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ROLUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DE 
NIVELUL AL DOILEA ÎN ORGANIZAREA ȘI 

GESTIONAREA SERVICIILOR PUBLICE

SECOND-TIER LOCAL GOVERNMENT’S ROLE IN 
PUBLIC SERVICES ORGANIZATION AND MANAGEMENT

DOI: 10.5281/zenodo.3874836
CZU: 352:351(478)

Violeta TINCU, 
doctor, conferenţiar universitar interimar, 

Academia de Administrare Publică 

SUMMARY
The paper’s author analyzes second-tier local government’s role in public services organiza-

tion and management, based on latest legislation amendments and available scientific publi-
cations. The need for such an analysis is founded on the evidence that the absolute majority of 
publications addressing the issue of public administration’s delivery mission are focused on first-
tier local government, while shadowing the role of second-tier local government on the matter.  
However, giving the public services regionalization, this role will continuously grow in importan-
ce and subsequently will need an adequate analysis. Thus, the paper’s author studies the role of 
district local government authorities, the role of municipal authorities, and the role of Gagauz 
autonomous authorities in the public services organization. Finally, the author analyzes the role 
of second-tier local government in both direct and delegated management of public services. 

Keywords: role, second-tier local government, second-tier local government authorities, dis-
trict public services, municipal public services, organization, direct management, indirect (dele-
gated) management.

REZUMAT
În prezentul articol autorul analizează rolul administraţiei publice locale de nivelul al doilea în 

organizarea şi gestionarea serviciilor publice, în baza ultimelor modificări ale legislaţiei şi a publica-
ţiilor ştiinţifice disponibile. Necesitatea unei asemenea analize reiese din argumentul că majoritatea 
absolută a publicaţiilor dedicate problematicii misiunii prestatoare a administraţiei publice locale 
se concentrează pe administraţia publică locală de nivelul întâi, lăsând oarecum în umbră rolul ad-
ministraţiei publice locale de nivelul doi. În condiţiile regionalizării serviciilor publice, însă, acest rol 
va deveni deosebit de important,  necesitând, în consecinţă, un studiu pe măsură. Astfel, autorul stu-
diază rolul administraţiei publice locale din raioane, din municipiile Chişinău şi Bălţi, precum şi din 
autonomia găgăuză în organizarea serviciilor publice, precum şi rolul autorităţilor administraţiei 
publice de nivel doi în gestiunea directă şi delegată a serviciilor publice. 

Cuvinte-cheie: rol, administraţie publică locală de nivelul doi, autorităţi ale administraţiei 
publice locale de nivelul al doilea, servicii publice raionale, servicii publice municipale, organi-
zare, gestionare directă, gestionare indirectă (delegată).
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Rolul administraţiei publice locale de 
nivelul doi în organizarea şi gestionarea 
serviciilor publice este o problemă de 
cercetare insuficient studiată în Repu-
blica Moldova. Majoritatea cercetărilor 
teoretice din ţara noastră sunt dedicate 
şi studiază în special rolul administraţiei 
publice locale de nivelul unu, abordând 
mai puţin aspectele ce ţin de administra-
ţia publică locală de nivelul doi. Astfel, 
studiind rolul administraţiei publice loca-
le în gestiunea directă a serviciilor publi-
ce, în parteneriatul public-privat, în cazul 
concesionării serviciilor publice – toate 
cercetările sunt focusate pe administraţia 
publică locală de nivelul unu – consiliul 
local şi primarul localităţii.

În condiţiile regionalizării serviciilor 
publice, însă, tot mai pronunţat va deveni 
însă rolul autorităţilor administraţiei pu-
blice locale de nivelul doi. Acesta a şi fost 
motivul pentru alegerea anume a acestei 
teme pentru cercetarea ştiinţifică. 

Potrivit legislaţiei în vigoare, prin au-
torităţi ale administraţiei publice locale de 
nivelul al doilea înţelegem acele autorităţi 
publice, luate în ansamblu, care sunt con-
stituite şi activează pe teritoriul raionului, 
municipiului Chişinău, municipiului Bălţi, 
unităţii teritoriale autonome cu statut juri-
dic special pentru promovarea intereselor 
şi soluţionarea problemelor populaţiei 
unităţii administrativ-teritoriale respecti-
ve [4, art. 1]. Vom studia astfel rolul aces-
tor autorităţi în organizarea şi gestiona-
rea serviciilor publice, pornind mai întâi 
de toate de la prevederile legale şi, acolo 
unde va fi posibil, vom continua cu sinte-
za unor cercetări în domeniu.

În acest sens, este logic să începem cu 
domeniile de competenţă ale autorităţi-
lor administraţiei publice locale de nive-
lul doi. 

Potrivit Legii descentralizării admi-
nistrative a Republicii Moldova, „Pentru 
autorităţile publice locale de nivelul al 

doilea se stabilesc următoarele domenii 
proprii de activitate [5, art. 4]: 

a) administrarea bunurilor din dome-
niile public şi privat ale raionului; 

b) planificarea şi administrarea lucră-
rilor de construcţie, întreţinere şi gestio-
nare a unor obiective publice de interes 
raional; 

c) construcţia, administrarea şi repara-
rea drumurilor de interes raional; 

d) organizarea transportului auto de 
călători, administrarea autogărilor şi sta-
ţiilor auto de interes raional; 

e) stabilirea unui cadru general pentru 
amenajarea teritoriului la nivelul de raion 
şi protecţia pădurilor de interes raional; 

f ) susţinerea şi stimularea iniţiativelor 
privind dezvoltarea economică a unităţii 
administrativ-teritoriale; 

g) elaborarea şi implementarea pro-
iectelor de construcţie a gazoductelor 
interurbane (inclusiv a gazoductelor de 
presiune medie), a altor obiective termo-
energetice cu destinaţie locală; 

g1) întreţinerea instituţiilor de învăţă-
mânt;

h) administrarea instituţiilor de cultu-
ră, turism şi sport de interes raional, alte 
activităţi cu caracter cultural şi sportiv de 
interes raional; 

i) administrarea întreprinderilor muni-
cipale de interes raional; 

j) administrarea unităţilor de asistenţă 
socială de interes raional; 

k) dezvoltarea şi gestionarea servicii-
lor sociale comunitare pentru categoriile 
social-vulnerabile, monitorizarea calităţii 
serviciilor sociale; 

l) contribuirea, în condiţiile legii, la 
protejarea patrimoniului cultural şi a mo-
numentelor de for public de pe teritoriul 
administrat. 

m) asigurarea accesului populaţiei la 
serviciile de bibliotecă pe teritoriul admi-
nistrat [5, art. 4]”.

Analizând lista de mai sus, putem ob-
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serva că în esenţă autorităţile administra-
ţiei publice de nivelul doi au în responsa-
bilitatea lor anumite categorii specifice 
de servicii publice, pe care nu le obser-
văm la nivelul unu, şi anume – transpor-
tul auto de interes raional, asistenţa soci-
ală de interes raional, serviciile culturale 
şi de agrement de interes raional, între-
ţinerea spaţiilor verzi de interes raional, 
termoficarea (prin intermediul gazifică-
rii) etc. 

Următorul pas logic este să urmărim 
cum se reflectă aceste domenii de acti-
vitate în atribuţiile autorităţilor adminis-
traţiei publice locale de nivelul doi. În 
acest sens, vom apela la prevederile Legii 
privind administraţia publică locală nr. 
436/2006.

Articolul 73 al acestei legi - „Organi-
zarea serviciilor publice locale” prevede 
la alineatul unu: „Serviciile publice lo-
cale, municipale şi raionale se instituie, 
respectiv, de către consiliul local, muni-
cipal şi raional la propunerea primarului, 
primarului general şi a preşedintelui de 
raion în domeniile proprii de activitate 
ale unităţilor administrativ-teritoriale de 
nivelul întâi şi al doilea, în limitele mijloa-
celor financiare disponibile [4, art. 73]”. În 
ceea ce priveşte nemijlocit responsabili-
tăţile fiecărei autorităţi, le vom evidenţia 
în cele ce urmează. 

Rolul autorităţilor administraţiei 
publice locale din raion în organizarea 
serviciilor publice. Potrivit legislaţiei în 
vigoare, consiliul raional [4, art. 43]:

 - decide, în condiţiile legii şi în limitele 
competenţei sale, organizarea serviciilor 
publice de interes raional şi/sau regional 
şi aprobă tarifele la serviciile cu plată pre-
state de acestea;

- aprobă programe de dezvoltare a 
serviciilor sociale, conform necesităţilor 
raionului, şi identifică sursele financiare 
necesare;

- asigură, susţine şi dezvoltă serviciile 

de bibliotecă pe teritoriul administrat.
La rândul său, preşedintele raionului 

exercită următoarele atribuţii de bază în 
domeniul care ne interesează: 

- asigură elaborarea studiilor de feza-
bilitate şi propune spre aprobare listele 
bunurilor şi serviciilor publice de interes 
raional pentru realizarea proiectelor de 
parteneriat public-privat; asigură moni-
torizarea şi controlul realizării proiectelor 
de parteneriat public-privat;

- conduce, coordonează şi controlează 
activitatea serviciilor publice descentrali-
zate (adică înfiinţate de autorităţile admi-
nistraţiei publice locale – n.n.) ale consi-
liului raional; 

- organizează examinarea necesităţilor 
raionului în privinţa tipurilor de servicii 
sociale, propune spre aprobare consiliu-
lui raional, conform necesităţilor stabili-
te, programul de dezvoltare a serviciilor 
sociale;

- elaborează, conform necesităţilor 
stabilite, proiectele programelor de dez-
voltare a serviciilor sociale;

- prezintă, la solicitarea consiliului 
raional, informaţii despre activitatea sa 
şi a serviciilor publice din subordine [4, 
art. 53]. 

Analizând prevederile de mai sus, pu-
tem trage câteva concluzii.

1) Autoritatea deliberativă (consiliul 
local) înfiinţează serviciile publice de inte-
res raional şi stabileşte tarifele la acestea, 
iar autoritatea executivă (preşedintele 
raionului) asigură conducerea şi monito-
rizarea generală a acestora, deşi evident 
managementul propriu-zis se exercită de 
şefii (managerii) acestor servicii.

2) Legiuitorul a evidenţiat doar unele 
categorii de servicii care devin responsa-
bilitatea autorităţilor raionului, în special 
serviciile culturale şi sociale, fără să se 
concentreze pe alte servicii publice. Mo-
tivul este, considerăm, că alte categorii 
de servicii publice (de exemplu, serviciile 
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de gospodărie comunală, de apă şi de ca-
nalizare) îşi au propriile legi speciale de 
reglementare.  

Rolul autorităţilor administraţiei pu-
blice locale din municipiul Chișinău în 
organizarea serviciilor publice.  Potrivit 
autorului Ion Paladi, administraţia pu-
blică locală din municipiul Chişinău este 
responsabilă pentru: 

– supravegherea serviciilor municipale;
– infrastructură;
– întreţinerea zonelor naturale prote-

jate, reglementarea utilizării pădurilor şi 
apelor;

– învăţământ, cultură şi sport;
– distribuţia anumitor tipuri de asis-

tenţă socială pentru săraci şi persoane 
defavorizate;

– menţinerea ordinii publice;
– reglementarea construcţiilor;
– înregistrarea căsătoriilor;
– elaborarea unui plan de dezvoltare 

teritorială;
– elaborarea şi acceptarea unui buget 

anual;
– raportarea despre activitatea lor etc. 

[9, p. 195].
Parţial aceste responsabilităţi sunt 

reflectate în Legea 136/2016 privind sta-
tutul municipiul Chişinău. Astfel, potrivit 
acestei legi, „Consiliul municipal are drep-
tul, la propunerea primarului general, să 
organizeze servicii publice în teritoriul 
municipiului în domeniile de activitate 
descentralizate stabilite, potrivit specifi-
cului şi necesităţilor, în condiţiile legii şi 
în limita mijloacelor financiare disponibi-
le” [7, art. 25]. 

Totodată, aceste servicii publice tre-
buie să ţină cont în activitate de deciziile 
luate de autorităţile administraţiei publi-
ce ale municipiului. Ele sunt responsabile 
în faţa acestor organe de executarea sar-
cinilor ce le revin [8, p. 137]. 

Potrivit Legii 136/2016, consiliul muni-
cipal Chişinău [7, art. 6]:

- decide organizarea serviciilor publi-
ce de interes municipal, asigură buna lor 
funcţionare şi aprobă tarifele la serviciile 
cu plată prestate de acestea; 

- decide înfiinţarea, reorganizarea sau 
lichidarea instituţiilor publice (inclusiv a 
instituţiilor social-culturale şi instituţiilor 
de binefacere) de interes local şi/sau mu-
nicipal, a întreprinderilor municipale; 

- decide asocierea cu alte autorităţi ale 
administraţiei publice locale, inclusiv din 
străinătate, pentru realizarea servicii de 
interes public,

- colaborează cu consiliile orăşeneşti şi 
săteşti (comunale) din componenţa mu-
nicipiului în vederea funcţionării servicii-
lor publice de interes municipal;

- decide, în condiţiile legii, concesio-
narea serviciilor publice de interes muni-
cipal.  

