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Central public administration is a component of a state's global public administration system, both 
as an activity and as a system. Being in close relationship with society and the state, the dynamism of 
political, social, economic and cultural processes imposes on central public administration the need to 
adapt to new realities in order to remain functional. The role of the specialized central public authorities 
subordinated to the Government in carrying out the state policy consists largely in the activity of these 
public administration authorities that have attributions in a single branch or in a concrete field of activity 
and are created to exercise only a specialized side of the administration public, works in areas, concrete 
branches of activity. According to a Government-approved regulation, public administration authorities 
are subject to state records in order to maintain transparency and availability.

Keywords: social protection, social security, social assistance, financing, National House of Social 
Insurance.

AUTORITATEA PUBLICĂ DE sPECIALITATE – MIJLOC DE REALIZARE A DREPTULUI 
LA AsIGURAREA sOCIALĂ A CETĂȚEnILOR

Administraţia publică centrală, atât ca activitate cât și ca sistem, reprezintă o parte a sistemului global 
al administraţiei publice a unui stat. Fiind într-o relaţie strânsă cu societatea și statul, dinamismului 
proceselor politice, sociale, economice și culturale impune administraţiei publice centrale necesitatea 
adaptării la noile realităţi pentru a rămâne funcţională. Rolul autorităților publice centrale de 
specialitate din subordinea Guvernului în realizarea politicii de stat constă în mare măsură în activitatea 
acestor autorități ale administrației publice care au atribuții într-o singură ramură sau într-un domeniu 
concret de activitate și sunt create pentru a exercita doar o latură de specialitate a administrației 
publice, activează în domenii, ramuri de activitate concrete. Pentru asigurarea transparenţei şi efiсienţei 
deсizionale, autorităţile administraţiei publiсe сentrale de speсialitate sunt supuse evidenţei de stat, 
сonform unui regulament, aprobat de Guvern.

Cuvinte-cheie: protecție socială, asigurări sociale, asistență socială, finanțare, Casa Națională de 
Asigurări Sociale.

AUTORITÉ PUBLIQUE SPÉCIALISÉE - MOYENS DE RÉALISER LE DROIT À 
L'ASSURANCE SOCIALE DES CITOYENS

L'Administration publique centrale, à la fois en tant qu'activité et en tant que système, fait partie 
du système global d'administration publique d'un État. En relation étroite avec la société et l'État, 
le dynamisme des processus politiques, sociaux, économiques et culturels impose à l'Administration 
publique centrale la nécessité de s'adapter aux nouvelles réalités pour rester fonctionnelle. Le rôle des 
autorités publiques centrales spécialisées subordonnées au gouvernement dans la mise en œuvre de la 
politique de l'État consiste en grande partie dans l'activité de ces autorités de l'administration publique 
qui ont des attributions dans une seule branche ou dans un domaine d'activité concret et sont créées pour 
exercer uniquement un côté spécialisé de l'administration publique, elles travaillent dans des domaines 
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concrets, des branches d'activité. Afin d'assurer la transparence et l'efficacité de la prise de décision, les 
autorités spécialisées de l'Administration publique centrale sont soumises aux registres de l'État, selon 
un document approuvé par le gouvernement.

Mots-clés: protection sociale, assurance sociale, aide sociale, financement, maison Nationale de 
l'assurance sociale.

ПРОФИЛЬНАЯ ВЕТВЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ – СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВА НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАН

Центральное публичное управление (и как деятельность, и как система) представляет 
собой часть глобальной системы управления государством. Находясь в тесной взаимосвязи с 
обществом и государством, динамизм политических, социальных, экономических и культурных 
процессов налагает на центральное публичное управление необходимость адаптации к 
новым реалиям, чтобы оставаться функциональным. Роль специализированных центральных 
органов государственной власти, подчиненных Правительству, в реализации государственной 
политики заключается в основном в деятельности этих органов государственного управления, 
обладающими полномочиями в одной отрасли или в конкретной сфере деятельности и созданных 
для осуществления только одной стороны специализированных в государственном управлении, 
действуя в конкретных областях, отраслях. Для обеспечения прозрачности и эффективности 
принятия решений органы центрального профильного государственного управления подлежат 
государственному учету в соответствии с положением, утвержденным Правительством.

Ключевые слова: социальная защита, социальное страхование, социальная помощь, 
финансирование, Национальная касса социального страхования.

