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Abstract 

This study examines the relationship between good governance 

and democratic development of countries in full social change and 

political modernization. It is argued that in order to achieve 

specific objectives (deepening democratic reforms, improving the 

standard of living of the population, respecting human rights, 

forming the rule of law, ensuring national security, etc.), the 

Republic of Moldova is in dire need of such „good” governance ( 

with institutional and social performance), as well as a „good” 

democracy (as a system of functional governance), in the sense of 

a natural and rational functioning of democratic institutions.  

At the same time, good governance is shown to be complex and 

of significance to the destiny of citizens and society as a whole, 

because the implementation of the key elements and principles of 

good governance becomes imperative in the act of governance. It 

is concluded that good governance, as a public issue of the 

effectiveness of political power, can be improved by raising the 

responsibility of governors in promoting democratic reforms and 

increasing the political-administrative capacity of the state in the 

effective management of public affairs, so that democracy would 

become functional, and society - decent. 
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power, the object of power, the Republic of Moldova. 

 

Dezvoltarea democratică a unei țări depinde, în cel mai decisiv 
mod, de funcționalitatea instituțiilor democratice, de capacitatea 
actorilor politici și agenților guvernamentali de a promova 
politicile publice în scopul satisfacerii nevoilor și cerințelor sociale 
ale cetățenilor, iar de aici rezultă și nivelul încrederii populației față 
de instituțiile publice. În acest sens, sporirea calităţii actului de 
guvernare, asigurarea unei administrări competente în realizarea 
interesului public și altor aspecte nu mai puțin importante în viața 
economică și socială a societății (consolidarea  statului de drept, 
diminuarea corupției, reducerea birocrației și formalismului etc.) 
la capitolul reformarea și modernizarea sistemului politic sunt cele 
mai stringente probleme pentru țările aflate în plină schimbare și 
modernizare politică în contextul democratizării, inclusiv pentru 
Republica Moldova. 

Statele se deosebesc, de regulă, nu după forma de guvernământ, 
ci după modul în care sunt guvernate. În literatura de specialitate 
pot fi întâlnite mai multe definiții ale termenului de guvernare [1, 
p. 4-5]. Acesta desemnează,din perspectiva politologică, 
activitatea de conducere și de dirijare a societății (de către elita 
politică guvernantă), precum și procesul de realizare și 
implementare a politicii de stat(de către corpul funcționarilor 
publici) care se bazează pe reguli și instituții democratice, astfel 
încât guvernarea reprezintă un sistem deschis, transparent, eficient 
și responsabil în managementul efectiv al afacerilor publice.  

Guvernarea ca proces presupune o interrelaționare între 
subiectul și obiectul puterii, între putere și societate. Efectele dorite 
în relaţia dintre elitele guvernante şi societate depind, în cea mai 
mare măsură, de eficacitatea utilizării de către acestea a 
mecanismelor şi pârghiilor realizării puterii în societate:  statul şi 
birocraţia; elita politică şi liderii politici; partidele politice şi 
opoziţia politică; lobby-smul politic şi alte grupuri de presiune; 
societatea civilă şi opinia publică; socializarea politică şi 
tehnologii politice; cultura politică şi cultura electorală; mass-
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media şi învăţământul; religia şi morala; clasele sociale şi sistemul 
de putere în societate etc. Sporirea rolului actului guvernării în 
viața democratică a societății, consolidarea bunei guvernări şi a 
instituţiilor democratice depind în mod direct de eficacitatea 
utilizării de către actorii politici și agenții guvernamentali a acestor 
mecanisme și pârghii în folosul publicului, al societății în 
ansamblu. 

