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Articolul are menirea de a identifica posibilitățile de înscriere în tiparele naționale ale Repu-

blicii Moldova a modelului occidental de reengineering managerial al APL. În acest sens se va ar-
gumenta necesitatea racordării modelului la specificul național, cât și la necesitățile comunității 
în calitate de beneficiar final al serviciilor publice. Se vor identifica acele elemente de turnură 
menite să reproiecteze procesul administrativ din Republica Moldova prin prisma reengineering-
ului managerial, în vederea debarasării de principiile pe care se sprijinea vechea guvernare prin 
instaurarea unor relații centrate pe cetățean, caracterizate prin transparență, responsabilitate, 
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Introducere. Republica Moldova a trecut în ultimii ani printr-un proces de schimbare 
la nivelul sistemului administrativ, schimbare prin care tinde să se alinieze la standarde-
le europene care atribuie administrației publice locale însușiri precum transparența, pre-
dictibilitatea, responsabilitatea și eficiența. „Totodată, pe acest fundal pozitiv, au fost re-
marcate deficiențe importante în mai multe domenii, în special, în promovarea reformei 
în instituțiile publice. De aceea, procesul de implementare a reformei instituționale a avut 
impact moderat, iar obiectivele politicilor publice au fost atinse parțial, astfel încât, în urma 
evaluărilor interne și externe, a fost recomandat constant ca reforma administrației publice 
să continue” [4, pag. 124].

Cel mai curios lucru este faptul că încă până la elaborarea Strategiei de reformare a 
administrației publice, circa zece ani în urmă „autorii strategiei de descentralizare au eluci-
dat un șir de carențe caracteristice administrației publice locale printre care vom enumera 
următoarele: capacitatea redusă a autorităților locale din mediul rural de a furniza servi-
cii publice, rolul reducându-se la unul de reprezentare, și nu de asigurare a unor servicii 
propriu-zise; capacitatea redusă de planificare strategică și de administrare a diverselor re-
surse la nivelul autorităților publice locale de nivelul I; lipsa performanței funcționale a 
autorităților publice locale cauzate de limitele de personal și de practicile defectuoase în 
managementul resurselor umane; participarea relativ pasivă a populației la procesul electo-
ral și la cel decizional; gradul scăzut de reprezentativitate a aleșilor locali” [6, pag. 141-142].  
Lucrul acesta devine foarte dramatic în condițiile în care suntem nevoiți să constatăm că 
administrația publică locală se confruntă cu aceleași probleme și provocări, inclusiv la etapa 
actuală.
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Îndrăznim să presupunem că procesele de reformare, influențate de standardele și regu-
lile Uniunii Europene nu au reușit să se înscrie în tiparele Republicii Moldova nu doar din 
cauza rolului său incert în cadrul general de politici și a inexistenței unui cadru general de 
monitorizare și evaluare, dar și a altor cauze.

În încercarea disperată de a elucida aceste cauzele ne întrebăm, totuși, dacă este necesar 
ca strategiile de dezvoltare a APL să fie adaptate la solicitările societății și, implicit, la con-
textul socioeconomic al Republicii Moldova? Poate tiparul european nu se înscrie întocmai 
în realitatea națională? Poate instituțiile europene au un grad de compatibilitate scăzut cu 
cele naționale, cel puțin la etapa actuală? Poate lipsa permeabilității manifestate de către sis-
temul autohton constituie cauza eșecului proceselor de reformă declanșate la nivel național?