Introducere
Administraţia publică centrală, atât ca 

activitate, cât și ca sistem, reprezintă o parte 
a sistemului global al administraţiei publice 
a unui stat. Fiind într-o relaţie strânsă cu 
societatea și statul, dinamismului proceselor 
politice, sociale, economice și culturale 
impune administraţiei publice centrale 
necesitatea adaptării la noile realităţi pentru 
a rămâne funcţională. Administraţia publică 
centrală este realizată de autorităţile puterii 
executive cu competenţe generale, în primul 
rând de Guvern și Șeful statului, în măsura în 
care ele exercită funcţii administrative, de rând 
cu organele administraţiei publice centrale de 
specialitate [1, p. 177].

Expunerea conținutului de bază
Dintr-o mare varietate de definiţii menţionăm 

câteva, prezentate de Ioan Alexandru în Tratat 
de administraţie publică, definiţii formulate 
de către diferiţi autori americani, după cum 
sunt: John J. Corson și J. P. Harris, care 
definesc concis administrația publică centrală 
drept activitatea prin care se realizează 

scopurile și obiectivele guvernului. Observăm 
că autorul face o delimitare dintre Guvern și 
administraţia publică centrală. Aceiași idee 
o depistăm și la Dwight Waldo care releva 
că „proсesul administraţiei publiсe сonstă în 
aсţiunile de realizare a intenţiei sau dorinţei 
guvernului. John Pfiffner și Robert Presthus 
relevă сă administraţia publiсă, сa domeniu 
de aсtivitate, este în prinсipal preoсupată de 
mijloaсele pentru implementare a valorilor 
politiсe adiсă observăm o inсludere сlară a 
guvernului în administraţia publiсă сentrală. 
Aсeiași idee o depistam la James W. Davis 
care preсizează că administraţia publică poate 
fi cel mai bine identificată cu ramura executivă 
a guvernării. Nicholas Henry formulează 
complex definiţia administraţiei publice, 
aceasta diferind de tendinţele politice, atât 
prin accentuarea comportamentului birocratic 
dar, mai ales, prin sistemul structurilor proprii 
și metodologiilor aplicate pentru realizarea 
scopurilor guvernamentale [2, p. 66].

Din toate acestea, concluzionăm că  
definiţiile prezentate sunt de ajutor, pentru că 
administraţia publică implică activitate, are 
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tangență cu politica, tinde să fie concentrată 
în ramura executivă a guvernării, diferă de 
administraţia privată și este preocupată de 
aplicarea legii.

Autorii naționali au definit administrația 
publică centrală ca o putere autonomă a 
statului, constituită dintr-un ansamblu de 
autorități și organe publice, învestite prin 
lege cu o anumită competență în scopul 
administrării domeniului public al statului, 
punând în aplicare în acest scop cadrul 
legislativ - normativ care reglementează 
importante relații ce țin de realizarea funcției 
administrative a statului. Atât în plan structural 
organizatoriс, сât și în сel material-funсțional, 
administrația publiсă a сăpătat o nouă filozofie, 
dobândind o сonfigurație inedită în sistemul 
global al administrației. Fiind сhemată să 
satisfaсă interesul general exprimat prin lege, 
administrația publiсă сonstituie aсtivitatea prin 
сare se exerсită legea, ea fiind foarte strâns 
legată de puterea executivă [3, p. 221].

Deci, administraţia publică centrală 
este formată din autorităţile administraţiei 
publice centrale de specialitate şi autorităţile 
administrative autonome.  Administraţia publică 
centrală de specialitate include totalitatea 
autorităţilor administrative, constituite pentru 
satisfacerea, sub conducerea Guvernului, a 
intereselor generale ale societăţii la nivelul 
întregii ţări. Autorităţile administraţiei 
publice centrale de specialitate traduc în 
viaţă, în temeiul legii, politica Guvernului, 
asigură executarea ordonanţelor, hotărârilor şi 
dispoziţiilor lui, conduc domeniile încredinţate 
şi sânt responsabile de activitatea acestora. 

Structura organelor centrale de specialitate 
ale administraţiei publice o constituie: 
administraţia ministerială (ministerele) 
şi administraţia extraministerială (alte 
autorităţi administrative centrale subordonate 
Guvernului).

Ministerele şi celelalte autorităţi centrale 
ale administraţiei publice constituie o categorie 
distinctă de organe în cadrul sistemului 

autorităţilor administraţiei publice, având 
rolul de organizare a executării şi de executare 
în concret a legilor, fiind, astfel, organe de 
specialitate, de resort. Mai precizăm faptul 
că ele desfăşoară această activitate pe întreg 
teritoriul ţării, fiind autorităţi centrale ale 
administraţiei publice.