La rândul său, Primarul general de Chi-
şinău [7, art. 15]:    

- numeşte, modifică, suspendă şi înce-
tează raporturile de serviciu cu conducă-
torii de servicii publice; 

- propune consiliului municipal sche-
ma de organizare şi condiţiile de prestare 
a serviciilor publice de gospodărie comu-
nală, ia măsuri pentru buna funcţionare a 
serviciilor respective; 

- conduce, coordonează şi controlează 
activitatea serviciilor publice municipale;

- asigură elaborarea studiilor de feza-
bilitate şi propune spre aprobare listele 
serviciilor de interes public municipal 
pentru realizarea proiectelor de partene-
riat public-privat; asigură monitorizarea 
şi controlul realizării proiectelor de par-
teneriat public-privat; 

- este coordonator al serviciilor pu-
blice descentralizate (adică înfiinţate de 
autorităţile administraţiei publice locale 
– n. n.) din cadrul municipiului;

- colaborează cu primarii oraşelor şi sa-
telor (comunelor) din componenţa muni-
cipiului în vederea funcţionării serviciilor 
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publice de interes municipal [7, art. 15].
Totodată, rolul autorităţilor municipa-

le diferă în cazul gestiunii directe şi a celei 
indirecte (delegate) a serviciilor publice. 
Astfel, potrivit cercetătorului Elena Triboi, 
„Unele servicii din municipiu, precum ar 
fi aprovizionarea cu apă, deszăpezirea 
sau salubrizarea, sunt gestionate direct 
prin intermediului întreprinderilor muni-
cipale şi regiilor, alte servicii publice, pre-
cum ar fi transportul cu microbuze, sunt 
delegate operatorilor privaţi” [10, p. 263]. 
Evident, rolul autorităţilor municipale 
este mai puţin pronunţat în cazul gestiu-
nii delegate, dar oricum rămâne deosebit 
de important. 

Mai mult decât atât, analizând rolul 
autorităţilor municipale prin prisma pre-
vederilor legislaţiei, observăm că în ge-
neral acestea sunt delimitate – înfiinţarea 
şi reglementarea activităţii ţin de autori-
tatea deliberativă municipală (consiliul), 
iar conducerea, coordonarea şi controlul 
– de cea executivă, adică primarul muni-
cipiului. Totodată, putem repera şi o anu-
mită dublare a responsabilităţilor autori-
tăţilor deliberative şi executive, şi anume:

- Consiliul municipal Chişinău - asigu-
ră buna funcţionare a serviciilor publice 
de interes municipal (art. 6 al. (a) a Legii 
136/2016);

- Primarul general de Chişinău - ia mă-
suri pentru buna funcţionare a serviciilor 
publice (art. 15 al. (d) a Legii 136/2016);

- Consiliul municipal Chişinău - coor-
donează activitatea consiliilor unităţilor 
administrativ-teritoriale din componenţa 
municipiului în vederea prestării serviciilor 
publice de interes municipal (art. 57 al. (1) 
a Legii nr. 436/2006);

- Primarul general de Chişinău - co-
laborează cu primarii oraşelor şi satelor 
(comunelor) din componenţa municipiu-
lui în vederea funcţionării serviciilor pu-
blice de interes municipal (art. 15 al. (a) a 
Legii 136/2016).

Evident, cunoaştem bine situaţia deja 
devenită clasică în Republica Moldova – 
când mai mulţi răspund de acelaşi lucru, 
nu răspunde de fapt nimeni. Considerăm 
deci necesară concretizarea şi delimitarea 
acestor responsabilităţi în legislaţie. Cel 
mai bun model este cel deja stabilit:

- autoritatea deliberativă – înfiinţează, 
stabileşte normele şi tarifele, desfiinţează 
serviciile publice;

- autoritatea executivă – conduce, 
coordonează, controlează, asigură buna 
funcţionare a serviciilor publice, precum 
şi informează autoritatea deliberativă 
despre starea acestora.

În ceea ce priveşte pretorii municipiu-
lui, deşi aceştia sunt demnitari publici şi 
nu autorităţi locale, legea oricum le oferă 
un anumit rol ce ţine de asigurarea bu-
nei funcţionări a serviciilor publice mu-
nicipale. Astfel, conform Legii 136/2016, 
putem evidenţia şi rolul pretorului, con-
cretizat prin atribuţiile acestuia. Astfel, 
pretorul ,,audiază rapoartele şi informa-
ţiile conducătorilor serviciilor publice, ai 
instituţiilor publice municipale din sector 
şi ai întreprinderilor municipale care pre-
stează în sector servicii sau lucrări de in-
teres municipal” [7, art. 21].

Rolul autorităţilor administraţiei pu-
blice locale din municipiul Bălţi în orga-
nizarea serviciilor publice.  În absenţa (la 
momentul elaborării prezentului articol) 
a unei legi organice care să reglemente-
ze statutul municipiului Bălţi, nu putem 
studia rolul administraţiei publice locale 
a municipiului dat decât făcând referire la 
Legea generală – Legea 436/2006 privind 
administraţia publică locală, care reflectă 
doar responsabilităţile autorităţii delibe-
rative, stipulând atât: „Consiliul munici-
pal Bălţi coordonează activitatea consi-
liilor unităţilor administrativ-teritoriale 
din componenţa municipiului în vederea 
prestării serviciilor publice de interes mu-
nicipal” [4, art. 592]. 
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Rolul autorităţilor administraţiei 
publice locale din unitatea teritorială 
autonomă cu statut special (Găgăuzia, 
Gagauz-Yeri) în organizarea serviciilor 
publice. Deşi din 2017, la insistenţa auto-
rităţilor din unitatea teritorială autono-
mă (UTA), Găgăuzia a fost exclusă din lis-
ta unităţilor administrativ-teritoriale de 
nivelul doi din Republica Moldova, pre-
văzută în Legea privind organizarea ad-
ministrativ - teritorială a Republicii Mol-
dova, nr. 764-XV din 27.12.2001, totuşi 
autorităţile unităţii teritoriale autonome 
cu statut juridic special mai sunt încă in-
cluse (la momentul elaborării articolului) 
în lista autorităţilor administraţiei publi-
ce locale de nivelul al doilea prevăzute în 
art. 1 a Legii 436/2006 privind adminis-
traţia publică locală, motiv din care am 
şi optat să reflectăm şi rolul autorităţilor 
din autonomia găgăuză în organizarea şi 
gestionarea serviciilor publice.  

Astfel, analiza legislaţiei în vigoare ne 
permite să depistăm că absolut toate au-
torităţile administraţiei publice de orice 
nivel din UTA Găgăuzia dispun de anumi-
te responsabilităţi în ceea ce priveşte or-
ganizarea şi gestiunea serviciilor publice 
pentru cetăţeni, după cum urmează:

- Adunarea Populară a Găgăuziei – ad-
optă legi în domeniul gospodăriei comu-
nal-locative, serviciilor educaţionale, cul-
turale, de sănătate etc. [12, p. 7];

- Comitetul executiv al Găgăuziei – asi-
gură condiţiile social-economice, creează 
baza tehnico-materială şi fonduri specia-
le pentru înfiinţarea şi menţinerea servi-
ciilor publice [12, p. 26];

- Autorităţile administraţiei publice 
locale din raioane (dolay) aprobă planu-
rile de activitate a serviciilor publice am-
plasate pe teritoriul dolay-ului, exercită 
controlul asupra executării acestora, [12, 
p. 39], precum şi dispun de importante 
atribuţii în ceea ce priveşte serviciile de 
asigurare cu energie electrică, termică, 

asigurare cu apă, salubrizare, spaţii verzi 
etc. [12, p. 38];

- Autorităţile administraţiei publice 
locale din sate (comune) şi oraşe dis-
pun de atribuţii în domeniul organizării 
şi gestionării serviciilor publice care în 
mare măsură coincid cu cele ale autori-
tăţilor din Republica Moldova. Totoda-
tă, potrivit art. 58 a Legii locale privind 
autorităţile administraţiei publice locale 
din Găgăuzia, „Serviciile publice locale se 
înfiinţează de consiliul local la propune-
rea primarului pentru a asigura adminis-
trarea domeniilor locale şi dezvoltarea 
social-culturală a teritoriului, ţinându-se 
cont de specificul necesităţilor locale şi 
în limitele resurselor financiare disponi-
bile.” [11, art. 58 al. (1)].

Finalizând această analiză a rolului 
autorităţilor administraţiei publice lo-
cale de nivelul doi în organizarea servi-
ciilor publice prin prisma legilor gene-
rale şi speciale existente, nu putem să 
trecem cu vederea şi responsabilităţile 
acestor autorităţi în gestionarea servici-
ilor publice. 

Rolul autorităţilor administraţiei pu-
blice locale de nivelul doi în gestionarea 
serviciilor publice. Ne vom referi aici atât 
la rolul acestor autorităţi în gestionarea 
directă a serviciilor publice, cât şi în ges-
tionarea indirectă (delegată) a acestora, 
care, potrivit legislaţiei naţionale, poate 
îmbrăca forma concesiunii sau parteneri-
atului public-privat.

Rolul autorităţilor administraţiei pu-
blice locale de nivelul doi în gestionarea 
directă a serviciilor publice. Potrivit Legii 
1402/2002 a serviciilor publice de gospo-
dărie comunală, autorităţile administraţi-
ei publice locale pot înfiinţa operatori de 
servicii publice de interes local şi, respec-
tiv, raional, în funcţie de raza teritorială în 
care acţionează [1, art. 23, al. (1)].

Prin operator se înţelege orice „per-
soană juridică care dispune, dirijează, 
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exploatează şi întreţine un sistem public 
de gospodărie comunală şi furnizează 
consumatorilor servicii publice de gos-
podărie comunală în baza unui contract” 
[1, art. 2].  

Totodată, operatorii care furnizează/
prestează servicii la nivel de regiune, ra-
ion, municipiu se înfiinţează în condiţiile 
legii pentru următoarele activităţi:

a) construirea, exploatarea, întreţine-
rea şi modernizarea drumurilor şi poduri-
lor de interes regional, raional, municipal;

b) alimentarea cu apă, evacuarea şi 
epurarea apelor uzate şi pluviale;

c) alimentarea cu energie termică;
d) salubrizarea, înverzirea localităţilor;
e) transportul de persoane, inclusiv de 

elevi, între localităţi [1, art. 23, al. (3)]. 
Rolul autorităţilor administraţiei pu-

blice locale de nivelul doi în gestiunea 
indirectă (delegată) a serviciilor publi-
ce. În cazul parteneriatului public-privat, 
potrivit Legii 179/2009 privind parteneri-
atul public-privat, de competenţa consi-
liului raional ţin [3, art. 15, al. (1)]:

- aprobarea listei serviciilor de interes 
public propuse pentru parteneriat pu-
blic-privat; 

- aprobarea obiectivelor şi a condiţiilor 
parteneriatului public-privat, a cerinţelor 
generale privind selectarea partenerului 
privat; 

- desemnarea membrilor comisiilor de 
selectare a partenerului privat; 

- aprobarea proiectelor contractelor 
de parteneriat public-privat;

- aprobarea tarifelor la serviciile publi-
ce de gospodărie comunală transmise în 
parteneriat public-privat. 

De competenţa preşedintelui raionu-
lui ţin: 

- semnarea contractelor de partene-
riat public-privat în forma negociată şi 
expedierea în adresa Agenţiei a copiilor 
acestora pentru a fi luate la evidenţă; 

- asigurarea monitorizării şi controlului 

realizării proiectelor de parteneriat pu-
blic-privat în raza unităţii administrativ-
teritoriale respective [3, art. 15, al. (2)]. 

În cazul concesiunii serviciilor publice, 
potrivit Legii 534/1995 cu privire la con-
cesiuni, de competenţa consiliului raio-
nal ţin [2, art. 7, al. (5)]:

- aprobarea listei serviciilor de interes 
public propuse pentru concesionare; 

- aprobarea obiectivelor şi a condiţi-
ilor concesionării, a cerinţelor generale 
privind selectarea concesionarilor; 

- desemnarea membrilor comisiilor de 
selectare a concesionarilor; 

- aprobarea proiectului contractelor 
de concesiune în forma negociată.

De competenţa preşedintelui raionu-
lui ţin [2, art. 7, al. (6)]: 

- semnarea contractelor de concesi-
une în forma negociată şi expedierea în 
adresa Agenţiei a unei copii pentru a fi 
luate la evidenţă; 

- asigurarea monitorizării şi controlu-
lui asupra realizării contractelor de con-
cesiune;

- eliberarea certificatelor de urbanism 
pentru obiectele supuse concesionării, în 
cazurile prevăzute de lege;

- asigurarea elaborării studiilor de fe-
zabilitate. 

