for Urwick 
represents the "dynamic", or human, part of 
management. We note here the author's caution not 
to fall into the trap of rigid Taylorism, so 
challenged by the trade union movement of the 
time and thus recovering in its explanatory model, 
the contribution of the promoters of the "human 
relations movement" from the evolution of 
managerial thinking and practice. Moreover, in 
explaining the proposed scheme, Urwick explicitly 
points out that between the two perspectives, the 
economic and the social, respectively, the most 
important for the management of a business is the 
latter: “Personally I belive that ability to look at a 
business from this second level, to realize it as a 
social unit, is fundamental. A correct focus on the 
idea of management cannot be attained without it” 
(Urwick, 1965). 

The four categories from above are then 
interpreted in terms of what the manager has to 
do. Thus, he must study and define the workload, 
then arrange and correlate these tasks, ”so that 
they form a coherent whole with each 
contributing to the task of the Group”, to facilitate 
the adaptation of each person to the specific task, 
and finally, ”to secure the motivation and 
integration of the Group as a whole” (author’s 
emphasize) (Urwick, 1965). 

Urwick presents his scheme above also from 
the concern of promoting the idea of the social 
necessity of leadership, which is why he concludes 
that if in the "mechanical" aspects of management, 
1A and 1B leadership is not the determining factor, 
and at the human-individual level ( 2A), it is only 
partially relevant, instead from the perspective of 
motivating and stimulating the group, the 
leadership becomes "vital". By this, Urwick once 
again emphasizes the deficient approach of looking 
at a business only from a purely economic 
perspective (Urwick, 1965). 

2.2 The four sides of management knowledge
A second synthetic diagram (Urwick, 1956) 

on the content of the management discipline is a 
much more elaborate model, entitled suggestively 
even by Urwick "Four-sided pyramid of 
management science" (Figure 1). 
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Cele patru fețe ale piramidei reiau, în mare 
parte perspectivele descrise mai sus, cu deosebirea că 
ea este mult mai explicită, furnizând în subsidiar și 
numele teoreticienilor și practicienilor 
managementului, care au formulat conceptele 
respective. 

 

Figura 1. Piramida științei manageriale –  
Sarcina și omul 

 

The four sides of the pyramid largely resume 
the perspectives described above, with the 
exception that it is much more explicit, providing 
in the alternative the names of management 
theorists and practitioners, who formulated the 
respective concepts. 

 

Figure 1. Pyramid of Management Knowledge –  
The task and the man 

În descrierea modelului, Urwick precizează că 
dacă prima fațetă circumscrie managementul unei 
științe exacte, cea de-a doua fațetă reprezintă 
managementul personalului, iar cele două fațete 
luate împreună relevă aspectul „celular” al 
managementului.  

Pe de altă parte, fațeta a treia prezintă 
perspectiva asupra grupului și coordonarea 
sarcinilor, în timp ce fațeta a patra se concentrează 
asupra dirijării și motivării grupurilor. Ocupându-
se de grupuri, acestea două relevă aspectul 
„organic” al managementului. 

In describing the model, Urwick specifies that 
if the first facet circumscribes the management of 
an exact science, the second facet represents the 
management of the personnel, and the two facets 
taken together reveal the "cellular" aspect of the 
management. 

On the other hand, the third facet presents the 
perspective on the group and the coordination of 
tasks, while the fourth facet focuses on the 
leadership and motivation of the groups. When 
dealing with groups, these two reveal the "organic" 
aspect of management.

Motivarea persoanei 
1. Stimulente financiare  
2. Alte stimulente 
    a. IDENTITATE 
    b. OPORTUNITĂȚI 
    c. ECHITATE 
(Cele 3 condiții ale bunelor  
        relații umane) 

1. Îndrumare vocațională 
2. Selecție 
3. Instruire 
4. Școlarizare ulterioară 

Selectarea, 
instruirea, 
dezvoltarea 
persoanei pt. 
sarcini 
progresive 

ADAP-
TA- 
REA  
PER-
SOANEI 

1. Analiza și 
îmbunătățirea metodelor 
și mișcărilor („calea cea 
mai bună) 
2. Măsurarea timpilor 
3. Sisteme 
predeterminate mișcări-
timp 