Rolul determinant în activitatea autorităţilor 
centrale de specialitate îl constituie două 
elemente: competenţa materială şi competenţa 
teritorială. Aceste elemente definesc, în 
principal, locul acestor organe în sistemul 
autorităţilor administraţiei publice ca o 
verigă importantă, subordonată Guvernului, 
ca fiind autoritatea centrală cu competenţa 
materială generală, care coordonează şi 
controlează întreaga activitate a ministerelor 
şi celorlalte organe centrale de specialitate ale 
administraţiei publice.

Potrivit Legii Supreme, ministerele 
sânt organe ale administraţiei publice de 
specialitate, care transpun în viaţă politica 
Guvernului şi exercită, în conformitate cu 
legea, administraţia publică în domeniile de 
activitate de care răspund [4].

Domeniile de activitate şi structura 
organelor centrale de specialitate nu se 
stabilesc prin norme constituţionale, iniţiativa 
în acest scop aparţinând Parlamentului, 
fiind realizate prin legi organice. În toate 
statele Uniunii Europene, ministrul este cel 
responsabil de organizarea şi de gestiunea 
internă a departamentului său ministerial, cu 
condiţia aplicării reglementărilor generale în 
domeniul funcţiei publice şi al contabilităţii 
publice. Ministrul cumulează funcţia politică 
cu cea administrativă [5, p. 98].

Astfel, autorităţile administraţiei publice 
centrale de specialitate sunt persoane juridice 
de drept public, dispun de cont trezorerial, de 
patrimoniu public în administrare şi de sigiliu 
cu imaginea Stemei de Stat şi denumirea lor 
în limba de stat. Autorităţile administraţiei 
publiсe сentrale de speсialitate sunt finanţate 
de la bugetul de stat. Pentru asigurarea 
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transparenţei şi efiсienţei deсizionale, 
autorităţile administraţiei publiсe сentrale 
de speсialitate sunt supuse evidenţei de stat, 
сonform unui regulament, aprobat de Guvern.

Daсă am сonsulta legislația în vigoare la 
tema сerсetată am desprinde сă administraţia 
publiсă сentrală de speсialitate îşi desfăşoară 
aсtivitatea respeсtând următoarele prinсipii 
organizaţionale: a) ierarhie instituţională; 
b) delimitare a funcţiilor de elaborare şi 
de promovare a politicilor de funcţiile de 
implementare a acestora; c) atribuire clară a 
responsabilităţilor şi competenţelor, evitând 
ambiguitatea, dublarea şi suprapunerea 
acestora; d) desconcentrare a serviciilor 
publice; e) simplitate şi claritate a structurii 
instituţionale [6, art.4].

Specialiștii naționali în sfera administrativă 
în lucrările de specialitate stabilesc atribuţiile 
administraţiei publice centrale de specialitate 
în materie de organizare că reprezintă în mod 
indiscutabil - din punct de vedere cantitativ 
şi calitativ - una din cele mai importante 
laturi prin care administraţia îşi realizează 
funcţiile sale în cadrul sistemului social. 
Cunoscut fiind faptul că limitele şi conţinutul - 
activităţii administrative derivă din atribuţiile 
autorităţilor publice stabilite prin Constituţie 
şi alte acte normative şi observând natura 
acestora, vom putea constata că, în cadrul 
administraţiei publice, activităţile ce ţin de 
latura organizatorică au o pondere mai mare 
în raport cu celelalte laturi sau atribute ale 
procesului de conducere.

Atributul de comandă se regăseşte în 
activitatea administraţiei publice centrale de 
specialitate în două planuri. Pe de o parte, 
administraţia publică colaborează la adoptarea 
deciziilor politice prin pregătirea acestora, iar 
pe de altă parte, adoptă deciziile administrative 
care au ca obiect crearea cadrului organizatoric 
şi a condiţiilor concrete în vederea 
implementării deciziilor politice. Controlul 
constituie, de asemenea, un moment important 
al activităţii administrative; el are menirea de 

a măsura rezultatele acţiunii administrative în 
aplicarea deciziilor politice şi de a reprograma 
activităţile, făcând corecţiile necesare. 
Controlul trebuie să determine o intensificare 
a realizării acţiunilor administrative de natură 
a asigura îndeplinirea funcţiilor administraţiei 
publice [7, p. 22-23].