Analizând prevederile legale ce ţin de 
gestiunea indirectă (delegată) a servicii-
lor publice, putem observa că decizia fi-
nală privind delegarea de gestiune este 
luată de autoritatea deliberativă, care o ia 
evident în urma unor discuţii şi dezbateri, 
iar cadrul general de asigurare a delegării 
de gestiune (documentaţia aferentă, stu-
diile de fezabilitate, semnarea contracte-
lor etc.) devine responsabilitatea autori-
tăţii executive a administraţiei publice 
locale de nivelul doi. 

În concluzie, putem observa că auto-
rităţile administraţiei publice de nivelul 
doi au în responsabilitatea lor anumite 
categorii specifice de servicii publice, pe 
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care nu le observăm la nivelul unu, şi anu-
me – transportul auto de interes raional, 
asistenţa socială de interes raional, ser-
viciile culturale şi de agrement de inte-
res raional, întreţinerea spaţiilor verzi de 
interes raional etc. În consecinţă, aceste 
autorităţi exercită un rol specific în orga-
nizarea şi gestionarea serviciilor publice. 
Acest rol, deşi nu a fost reflectat pe de-
plin în literatura de specialitate, este sti-
pulat destul de clar în legislaţie. Totodată, 
menţionăm că, în genere, indiferent dacă 
vorbim de autorităţi ale administraţiei 
publice la nivel de raion, municipiu Chi-
şinău sau Bălţi, sau unitate teritorial auto-

nomă, este reglementat după principiile 
general recunoscute – de competenţa 
autorităţilor deliberative ţine înfiinţarea, 
stabilirea normelor şi tarifelor, la necesi-
tate – desfiinţarea serviciilor, iar de com-
petenţa autorităţilor executive – condu-
cerea, coordonarea, controlul activităţii 
acestora cu informarea respectivă a auto-
rităţii deliberative. Totodată, menţionăm 
că autorităţile administraţiei publice de 
nivelul doi oricum joacă un rol important 
în ceea ce priveşte serviciile publice, indi-
ferent de forma de gestiune – directă sau 
delegată, deşi în cazul gestiunii delegate 
acest rol este oarecum mai restrâns.
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SUMMARY
The research purpose is to underline the importance of accurate formulation of the re-

search methodology in the political sciences. Achieving scientific objective results during the 
research process requires comprehensively understanding of essential elements of the aca-
demic process: foundations of a political research, investigative techniques, and main pha-
ses of formulations of the research methodology. Researchers are recommended to compare, 
select and apply the most feasible methodology for their planned scientific researches. In 
this framework, elaboration of research summary with essential element – literature review 
is vital starting point for a researcher. As a result, the formulated research methodology with 
methods, techniques and instruments will allow the researchers to precisely analyze and in-
terpret the collected data, as well as to apply, if needed, strategies on deconstruction and 
reconstruction of study objects to achieve accurate conclusions and results. 

Keywords: scientific research, topic proposal, literature review, research methodology, 
scientific methods, scientific techniques, scientific strategies and approaches.

REZUMAT
Scopul cercetării este de a sublinia importanța formulării corecte a metodologiei de cer-

cetare în ştiințele politice. Obținerea unor rezultate obiective ştiințifice în timpul procesului 
de cercetare necesită înțelegerea cuprinzătoare a elementelor esențiale ale procesului aca-
demic: fundamentele unei cercetări politice, tehnici de investigare şi faze principale ale for-
mulărilor metodologiei de cercetare. Cercetătorilor li se recomandă să compare, să selecteze 
şi să aplice cea mai fezabilă metodologie pentru cercetările ştiințifice planificate. În acest 
cadru, elaborarea Rezumatului de Cercetare cu element esențial - revizuirea bibliografiei 
este un punct de plecare vital pentru un cercetător. Drept urmare, metodologia de cerceta-
re formulată cu metode, tehnici şi instrumente va permite cercetătorilor să analizeze şi să 
interpreteze cu exactitate datele colectate, precum şi să aplice, dacă este necesar, strategii 
de deconstrucție şi reconstrucție a obiectelor de studiu pentru a obține concluzii şi rezultate 
precise.

Cuvinte-cheie: cercetare ştiințifică, rezumatul cercetării, revizuire a bibliografiei, meto-
dologie de cercetare, metode ştiințifice, tehnici ştiințifice, strategii şi abordări ştiințifice.
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Cercetarea ştiințifică este un pro-
ces sistematic de colectare şi analiză a 
informațiilor (datelor) pentru sporirea 
înțelegerii/perceperii fenomenului de 
care suntem interesați. Cu alte cuvinte, 
efectuarea unui studiu ştiințific presupu-
ne organizarea unui algoritm de acumu-
lare a datelor, interpretate prin interme-
diul unei anumite metodologii ştiințifice 
aplicată. Abordarea ştiințifică centrată pe 
cunoaşterea a ceva nou implică o tehnică 
de cercetare, care se bazează pe elabora-
rea schiței cercetării (concept), elabora-
rea metodologiei de cercetare, selectarea 
şi aplicarea metodologiei cu un set de 
metode de cercetare [10].

1. Tehnica cercetării ştiințifice. Cer-
cetarea ştiințifică începe cu o întrebare 
sau cu o problemă de cercetare. Această 
etapă, în linii generale, sporeşte interesul 
către fenomenul studiat, presupune iden-
tificarea lacunelor în cercetările anterioare 
şi identificarea unui paradox ştiințific, tin-
de spre soluționarea acestui paradox sau 
problemei ştiințifice. Formularea proble-
mei ştiințifice este completată de un set de 
întrebări, răspunsurile cărora vor soluționa 
problema. Aceste întrebări sunt numite 
teze pentru susținere sau ipoteze critice.

În cadrul formulării clare a problemei 
ştiințifice şi a tezelor pentru susținere, 
cercetătorul articulează şi scopul cu 
obiectivele cercetării, care de fapt sunt 
reflecția problemei ştiințifice şi a tezelor 
de susținere. Implementarea obiectivelor 
înseamnă identificarea răspunsurilor la 
tezele de susținere. Ultimele contribuie 
la atingerea scopului studiului ştiințific şi 
soluționarea problemei ştiințifice.

Din perspectivă sistemică şi ştiințifico-
metodologică, cercetătorul urmează să 
elaboreze un plan de lucru cu o proce-
dură specifică anume pentru problema 
identificată. Astfel, se recomandă ca pro-
blema principală ştiințifică sa fie diviza-
tă în sub-probleme, în corespundere cu 

obiectivele cercetării. Aceasta presupune 
că cercetarea trebuie să conțină o ipoteză 
ştiințifică, ce înseamnă relații de regulari-
tate/legătură între două fenomene. Este 
important de accentuat că anume confir-
marea sau infirmarea ipotezei în final va 
soluționa problema ştiințifică. În cadrul 
formulării problemei ştiințifice şi ipote-
zei de bază se admite (uneori se reco-
mandă în funcție de strategia cercetării: 
deducția/inducția sau reconstrucția) uti-
lizarea anumitor ipoteze critice existente.

După formularea elementelor concep-
tuale, cercetătorul organizează procesul 
în mod ciclic şi sistemic după cum se re-
comandă: colectarea, analiza, interpreta-
rea rațională a datelor şi concluzionarea 
logică şi obiectivă.

2. Elementele de bază ale unei 
cercetări în ştiințele politice. Studiul 
ştiințific poate fi organizat în mai multe 
moduri. Însă unele elemente ale cercetă-
rii ştiințifice reprezintă o bază fără ajuto-
rul căreia procesul ştiințific va fi dificil de 
organizat şi completat obiectiv. În primul 
rând, cercetătorului îi este recomandat să 
elaboreze Rezumatul temei propuse spre 
cercetare. În mediul academic, acest ele-
ment este unul dintre cele mai complexe, 
care necesită o precizie pentru evitarea 
greşelilor conceptuale şi, în general, un 
faliment al studiului.

Rezumatul temei propuse implică 
formularea temei cercetării, care derivă 
din problema ştiințifică identificată şi 
stabilită. Tema, fiind o reflecție a proble-
mei, joacă un rol important în atragerea 
atenției spre studiul propus. Mediul aca-
demic recomandă în majoritatea cazuri-
lor ca Tema să fie ghidată de o problemă 
specifică (îngustă) şi nu globală. Deseori 
cercetătorii fac astfel de greşeli din cauza 
interesului sporit pentru un anumit do-
meniu şi se axează pe probleme globale 
(ex. soluționarea problemei conflictelor 
internaționale sau soluționarea proble-
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mei încălzirii climatice). De aceea, în pro-
cesul formulării temei, trebuie să fie puse 
următoarele întrebări:

- perioada oferită pentru cercetare;
- volumul studiului propus/stabilit (70, 

100, 150 sau 200 pagini);
- capacitățile mediului academic de a 

oferi surse necesare şi expertiză pe proble-
ma ştiințifică (ex. există studii suficiente pe 
problema conflictului din Kosovo, însă nu 
este clar dacă există informații ştiințifice pe 
conflictul din Kaşmir, pentru că nu a repre-
zentat un interes profund pentru mediul 
academic din spațiul respectiv).

Rezumatul temei propuse trebuie să 
aibă un scop cu obiective clar articula-
te, care răspunde la problema ştiințifică. 
Spre exemplu:

1. Problema ştiințifică formulată ,,Care 
sunt perspectivele Alianței Nord-Atlanti-
ce în cadrul securității regionale a Bazinu-
lui Mării Negre?”

2. Scopul va fi formulat întru 
soluționarea problemei identificate, cum 
ar fi ,,Determinarea perspectivelor Alianței 
Nord-Atlantice în cadrul securității regio-
nale a Bazinului Mării Negre”.

3. Obiectivele vor reflecta elementele 
principale ale scopului, de exemplu:

3.1. Identificarea politicii NATO referi-
tor la Partenerii din Bazinul Mării Negre.

3.2. Identificarea poziției şi politicii 
NATO referitor la politica de securitate a 
Federației Ruse.

3.3. Determinarea poziției NATO refe-
ritor la soluționarea conflictului din Estul 
Ucrainei etc.

Adițional la tema şi scopul cercetării, 
formularea ipotezei ştiințifice este un ele-
ment vital academic. Acesta presupune 
formularea legăturii ipotetice între două 
(pot fi mai multe) fenomene propuse 
spre studiere. Acceptul sau respingerea 
ipotezei ştiințifice de studiu va soluționa 
problema ştiințifică. Spre exemplu, ipo-
teza poate fi formulată  în felul următor 

,,Rolul  Alianței Nord-Atlantice în Bazinul 
Mării Negre va fi sporit în urma anexării 
Peninsulei Crimeea de către Federația 
Rusă şi a incertitudinilor Republicii Turcia 
referitoare la SUA, UE şi conflictul din Si-
ria”. Eficacitatea scopului şi ipotezei stu-
diului presupune stabilirea delimitărilor 
şi limitărilor propuse spre cercetare. De-
limitarea presupune frontierele fenome-
nului de cercetare (eşantionul datelor). 
Limitările cercetării presupune ce nu vor 
fi studiate şi cauzele unor astfel de oco-
liri. Totodată, rezumatul temei propuse 
trebuie să formuleze elementele de in-
vestigare (specificul) pentru axarea cer-
cetării pe anumite elemente calitative şi 
cantitative. 

În acest proces este important pen-
tru cercetător să se ghideze de tezele de 
susținere ce justifică problema ştiințifică 
(asumările autorului, predicție, presu-
punere), care vor reflecta baza schiței 
studiului. Întru atingerea obiectivității 
şi preciziei este vital ca rezumatul temei 
să fie interdependent cu informația co-
lectată. Una dintre cerințele academice 
este formularea simplă şi clară a proble-
mei cercetării, ce deosebeşte o cercetare 
ştiințifică de o simpla analiză de experti-
ză. Soluționarea problemei ştiințifice de-
vine importantă prin noutatea ştiințifică, 
originalitate, fezabilitate, semnificație 
teoretică şi valoarea aplicativă. În final, 
soluționarea problemei ştiințifice trebu-
ie să avanseze cunoştințe – contribuie la 
dezvoltarea ştiinței.

Un element-cheie al rezumatului te-
mei de cercetare este formularea proble-
mei ştiințifice. Aceasta poate fi formulată 
prin prisma mai multor abordări, după 
cum urmează:

1. Istoriografică – procesul analizei bibli-
ografiei de specialitate pe tema propusă. 

2. Teoretică ale Empirismului – obser-
varea fenomenului studiat pe o perioadă 
îndelungată.
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3. Practică – participarea la conferințe 
ştiințifice de specialitate.