Elaborarea unei 
științe pt. fiecare 
element al  unei 
sarcini de muncă

ȘTIIN-
ȚA  
LEGA-
TĂ DE 
SARCI-
NA DE 
MUNCĂ 

Motivating the Individual 
1. Financial incentives  
2. Alte stimulente 
    a. IDENTITY 
    b. OPPORTUNITY 
    c. EQUITY 
(The I.O.E. of good human  
       relations) 

1. Vocational guidance 
2. Selection 
3. Training 
4. Further education 

Selecting, 
Training, & 
Developing the 
Individual for 
progressive 
TASK 

AJUST-
MENT- 
OF THE 
INDIVI-
DUAL

1. Methods & Motions 
Analysis and 
Improvement („The best 
way”) 
2. Time measurement 
3. Predetermined 
Motion-Time Systems 

Development of 
a SCIENCE for 
each element of 
every  TASK 

THE 
SCIEN-
CE OF 
THE 
TASK
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În fine, fațetele 1 și 3, se referă împreună la 
„mecanica managementului”. 

 

 
Figura 2. Piramida științei manageriale –  

Grupul și moralul său 

 

2.3 Sinteza elementelor constitutive ale 
administrației  

Din lectura cărților scrise de Urwick răzbate 
permanent strădania sa de a integra și 
compatibiliza în tablouri sintetice, modelele 
conceptuale ale contemporanilor săi, de care era la 
curent prin lecturi asidue. 

O astfel de sinteză este cuprinsă în lucrarea sa, 
„Elementele administrației”, apărută în primă 
ediție în anul 1943 și care reia în detaliu modelul 
lui Mooney și Reiley din cartea „Înainte industrie!” 
principiile organizării și semnificația lor pentru 
industria modernă, „el însuși bazat, după cum am 
arătat în primul nostru articol dedicat lui Urwick,

Finally, facets 1 and 3, together refer to 
"management mechanics" 
 

 
Figure 2. Pyramid of Management Knowledge –  

The group and its morale 

 

2.3  Summary of the constituent elements of 
the administration 

From reading the books written by Urwick he 
constantly reverses his effort to integrate and make 
compatible in synthetic paintings, the conceptual 
models of his contemporaries, of whom he was 
aware through regular readings. 

Such a synthesis is included in his work, "The 
Elements of Administration", first published in 
1943 and which details Mooney and Reiley's 
model in the book "Forward Industry!" The 
principles of organization and their significance for 
the modern industry, “he himself based, as we 
showed in our first article dedicated to Urwick, on 

Determinarea și 
definirea 
FUNCȚIEI 

Funcțiile speciale ale managerului 
depind de scopul întreprinderii 

Funcțiile managerului general 
1. Previziune 
2. Planificare 
3. Organizare 
4. Dirijare 
5. Coordonare 
6. Control 

Dinamica 
managementului 

The Funcțiile leadershipului  
1. Reprezentare 
2. Inițiere 
3. Administrare 
4. Interpretare  
 
Concepte: 
a. Putere; b. Autoritate; c. Atribuții; 
d. Responsibilitate; e. Disciplină;        
f. Moral; g. Organizare informală 

Numirea și 
controlulul 
MANAGERULUI 

DIRIJA- 
REA ȘI 
MOTIVA-
REA 
GRUPULUI

Mecanica 
managementului 

GRUPA-
REA ȘI 
CORE-
LAREA 
SARCI-
NILOR 

1. Legislativă 
2. Executivă 
    a. Generală 
    b. Specială 
3. Judiciară 

Determinarea 
și definirea 
1. SCOP 
2. POLICI 

Determining & 
Defining  
1. PURPOSE 
2. POLICY 

The Special executive Functions 
depend on the purpose of the 
undertaking

The General Executive Functions: 
1. Forecast 
2. Plan 
3. Organise 
4. Direct 
5. Coordinate 
6. Control 

The Dynamics 
of Management  

The Functions of Leadership  
1. Representation 
2. Initiation 
3. Administration 
4. Interpretation  
 
Concepts: 
a. Power; b. Authority; c. Duties; 
d. Responsibility; e. Discipline;        
f. Morals; g. Informal Organisation 

Appointing & 
Controlling THE 
EXECUTIVE 

DIREC-
TING & 
MOTIVA-
TING THE 
GROUP

The Mechanics 
of Management 

GROU-
PING & 
CORE-
LATION 
OF 
TASKS

Determining & 
Defining 
FUNCTION 

1. Legislative 
2. Executive 
    a. General 
    b. Special 
3. Judicial
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pe lucrarea publicată în 1929 a lui Louis F. 
Anderson, „Logica, legitățile și categoriile sale”/ 
„Das Logische, seine Gesetze und Kategorien”), 
spre a-l compatibiliza cu și integra cunoscutul set 
de funcții manageriale, dar și de principii al lui 
Henri Fayol, din lucrarea „Administrația industrială 
și generală – previziune, organizare, comandă, 
coordonare, control” (1916). De această dată, 
Urwick încorporează în schema generală și 
principii secundare, formulate de alți autori: Mary 
P. Follett, Mooney și Reiley, Graicunas și chiar de 
el însuși.  