Ținând cont de relaționarea dintre subiectul și obiectul puterii, 
dintre guvernanți și guvernați, sunt semnificative, după noi, 
următoarele două definiții despre guvernare devenite clasice în 
mediul academic. Dacă G. Washington (primul Președinte al SUA, 
1789–1797) arăta că „guvernarea nu este raţiune; nu este elocinţă; 
este forţă! Şi, ca focul, este un servitor periculos şi un stăpân 
înfricoşător. Niciodată, nici o clipă nu trebuie lăsată la o acțiune 
iresponsabilă”[2], punându-se astfel accentul pe necesitatea 
respectării responsabile a procedurilor și mecanismelor 
democratice în actul guvernării de către cei aleși, atunci A. Lincoln 
(cel de-al şaisprezecelea Preşedinte al SUA, 1861–1865),în unul 
dintre cele mai des citate discursuri din istoria SUA, „Discursul de 
la Gettysburg” (19 noiembrie 1863), invoca: „democrația este 
guvernarea poporului, de către popor, pentru popor” [3], oferind 
astfel o definiţie a regimului democratic modern, întemeiat pe 
consimţământul cetăţenilor şi responsabil în faţa acestora. Spiritul 
acestei formule sugerează și ideea că exercitarea puterii în stat este 
legitimată de alegători şi deci statul este responsabil în faţa 
poporului, iar un guvern democratic contrastează cu formele de 
guvernare în care puterea este exercitată de un singur individ, sau 
un număr mic de persoane privilegiate, cum ar fi o monarhie, 
oligarhie, sau dictatură. La rândul său, W. Wilson (cel de-al 
douăzeci și optulea Președinte al SUA, 1913–1921, istoric și 
specialist în științe politice, cunoscut și prin cele „14 puncte” ale 
planului de instaurare a păcii după încheierea Primului Război 
Mondial care l-au propulsat pe liderul american în prim-planul 
politicii mondiale) enunța ideea că „democraţia nu este atât o 
formă de guvernare, cât un set de principii”[4]. 
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În democraţiile statelor contemporane este evident că poporul 
nu poate exercita puterea direct şi nemijlocit. De aceea el 
mandatează periodic niște reprezentanți aleși ca să gestioneze 
puterea și să guverneze societatea. Astfel, iau naştere anumite 
forme de organizare politică care presupun o anumită 
„profesionalizare” a politicii (M. Weber). Democrația 
reprezentativă, conform opiniei politologului român V. Nazare, 
este în esența sa elitistă, selectivă și pragmatică, iar participarea la 
exercițiul puterii presupune selecția celor angajați în actul de 
deliberare și decizie în funcție de nivelul, calitatea și specializarea 
cunoașterii[5, p. 24]. Chiar din perspectiva societății 
informaționale, scria A. Toffler în 1981, când noua tehnologie a 
comunicării informației permite trecerea la democrația directă, în 
problemele de interes comunitar vor rămâne în continuare anumite 
domenii apanajul tehnocraților, iar guvernarea se va baza pe 
principiul minorității  [6, p. 574-578]. Cu alte cuvinte, democrația, 
ca formă de organizare şi conducere politică a societăţii, presupune 
două părţi: conducători / guvernanți şi conduşi / guvernați, aceștia 
alcătuind subiectul și obiectul puterii, iar experienţa istorico-
politică probează faptul că guvernanții, decidenții politici, 
indiferent de apartenenţa lor de grup social, trebuie să respecte 
anumite mecanisme de realizare a puterii și principii de funcționare 
a democrației, inclusiv voinţa majorităţii poporului. 

Guvernarea democratică își îndeplinește funcţiile sale prin 
instituţiile de putere legislativă, executivă și judecătorească în 
contextul unei vieţi sociale democratice, bazate pe participare, 
competenţă, loialitate, consens, concurenţă politică şi, nu în 
ultimul rând, pe convergenţa intereselor majore dintre putere și 
societate întru realizarea scopurilor şi obiectivelor formulate. 
Pornind de la acestea și alte considerente conceptual-teoretice, 
notăm că de circa patru decenii în literatura științifică se tratează 
problematica bunei guvernări. Așa cum menționează mai mulți 
autori occidentali [7] și români [8; 9], lipsa unei definiții universale 
a acestui concept conduce la elaborarea unor abordări variate care 
pot avea la bază întrebarea: „Când, de ce și cum poate face 
guvernarea o diferență în felul în care o țară se dezvoltă?”. 
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Sintagma „bună guvernare” datează de la sfârșitul anilor ’80 ai sec. 
XX, fiind utilizată, la început, de către organizaţiile internaţionale 
financiare ca Banca Mondiala şi Fondul Monetar Internațional, în 
cadrul programelor de ajutorare a ţărilor în curs de dezvoltare.  