4. Analizei concluziilor mediului aca-
demic pronunțate pe fenomenul studiat.

5. Analizei concluziilor mediului de 
experți pronunțate pe fenomenul studiat.

Totodată, este de menționat că studiul 
bibliografic (istoriografia) este o abordare 
esențială pentru atingerea obiectivității 
în percepția rațională a situației în dome-
niul de cercetare.

Astfel, studiul bibliografic în mediul 
academic analizează situația în domeniul 
de cercetare, identifică părțile terțe, lacu-
nele şi paradoxurile în domeniul de stu-
diu. Drept finalitate, istoriografia deter-
mină sau revizuieşte problema ştiințifică 
şi obiectul de cercetare stabilite anterior. 
În acest scop, în procesul identificării şi 
revizuirii literaturii de specialitate, cerce-
tătorului îi este recomandat:

1. Bibliografia să fie sistematizată şi ca-
talogată în surse:

1.1 Primare (cercetări recente, nemij-
locit, la obiectul de studiu).

1.2 Secundare (tangență cu obiectul 
de studiu): monografii, disertații,  invenții, 
referate, articole, pentru că fiecare dintre 
ele au valoarea sa ştiințifică (ex. cercetări/
studii academice recente).

1.3 Materiale de referință (statistică, 
opinii, interviuri, conferințe).

2. Bibliografia să fie sistematizată pe 
anumite perioade de timp în relație cu 
fenomenul studiat: axa de timp sau cro-
nologie.

3. Bibliografia să fie catalogată tema-
tic pe spațiul geografic (ideologic) pen-
tru că spațiul academic poate fi ideologic 
sau subiectiv/relativ referitor la anumite 
fenomene politice (ex. conflictul din Ko-
sovo).

4. Bibliografia să fie sistematizată pe 
şcoli conceptuale/ştiințifice pentru identi-
ficarea diferitor viziuni în spațiul academic.

O cercetare ştiințifică are atât criterii 

de succes, cât şi probleme care pot avea 
ca rezult eşecul cercetării. Astfel, criteriile 
succesului academic pot fi următoarele:

1. Scopul este formulat precis cu limi-
tările cercetării clar definite. 

2. Procesul cercetării este clar şi poate 
fi verificat de alții (conducător ştiințific, 
colegi).

3. Schița/proiectul (concepția studiu-
lui) determinat este clar vizibilă. 

4. Informația (datele) este analizată şi 
explicată cât mai simplu. 

În final, concluziile cercetării sunt cla-
re, fără dubii şi complexitate, precum şi 
justificate cu argumente şi dovezi sufi-
ciente fără a pune întrebări adiționale. 
Drept exemplu al unei cercetări clare, 
poate fi recomandată următoarea schiță 
(concept) de studiu:

A. Introducere – Despre ce scriu 
(concepția studiului).

B. Capitol I – Definirea/descrierea Pro-
blemei ştiințifice.

C. Capitol II – Analiza Problemei (De ce 
e problemă? Identificați Variabilele De-
pendente sau Independente sau Meca-
nismul Cauzativ).

D. Capitolul III – Sinteza concluziilor 
din analiza problemei, explicații, prezi-
ceri, propuneri, concluzii pe problemă.

E. Concluzii Generale – Despre ce am 
scris (cum a fost soluționată problema 
ştiințifică).

Totodată, un studiu poate avea 
dificultăți în soluționarea problemei 
ştiințifice spre cercetare. Unele dintre ele 
sunt: problema ştiințifică a fost formula-
tă în termenii unei întrebări închise (răs-
puns Da sau Nu); compararea şi corelarea 
informației nu corespunde temei cercetă-
rii; problema ştiințifică este una egocen-
trică şi nu prezintă interes pentru mediul 
academic sau societate, unde se efectu-
ează cercetarea; există conflict de interes 
a cercetătorului față de problema studi-
ată, ce face o glisare spre subiectivitate 
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din motivul ocolirii raționalități depline 
(ex. persoana este din zona conflictului 
pe care îl studiază).

3. Etapele elaborării metodologi-
ei de cercetare în ştiințele politice. 
O cercetare ştiințifică, după cum a fost 
menționat anterior, presupune un algo-
ritm de acțiuni pentru a atinge scopul 
cercetării, acesta bazându-se pe: colecta-
rea, analiza, interpretarea rațională a da-
telor şi concluzionarea logică şi obiectivă.

Acest proces algoritmic presupune 
elaborarea şi aplicarea metodologiei 
ştiințifice. În asemenea  mod se recoman-
dă să fie aplicate următoarele etape:

1. Identificarea şi colectarea informa-
ției suficiente.

2. Elaborarea sau optimizarea ipotezei.
3. Elaborarea metodologiei cerce-

tării (selectarea strategiei, metodelor 
ştiințifice şi tehnicilor de cercetare).

4. Compararea metodologiei, selec-
tarea metodologiei şi aplicarea metodo-
logiei în practică pentru concluzionare 
practică (testare, experiment, elaborarea 
teoriei).

Astfel, cercetătorul începe cu pri-
ma etapă – identificarea şi colectarea 
informației. În acest context, informația 
se identifică prin colectarea unui set bi-
bliografic la tema propusă prin interme-
diul bibliotecilor, arhivelor accesibile, cu-
legerilor conferințelor ştiințifice, surselor 
electronice, informației din mass-media. 
Cu alte cuvinte, este acumulată o gamă 
mare de informație primară şi secundară, 
care are tangență cu tema propusă. Con-
secutiv, cercetătorului îi este recomandat 
să colecteze informația relevantă pentru 
tema propusă prin studierea situației din 
domeniul de interes. Aceasta presupu-
ne colectarea şi sistematizarea tezelor, 
ipotezelor, teoriilor politice şi a relațiilor 
internaționale din domeniul de studiu. 
Este important să fie colectate faptele 
principale, dovezile, argumentele şi con-

cluziile acceptate (ştiințifice/expertiză/
politice), ce au un efect asupra temei cer-
cetării. Un suport adițional în procesul 
colectării informației este colectarea opi-
niilor şi efectuarea content analizei a mai 
multor surse din domeniul temei de cer-
cetare. Rezultatul identificării şi colectării 
informației la tema propusă este analiza 
în domeniu şi definirea problemei de cer-
cetare (lacună sau un interes adițional în 
cazul studiul explorator).

În acest context, rezultatului definirii 
problemei de cercetare este elaborarea 
sau optimizarea ipotezei ştiințifice, ce 
este o presupunere a cercetătorului pri-
vind descrierea problemei sau propune-
rea soluționării problemei (fără dovezi de 
acceptare sau respingere – pur teoretic). 
În scopul preciziei se trece în revistă bi-
bliografia pentru a vedea dacă ipoteza 
respectivă deja a fost confirmată sau ipo-
teza necesită o revizuire. În caz de necesi-
tate, cercetătorul apelează la surse bibli-
ografice adiționale.

În urma studiului bibliografic, a defi-
nirii problemei de cercetare şi formulării 
ipotezei, cercetătorul elaborează meto-
dologia cercetării, ce presupune o strate-
gie, anumite abordări ale temei propuse, 
metode şi tehnici de cercetare. Aceasta, 
la fel, este un element complex şi, totoda-
tă, esențial pentru stabilirea bazei efec-
tive şi eficiente a cercetării, precum şi a 
preciziei în concluziile atinse. În procesul 
elaborării metodologiei este necesar să 
fie întreprinşi următorii paşi:

1. Stabilirea tipului de studiu – de-
scriptiv, explicativ sau predictiv.

2. Stabilirea naturii studiului – explora-
toriu sau teoretic-ipotetic – prin identifica-
rea mecanismului cauzativ şi soluționarea 
unor probleme de cauzalitate.

3. Decizia referitoare la strategia de 
cercetare:

a. Deductivă (multe cazuri, sunt cu-
noscute variabilele dependente), sau
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b. Inductivă (nu sunt cunoscute vari-
abilele dependente; este necesară o teo-
retizare-generalizare; sunt cazuri particu-
lare, care necesită o predicție şi concluzie 
logică).

4. Pronunțarea asupra modului de cer-
cetare Longitudinal (axa de timp istorică, 
etapele, perioade de timp) sau Transver-
sal (situația actuală).

Metodologia cercetării presupune 
trei niveluri diferite de cercetare ştiinţi-
fică: nivelul teoretic (aparatul concep-
tual-categorial din domeniu/ipoteze), 
nivelul tehnic (metode/tehnici/instru-
mente) şi nivelul epistemologic (specifi-
cul cunoaşterii şi descoperirilor/abordări) 
[3, p. 5-7]. Astfel, metodologia de cerceta-
re foloseşte metode de cercetare, tehnici 
de lucru, instrumentarul de lucru pentru 
analiza şi interpretarea datelor, precum şi 
strategii de construcţie sau reconstrucţie 
(deconstrucție) teoretică. 

În acest context, cercetătorul trebuie 
să decidă asupra metodelor principale, 
care vor fi folosite: generale, particulare şi 
specifice. Un element esențial este selec-
tarea delimitării metodelor conceptuale 
de cercetare: 

- cantitative – cu orientare de tip po-
zitivist-explicativ (ancheta, experimentul, 
date statistice), şi 

- calitative – cu orientare de tip tema-
tic-fenomenologic (observaţia, studiul de 
caz etc.)

Selectarea metodelor va determina 
tehnicile şi instrumentele de lucru pentru 
cercetare. Tehnicile de lucru în cercetare 
reprezintă modul de abordare a proble-
mei ştiințifice şi, respectiv, a fenomenelor 
supuse cercetării. Există mai multe tehnici, 
însă în cadrul acestui articol sunt recoman-
date următoarele tehnici de cercetare:

- documentarea teoretică pentru înțe-
legerea conceptului studiului pe deplin;

- gestionarea practică prin experi-
ment, aplicarea metodelor şi teoriilor 

asupra fenomenului studiat în mod em-
piric sau teoretic;

- prezentări verbale.
Instrumentul reprezintă elementul 

practic al unor metode selectate (ex: 
chestionarul este instrumentul anchetei, 
ghidul de observaţie este instrumentul 
pentru metoda observaţiei).

Aplicarea unui astfel de algoritm şi a 
elementelor metodologiei va permite cer-
cetătorului să ajungă mai rapid, în mod 
rațional, la concluzii obiective şi logice.

4. Selectarea şi aplicarea metodo-
logiei (metodelor). În urma stabilirii 
modului de cercetare şi elaborării dife-
ritor metodologii, în funcție de aborda-
rea problemei ştiințifice, următorul pas 
al procesului de cercetare presupune ca 
metodologiile elaborate să fie comparate 
în scopul selectări celei mai fezabile pen-
tru aplicarea asupra fenomenului.

În cadrul procesului de selectare a me-
todologiei, ce conține un set de metode/
tehnici şi instrumente, cercetătorul deci-
de conceptual asupra strategiei de cer-
cetare (modul de interpretare şi conclu-
zionare) în funcție de datele identificate, 
colectate şi analizate. Strategia poate fi 
formată din mai multe criterii: tip de stu-
diu şi variabile cunoscute. Strategia poa-
te fi stabilită conceptual:

1. Deducția - de la general la particular:
 Teoria – Ipoteza – Testarea – Observa-

rea – Confirmată/Infirmată.
2. Inducția – de la particular la general:
Observarea – Ipoteza – Teoria –Testarea 

– Confirmată/Infirmată.
3. Reconstrucția – studiul teoretic de 

acumulare a cunoştințelor, transferate in-
tuitiv în formă logică pentru înțelegerea 
prin raționalitate şi interpretare a feno-
menului studiat [4].

O altă decizie poate fi şi selecția între 
metodele cantitative sau calitative. Me-
todologia, axată pe strategia metodică 
cantitativă, va explica şi face predicție 
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prin testarea teoriilor cunoscute în ca-
drul fenomenului studiat. Esențial este că 
variabilele sunt cunoscute şi există mul-
te exemple, date, statistici care permit 
desfăşurarea analizei prin experimente şi 
testări. Această strategie implică aborda-
rea deductivă. În cazul strategiei metodi-
ce calitative, studiul are drept scop să de-
scrie şi să explice anumite elemente ale 
fenomenului studiat. Strategia respectivă 
are scopul teoretizării cunoştințelor prac-
tice şi dezvoltării unei teorii noi pentru 
că variabilele nu sunt cunoscute, precum 
şi există exemple limitate. Ca tehnică, se 
propune observarea (mod empiric) şi in-
terviul/documentarea. Baza acestei stra-
tegii este abordarea inductivă, pentru că 
presupune o teoretizare tematică.