Întrebări care, probabil, își pot găsi răspunsul în conservatismul mentalitar al populației 
și, în special, al funcționarilor publici. Este destul de complicată asimilarea sistemului euro-
pean, care impune renunțarea definitivă la modelul actual, perpetuat de moștenirea istorică, 
mai ales că „confruntarea dintre vechi și nou este desfășurată în contextul problemelor eco-
nomice grave, pauperizării populației, pierderii de încredere în clasa politică și în instituții, 
scindări grave a societății, confuziei generalizate, diminuării sentimentului civic și al răs-
punderii sociale, remanenței mentalităților sovietice, lipsei de informare și chiar a refuzului 
brutal al cunoașterii altor opinii, culturii politice reduse, temerii de schimbare și a deficitu-
lui de modele comportamentale pozitive” [4, pag. 126]. Din aceste considerente, atât pentru 
Republica Moldova, în general, cât și pentru instituțiile publice, în particular, modernizarea 
prin preluarea practicilor și experiențelor europene constituie o provocare enormă, căreia 
lipsa experiențelor anterioare îi mai adaugă valență. 

Metodă și material aplicat. Pentru a face claritate în procesul reformei administrative 
ne-am propus să determinăm specificul cadrului național și să stabilim gradul de permeabi-
litate al acestuia pentru modelele occidentale precum este reengineering-ul managerial. În 
acest sens, s-a făcut uz de analiza și sinteza informațiilor din literatura de specialitate străină 
și autohtonă, utilizându-se metoda abstracției științifice, metoda raționamentului deductiv 
și, nu în ultimul rând, argumentarea, în calitate de pilon de fortificare a concluziilor formu-
late în acest articol.

Rezultatele investigației. Susținem vectorul european de dezvoltare a APL, ba mai mult, 
considerăm că acesta este unica cale de ieșire din adânca hibernare în care se află sistemul 
administrativ la etapa actuală, dar, ținem să menționăm, că schimbările în sistem trebuie 
operate având în vedere starea actuală a lucrurilor. Altfel spus, pentru a fi implementate 
bunele practici europene, Republica Moldova mai întâi ar trebui să atingă nivelul de la care 
țările europene au pornit implementarea acestor practici, or, cu siguranță, până la atingerea 
acelui nivel, mai avem de lucrat.

În acest context, facem referire la noțiunea de traiectorie, care este „un model intențional, 
este o cale pe care cineva încearcă să o adopte. Ea pornește de la un punct de plecare (A) spre 
un loc sau o situație dezirabilă, dorită (B). Astfel, un scenariu constă din trei elemente de 
bază: o stare inițială, o traiectorie și o stare viitoare” [3, pag. 157]. Și dacă starea viitoare este 
clar formulată, atunci starea inițială diferă de la stat la stat, din aceste considerente și tra-
iectoriile pe care urmează să le parcurgă sistemele administrative ale statelor sunt diferite. 
Din aceste considerente, acțiunile implementate de către un stat pentru a ajunge la situația 
dezirabilă (B), pot fi total nepotrivite pentru un alt stat. Totul depinde de punctul de porni-
re, iar statul care urmează să implementeze procesul de europenizare, altfel spus să traseze 
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traiectoria, ar trebui să atragă o atenție prioritară adaptării strategiilor la specificul național, 
dar și la analiza de impact a demersului.

În procesul de reformare a APL prezintă relevanță deosebită remodelarea atitudinală a 
funcționarilor publici și orientarea culturii organizaționale în direcția centrării pe promo-
varea interesului public. Pentru remedierea principalelor deficiențe care împiedică APL de 
nivelul I să-și exercite atribuțiile legale la nivelul așteptărilor beneficiarilor este necesară 
regândirea cadrului general de reformă în acest domeniu. Recunoaștem că „schimbarea mo-
delului managerial nu este nici simplă, nici ușoară. Aceasta impune muncă intensă, însușirea 
noilor practici și metode manageriale, a reglementărilor incidente, precum și hotărârea de 
a le aplica” [4, pag. 127]. Din aceste considerente, primul pas este schimbarea atitudinală, 
debarasarea de la vechile concepte și deschiderea spre tot ce este nou.