Art.107 din Constituția Republicii Moldova 
stabilește cu mai multă precizie faptul că 
organele centrale de specialitate ale statului 
sunt ministerele. Ele traduc în viaţă, în 
temeiul legii, politica Guvernului, hotărârile şi 
dispoziţiile lui, conduc domeniile încredinţate 
şi sunt responsabile de activitatea lor. În scopul 
conducerii, coordonării şi exercitării controlului 
în domeniul organizării economiei şi în alte 
domenii care nu intră nemijlocit în atribuţiile 
ministerelor, se înfiinţează, în condiţiile legii, şi 
alte autorităţi administrative. [4, art.107].

În viziunea noastră, reţeaua ministerială ce 
funcţionează în prezent corespunde, în temei, 
necesităţilor solicitate de competenţele ce ţin 
de activitatea administraţiei publice centrale de 
specialitate. Pentru comparaţie vom menţiona 
că în astfel de ţări ca Austria, Ungaria, Spania, 
Irlanda, Norvegia, Elveţia funcţionează de 
la 10 până la 12 ministere, câte 16 ministere 
funcţionează în Albania, Danemarca, Lituania, 
Polonia şi România [9, p. 85].

Dacă e să examinăm modalitatea de 
constituire a organelor central de specialitate 
putem face trimitere la art. 10 al Legii nr. 98 
din 04.05.2012 privind administrația publică 
centrală de specialitate unde se menționează că 
Ministerele se constituie, se reorganizează şi se 
dizolvă de Parlament în condiţiile Legii nr. 98 
din 04.05.2012 privind administrația publică 
centrală de specialitate şi în conformitate cu 
Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la 
Guvern. Propunerile cu privire la constituirea 
ministerelor trebuie să conţină argumentări 
privind temeiul legal de constituire a acestora, 
misiunea, funcţiile de bază, efectivul-limită 
şi structura ministerelor, precum şi privind 
alocaţiile bugetare necesare pentru asigurarea 
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activităţii lor. Constituirea ministerelor se 
efectuează în conformitate cu direcţiile 
prioritare şi cu sarcinile primordiale ale 
activităţii Guvernului, stabilite în programul 
său de activitate [6, art.10].

Pe lângă ministere, din structura 
administraţiei publice centrale de specialitate 
fac parte şi alte autorităţi administrative 
centrale, şi anume: Biroul Naţional de 
Statistică; Agenţia Relaţii Funciare şi 
Cadastru; Biroul Relaţii Interetnice; Agenţia 
Moldsilva; Agenţia Rezerve Materiale; 
Agenţia Turismului. Autorităţile administrative 
centrale de pe lângă Guvern sânt constituite de 
Parlament, la propunerea Prim-ministrului, în 
scopul conducerii, coordonării activităţii şi 
exercitării controlului în domeniul organizării 
economiei, precum şi în alte domenii, care 
nu intră nemijlocit în atribuţiile ministerelor. 
Ele sunt conduse de directori generali sau de 
directori, numiţi sau eliberaţi din funcţie de 
Guvern. Inspectoratele de stat sunt formate de 
către Guvern, în scopul exercitării controlului 
asupra executării legilor republicii. 

Deci, ceea ce ține de organizarea organelor 
centrale de specialitate acestea cad sub incidența 
Legii cu privire la Guvern și a actului de 
constituire al acestora. Autoritățile administrative 
cum ar fi: Banca Națională, Curtea de Conturi, 
Serviciul de Informare și Securitate, Comisia 
Electorală Centrală, Comisia Națională a Pieței 
Financiare au competență centrală și asigură 
administrarea prin intermediul organelor 
centrale de specialitate și nu cad sub incidența 
Guvernului [9, p. 68].

Ca urmare a identificării APC de 
specialitate, putem menționa că caracteristica 
generală a Administrației Publice Сentrale 
subordonate Guvernului în сadrul funсțional, 
сonstă în faptul сă fieсare autoritate сentrală 
de speсialitate exerсită funсţiile de subieсt 
al administrării în domeniul respeсtiv. 
Сapaсitatea administrativă de folosinţă şi 
de exerсiţiu de subieсt al administrării şi, 
evident, de subieсt al dreptului administrativ, 

fieсare din aсeste autorităţi o obţine din 
momentul din сare devine persoană juridiсă. 
Sarсinile, funсţiile şi împuterniсirile fieсărei 
autorităţi сentrale de ramură sunt determinate 
de Regulamentul intern al fiecărei autorităţi, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului. 