În precizarea acestor principii, Urwick este 
extrem de pedant, furnizând, pe lângă schema de 
sinteză, o explicitare a fiecărui principiu, prin 
precizarea formulării de către autorul respectiv și 
chiar a lucrării în care această definiție se regăsește. 

2.4 Principiile guvernării, leadershipului și 
managementului 

O altă preocupare de interes a lui Urwick a fost 
legătura între exercitarea guvernării și practica 
managerială. 

În lucrarea „Modelul managementului” („The 
Pattern of Management”), Urwick furnizează două 
scheme sintetice, prima în care face o comparație 
între guvernarea treburilor publice și conducerea 
afacerilor, pentru ca în cea de-a doua să integreze 
într-o schemă generală principiile generale ale 
guvernării cu funcțiile leadershipului, respectiv 
principiile generale și specifice ale managementului 

Înainte de a-și explica modelul redat în 
Figura 4, Urwick face câteva precizări cu caracter 
general pornind de la scopul diferit al organizației 
de afaceri (acela de a furniza servicii societății, la 
un preț vandabil, dar suficient ca organizația să-și 
poată continua activitatea și de aici eficiența 
economică ca și test final al activității) și cel al 
guvernăriii societății (de a stabili modul de viață 
dorit de către cetățeni), și de aici, activitatea de 
administrație este principala preocupare pentru 
oamenii de afaceri, în timp ce pentru politicieni, 
doar una dintre multe alte preocupări. De aceea, ce 
face ca cele două domenii să aibă preocupări 
similare apare abia într-o etapă ulterioară, când 
trebuie transpuse în practică deciziile luate. Având 
această zonă de interferență, și din moment ce 
activitatea de guvernare are o istorie mult mai 

Louis F. Anderson's 1929 work, “Logic, its 
Legitimates and its Categories” / “Das Logische , 
seine Gesetze und Kategorien”), to make it 
compatible with and integrate the well-known set 
of managerial functions, but also of principles of 
Henri Fayol, from the work “Industrial and general 
administration - forecasting, organization, 
command, coordination, control” (1916) . This 
time, Urwick incorporates into the general scheme 
and secondary principles, formulated by other 
authors: Mary P. Follett, Mooney and Reiley, 
Graicunas and himself. 

In specifying these principles, Urwick is 
extremely pedantic, providing, in addition to the 
synthesis diagram, an explanation of each 
principle, by specifying the formulation by the 
respective author and even the work in which this 
definition is found. 

2.4 The Principles of Government, 
Leadership and Management 

Another concern of Urwick's interest was the 
link between the exercise of governance and 
managerial practice. 

In “The Pattern of Management”, Urwick 
provides two synthetic schemes, the first 
comparing public affairs and business governance, 
so that the latter integrates into a general scheme. 
the general principles of governance with the 
functions of leadership, respectively the general 
and specific principles of management. 