În acest sens, cea mai potrivită metodă este reengineering-ul managerial care pre-
supune „un proces de remodelare  a mediului organizațional în lumina adaptării lui la 
exigențele actuale în detrimentul organizării tradiționale” [5, pag. 227-228]. Termenul dat 
provine de la combinația verbului englez „to ingineer” – a proiecta, modela și a prepoziției 
iterative „re”, care-i canalizează sensul spre direcția reinventării, remodelării, reorientării, 
reorganizării, reproiectării sau regândirii. În opinia susținătorilor acestui concept, men-
talitatea managerilor care vor opera schimbarea trebuie să fie ruptă din realitate, abando-
nând vechile reguli moștenite de la generațiile anterioare, care inhibă dezvoltarea normală 
a administrație publice. 

Menționăm că, inițial, procesul dat a apărut și s-a dezvoltat în mediul privat fiind defi-
nit de către promotorii săi timpurii Hammer și Champy drept o „regândire fundamentală 
și o reproiectare radicală a proceselor de afaceri cu scopul îmbunătățirii impresionante a 
indicatorilor critici și actuali de performanță cum ar fi costul, calitatea și viteza furnizării 
serviciilor” [5, pag. 228].

Werboys definește procesul de reengineering ca pe o „schimbare structurată care pre-
supune existența unui model compus dintr-un conglomerat de evenimente pe care un 
observator le poate studia prin prisma diferitelor exemple actuale sau eventuale legate de 
circumstanțele procesului, care se pot manifesta sau implementa în diverse împrejurări” 
[7, pag. 293].

Devenport definește conceptul ca pe „o analiză și proiectare a fluxurilor și a proceselor 
de lucru în cadrul organizațional și interorganizațional” [7, pag. 293].

Într-un fel, reengineering-ul pare a fi o reincarnare a modelului științific propagat de 
Taylor, care încerca să îmbine metodele științifice cu cele empirice în înțelegerea procese-
lor desfășurate la nivel inferior. „Taylor a depus suficiente eforturi pentru a identifica și a 
înlătura etapele procesului care cauzează risipă și duc la scăderea rezistenței personalului, 
astfel, reengineering-ul fiind unica cale care poate duce la debarasarea de vechile procese, 
considerate distructive, prin implementarea noului” [7, pag. 293]. Așa dar, reenginee-
ring-ul poate fi pe drept considerat o formă a Neo-Taylor-ismului readusă la viață în era 
actuală.

Reengineering-ul managerial poate fi rezumat la respectarea a două condiții esențiale:
a) organizațiile implicate în proces trebuie să exploateze la maxim toate tehnologiile dis-

ponibile, în special tehnologiile informaționale pentru a înregistra un salt semnificativ în 
performanță;

b) serviciul pe care organizațiile îl oferă clienților săi trebuie să fie reinventat total în 
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funcție de orientările vremii actuale, iar tradiționalul model autoritar trebuie radiat ireme-
diabil.

Astfel, procesul de reengineering presupune debarasarea definitivă de tradițiile trecutu-
lui, mai ales atunci când toate încercările de a îmbunătăți practicile vechi nu au avut sorți 
de izbândă. Considerăm că toate eșecurile înregistrate până acum de Republica Moldova 
privind reformarea coerentă a administrație publice, întârzierile și inconsecvențele obligă la 
schimbarea de atitudine prin aplicarea unei „terapii de șoc”. 

Astfel, „modernizarea și europenizarea sistemului public trebuie să depășească stadiul de 
slogan, obiectiv de program politic sau anunț oficial” [4, pag. 128], aceasta trebuie să con-
stituie premisa dezvoltării viitoare a comunității. „Serviciile publice oferite cetățenilor sunt 
excesiv de birocratizate. Birocrația afectează calitatea serviciilor în ceea ce privește viteza cu 
care acestea sunt acordate. Organizațiile din sectorul public, în special cele din țările în curs 
de dezvoltare, se ciocnesc de probleme grave din cauza birocrației, focusării pe îndeplinirea 
sarcinilor și a lipsei de responsabilitate. Din aceste motive, agențiile guvernamentale trebuie 
să-și remodeleze radical procesele pentru a asigura calitate serviciilor oferite și întregii sale 
activități” [1, pag. 10]. 