Deja în raportul Băncii Mondiale „Governance and 
Development” din 1992 sintagma „buna guvernare” primește una 
dintre primele definiții, fiind calificată drept „factor decisiv în 
crearea și consolidarea unui mediu care stimulează dezvoltarea so-
lidă și echitabilă, care constituie, totodată, o completare esențială a 
politicilor economice robuste”[10]. În acest raport, devenit locus 
classicus al dezbaterii privind „buna guvernare”, patru arii de bună 
guvernare devin prioritare pentru Banca Mondială, și anume: refor-
ma sectorului public, responsabilitatea politică, cadrul legal al 
dezvoltării, precum și informație și transparență. Semnalul de alar-
mă privind eșecul parțial al politicilor de dezvoltare fusese tras de 
critici externe, dar și de evaluări interne ale Băncii Mondiale. 
Ulterior, raportul „Development in Practice. Governance” al 
Băncii Mondiale din 1994 consacră principiile bunei guvernări: 
proces de luare a deciziilor predictibil, deschis, informat (un proces 
transparent); o birocrație cu standarde etice profesionale; un 
executiv responsabil față de acțiunile sale și o societate civilă care 
participă la problemele publice, deasupra tuturor guvernând 
principiul domniei legii. Noutatea constă în accentul pus pe rolul 
societății civile, iar în textul documentului  –  și pe importanța 
drepturilor omului.  

În mediul academic, această sintagmă s-a răspândit pe larg în 
aceeași perioadă atât la nivel naţional, cât şi internaţional, fiind 
definită în multiple feluri și implicând același substrat aplicativ cu 
diverse abordări conceptual-teoretice. Una din cele mai răspândite 
definiții ale conceptului de bună guvernare aparține cercetătorului 
de la Cleveland State University Robert B. Charlick, care consideră 
că buna guvernare reprezintă managementul efectiv al afacerilor 
publice prin generarea unui set de reguli, în scopul de a promova 
şi a întări valorile societăţii căutate de indivizi şi grupuri [11, p. 3, 
20]. 
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Astăzi, noţiunea de guvernare are, cel puţin, două semnificaţii. 
În primul rând, guvernarea ca instituţie, atunci când termenul este 
folosit în sens strict şi, în al doilea rând, guvernarea ca proces – în 
cazul în care este utilizat în sens larg. Guvernarea ca proces se 
referă la conducerea sau la activităţile destinate ghidării modului 
în care sunt conduşi oamenii. Conducerea este interpretată din 
perspectiva direcţionării şi leadership-ului. Se referă, de asemenea, 
la conducerea proprie – autoconducerea, în care sensul de 
autoguvernare este acela de ghidare, de orientare a forţelor sociale 
și politice în actul guvernării. Cercetătorii occidentali B. 
Kohler-Koch şi B. Rittberger adaugă celor două perspective şi 
conceptul de „bună guvernare”, prezent în Cartea Albă a guvernării 
europene, concept care este crucial în reuşita relaţiilor din cadrul 
UE şi care, de asemenea, sporeşte legitimitatea celor care deţin 
puterea [10]. 

Literatura științifică abundă în numeroase definiții ale 
conceptului de bună guvernare, însă majoritatea cercetătorilor 
naționali și internaționali converg asupra ideii că buna guvernare 
înseamnă, cel puțin, un set minim al standardelor de guvernare. Au 
dreptate autorii care consideră că disputele în jurul conținutului 
conceptului de bună guvernare nu se vor încheia prea curând. 
Pentru sceptici, spre exemplu, „buna guvernare” reprezintă încă un 
ideal, cumva contrariant, de vreme ce întreaga istorie a reflecției 
politice este străbătută de acest fir roșu, al căutării unui model de 
„instituții bune” [12], începând cu Platon (considera că cetatea, 
statul, trebuie condusă de înțelepți, de preferință filosofi erudiți), 
Aristotel (exprima predilecția pentru guvernarea de către clasa de 
mijloc), Cicero (afirma că guvernanţii trebuie să aibă o experienţă 
concretă a puterii și să dispună de pregătire profesională 
temeinică), filosoful Augustin din Hippona (născut Aurelius 
Augustinus; susținea că „doar guvernarea creştină este o guvernare 
dreaptă”), renascentistul italian N. Machiavelli (căuta o corelaţie 
optimă între „cei mari”, guvernanți, şi popor, găsind-o doar în 
puterea forte a principelui),J. Locke (încerca să instaureze 
principiul limitării puterii și al dependenței autorității de „voința 
celor guvernați”) și terminând cu elitiștii clasici (V. Pareto, G. 
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Mosca și R. Michels) care au fost destul de sceptici în legătură cu 
guvernarea parlamentară reprezentativă, bazată pe alegeri libere, 
scoțând în evidenţă inconsistenţa şi falsitatea mecanismelor 
democratice [13, p. 18-31].  