Before explaining the model shown in 
Figure 4, Urwick makes some general explanations 
starting from the different purpose of the business 
organization (that of providing services to the 
company, at a sellable price, but sufficient for the 
organization to be able to continue. the activity and 
hence the economic efficiency as a final test of the 
activity) and that of the governance of the society 
(to determine the way of life desired by the 
citizens), and from there, the administration 
activity is the main concern for the businessmen, 
while for politicians, just one of many other 
concerns. Therefore, what causes the two fields to 
have similar concerns appears only at a later stage, 
when the decisions taken must be transposed into 
practice. Given this area of interference, and since 
the governance activity has a much longer history, 
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îndelungată, s-ar părea că administrarea afacerilor 
ar avea de transferat bune practici din administrarea 
treburilor publice. După Urwick, realitatea infirmă 
această supoziție, cel puțin din 6 motive: a. 
subestimarea problemelor de natură administrativă; 
b. subordonarea administrației publice politicului și 
considerarea ei ca și o activitate de rutină; c. 
activitatea perpetuă de guvernare și de aici viziunea 
diferită a celui care ocupă un post temporar în 
administrația publică, față de omul de afaceri, de 
multe ori chiar fondatorul organizației; d. 
dependența crescândă a activității organizațiilor de 
afaceri de utilaje acționate electric și de aici 
influența inginerilor și reprezentanților științelor 
fizice, spre deosebire de administrația publică unde 
folosirea utilajelor este redusă; e. presiunea asupra 
mediului de afaceri pentru rezultate economice, 
puțin sesizată la agențiile guvernamentale; e. 
conflictul de valori și metode între cele două 
domenii. Dacă lucrurile stau așa, Urwick conchide 
că în schimb, procesul de guvernare ar trebuie să 
adopte din partea experienței de practică a 
afacerilor standarde de performanță, separarea mai 
clară între procesele politicii și cele de execuție, 
constatând că odată cu creșterea puterii muncii 
organizate (sindicatelor), și domeniul afacerilor a 
dobândit o valență politică. 

În prima din schemele propuse, Urwick 
constată o serie de similarități între activitatea de 
guvernare și cea de afaceri, pe toate cele trei 
paliere: legislativ, executiv și respectiv judiciar, 
deși cu accente distincte. Astfel, în ceea ce privește 
Autoritatea de Guvernare, „cabinetul 
guvernamental” poate fi asociat boardului de 
directori, în timp ce organismului politic mai 
reprezentativ bicameral i-ar corespunde întreaga 
masă a acționarilor. Autoritatea de Guvernare 
numește apoi leaderul (prin președinte, 
primministrul, respectiv președintele companiei, 
dar și „CEO”-ul boardului de directori).  

Cea de-a doua Autoritate este cea Executivă și 
are ca principală misiune conducerea întreprinderii, 
misiune care depășește simpla administrare a 
funcțiilor managementului, enumerate în 
formularea fayoliană. Urwick menționează aici 
activități care ne duc în mod surprinzător la unele 
din rolurile managerului formulate de Mintzberg: 
reprezentant în exteriorul și în interiorul 
organizației, inițiator al schimbării și interpretator 

it would appear that business administration would 
have to transfer best practices from public affairs 
management. According to Urwick, reality rejects 
this assumption, for at least 6 reasons: a. 
Underestimation of problems of an administrative 
nature; b. subordinating the public administration 
to the policy and considering it as a routine 
activity; c. the perpetual activity of government 
and hence the different vision of the one who 
occupies a temporary position in the public 
administration, compared to the businessman, often 
even the founder of the organization; d. the 
increasing dependence of the activity of the 
business organizations on electrically operated 
machines and hence the influence of the engineers 
and representatives of the physical sciences, as 
opposed to the public administration where the use 
of the machines is reduced; e. the pressure on the 
business environment for economic results, little 
noticed in government agencies; the conflict of 
values and methods between the two domains. If 
that is the case, Urwick concludes that instead, the 
governance process should adopt from the 
experience of practicing business performance 
standards, the clearer separation between policy 
and implementation processes, finding that with 
the increase of organized labor power (unions), and 
the business field has acquired a political value. 

In the first of the proposed schemes, Urwick 
finds a series of similarities between the activity of 
government and business, on all three levels: 
legislative, executive and judicial respectively, 
although with distinct accents. Thus, as far as the 
Governing Authority is concerned, the 
"governmental cabinet" may be associated with the 
board of directors, while the more representative 
bicameral political body would correspond to the 
entire mass of shareholders. The Governing 
Authority then appoints the leader (the president, 
or the prime minister, respectively the president of 
the company, but also the “CEO”). 

The second Authority is the Executive - 
whose main mission is to run the company, a 
mission that goes beyond exercing Fayols’s 
management functions, listed in the Fayolian 
formulation. Urwick mentions here activities that 
surprisingly lead us to some of the Mintzberg’s 
managerial roles: representative of the 
organization, initiator of change and interpreter of 
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Figura 4. Funcțiile, procesele și nivelele de autoritate și responsabilitate/  

Figure 4. Functions, processes and levels of authority and responsibility (Urwick, 1951) 
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Figura 5. Principiile guvernării și managementului și funcțiile leadershipului/  

Figure 5. The Principles of government and management, and the functions of leadership (Urwick, 1951) 
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control de nivel imediat superior. În fine, la nivel 
judiciar, Urwick atrage atenția asupra pericolului 
luării unor decizii punitive de un singur șef și 
avantajele existenței unor comisii de apel, inspirate 
din practica ministerelor publice. 