Astfel, în rezultatul comparării şi se-
lectării metodologiei, cercetătorul aplică 
în practică metodele, tehnicile şi instru-
mentele de lucru pentru atingerea unor 
rezultate empirice sau teoretice. Ulteri-
or, informațiile obținute sunt analizate, 
comparate cu descoperirile anterioare şi 
interpretate rațional în scopul formulării 
concluziilor logice. Este important să nu 
fie confundată identificarea corelării între 
două variabile cu un posibil lanț de me-
canism cauzativ (Variabila Independentă 

şi Variabila Dependentă) [4]. În rezultatul 
interpretării raționale şi concluzionări-
lor logice, ipoteza este susținută practic 
(acceptată/confirmată) sau respinsă. În 
condițiile ultimului rezultat (respingere), 
cercetătorul decide asupra efectuării unui 
ciclu adițional de cercetare sau reformulă-
rii ipotezei [12].

Concluzie. O cercetare ştiințifică re-
prezintă un studiu sumar sistemic şi ciclic 
prin care se colectează informația/datele; 
se formulează problema ştiințifică şi tezele 
de susținere (întrebările de cercetare); se 
formulează ipoteza; se stabilesc scopul şi 
obiectivele de cercetare; se elaborează şi 
se selectează metodologia cercetării, care 
se aplică asupra fenomenului studiat. În fi-
nal, interpretarea datelor practice în urma 
aplicării metodologiei produc concluzii 
asupra problemei ştiințifice, care trebuie să 
fie soluționată, descrisă sau explicată. Con-
cluziile studiului trebuie să reflecte obiecti-
vele cercetării şi să răspundă la întrebările 
autorului formulate în introducere, care 
sunt teze (asumări) pentru susținere. Stu-
diul poate să conțină recomandări aplica-
tive, în funcție de natura cercetării, şi re-
comandări pentru o investigare ulterioară. 
Ultima va servi temei pentru alți cercetă-
tori întru dezvoltarea temei abordate.
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SUMMARY
The article deals with the forming of SMART Specialization Strategy in Ukraine and im-

plementation of the European Experience in this field. The regional SMART Specialization 
(RIS 3) is a model of structural change that should ultimately lead to the diversification of the 
region’s economy through the development of new lines of production. The result is much 
broader than just technological modernization of the basic industries.

Keywords: SMART conception, SMART Specialization Strategy, region, socio and economic 
development of regions, forming SMART Specialization Strategy, EU, European Integration.

REZUMAT
Articolul tratează formarea Strategiei de specializare SMART în Ucraina şi aplicarea 

experienței europene în acest domeniu. Specializarea regională SMART (RIS 3) este un model 
de schimbare structurală care ar trebui să conducă în cele din urmă la diversificarea econo-
miei regiunii prin dezvoltarea de noi linii de producție. Rezultatul este mult mai amplu decât 
doar modernizarea tehnologică a industriilor de bază.

Cuvinte-cheie: Concepția SMART, Strategia de specializare SMART, regiune, dezvoltarea so-
cio-economică a regiunilor, formarea Strategiei de specializare SMART, UE, integrare europeană.
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Введение. С момента подписания 
Договора об ассоциации с ЕС, для Укра-
ины очень важной определяющей даль-
нейшего сотрудничества и интеграции 
является включение в экономические 
процессы и рынок ЕС и обеспечение 
присоединения к глобальным цепям 
добавленной стоимости. Для оптими-
зации этих процессов в ЕС существует 
методика формирования так называе-
мых стратегий SMART-специализации 
регионов. 

Применение этого нового подхода 
так же один из элементов сотрудниче-
ства в рамках Европейской политики 
соседства. Такая стратегия дает доступ 
к использованию европейских струк-
турных и инвестиционных фондов. По-
этому в Украине с 2016 года ведется 
активная работа по разработке таких 
стратегий и уже есть опыт их внедре-
ния в пилотных областях Украины [1]. 

Для большинства стран ЕС такие 
стратегии позволили применять новые 
механизмы развития регионов и тер-
риторий, стимулировать инновации и 
технологии, в целом очень позитивно 
повлияли на модернизацию всего про-
мышленного комплекса и сферы услуг в 
Европе. 

Основная часть. Определение мас-
штаба SMART-специализации являет-
ся очень важным моментом, посколь-
ку заинтересованные стороны могут 
иметь разные ожидания и цели. Зада-
чей SMART-специализации является 
достижение максимальной эффектив-
ности и полезности для всех субъек-
тов региона. Независимо от того, ка-
кие субъекты включены в стратегию 
SMART-специализации, она должна 
быть интерактивной и согласованной, 
так как инновационный процесс – это 
коллективное усилие, в котором успех 
достигается благодаря способностям и 
ресурсам субъектов [3].

Для регулирования процессов 
формирования стратегий SMART-
специализаций и координации поли-
тики в этой сфере в ЕС создана специ-
альная структура - Joint Research Center 
(JRC) при Европейской Комиссии [5].

Отдельными направлениями кон-
сультаций этого исследовательского 
центра являются [5]:

- «Деятельность Объединенного ис-
следовательского центра по расшире-
нию и интеграции: развитие SMART-
специализации в Украине, Молдове, 
Сербии» (руководитель Моника Мату-
сяк);

- «Экономический, инновационный и 
научный потенциал трех пилотных ре-
гионов Украины» (эксперт JRC Габриэл-
ла Фиори).

Согласно с этими направления-
ми были показаны подходы к SMART-
специализациям регионов Украины как 
одного из ключевых компонентов усло-
вий сотрудничества Украины и ЕС в кон-
тексте Европейской политики сосед-
ства о предоставлении возможностей 
использования европейских структур-
ных и инвестиционных фондов.

Согласно информационно-аналити-
ческим отчетам этого центра Украине 
предоставляются возможности включе-
ния в уже созданную платформу SMART-
специализации – Smart Specialization 
Platform S3P [5].

Указанная платформа предусматри-
вает сотрудничество и взаимопонима-
ние между всеми участниками (научные 
учреждения, органы государственной 
власти, общественный и частный секто-
ры), которые могут быть потенциально 
заинтересованы в разработке и реали-
зации стратегии SMART-специализации 
региона в рамках сотрудничества с от-
дельными регионами ЕС и странами-со-
седями.

Следует сказать, что политика спло-
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ченности Европейской Комиссии име-
ет целью уменьшить разногласия и 
обеспzПо этой причине на протяжении 
2014-2020 годов разработка страте-
гии интеллектуальной специализации 
(RIS3) является необходимым условием 
для получения финансирования из Ев-
ропейского фонда регионального раз-
вития (ЕФРР) [2].

Платформа разумной специализации 
(S3P) помогает государствам-членам и 
отдельным регионам разрабатывать, 
внедрять и усовершенствовать свои 
стратегии интеллектуальной специали-
зации RIS3. Сюда входит определение 
уникальных собственных направлений 
конкурентоспособности, решение ос-
новных общественных вызовов, фор-
мирования ориентированного на по-
требности региона бизнеса, содействие 
развитию инновационных партнерств, 
координация между различными за-
интересованными сторонами в реги-
ональном социуме, выравнивание ре-
сурсов и стратегий между частными и 
государственными субъектами различ-
ных уровней управления.

Платформа «Интеллектуальная спе-
циализация S3» была образована в 2011 
году после Сообщения Комиссии «Реги-
ональная политика содействия разум-
ном росту в Европе 2020» (COM (2010) 
553 final) [2].

Ее основная деятельность заключа-
ется в предоставлении информации, 
методологий, экспертизы и рекоменда-
ций для национальных и региональных 
политик, а также в содействии академи-
ческим дискуссиям по поводу концеп-
ции разумной интеллектуальной спе-
циализации.

Роль этой платформы была высоко 
оценена в Сообщении Комиссии «Уси-
ление инноваций в регионах Европы: 
стратегии устойчивого и всеобъемлю-
щего развития» (COM (2017) 376 final) и 

признана лучшей практикой Европей-
ской премии общественного сектора 
[2].

Следует отметить, что страны ЕС 
имеют опыт формирования и реализа-
ции SMART-специализаций. Региональ-
ные инновационные стратегии стран-
членов ЕС традиционно состояли в 
основном из горизонтальных методов 
индустриальной политики, которая, 
в свою очередь, была нейтральной в 
секторальном и отраслевом смысле и 
направлена на улучшение общих ра-
мочных условий и возможностей для 
инновационного развития. Например, 
такими, как развитие университетов и 
человеческих ресурсов, защита прав 
интеллектуальной собственности, со-
ответствующая научно-исследователь-
ская и IT-инфраструктура, обеспечение 
конкуренции и открытости и т. д. Но за 
последнее пятилетие ключевое место 
в политике инновационного развития 
и интеграции  как отдельных стран, так 
и всего Европейского Союза, занима-
ет новая стратегия, которая сохраня-
ет традиционный акцент на горизон-
тальных мероприятиях, но добавляет 
новую «логику», связанную со SMART-
специализацией. 

Именно SMART-специализация фо-
кусируется на вертикальной, а не ней-
тральной логике государственного ре-
гулирования, так как предусматривает 
процесс выявления и отбора привле-
кательных сфер для контроля, техно-
логий, подсистем, которые могли бы 
способствовать инновационному раз-
витию конкретных регионов.

В предложении Европейской Ко-
миссии относительно политики спло-
чения на период 2014-2020 годов по-
требность в инновациях стала одной из 
приоритетных для регионов [4]. Комис-
сией было предложено от националь-
ных и региональных органов власти 
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осуществить подготовку стратегий ис-
следований и инноваций в интересах 
SMART-специализации для укрепления 
региональной инновационной систе-
мы, таким образом максимизируя выго-
ды от роста коммерциализации знаний 
в регионе. Выполнение этих стратеги-
ческих инициатив происходит из-за 
применения тематического подхода к 
созданию инновационной стратегии и 
инновационной политики в регионе.

Принятый тематический подход кор-
релирует с основными принципами Ев-
ропейской Комиссии в сфере так назы-
ваемых региональных инновационных 
стратегий третьего поколения, опубли-
кованные в декабре 2011 года Гене-
ральной дирекцией по региональной 
политике в рамках инициативы «Smart 
Specialisation Platform» [5].

Он отражает положения Европей-
ской Комиссии о том, чтобы обновлен-
ные региональные инновационные 
стратегии основывались на идее четы-
рех „С” [3]:

1) choices (выбор) - указание коли-
чества инвестиционных приоритетов 
о предпринимательском потенциале и 
перспективные направления специали-
зации;

2) competitive advantage (конкурент-
ные преимущества) - построение на те-
кущей экономической специализации 
региона и мобилизации талантов бла-
годаря сочетанию потребности и воз-
можности сектора исследований и раз-
вития промышленности и бизнеса;

3) critical mass (критическая масса) 
- направление на развитие мирового 
класса кластеров и создание простран-
ства для различных межсекторных 
связей, ускоряющие процессы дивер-
сификации в условиях роста участия в 
межрегиональных сетях;

4) collaborative leadership (коллек-
тивное руководство) - включение в 

инновационные процессы не только 
учебных заведений, компаний и госу-
дарственных органов, но и пользовате-
лей инноваций.

Национальные/региональные ис-
следовательские и инновационные 
стратегии разумной специализации 
(стратегии RIS3) - это интегрированные 
программы экономических преобразо-
ваний, разработанные с учетом мест-
ных условий и ресурсов. Они строятся 
на политической поддержке и инвести-
циях в ключевые национальные/регио-
нальные приоритеты, потребностях по 
развитию и основаны на знаниях [2].

Они создают, опираясь на сильные 
стороны каждой страны/региона, кон-
курентные преимущества и потенциал 
усовершенствования, поддерживают 
технологические и практические инно-
вации и направлены на стимулирова-
ние инвестиций частного сектора.

Такие стратеги наиболее широко 
привлекают заинтересованных участ-
ников и поощряют инновации и экс-
перименты. Они аргументированы и 
включают глубокие системы монито-
ринга и оценки.

В Украине внедрение концепции 
старт-специализации развития реги-
онов только начинает набирать обо-
роты, причем в основном благода-
ря усилиям институтов ЕС. Поэтому 
SMART-специализация в Украине на 
современном этапе – это часть усилий 
Европейского Союза в содействии раз-
витию украинских регионов и помощи 
в преодолении длительного экономи-
ческого спада. На счету европейских 
стран уже около двух сотен внедрен-
ных стратегий SMART-специализации, и 
число это продолжает расти высокими 
темпами.

Выводы. Для Украины преимуще-
ством такого подхода является присо-
единение областей к сети регионов ЕС, 
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привлечения инвесторов в области, 
увеличение количества совместных 
проектов с ЕС, поддержка регионов в 
процессе экономической трансформа-
ции и согласования профессионально-
го потенциала с условиями рыночной 
экономики.

После проведения детального ана-
лиза данных в различных сферах по 
методике европейских специалистов 
в пилотных областях Украины и по-
сле анализа результатов «процесса 
предпринимательского открытия» 
(entrepreneurial discovery process), пла-
нируется адаптировать методику ЕС к 
особенностям Украины.