Pentru atingerea unor obiective specifice (aprofundarea 
reformelor democratice, îmbunătăţirea nivelului de trai al 
populației, respectarea drepturilor omului, formarea statului de 
drept, diminuarea drastică a fenomenului corupției etc.), Republica 
Moldova are nevoie stringent atât de o guvernare „bună” (cu 
performanţă instituțională și socială prin extinderea unui set de 
reguli de promovare şi consolidare a valorilor societăţii 
democratice), cât și de o democrație „bună” (ca sistem de 
guvernare funcțional), în sensul că„o democraţie bună sau 
democraţie de calitate, așa cum remarcă politologul italian L. 
Morlino, este acel aranjament instituţional stabil care, prin 
intermediul unor instituţii şi mecanisme ce funcţionează corect, 
asigură libertatea şi egalitatea cetăţenilor”[14, p. 226]. 

În primul rând,sistemele democratice contemporane sunt 
adesea imperfecte, fiindcă se confruntă cu anumite contradicții 
interne ale mecanismului democratic sau cu unele paradoxuri (spre 
exemplu, Republica Moldova se confruntă cu un grav deficit 
democratic, cu clivaje sociopolitice profunde, cu blocaje survenite 
în actul guvernării și în cel administrativ, cu multiple crize – 
politică, constituțională, economico-socială, valorică, 
instituțională, identitară etc.), dar și cu absența tradițiilor 
democratice și a unei culturi politice democratice,cu creșterea 
nejustificată a rolului statului în economie, cu o birocrație extinsă 
și disfuncțională, cu o societate civilă nonactivă etc. și, implicit, cu 
o guvernare ineficientă. În acest sens, țara noastră trebuie să 
rezolve într-un timp cât mai rezonabil sarcini mari, precum 
reformarea clasei politice, reconstruirea instituțiilor democratice 
și, nu în ultimul rând, recâștigarea încrederii cetățenilor în stat.  

În al doilea rând, dat fiind că realitatea social-politică existentă 
din Republica Moldova (compusă din diverse fenomene, procese, 
evenimente, fapte etc.) este contradictorie, și politicul ca fenomen 
și politica ca proces sunt afectate de multiple paradoxuri, inclusiv 
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de paradoxuri ale puterii (puterea cea mai mare este deţinută de 
acei indivizi sau grupuri care reuşesc să rămână sursa nesiguranţei 
altor grupuri sociale), paradoxuri ale democraţiei (contradicţii 
relativ permanente, normale între diferite laturi sau moduri de 
manifestare a vieţii democratice), paradoxul elitelor (există o 
necesitate stringentă a unei noi elite care să fie în stare să asigure 
transformarea democratică, să materializeze obiectivele schimbării 
sociale și modernizării politice ca să putem edifica o societate 
democratică prosperă, însă este greu să găseşti o astfel de elită dacă 
ea nu există) și, în fine, paradoxul statului (slăbiciunea instituţiilor 
puterii de stat şi a întregului sistem politic a afectat exercitarea 
funcţiilor democratice ale statului, care, de multe ori, a acţionat mai 
degrabă în favoarea unor interese particulare, de grup, partinice, 
decât în interesul public). Aceste și alte paradoxuri, care au 
distorsionat relațiile instituționale de bună funcționalitate între 
instituțiile statului, au condiționat nu o dată absența în cadrul 
puterii de stat a unei coabitări instituționale [15, p. 65-66]. 

În al treilea rând, experţii occidentali atrag atenţia asupra unor 
probleme grave ce țin de practica democratică în țările 
postcomuniste. Astfel, expertul american în problematica 
democrației Th. Carothers identifică două tipuri de sindromuri [16, 
p. 175-176]: pe de o parte, „sindromul pluralismului ineficient” (în 
ciuda mai multor trăsături pozitive prezente în viața acestor țări, 
democraţia lor rămâne superficială şi fragilă, există forme slabe de 
participare politică în afara votului, iar elitele politice ale 
principalelor partide şi grupări politice sunt acuzate de corupţie, 
interese egoiste şi lipsă de onestitate, iar cazul Republicii Moldova 
este elocvent la acest capitol), iar pe de alta, „sindromul puterii 
dominante” (ţările care exhibă acest sindrom posedă un spaţiu 
politic limitat, dar real, un anumit nivel de contestare politică din 
partea grupărilor de opoziţie, însă există o grupare politică – o 
mişcare, un partid, o familie extinsă sau chiar un singur lider – care 
domină sistemul politic așa încât şansele formării unei alternative 
la puterea existentă sunt foarte mici, Republica Moldova fiind, de 
asemenea, un caz specific la acest capitol). Aceste sindromuri sunt 
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prezentate de autorul citat ca  „maladiile” tranziției postcomuniste 
din Europa Centrală și de Est. 