Cea de-a doua schemă sintetică, prezentată 
mai sus, reia principiile generale ale guvernării, 
funcțiile leadershipului și respectiv funcțiile 
managementului, enumerate de Fayol (și numite 
aici principii specifice), folosindu-se de cadrul 
conceptual al lui Mooney și Reiley,  

Principiu  Proces  Efect. 

2.5 Managementul organizațiilor ca 
disciplină integratoare a altor științe 

Schema integratoare de mai jos vorbește practic 
de la sine. Subliniem totuși viziunea echilibrată dată 
de binoamele Inginerie – Economice, Individ – Grup, 
Științe sociale – Științe Umane, precum și aspectele 
mecanice și dinamice ale managementului, discutate 
mai sus (Tabelul 1). 

3 DISTINCȚII 

Pentru vasta și multifațetata sa contribuție la 
promovarea managementului, Urwick n-a fost 
lipsit de recunoașterea meritelor sale, deși în mod 
paradoxal, așa cum arată Brech și colaboratorii, ea 
a fost primită mai degrabă de peste hotare, decât în 
țara sa natală (Brech, Thomson and Wilson, 2010). 

Din considerente de economie de spațiu, vom 
enumera doar aceste recunoașteri, dezvoltate mai 
pe larg în lucrarea citată mai sus, recunoașteri pe 
care le putem grupa în două categorii: medalii și 
acordarea statutului de membru pe viață al unor 
prestigioase organizații de promovare a 
managementului, respectiv doctor h.c. al unor 
universități de calibru. 

Amintim astfel, în prima categorie: medalia de 
argint a Camerei Internaționale de Comerț (1934); 
medalia de aur a Comitetului Internațional pentru 
Organizarea Științifică - C.I.O.S. (1951); decorația 
Wallace Clark a Asociației Americane de 
Management – A.M.A. (1955); Medalia Gantt 
(1961) din partea A.M.A. și Asociației Americane 
a Inginerilor Mecanici - A.S.M.E. (1961); Cheia 
Taylor din partea Societății pentru Progesul 
Managementului (1963). 

higher level control. Finally, at the judicial level, 
Urwick draws attention to the danger of making 
punitive decisions by a single chief and the 
advantages of the existence of appeal commissions, 
inspired by the practice of the courts of law. 

The second synthetic scheme, presented 
above, restates the general principles of 
governance, leadership and Fayol’s management 
functions, as specific principles), using Mooney 
and Reiley's conceptual framework,  

Principle  Process  Effect. 

2.5 Organizational management as an 
integrating discipline of other sciences 

The integrative scheme below speaks for 
itself. However, we emphasize the balanced vision 
given by Engineering - Economics, Individual - 
Group, Social Sciences - Human Sciences, as well 
as the mechanical and dynamic aspects of 
management, discussed above (Table 1). 

3 AWARDS 

For his vast and multifaceted contribution to 
the promotion of management, Urwick was not 
without the recognition of his merits, although 
paradoxically, as Brech and his colleagues show, 
she was received from abroad rather than in her 
native country (Brech, Thomson and Wilson, 
2010). 

For the sake of space economy, we will list 
only these recognitions, developed more widely in 
the above-mentioned work, recognitions that we 
can group in two categories: medals and the 
granting of life membership of some prestigious 
management promotion organizations, respectively 
doctor hc of some universities of the caliber. 

Thus we mention, in the first category: the 
silver medal of the International Chamber of 
Commerce (1934); gold medal of the International 
Committee for Scientific Organization - C.I.O.S. 
(1951); Wallace Clark decoration of the American 
Management Association - A.M.A. (1955); Gantt 
Medal (1961) by A.M.A. and the American 
Association of Mechanical Engineers - A.S.M.E. 
(1961); Taylor Key from the Society for 
Management Progress (1963). 
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Figura 6. Managementul ca disciplină integratoare / Figure 6. Management as a integrated discipline (Brech, 

Thomson and Wilson, 2010) 

 
Din cea de-a doua categorie amintim: membru 

pe viață al A.M.A. (1954), apoi al A.S.M.E. în 
același an și al Academiei Americane de 
Management – A.A.M. (1973); Cavaler al 
Ordinului Sf. Olaf, decernat de către Guvernul 
Norvegiei (1948); doctor h.c. al Universității Aston 

From the second category we mention: 
lifetime member of A.M.A. (1954), then of 
A.S.M.E. the same year as the American Academy 
of Management - A.A.M. (1973); Knight of the 
Order of St. Olaf, awarded by the Government of 
Norway (1948); doctor h.c. from Aston University 
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din Marea Britanie (1969), respectiv al 
Universității York din Toronto, Canada (1972). 