Reengineering-ul, propagând un model de schimbare radicală a organizației, de reinven-
tare a acesteia, trebuie să fie proiectat astfel încât să îmbine armonios următoarele însușiri:

- flexibilitate care ar permite adaptarea rapidă la evoluțiile sociale;
- lejeritate pentru a asigura eficiența serviciilor prestate;
- inventivitate pentru a putea ține pasul cu ingerințele vremii și solicitările tot mai diver-

se ale consumatorilor finali;
- motivație pentru a asigura calitate maximă serviciilor prestate;
- inteligență pentru a deveni cei mai buni dintre cei mai buni, adică „best-in-class”.
Cercetările referitoare la reengineering aruncă umbre de ambiguitate asupra conceptu-

lui, considerând aplicarea principiilor lui riscante, în special în sfera publică, în care „va-
loarea” nu este măsurabilă și nici identificabilă concret cu vreun indicator sau altul. Dar, 
totuși, reengineering-ul vine ca un răspuns sau, pentru persoanele mai reticente, ca o în-
cercare de a răspunde la realitatea dinamică din zilele noastre, marcată prin schimbări tot 
mai profunde, uneori radicale și accelerate care marchează evoluția societății. „Un motiv 
pentru justificarea revendicărilor este că scopul reengineering-ului este să readucă gândi-
rea rațională și sistemică în eforturile de transformare managerială, decât să se bazeze pe 
noțiuni vagi  de conducere inspirațională și schimbare culturală. Deci, elementele cheie 
ale reengineering-ului sunt analiza și raționamentul inductiv. Aceste două elemente se 
interpătrund contribuind la o mai bună înțelegere a problemelor ce urmează a fi abordate, 
cât și pentru explorarea capacităților organizației de depășire a problemelor identificate” 
[98, pag. 228]. Astfel, valoarea, în sectorul public nu este cu siguranță prețul serviciului 
(multe servicii publice fiind oferite gratuit populației) și nici veniturile din prestarea aces-
tor servicii, ele fiind contabilizate la nivel național. Dar putem accepta că valoarea este 
ceea ce este considerat a fi valoare de către părțile implicate în proces, deci există valoare 
socială exprimată prin satisfacția populației și încrederea acesteia în sectorul adminis-
trativ, și valoare politică manifestată prin depolitizare, debirocratizare, descentralizare în 
vederea promovării valorilor democratice. Astfel, dacă în sectorul privat valoarea poate fi 
cuantificată, atunci în sectorul public, de cele mai multe ori, aceasta are o conotație „lega-
lă sau simbolică” [5, pag. 238].
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Fig. 1. Etapele procesului de reengineering managerial.

Sursa: Elaborată de autor în baza [7, pag. 295]

Până la etapa actuală, mai multe state în curs de dezvoltare au trecut prin experiența de a 
implementa reengineering-ul în cadrul APL (Croația, Grecia, Arabia Saudită). Astfel, acest 
model a demonstrat că poate fi implementat cu succes nu doar în statele dezvoltate. Proce-
sul de proiectare a noului model este constituit din anumite etape, numărul cărora variază 
în funcție de abordare. Astfel, Wastel consideră că procesul dat are cinci etape și anume: 
imaginarea schimbării procesului, inaugurarea proiectului de remodelare, diagnosticul, re-
modelarea propriu-zisă și restructurarea. Kettinger atribuie acestui proces trei puncte de 
pornire și anume: principiile remodelării, procesele remodelării și metodele și instrumen-
tele de remodelare. Devenport vede drept cadru al remodelării proceselor următoarele șase 
etape (fig. 1): „imaginarea, inițierea, diagnosticul, reproiectarea, reconstruirea și evaluarea” 
[7, pag. 295], aceste etape fiind mai clare pentru a fi aplicate în cadrul procesului de remo-
delare a managementului APL.