Следующим шагом должна быть 
подготовка украинских экспертов 
для возможности введения SMART-
специализации во всех других обла-
стях Украины. Учитывая разработку 
стратегий регионального развития по-
сле 2021, наличие в областях SMART-
специализации поможет эффективнее 
использовать имеющиеся ресурсы, раз-

вивать уникальные стороны и совер-
шенствовать систему стратегического 
планирования в регионах.

Концепция SMART-специализации 
предусматривает взаимосвязь между 
наукой, образованием и экономикой, 
хотя в контексте регионального раз-
вития можно говорить об отношениях 
между бизнесом, научными учрежде-
ниями и общественной сферой. 

Таким образом, цель SMART-
специализации - это оптимальное ис-
пользование потенциала отдельных 
регионов и стран путем максимального 
приспособления возможных направ-
лений развития науки и образования 
в этих регионах или странах в рамках 
имеющихся конкретных социально-эко-
номических условий. То есть направле-
ния государственного регулирования в 
такие инициативы, мероприятия и про-
екты, которые создают специализацию 
в регионе или стране, или развитие ба-
зовых технологий или продуктов и ус-
луг с использованием этих технологий.
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SUMMARY
This article consists of a brief analysis of the matter concerning the category of interna-

tional sources of labor law with reference to ILO conventions ratified by the Parliament of 
the Republic of Moldova; to the instruments adopted by the Council of Europe; to treaties or 
conventions concluded by our country with other states, that regulate aspects of labor law. 
Also, a comprehensive analysis was carried out upon the structure of the International Labor 
Organization, which contributed to the formation of an international labor law, highlighting 
its evolution, activity and role in promoting its labor and social security policy.

Keywords: source of law, international treaty, convention, recommendation, ratification.

REZUMAT
În articolul dat se realizează o analiză succintă a materiei ce vizează categoria izvoarelor 

internaționale ale dreptului muncii cu referire la convențiile OIM ratificate de către Parla-
mentul Republicii Moldova; la instrumentele adoptate de către Consiliul Europei; la tratatele 
sau convențiile încheiate de țara noastră cu alte state prin care sunt reglementate aspecte 
din dreptul muncii. Amplu s-a analizat structura Organizaţiei Internaţionale a Muncii, care a 
contribuit la formarea unei legislații internaționale a muncii,  evidențiindu-se evoluția, acti-
vitatea şi rolul ei în promovarea politicii sale in materie de muncă şi securitate socială.  

Cuvinte-cheie: izvor de drept, tratat internațional, convenție, recomandare, ratificare.

Din categoria izvoarelor internaţionale 
ale dreptului muncii fac parte:  a) conven-
ţiile şi recomandările Organizaţiei Internaţi-
onale a Muncii, ratificate de către ţara noas-
tră; b) instrumentele adoptate de Consiliul 
Europei, cu condiţia că ele au fost ratificate 
de Parlamentul Republicii  Moldova; c) tra-
tatele sau convenţiile încheiate de Repu-
blica Moldova cu alte state  prin care sunt 
reglementate aspecte din domeniul muncii.

Organizaţia Internaţională a Muncii 
(în continuare – OIM) este organizaţia  pro-
movării drepturilor omului, care a fost cre-
ată la 11.04.1919, ca organizaţie autonomă 
asociată la Societatea Naţiunilor. Actul său 
constitutiv – Constituţia Organizaţiei Inter-
naţionale a Muncii – a fost încorporat, ca 
parte a XIII-a, în Tratatul de pace cu Ger-
mania de la Versailles şi reluat în celelalte 
tratate de pace. Constituţia OIM a preluat 
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unele idei şi concepţii  formulate în cadrul 
Asociaţiei Internaţionale pentru Legislaţia 
Muncii, fondată în Basel (1901). Propaga-
rea ideii de constituire a unei  aşa organi-
zaţii internaţionale, care s-ar  preocupa de 
problemele muncii, a fost realizată încă în 
secolul al XIX-lea de către doi industriaşi, 
Robert Owen (1771-1853) din Wales şi Da-
niel Legrand (1783-1859) din Franţa [1].

În Rusia, Robert Owen a fost contestat 
că ar fi unul dintre promotorii ideii de crea-
re a unui for internaţional în sfera raportu-
rilor juridice de muncă. Astfel, savantul rus 
Kravcenko N. N. (Кравченко Н. Н.) a presu-
pus că socialistul şi utopistul englez Robert 
Owen, în momentul adresării sale, prin 
două memorii, către suveranii Sfintei Ali-
anţe, urmărea doar scopul de a-i informa 
pe aceştia despre condiţiile de existenţă 
ale muncitorilor, condiţii care, la momen-
tul respectiv, nu erau pe măsura demnităţii 
omeneşti. Kravcenko N. N. a afirmat că, de 
fapt, adevăratul precursor al ideii de ela-
borare a legislaţiei internaţionale a muncii 
a fost francezul J. A. Blanqui (1798-1854), 
care a formulat-o  pe la sfârşitul anilor 30 ai 
secolului al XIX-lea [2].

Totuşi, împărtăşim convingerea că Ro-
bert Owen a adus un aport semnificativ 
la formarea unei legislaţii internaţionale a 
muncii. În plus, filozoful german Friedrich 
Engels, în lucrarea sa Dezvoltarea socia-
lismului de la utopie la ştiinţă (1880) [3], a 
subliniat că toate mişcările sociale, toate 
progresele efective care s-au realizat, la în-
ceputul secolului al XIX-lea, în Anglia în in-
teresul muncitorilor sunt legate de numele 
lui Robert Owen.

Astfel, în 1819, datorită eforturilor de-
puse de el timp de 5 ani, a fost adoptată 
cea dintâi lege cu privire la limitarea mun-
cii femeilor şi copiilor la fabrici  (Bill-ul 
prezentat din iniţiativa lui Robert Owen 
în iunie 1815 a fost adoptat de Parlament 
abia în iulie 1819 şi atunci într-o formă 
trunchiată. Bill-ul care reglementa mun-

ca în manufacturile de bumbac interzicea 
munca copiilor sub 9 ani, limita la 12 ore 
ziua de muncă pentru persoanele sub 18 
ani şi stabilea pentru toţi muncitorii două 
pauze: pentru micul dejun şi pentru prânz, 
în total, o oră şi jumătate.). De asemenea, 
Owen a prezidat primul congres în cadrul 
căruia trade-union-urile (de la cuvântul 
englezesc trade-union, prin care, în Ma-
rea Britanie, este desemnat sindicatul care 
grupează muncitorii din aceeaşi ramură 
de activitate) din întreaga Anglie s-au unit 
într-o singură mare uniune sindicală.

În doctrina română [4], printre precur-
sorii ideii unei legislaţii internaţionale a 
muncii sunt amintiţi filozoful englez Robert 
Owen, francezii J. A. Blanqui, L. R. Villermé, 
Daniel Legrand şi belgianul E. Ducpétiaux.

În preambulul Constituţiei OIM se men-
ţionează că pacea universală „nu poate 
fi obţinută decât pe justiţia socială”, iar 
condiţiile de muncă injuste pun în pericol 
pacea şi armonia universală. Scopurile şi 
obiectivele OIM au fost stabilite şi expuse 
în Declaraţia adoptată la cea de-a XI-a sesi-
une a Conferinţei generale care a avut loc 
la Philadelphia în lunile aprilie şi mai 1944. 
Printre principiile fundamentale enunţate 
în Declaraţie,  şi care stau la baza activităţii 
OIM, se numără: a) munca nu este o marfă; 
b) libertatea de exprimare şi de asociere 
este o condiţie indispensabilă a unui pro-
gres susţinut; c) sărăcia, acolo unde există, 
constituie un pericol pentru prosperitatea 
tuturor.

În anul 1946, OIM a devenit o instituţie 
specializată a ONU care se preocupă de 
aplicarea, pe plan internaţional, a politicii 
sale în materie de muncă şi politică (secu-
ritate) socială. 

În prezent, OIM numără 178 de state-
membre, Republica Moldova aderând la 
OIM în 1995  [5].  

Reprezentarea în cadrul OIM se înte-
meiază pe o structură tripartită, la lucrările 
sale participând din partea fiecărui stat doi 
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reprezentanţi ai guvernului, un reprezen-
tant al patronilor şi unul al sindicatelor.

În acest context de remarcat faptul că 
tripartismul este un principiu fundamental 
al activităţii OIM, unica structură interna-
ţională care funcţionează în această for-
mulă 2-1-1, astfel, la luarea deciziilor şi în 
organele de conducere ale OIM participă 
nu doar reprezentanţii guvernelor, ci şi re-
prezentanţii organizaţiilor reprezentative 
ale angajatorilor şi ale lucrătorilor.  În plus, 
OIM a stabilit necesitatea colaborării salari-
aţilor şi patronilor la elaborarea şi aplicarea 
politicilor sociale şi economice în fiecare 
ţară. În acest sens, observăm că, potrivit 
Convenţiei OIM nr. 144/1976 privind con-
sultările tripartite pentru aplicarea norme-
lor internaţionale ale muncii, se dispune 
organizarea unor consultări eficiente, cel 
puţin o dată pe an, între reprezentanţii gu-
vernului, ai patronatului şi ai sindicatelor 
pentru punerea în aplicare a normelor in-
ternaţionale ale muncii. Natura şi formele 
procedurale ale consultărilor pot fi stabi-
lite în raport cu practica naţională, după 
consultarea celor mai reprezentative orga-
nizaţii sindicale şi  patronale.

În cazul Republicii Moldova, care a ra-
tificat Convenţia în cauză prin Hotărârea 
Parlamentului Republicii Moldova nr. 593-
XIII din 26.09.1995, s-a optat pentru încre-
dinţarea unor asemenea atribuţii Comisiei 
naţionale pentru consultări şi negocieri co-
lective, instituită în temeiul Legii Republicii 
Moldova nr. 245/2006 „Privind organizarea 
şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru 
consultări şi negocieri colective, a comisii-
lor pentru consultări şi negocieri colective 
la nivel de ramură şi la nivel teritorial” [6]. 

Conform acesteia, Comisia menționată 
are, între alte atribuţii, obligaţia de a su-
praveghea îndeplinirea angajamentelor 
asumate de Republica Moldova prin ratifi-
carea Convenţiilor OIM nr. 98/1949 privind 
aplicarea principiilor dreptului la organi-
zaţie şi purtarea tratativelor colective şi 

nr. 144/1976 privind consultările tripartite 
pentru aplicarea normelor internaţionale 
ale muncii [7].

Organele de conducere ale OIM sunt:  
Conferinţa Internaţională, Consiliul de Ad-
ministraţie şi Biroul Internaţional al Muncii 
(BIM), în a căror subordine funcţionează 
comisii de experţi independenţi, comisia 
de aplicare a normelor OIM, comisia liber-
tăţii sindicale şi comisia de control curent 
(periodic) şi formal, Institutul internaţional 
de studii sociale. 

Conferinţa Internaţională a Muncii 
este organul suprem al OIM care trasează 
linia politicii generale a organizaţiei. Înce-
pând cu anul 1949, Conferinţa OIM se re-
uneşte la Geneva, o dată pe an, în cursul 
lunii iunie, pentru o sesiune de trei săp-
tămâni. Conferinţa OIM are următoarele 
atribuţii de bază: a) elaborează şi adoptă 
normele de drept internaţional al muncii, 
sub forma convenţiilor şi recomandărilor 
internaţionale ale muncii şi urmăreşte apli-
carea acestora de către statele-membre ale 
OIM; b) examinează raportul asupra aplică-
rii normelor internaţionale ale muncii la 
nivel naţional; c) examinează raportul glo-
bal, elaborat ca urmare a Declaraţiei OIM 
privind principiile şi drepturile fundamen-
tale ale muncii (1998), cu ciclu de patru ani, 
relativ la cele patru categorii de drepturi 
fundamentale (libertatea de asociere şi 
dreptul la negociere colectivă, eliminarea 
discriminărilor la angajarea în muncă şi în 
profesie); d) abordează orice problemă so-
cială sau de muncă care interesează lumea 
muncii; e) adoptă rezoluţii care contribuie 
la orientarea politicii generale a OIM şi, din 
doi în doi ani, adoptă bugetul şi programul 
bienal al organizaţiei.

Conform celor relatate, fiecare delega-
ţie naţională este reprezentată de doi de-
legaţi guvernamentali, un delegat al celor 
ce angajează (patronatelor) şi un delegat al 
lucrătorilor (sindicatelor). Aceştia din urmă 
sunt desemnaţi tot de guvernele statelor-
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membre, de comun acord cu organizaţiile 
profesionale cele mai reprezentative ale 
patronatului şi lucrătorilor.

În eventualitatea unui dezacord, pe lân-
gă Conferinţă, este desemnată o Comisie 
de verificare a puterilor, compusă din trei 
membri, reprezentând cei trei parteneri 
sociali. În ultimă instanţă, Conferinţa OIM 
decide, cu o majoritate de două treimi, 
asupra respingerii unor delegaţi ca fiind 
nereprezentativi, desemnaţi cu încălcarea 
normelor OIM [8].