4 CONCLUZII  

În încheierea seriei de articole dedicate 
personalității lui Lyndall Urwick vom schița câteva 
concluzii, desprinse în principal din lectura 
singurei biografii solide a lui Brech și 
colaboratorii. 

În lucrarea citată mai sus, vorbind despre 
relevanța actuală a lui Urwick, autorii citați 
subliniază patru idei majore: promovarea de către 
Urwick a unor principii ale managementului 
socotite de teoreticienii clasici, ca fiind universale; 
pledoaria sa, pe de-o parte pentru o dimensiune 
morală asociată managementului și de aici, 
apropierea de conceptul modern al responsabilității 
sociale corporative, iar pe de altă parte, a 
managementului ca profesie, idee prezentă și în 
postulatele lui Drucker ale managementului 
modern; apoi importanța activității de consultanță 
în managementul afacerilor; în fine, ideea de 
continuitate între paradigmele managementului din 
trecut, prezent și viitor (Brech, Thomson and 
Wilson, 2010). 

Pe de altă parte, în evaluarea locului pe care îl 
merită Urwick în istoria gândirii manageriale, 
Brech și colaboratorii subliniază importanța lui 
Urwick în panteonul promotorilor managementului 
științific, prin citarea altor istorici ai evoluției 
gândirii manageriale. Astfel, Morgen Witzel îl 
consideră „cea mai importantă figură în 
dezvoltarea practicilor și gândirii moderne de 
management”; John Child apreciază contribuția lui 
Urwick în promovarea unor principii ale 
managementului, apoi contribuția sa la gândirea 
managerială britanică, net detașată de cea a altor 
autori, precum și lucrarea lui Urwick 
„Managementul de mâne”, ca fiind cea mai 
importantă lucrare din domeniu a anilor 30. 

Sintetizând valențele activității lui Urwick, 
Brech și colaboratorii punctează cel puțin trei 
domenii în care Urwick a excelat: scriitor prolific, 
lider în dezvoltarea managerială și figură cheie în 
dezvoltarea activității de consultanță. 

Foarte interesantă este, de asemenea, modul în 
care cei trei autori încheie secțiunea evaluativă a 
carierei lui Urwick, punctând într-un bilanț sintetic 

in the United Kingdom (1969) and York University 
in Toronto, Canada (1972). 

4 CONCLUSIONS 

In concluding the series of articles dedicated 
to Lyndall Urwick's personality, we will draw 
some conclusions, drawn mainly from reading the 
only solid biography of Brech and his colleagues. 

In the paper cited above, talking about the 
current relevance of Urwick, the authors cited 
emphasize four major ideas: Urwick's promotion of 
management principles considered by classical 
theorists to be universal; his plea, on the one hand 
for a moral dimension associated with management 
and from here, the approximation of the modern 
concept of corporate social responsibility, and on 
the other, of management as a profession, an idea 
present in Drucker's postulates of modern 
management; then the importance of consulting 
activity in business management; finally, the idea 
of continuity between the paradigms of past, 
present and future management (Brech, Thomson 
and Wilson, 2010). 

On the other hand, in evaluating the place that 
Urwick deserves in the history of managerial 
thinking, Brech and colleagues emphasize the 
importance of Urwick in the pantheon of promoters 
of scientific management, citing other historians of 
the evolution of managerial thinking. Thus, 
Morgen Witzel considers it "the most important 
figure in the development of modern management 
practices and thinking"; John Child appreciates 
Urwick's contribution to the promotion of 
management principles, then his contribution to 
British management thinking, secondarily to that of 
other authors, as well as Urwick's work "Hand 
Management", as the most important work in the 
field for years. 30. 

Summing up the merits of Urwick's work, 
Brech and his colleagues point to at least three 
areas in which Urwick has excelled: a prolific 
writer, a leader in managerial development, and a 
key figure in consulting activity development. 