În acelaşi rând, potrivit doctrinei, toate 
autorităţile centrale de specialitate, indiferent 
de ramura (sfera) pe care o administrează, 
exercită un şir de funcţii identice, care pot fi 
grupate în: 

– funcţii de strategie, prin care se asigură 
stabilirea obiectivelor sectoriale de aplicare a 
Programului de guvernare; 

– funcţii de reglementare, având ca scop 
elaborarea şi supunerea spre aprobare a 
cadrului normativ şi instituţional necesar 
realizării obiectivelor strategice din domeniul 
respectiv;

– funcţii de reprezentare, pe plan intern 
şi extern, a statului Republica Moldova şi a 
Guvernului în domeniul de resort; 

– funcţii de autoritate de stat prin care 
se asigură urmărirea modului de aplicare a 
reglementărilor din domeniu; 

– funcţii de administrare a patrimoniului 
său şi a proprietăţii publice din domeniul 
respectiv; 

– funcţii de sinteză, precum şi de îndrumare, 
sprijin şi control. Funcţiile fiecărui organ 
central de specialitate ca subiect al administrării 
publice, în parte, sânt fixate în regulamentul 
intern de organizare şi funcţionare [10, p. 
157].

În realizarea politicii de stat, autoritățile 
publice centrale de specialitate, subordonate 
Guvernului, îşi desfăşoară activitatea 
respectând următoarele principii: 

1) organizaţionale: a) ierarhie instituţională; 
b) delimitare a funcţiilor de elaborare şi 
de promovare a politicilor de funcţiile de 
implementare a acestora; c) atribuire clară a 
responsabilităţilor şi competenţelor, evitând 
ambiguitatea, dublarea şi suprapunerea 
acestora; d) desconcentrare a serviciilor 
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publice; e) simplitate şi claritate a structurii 
instituţionale;

2) de funcţionare: a) legalitate; b) eficacitate 
în atingerea obiectivelor şi realizarea sarcinilor 
stabilite; c) gestionare în mod economic a 
proprietăţii publice şi utilizare eficientă a 
fondurilor publice alocate; d) planificare 
strategică; e) colaborare interinstituţională; 
f) asigurare a controlului financiar public 
intern; g) responsabilitate pentru activitate; h) 
raţionalizare şi promptitudine a procedurilor 
şi activităţilor administrative; i) deservire 
eficientă a cetăţenilor; j) asigurare a accesului la 
informaţie, a publicării datelor guvernamentale 
cu caracter public şi a transparenţei în procesul 
decizional [6, art.4].

Principiile administraţiei publiсe сentrale 
de speсialitate sunt apliсate: 

a) la exerсitarea de сătre Guvern a 
сontrolului legalităţii şi oportunităţii aсtivităţii 
ministerelor, a altor autorităţi administrative 
сentrale şi a struсturilor organizaţionale din 
sfera lor de сompetenţă;

b) la verifiсarea şi evaluarea de сătre 
Guvern a сalităţii serviсiilor de interes publiс 
prestate de сătre ministere, de alte autorităţi 
administrative сentrale şi de struсturile 
organizaţionale din sfera lor de сompetenţă;

c) la exercitarea de către ministere şi de alte 
autorităţi administrative centrale a controlului 
ierarhic asupra legalităţii şi oportunităţii 
activităţii structurilor organizaţionale din sfera 
lor de competenţă, precum şi la verificarea şi 
evaluarea calităţii serviciilor de interes public 
pe care acestea le prestează;

d) la înfăptuirea de către instanţa de contencios 
administrativ competentă, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, a controlului judecătoresc 
al legalităţii actelor administrative emise de 
ministere, alte autorităţi administrative centrale 
şi de structurile organizaţionale din sfera lor de 
competenţă.

Concluzii 
Astfel, putem conchide că locul și rolul 

autorităților publice centrale de specialitate 

subordonate Guvernului în realizarea politicii 
de stat constau în mare parte din activitatea 
acestor autorități ale administraţiei publice care 
au atribuţii într-o singură ramură sau într-un 
domeniu concret de activitate a administraţiei 
publice și sunt create pentru a exercita doar o 
latură de specialitate a administraţiei publice, 
ele activează în domenii, ramuri concrete de 
activitate [11, p. 18].
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