Comisia de aplicare a normelor OIM și 
Comisia de experţi independenţi pentru 
aplicarea convenţiilor și recomandări-
lor sunt două organisme complementare 
ale Conferinţei OIM, însă total diferite din 
punctul de vedere al compoziţiei. Astfel, 
Comisia, având o structură tripartită, exa-
minează, pe de o parte, un raport general 
asupra aplicării la scară mondială a anumi-
tor convenţii şi recomandări şi, pe de altă 
parte, cazurile de încălcare flagrantă a con-
venţiilor OIM de către unele state-membre. 
Fiind un organ de control, anume în cadrul 
Comisiei date  sunt purtate discuţii direc-
te între cei trei parteneri sociali: guvern, 
sindicate şi patronate, au loc audieri ale 
reprezentanţilor guvernamentali în legă-
tură cu problemele semnalate de Comisia 
de experţi independenţi, sunt exprimate 
punctele de vedere ale patronatului şi lu-
crătorilor, pentru ca, în final, Comisia dată 
să adopte, prin vot, o recomandare pentru 
statul care nu respectă prevederile Con-
venţiilor OIM.

Comisia de experţi independenţi pen-
tru aplicarea convenţiilor şi recomandă-
rilor este compusă din 20 de persoane, 
desemnate de Consiliul de Administraţie, 
fiind respectat criteriul geografic, dar şi cu 
luarea în calcul a diverselor sisteme juridi-
ce şi a diverselor culturi, membri selectaţi din 
rândul unor personalităţi marcante (profe-
sori de drept al muncii, foşti demnitari care 
au avut răspunderi în domeniu ş. a.).

 O astfel de comisie este un organism 
complementar cu răspunderi tehnico-ju-
ridice, chemat să facă observaţii asupra 
rapoartelor înaintate OIM de guvernele 
statelor-membre şi să argumenteze punc-
tele de vedere ale experţilor. Deciziile, în 
cadrul acestei comisii, sunt adoptate prin 
consens.

Consiliul de Administraţie este organul 
executiv al OIM, fiind abilitat să joace un rol 
important în exercitarea controlului asu-
pra aplicării normelor internaţionale ale 
muncii. De asemenea, se preocupă de pro-
blema determinării (statuării) programelor 
de cooperare şi asistenţă tehnică. În cadrul 
Consiliului activează următoarele comi-
sii: a) programe, buget şi administraţie; b) 
probleme juridice şi norme internaţionale 
ale muncii; c) ocuparea forţei de muncă şi 
politica socială; d) cooperarea tehnică; e) 
reuniuni sectoriale şi tehnice şi alte proble-
me conexe.  De asemenea, în subordinea 
Consiliului de Administraţie se regăseşte 
Comitetul pentru Libertate Sindicală, care 
are competenţă de examinare preliminară 
a plângerilor referitoare la atingerile aduse 
drepturilor sindicale, indiferent dacă ţările 
în cauză au ratificat sau nu aceste instru-
mente [9].

Procedura examinării în cadrul Comi-
tetului pentru Libertate Sindicală poate fi 
iniţiată doar de guverne sau de organizaţii 
profesionale, calitatea acestora din urmă 
fiind apreciată de Consiliul de Administra-
ţie. Pentru a putea fi acceptate, plângerile 
trebuie să îndeplinească anumite condiţii 
(termenele acesteia să nu fie vagi, iar infor-
maţiile insuficient de precise).

După examinarea unei plângeri, Co-
mitetul pentru Libertate Sindicală poate 
hotărâri [10]: a) inadmisibilitatea plângerii 
(insuficienţa motivării, susţinere nefonda-
tă, caracterul politic al cauzei); b) prezen-
tarea de comentarii şi sugestii guvernului 
interesat; c) să recomande Consiliului de 
Administraţie obţinerea acordului guver-
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nului interesat pentru examinarea cauzei 
de către Comisia de investigare şi concili-
ere. în cazul declanşării procedurii în faţa 
Comitetului pentru Libertate Sindicală, ur-
mează să fie punctate două remarce:

- această procedură nu urmăreşte nu-
mai controlul de legalitate (conformitatea 
legislaţiei naţionale cu norma ratificată), 
ci şi controlul eficacităţii (conformitatea 
practicii naţionale cu exigenţele normei 
ratificate);

- în cazul încălcării normelor internaţio-
nale ale muncii (inclusiv a instrumentelor 
internaţionale referitoare la materia liber-
tăţii sindicale) nu au fost prevăzute sanc-
ţiuni, ci „doar punerea în discuţia acestui 
organism” [11].

Biroul Internaţional al Muncii (BIM) 
este secretariatul permanent al OIM, fiind, 
în egală măsură, organul de aplicare a de-
ciziilor Conferinţei OIM şi ale Consiliului de 
Administraţie, dar şi un veritabil centru de 
documentare în materie socială, precum 
şi un laborator de idei. BIM este structura 
OIM care se preocupă de elaborarea ra-
poartelor şi documentelor pentru sesiunile 
şi reuniunile, inclusiv a proiectelor de con-
venţii şi recomandări, de acordarea, la ce-
rere, a asistenţei tehnice statelor-membre 
în domeniul elaborării legislaţiei sociale, 
precum şi cu privire la aplicarea în practică 
a administraţiei şi inspecţiei muncii.

La cerere, BIM acordă informaţii şi con-
sultanţă celor trei parteneri sociali. De ase-
menea, dezvoltă o importantă activitate 
de cercetare, de publicare de studii şi difu-
zare de informaţii.

Trebuie relevat şi faptul că o astfel de 
structură a BIM, cum este Consiliul de Ad-
ministraţie, s-a preocupat de problema 
identificării instrumentelor fundamentale 
şi a celor prioritare ale OIM. Astfel, Consi-
liul de Administraţie al BIM a calificat drept 
„fundamentale” opt convenţii care tratează 
chestiuni considerate principii şi drepturi 
fundamentale ale muncii: libertatea sindi-

cală şi recunoaşterea efectivă a dreptului 
de negociere colectivă, eliminarea oricărei 
forme de muncă forţată sau obligatorie, 
abolirea muncii copiilor şi eliminarea dis-
criminării în materie de angajare şi profe-
sie. Aceste principii sunt enunţate de ase-
menea în Declaraţia privind principiile şi 
drepturile fundamentale ale muncii (1998).

În 1995, OIM a lansat o campanie prin 
care îşi propune să obţină ratificarea uni-
versală a acestor opt convenţii fundamen-
tale (Convenţia (nr. 87) privind libertatea 
sindicală şi protecţia dreptului sindical 
(1948); Convenţia (nr. 98) privind dreptul 
la organizare şi negociere colectivă (1949); 
Convenţia (nr. 29) privind munca forţată 
(1930); Convenţia (nr. 105) privind abolirea 
muncii forţate (1957); Convenţia (nr. 138) 
privind vîrsta minimă (1973); Convenţia 
(nr. 182) privind cele mai grave forme ale 
muncii copiilor (1999); Convenţia (nr. 100) 
privind egalitatea de remunerare (1951); 
Convenţia (nr. 111) privind discriminarea 
(angajare şi profesie) (1958).

 În prezent, mai mult de 1200 de ratifi-
cări au fost înregistrate pentru aceste con-
venţii, reprezentând 86% din numărul po-
sibil de ratificări.

De remarcat faptul că OIM a statuat un 
mecanism de control asupra aplicării con-
venţiilor ratificate, considerat drept unul 
dintre cele mai avansate pe plan inter-
naţional şi care se realizează pe două căi: 
controlul axat pe examinarea rapoartelor 
guvernelor (controlul curent) şi controlul 
plângerilor sau reclamaţiilor (controlul for-
mal). Dacă primul reprezintă o procedură 
curentă, periodică şi normală, prin dialog 
cu guvernele statelor-membre, controlul 
axat pe plângeri sau reclamaţii are un ca-
racter formal şi se subdivide într-o proce-
dură de aplicabilitate generală şi o proce-
dură specială pentru libertatea sindicală.

Institutul internaţional de studii socia-
le este organul specializat al OIM cu atribu-
ţii importante în domeniul formării profesi-
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onale şi al cercetării. Are ca rol deschiderea 
de căi de cercetare ştiinţifică, dezvoltarea 
schimburilor ştiinţifice cu statele-membre, 
în principal prin stabilirea unor legături cu 
mediile academice, oferind factorilor de 
decizie o structură prin care se pot familia-
riza cu dialogul tripartit şi elaborarea poli-
ticilor sociale.

Normele internaţionale ale muncii 
sunt instrumente juridice elaborate de 
delegaţii OIM (guverne, patroni şi lucră-
tori) care definesc principiile şi drepturi-
le minime de muncă. Este vorba de con-
venţii, care sunt tratate internaţionale 
obligatorii din punct de vedere juridic, în 
cazul când sunt ratificate de către statele-
membre, fie de recomandări, care servesc 
drept principii directoare, cu un caracter 
neobligatoriu. Adesea, o convenţie enun-
ţă principiile fundamentale care trebuie 
să fie aplicate de către statele care au ra-
tificat-o, în timp ce recomandarea cores-
punzătoare completează convenţia, pro-
punând principii directoare mai exacte 
despre modul în care această convenţie 
ar putea fi aplicată.

Aşadar, de regulă, una şi aceeaşi pro-
blemă este reglementată, concomitent, 
de o convenţie şi de o recomandare. De 
exemplu, Convenţia OIM nr. 158/1982 „Cu 
privire la încetarea raporturilor de muncă” 
[12] a fost adoptată odată cu Recoman-
darea OIM nr. 166/1982 „Asupra încetării 
relaţiilor de muncă la iniţiativa angajato-
rului”. Diferenţa dintre ele rezidă în aceea 
că, în timp ce convenţia conţine obligaţii 
stricte pentru statele ce o ratifică, reco-
mandarea este un instrument explicit, 
desluşind adesea normele stricte din con-
venţie, avansând chiar idei noi (asupra 
cărora nu a existat un consens al iniţia-
torilor, caz în care ar fi fost încorporate în 
cuprinsul convenţiei).

Există, de asemenea, recomandări au-
tonome, nefiind legate de nici o conven-
ţie. De exemplu, în cadrul OIM nu au fost 

adoptate convenţii referitor la comuni-
caţii în interiorul întreprinderii şi analiza 
reclamaţiilor, ci doar două Recomandări 
– nr. 129/1967 „Cu privire la comunicaţii 
în interiorul întreprinderii” şi nr. 130/1967 
„Privind analiza reclamaţiilor”.

Elaborarea şi adoptarea convenţiilor 
şi recomandărilor OIM se efectuează prin 
consultarea statelor-membre ale OIM de 
către BIM, acestea sunt supuse, ulterior, 
aprobării Conferinţei internaţionale, fiind 
suficientă majoritatea calificată din numă-
rul celor prezenţi.

În conformitate cu prevederile Consti-
tuţiei OIM sunt instituite două tipuri de 
proceduri pentru adoptarea convenţiilor şi 
recomandărilor OIM, şi anume: procedura 
dublei discuţii – în cursul a două Confe-
rinţe anuale succesive;  procedura simplei 
discuţii – pe parcursul unei singure Confe-
rinţe, fiind rezervată, ca regulă, pentru revi-
zuirea instrumentelor existente.

În vederea ratificării convenţiilor şi re-
comandărilor OIM, statelor-membre le re-
vin o serie de obligaţii: 

1) supunerea convenţiilor şi a reco-
mandărilor, spre examinare, autorităţilor 
competente  (În plus, conform Constitu-
ţiei OIM, guvernele statelor-membre sunt 
obligate să prezinte rapoarte chiar şi asu-
pra convenţiilor pe care nu le-au ratificat 
în vederea stabilirii dificultăţilor care au 
împiedicat ratificarea şi aplicarea acestor 
convenţii); 

2) necesitatea ratificării convenţiilor 
fără rezerve. O astfel de cerinţă rezultă din 
specificul şi caracterul convenţiilor OIM, 
ele fiind elaborate în cadrul unei structuri 
tripartite;

3) transpunerea în dreptul intern a 
normelor internaţionale conţinute în con-
venţiile şi recomandările OIM în domeniul 
muncii; 

4) respectarea necondiţionată a norme-
lor fundamentale statuate de convenţiile 
de bază.
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Intrarea în vigoare a convenţiilor OIM 
se realizează cu un număr minim de două 
ratificări şi în termen de 12 luni după în-
registrarea celei de a doua ratificări. După 
cum menţionează autorul  Andrei Po-
pescu, acelaşi termen de 12 luni curge, 
în general, şi pentru intrarea în  vigoare 
a convenţiei OIM pentru statul care a ra-
tificat-o  [13].  După ratificare, statul este 
obligat, ţinând cont de prevederile art. 19 
din Constituţia OIM, să ia măsurile nece-
sare pentru a face eficiente dispoziţiile 
convenţiei respective.