Also interesting is the way in which the three 
authors conclude the evaluative section of Urwick's 
career, pointing out in a synthetic and final balance 
the pluses and minuses of his career. And because 
it would be difficult to reformulate the concision 
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și final plusurile și minusurile carierei sale. Și 
pentru că ar fi dificil de reformulat  conciziunea cu 
care s-au exprimat cei trei autori, le vom cita mai 
jos, în mod selectiv. Așadar, între cele pozitive 
sunt enumerate: „pasiunea sa idealistă pentru 
management, vorbirea și scrierea carismatică, 
capacitatea de a sintetiza și conceptualiza sfera și 
diversitatea operei sale, moralitatea și valorile sale 
profesionale, crearea unei viziuni a viitorului și 
locul său printre marii clasiciști, ..., punerea jocului 
înaintea câștigului, „unele succese manageriale 
substanțiale; intelectualismul său rotunjit, bine 
citit; capacitatea de relaționare și de a lega prietenii 
puternice, în special la nivel internațional; rolul său 
de prim mare istoric al managementului; sprijin 
ferm pentru cercetare, precum și principii a priori; 
abilități lingvistice și prezentarea altor scriitori; 
sprijinul puternic pentru managerii mai tineri”. 

Între fațetele caracterului său care l-au tras în 
jos: „incapacitatea de a converti ideile în instituții 
durabile; reticența de a accepta critici; eșecul de 
adaptare a ideilor la circumstanțele în schimbare; 
greșelile sale intermitente de conducere, 
intoleranță, abrazivitate și aroganță. Nu a fost un 
om bun de comitet, nu întotdeauna diplomatic sau 
un atent om de familie ... capacitatea de a-i irita pe 
unii.” 

Desprindem din rândurile de mai sus, o 
caracterizare, credem obiectivă și onestă a 
personalității celui care a fost Lyndall F. Urwick. 
Cu toate plusurile și minusurile sale, care 
conturează în cele din urmă o imagine perfect 
umană a personalității sale, chiar dacă mai rigidă, 
putem concluziona că cel puțin sub aspectul 
promisiunii făcute în tranșeele de lângă Rouen, de 
a-și dedica viața slujirii managementului științific, 
el a dovedit cu prisosință fidelitatea față de acest 
țel. 

Încheiem aici prezentul articol și ultimul din 
seria consacrată popularizării vieții, activității și 
operei lui Lyndall F. Urwick, cu gândul și speranța 
în același timp, că medalionul nostru biografic va 
suscita interesul și altor autori din țară, care vor fi 
poate interesați să cerceteze și să adâncească 
perspectivele pe care articolul nostru le-a deschis, 
poate și prin publicarea unora din lucrările sale în 
limba română. 

 

with which the three authors expressed themselves, 
we will selectively quote them below. Therefore, 
among the positive ones are listed: ”his idealistic 
passion for management, charismatic speaking and 
writing, a capacity to synthesize and conceptualize 
the scope and diversity of his output, his morality 
and professional values, crafting a vision of the 
future, and his place among the great Classicists. ...  
he put the game above the prize; ... some 
substantial managerial successes; his rounded, 
well-read intellectualism; a capacity to network 
and develop strong friendships, especially 
internationally; his role as the first great historian 
of management; firm support for research as well 
as a priori principles; linguistic skills and the entry 
they gave to other writers; and strong support for 
younger managers.” 

Among the facets of his character that pulled 
him down: ”an inability to convert ideas into 
durable institutions; the reluctance to accept 
criticism; a failure to adapt ideas to changing 
circumstances; and his intermittent faults of 
leadership, intolerance, abrasiveness, and 
arrogance. He was not a good committee man, not 
by any means always diplomatic, and not always a 
considerate family man; ... the capacity to rub 
some people up the wrong way”. 

We distinguish from the above, a 
characterization, we believe objective and honest 
of Lyndall F. Urwick’s personality. With all its 
pluses and minuses, which finally outline a 
perfectly human image of his personality, even if 
more rigid , we can conclude that at least from the 
point of view of the promise made in the trenches 
near Rouen, to dedicate his life to serving scientific 
management, he has proved with the fidelity to this 
goal. 

We conclude here this article and the last of 
the series dedicated to popularizing Lyndall F. 
Urwick's life, work and work, with the thought and 
hope at the same time, that our biographical locket 
will arouse the interest of other authors in the 
country, who may be interested in researching and 
to deepen the perspectives that our article has 
opened, maybe by publishing some of his works in 
Romanian. 
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