Obiectiv, considerăm că Republica Moldova este deja la a patra etapă de implementare 
a reengineering-ului managerial în cadrul APL, doar că frica de a îmbrățișa noul și schim-
barea o face să bată pasul pe loc. Analizând fiecare etapă, putem afirma că imaginea noului 
proces a venit odată cu ratificarea și intrarea în vigoare a prevederilor Cartei Europene a au-
tonomie locale, inițierea schimbării fiind marcată de dezvoltarea continuă a Cadrului legal 
privind procesul de descentralizare și autonomie locală prin aprobarea de acte normative 
cum ar fi Legea finanțelor publice locale nr. 186-XIV din 06.11.1998 (cu modificările ulteri-
oare), Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 din 28.12.20, urmate de un șir 
de Strategii precum Strategia Națională de Descentralizare, Strategia de dezvoltare a mana-
gementului finețelor publice, Strategia privind reforma administrației publice. Diagnosticul 
stării actuale al APL a fost efectuat de nenumărate ori în cadrul studiilor autohtone, dar și 
de către experții străini. Tot în cadrul acestor studii au fost identificate un șir de acțiuni care 
ar contribui la sporirea eficienței managementului APL, numai că aceste acțiuni au rămas 
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doar proiectate pe hârtie, fără a fi inițiat procesul de implementare al lor. Prezintă relevanță 
și încercările de a digitaliza o bună parte din serviciile publice prestate populației, fapt 
ce denotă o dată în plus că Republica Moldova capătă încredere în parcurgerea etapelor 
procesului de reengineering managerial al APL, iar acest proces înscriindu-se încet-încet 
în tiparele naționale.

Așa dar, „pentru a eficientiza procesul administrativ, la început, ar putea fi nevoie de o 
nouă legislație. Apoi, va fi necesar de analizat statu-quo-ul și, în consecință, de structurat, 
de formulat și de perfecționat noile proceduri operaționale, de pregătit personalul pentru 
a lucra conform acestor proceduri, de definit noile funcții și remunerările adecvate, pre-
cum și sistemele de evaluare, de informat pe beneficiarii respectivelor servicii și pe toți cei 
interesați și, nu în ultimul rând, de depus efort pentru a reduce anxietatea cauzată de toate 
aceste reforme atât printre beneficiari, cât și în rândurile personalului.  

Cert este că orice stat în traiectoria pe care și-o propune să o parcurgă spre reformarea 
managementului public se va ciocni inevitabil de operarea unor schimbări funcționale 
majore, structurate pe principii care urmăresc obiectivul modernizării nu doar la nivelul 
unor aspecte separate, ci a sistemului de administrație publică în ansamblu” [3, pag. 164]. 
Prezintă relevanță și ideea că reforma este o parte componentă a întregului proces de dez-
voltare socioeconomică, dictat de necesitatea schimbării rolului, a funcțiilor și a structurii 
administrației publice în vederea cooperării active cu comunitățile locale.

La etapa actuală, „terapia de șoc” în vederea remodelării APL în Republica Moldova, pe 
lângă faptul exploatării maxime a tehnologiilor informaționale, ar trebui să se orienteze și 
în direcția reafirmării rolului funcționarului public în ochii cetățenilor. Odată cu creșterea 
încrederii cetățenilor va spori și dorința acestora de a se implica în procesul de schimbare, 
deoarece schimbarea odată acceptată poate fi considerată pe jumătate efectuată. 