Buna guvernare poate fi caracterizată prin diferite metode, cea 
mai răspândită fiind utilizarea indicatorilor propuşi de către 
experţii Băncii Mondiale: posibilitatea de exprimare şi 
responsabilitatea, stabilitatea politică, eficienţa guvernului, 
calitatea reglementărilor, supremaţia legii, controlul asupra 
corupţiei și alte flageluri ale societății. Cercetătorul I. Popovici 
subliniază că sunt cunoscute trei sisteme de evaluarea acestei 
organizații internaționale: 1) indicatorii de guvernare la nivel 
mondial (IQM), care sunt publicate anual de Institutul Băncii 
Mondiale; 2)evaluarea guvernării la nivel mondial(EGM) are drept 
scop identificarea modalităţii în care experţii evaluează calitatea 
guvernării și cuprinde aceiaşi indicatori şi metode de abordare în 
fiecare ţară și 3)indicatorii globali ai guvernării(WGI) este un 
proiect iniţiat în 1996 prin care se urmărea agregarea unui număr 
tot mai mare de indicatori care măsurau diferite elemente ale 
guvernării într-un număr tot mai mare de ţări [17, p. 93-94]. 

De asemenea, pentru a caracteriza calitatea guvernării unei 
societăți, de regulă, sunt utilizaţi indicatorii elaboraţi de 
organizația non-guvernamentală Freedom House (autoritatea 
organelor legislative, gradul de descentralizare, responsabilităţile, 
procedurile de alegere şi activitatea autorităţilor locale, gradul de 
respectare a drepturilor şi libertăţilor individuale, precum şi 
transparenţa legislativă şi executivă; nivelul bunei guvernări se 
estimează cu ajutorul unei scări numerice cu valori de la 1 (înalt) 
la 7 (jos), fapt ce facilitează comparările internaţionale); indicii de 
percepție a corupției propuşi de organizația non-guvernamentală 
internațională Transparency International (are ca prim-scop 
prevenirea și combaterea fenomenului corupției la nivel 
internațional, prin activități de cercetare, documentare, informare, 
educare și sensibilizare a opiniei publice), dar și de sondajele de 
opinie la nivel național(începând cu anul 1998, Institutul de Politici 
Publice de la Chișinău a lansat un  program permanent de cercetare 
a opiniei publice – „Barometrul opiniei publice din Moldova”), 
care reflectă tendințele perceperii de către populație a 
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performanţelor guvernării, a puterii per ansamblu. Unii dintre 
acești indicatori ai bunei guvernări sunt specificați și în Acordul de 
Asociere între Republica Moldova și UE. Astfel, în  art. 27, pct. 
1(c) din acest Acord se menționează despre „dezvoltarea în 
continuare a politicii în materie de guvernanță corporativă în 
conformitate cu standardele internaționale, precum și apropierea 
treptată între normele Republicii Moldova și normele și 
recomandările UE în acest domeniu”, iar Art. 4 „Reforma internă” 
este orientat spre asigurarea unei bune guvernări prin mai multe 
dimensiuni [18]. 

Așadar, buna guvernare este complexă și de semnificație pentru 
destinul cetățenilor și al societății în ansamblu, pentru că existenţa 
cumulată a elementelor-cheie și punerea în aplicare a principiilor 
bunei guvernări (participare și orientare spre succes, performanța 
instituțională și socială, responsabilitate și receptivitate, 
primordialitatea dreptului și transparență, eficienţă şi eficacitate, 
echitatea și incluziunea socială etc.) devin indispensabile în 
dezvoltarea democratică a țării. Este imperios necesar ca buna 
guvernare, fiind o problemă publică de eficacitate a puterii politice 
în contextul necesitării de democratizare a societății din Republica 
Moldova, să poată fi obținută și îmbunătățită prin ridicarea 
responsabilității guvernanților în promovarea reformelor 
democratice și sporirea capacității politico-administrative a 
statului în managementul efectiv al afacerilor publice, astfel încât 
democrația ar deveni funcțională, iar societatea – decentă. La fel, 
cheia reușitei aceste probleme rezidă nu în fortificarea puterii 
statului (executivă, legislativă și judecătorească), ci, dimpotrivă, în 
amplificarea rolului cetățeanului în procesul de luare a deciziilor, 
din care transcende și locul decidenților politici în contextul 
politicilor și strategiilor asumate.  
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