Menționăm că printre principiile bunei guvernanțe, identificate în anul 2001 de către Co-
misia Europeană prin Carta Albă este și participarea care presupune implicarea cât mai acti-
vă a întregii comunități în procesul de elaborare, implementare și monitorizare a politicilor 
publice. La moment, există numeroase practici existente la nivelul unor autorități publice 
locale care și-au dovedit potențialul generării unor efecte importante, atât în creșterea gra-
dului de transparență și de participare a cetățenilor la actul de decizie, cât și în eficientizarea 
și creșterea calității serviciilor, din aceste considerente interesul comunității și implicarea 
acesteia în procesul decizional al APL este un lucru extrem de important pentru autoritățile 
publice locale, sarcina acestora constând în sporirea atractivității administrațiilor publice 
locale pentru populație. Oamenii unei comunități „sunt niște diamante neșlefuite încă, dar 
care, prin multitudine, pot asigura, totuși, strălucire irepetabilă coroanei. Șlefuitul nestema-
telor va putea scoate la suprafață toate aptitudinile și abilitățile deținute de capitalul uman și, 
încă o dată, va demonstra veridicitatea Teoriei lui Belbin, potrivit căreia „indivizii imperfecți 
pot constitui echipe perfecte” în măsura în care calitățile și defectele lor sunt luate în calcul 
și echilibrate la momentul potrivit” [2, pag. 256]. 

Interesele locale pot fi și trebuie apărate doar de membrii comunității, deoarece ei sunt 
acele persoane care cunosc cel mai bine nevoile locale și posibilele oportunități de dezvoltare, 
ei sunt aceea pentru care localitatea dată este localitatea natală, este localitatea cu care îi leagă 
o sumedenie de evenimente și amintiri, din aceste considerente dreptul de a lua decizii și a 
acționa în comun în cadrul chestiunilor de nivel comunitar este o prerogativă a comunității, 
iar comunitatea trebuie atrasă prin diverse metode la procesul decizional al localității.  
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Concluzii. Pe baza acestor constatări deducem faptul că la nivelul sistemului adminis-
trativ autohton există probleme majore, dar odată conștientizate, acestea sunt posibil de 
remediat. „Lipsa unei viziuni strategice, a definirii unor elemente susceptibile a influențat 
hotărâtor evoluțiile pe termen mediu și lung, lipsa, în ultimă instanță, a unor obiective clare 
înspre realizarea cărora să se orienteze structurile administrative, au făcut imposibilă ori-
ce abordare serioasă a reformei din domeniu. De aceea, reforma sistemului administrativ 
trebuie să vizeze stabilirea unui set de priorități, obiective clare și realizabile; ea trebuie să 
treacă de la stadiul de invocare rutinieră și lipsită de conținut înspre un demers profesionist 
și eficient” [6, pag. 145]. Iar pentru a obține acest demers profesionist și eficient ar trebui să 
ne orientăm spre colaborarea APL cu cetățenii în calitatea lor de beneficiari finali ai servici-
ilor publice. Altfel spus, eficiența în administrația publică locală s-ar exprima prin rezulta-
tele obținute de aceasta în organizarea și responsabilizarea instituțiilor publice în rezolvarea 
problemelor și necesităților cetățenilor prin disciplină și competență, fiabilitate și promp-
titudine, lucruri ce pot fi obținute doar prin debarasarea de vechile tipare prin procesul de 
reengineering managerial al APL în vederea alinierii demersului administrativ autohton cu 
statele dezvoltate ale UE.

Colaborarea dintre APL și comunitatea locală, în strânsă legătură cu digitalizarea apa-
ratului administrativ, reprezintă cele două elemente de turnură menite să reproiecteze pro-
cesul administrativ din Republica Moldova în vederea obținerii acelor „îmbunătățiri im-
presionante” despre care vorbesc promotorii reengineering-ului managerial, contribuind la 
distrugerea pilonilor de bază pe care se sprijinea vechea guvernare prin instaurarea unor 
relații centrate pe cetățean, caracterizate prin transparență, responsabilitate, promptitudine, 
colaborare și spirit de inițiativă. 
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