Denunţarea convenţiei OIM – act uni-
lateral în temeiul căruia un stat, membru 
al OIM, declară că nu se mai consideră le-
gat de obligaţiile ce decurg dintr-o con-
venţie – este posibilă pe tot parcursul 
anului care urmează fiecărei perioade de 
10 ani de la intrarea acesteia în vigoare. 
Observăm în acest sens că, începând cu 
1971, Consiliul de Administraţie al BIM 
a instituit regula consultării obligatorii a 
partenerilor sociali în legătură cu denun-
ţarea unei convenţii.

Consiliul Europei, constituit în 1949, ur-
măreşte stabilirea unor legături mai strânse 
între statele-membre în domeniile econo-
mic, social, cultural, juridic şi administrativ 
şi, în special, promovarea democraţiei şi 
respectării drepturilor omului [14].

În ceea ce priveşte fundamentul con-
venţional al respectării drepturilor omului, 
sistemul instituit, în acest scop, de Consi-
liul Europei se întemeiază pe dispoziţii-
le Convenţiei europene pentru protecţia 
drepturilor omului şi a libertăţilor funda-
mentale (1950) şi ale Cartei Sociale Euro-
pene (1961).

Convenţia europeană pentru protecţia 
drepturilor omului şi a libertăţilor funda-
mentale, ratificată şi de Republica Moldo-
va [15], obligă statele ce au ratificat-o să 
respecte şi o serie de drepturi ce privesc 
unele aspecte ale muncii (cum sunt: drep-
tul fiecărei persoane de a nu fi constrânsă 

să presteze o muncă forţată sau obligato-
rie; dreptul de a constitui cu alţii sindicate 
şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea 
intereselor sale). Aceasta rezultă din faptul 
că respectiva convenţie reglementează, în 
principal, drepturile civile şi politice.

Ulterior, în vederea garantării drepturi-
lor economice şi sociale, Consiliul Europei 
a elaborat o serie de convenţii, dintre care 
cea mai importantă este Carta Socială Eu-
ropeană (1961), revizuită în 1996.

Carta Socială Europeană (revizuită), ra-
tificată şi de Republica Moldova [16], enun-
ţă 31 de drepturi de natură economică şi 
socială, constituind o adevărată referinţă 
normativă pentru aceste drepturi pe întreg 
continentul european.

Toate drepturile, consfinţite şi garan-
tate de Cartă, pot fi grupate, în funcţie de 
obiectul protecţiei, în 3 categorii [17]: 

a) protecţia în muncă: dreptul la mun-
că, inclusiv dreptul la orientare şi formare 
profesională; dreptul la condiţii de muncă 
şi la o salarizare echitabilă, inclusiv dreptul 
femeilor şi bărbaţilor la o salarizare egală 
pentru munca de valoare egală; dreptul sin-
dical; protecţia specială a anumitor catego-
rii de lucrători (copii şi adolescenţi, femei, 
persoane cu handicap, lucrători migranţi); 

b) protecţia socială a întregii populaţii: 
dreptul la protecţia sănătăţii; dreptul la se-
curitate socială; dreptul la asistenţă socială 
şi medicală şi dreptul de a beneficia de ser-
vicii sociale; 

c) protecţia socială în afara mediului de 
muncă: drepturile copiilor şi adolescen-
ţilor, mamelor, familiilor, persoanelor cu 
handicap, lucrătorilor migranţi şi familiilor 
acestora, persoanelor vârstnice.

De asemenea, sunt izvoare internaţio-
nale ale dreptului muncii acordurile şi con-
venţiile încheiate de Republica Moldova 
cu alte state prin care sunt reglementate 
aspecte ce ţin de raporturile juridice de 
muncă. De regulă, aceste acorduri şi con-
venţii vizează următoarele probleme: a) 
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colaborarea în domeniul politicii sociale 
şi pieţei muncii  ( Invocăm, în acest sens, 
următorul exemplu: Acordul între Minis-
trul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al 
Republicii Moldova şi Ministrul Muncii şi 
Politicii Sociale al Republicii Polonei  pri-
vind colaborarea în domeniul politicii so-
ciale şi pieţei muncii din 27.10.1998) [18];  
b) reglementarea activităţii de muncă şi a 
protecţiei sociale a cetăţenilor. (Convenţia 
între Guvernul Republicii Moldova şi Gu-
vernul Federaţiei Ruse cu privire la activi-
tatea de muncă şi protecţia socială a cetă-
ţenilor Republicii Moldova şi ai Federaţiei 
Ruse, încadraţi în muncă în afara hotare-
lor statelor lor din 27.05.1993, aprobată 

prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 635 din 
12.10.9) [19];  c) soluţionarea unor ches-
tiuni ce ţin de securitatea şi sănătatea în 
muncă (în special, cercetarea accidentelor 
de muncă). În acest context, în calitate de 
exemplu evidențiem  Acordul Comunităţii 
Statelor Independente cu privire la cola-
borarea în domeniul protecţiei muncii din 
09.12.1994, ratificat prin Hotărîrea Parla-
mentului RM nr. 578-XIII din 20.09.1995; 
Acordul Comunităţii Statelor Indepen-
dente cu privire la modul de cercetare a 
accidentelor de muncă suportate de lu-
crătorii aflaţi în afara statului de reşedinţă, 
ratificat prin Hotărîrea Parlamentului RM 
nr. 579-XIII din 20.09.1995 [20].
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SUMMARY
This article investigates the process of financing general and secondary education in the 

Republic of Moldova from the state budget. Dynamics research (2014-2020) shows that the 
standard cost for a weighted student is increasing, although the number of students is slowly 
decreasing. The state policy in the field of education in the Republic of Moldova is oriented 
towards ensuring quality and performance. The sustainable development of this field is ba-
sed on the principle that the most important investment is in human capital.

Keywords: standard cost per weighted student, value norm, budget, budget classificati-
on, functional criterion, main functional groups, budget allocations, human capital.

REZUMAT
În acest articol este cercetat procesul de finanțare a învățământului primar şi secundar ge-

neral în Republica Moldova din mijloacele  bugetului de stat. Cercetările în dinamică (2014-
2020) demonstrează că costul  standard pentru un elev ponderat este în creştere, deşi numărul 
de elevi este în descreştere lentă. Politica statului în domeniul învățământului în Republica Mol-
dova este orientată spre asigurarea calității şi performanței. Dezvoltarea sustenabilă a acestui 
domeniu are la bază principiul că cea mai de seamă investiție este aceea în capitalul uman.

Cuvinte-cheie: cost standard per elev ponderat, normativ valoric, buget, clasificație bu-
getară, criteriul funcțional, grupe principale funcționale, alocații bugetare, capital uman.

  „Cel mai de preţ din tot capitalul este acela investit în fiinţa umană”
Alfred Marshall, Principles of Economics, 

citat după Gary S. Becker „Capitalul uman”

Introducere. În societatea  modernă, po-
liticile  educaţionale  au drept scop să asigure 
excelenţa,  sub toate aspectele  ei,  la   toate  
treptele şi  nivelurile sistemului de  educaţie, 
prin  promovarea mecanismelor  de asigurare 
a calităţii programelor de studii şi a instituţii-

lor în care acestea sunt oferite. Mecanismele 
de asigurare a calităţii au menirea  de a oferi 
beneficiarilor şi publicului larg încrederea în 
faptul că societatea beneficiază de  servicii 
educaţionale de calitate, care aduc progres 
economic şi social pentru toţi cetăţenii.
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Educația reprezintă o prioritate 
națională şi factorul primordial al dezvol-
tării durabile a unei societăți bazate pe 
cunoaştere. Prin politica sa în domeniul 
educației, statul asigură dreptul funda-
mental la educație, indispensabil pentru 
exercitarea  celorlalte drepturi ale omului; 
implementarea mecanismului de bază de 
formare şi dezvoltare a capitalului uman.1

Politica în domeniul educaţiei în Repu-
blica Moldova este  orientată spre asigura-
rea calităţii studiilor, iar  sistemul  de  educa-
ţie  al  Republicii  Moldova,  în conformitate 
cu Strategia Educaţiei 2020,   este  accesibil  
tuturor cetăţenilor, oferă educaţie de calita-
te, relevantă pentru societate şi economie, în 
condiţii de eficienţă economică.

Conținut de bază.
Bugetul de stat – sursa principală de 

finanțare a nevoilor sociale. Bugetul este 
considerat un instrument privilegiat al 
politicii atât din punctul de vedere al mij-
loacelor alocate, precum şi cel al realizării 
obiectivelor fundamentale  politice cu im-
pact social.

Astfel, putem constata că bugetul, în 
primul rând, cel de stat, vizează activitatea 
economică atât pe ansamblu, cât şi la nivel 
local, prin subvenţii şi transferuri. El poate 
afecta, practic, întreaga politică economi-
că, cuprinzând: politica de reglare con-
juncturală, politica monetară şi financiară, 
prin fiscalitate şi prin împrumuturi, echili-
brul balanţei de plăţi curente şi politica de 
export, politica de preţuri, politica indus-
trială, politica culturală, politica veniturilor, 
politica amenajării teritoriului, urbanizarea 
şi formarea profesională. Prin urmare, bu-
getul reprezintă actul cel mai important 
din viaţa publică, el constituie strategia 
fundamentală a statului de planificare şi 

de supraveghere a activităţii economico-
financiare, iar deciziile bugetare sunt acte 
de esenţă politică.

În procesul pregătirii proiectului de bu-
get se manifestă o atenţie sporită faţă de 
cheltuielile publice din partea „ministere-
lor cheltuitoare” şi în ansamblu din partea 
societăţii. E ştiut, însă, că resursele sunt li-
mitate, iar cele financiare nu fac excepție.  
Din aceste considerente, în practica buge-
tară a ţărilor avansate se încearcă preco-
nizarea unei noi utilizări a instrumentelor 
bugetare, îndeosebi a instrumentului bu-
getar al cheltuielilor publice, în sensul unei 
limitări sau a unei restricţionări. Aplicarea 
în procesul fundamentării cheltuielilor pu-
blice a metodelor moderne ale analizei pe 
obiective a permis o mai bună raţionaliza-
re a bugetului.

Prin urmare,  bugetul reprezintă un in-
strument de stabilizare economico-financi-
ară, prin care  administrația publică asigură 
servicii publice de calitate, asigură protecția 
socială a cetățenilor, fiind totodată o formă 
concretă de manifestare a finanțelor publi-
ce şi de  înfăptuire a politicilor financiare, 
constituind mijlocul principal prin care se 
formează veniturile  bugetare şi prin care se 
efectuează cheltuielile bugetare.

Aprecierea efectelor intervenției statului 
în viața socială şi în economie presupune 
cunoaşterea, mai întâi, a volumului cheltu-
ielilor publice alocate de organele centrale şi 
locale de stat din fondurile publice de resurse 
financiare pentru nevoi economico-sociale. 

Pentru  o înțelegere mai bună a ana-
lizei bugetului de stat la cheltuieli, vom 
prezenta Clasificația bugetară.2 Clasificația 
bugetară reprezintă un instrument de 
sistematizare, urmărire şi control al reali-
zării veniturilor şi efectuării cheltuielilor 

 1 Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 . Titlul I. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 319-
324 din 24 octombrie 2014).

 2 Republica Moldova. Ministerul Finanțelor . ORDIN Nr.208 din24 decembrie 2015 privind Clasificația bugetară. (Publica-
tă:31.12.2015 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 370-376 art. 208.). Cu modificări şi completări ulterioare.
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bugetare care cere impunerea  unei or-
dine în gruparea veniturilor pe surse de 
proveniență şi a alocațiilor bugetare pe ca-
tegorii de cheltuieli după conținut econo-
mic. Ea este importantă şi necesară pentru 
promovarea politicilor, identificarea alocă-
rii resurselor pentru sectoare şi identifica-
rea activităților Guvernului. 

Clasificația este, de asemenea, nece-
sară pentru stabilirea responsabilității în 
ceea ce priveşte respectarea politicilor  şi 
performanțelor  şi a administrării zilnice a 
bugetului, inclusiv a banului public.

Cele mai cunoscute sisteme de clasifi-
care sunt ,,Clasificația  funcțiilor guvernului 
(COFOGY)”, elaborată de către Organizația 
Națiunilor Unite (ONU) şi ,,Clasificația statistici-
lor  financiare guvernamentale (GFS)” elabora-
tă de către Fondul Monetar Internațional (FMI). 

Sistemul de clasificație bugetară apli-
cat în Republica Moldova, aprobat în 2015, 
este în conformitate cu sistemul ONU şi 
FMI şi include  5 segmente:3

1. Clasificația organizațională, pentru 
responsabilitate;

2. Clasificația funcțională, pentru anali-
za istorică şi formarea politicilor;

3. Clasificația programelor, pentru 
formarea politicilor şi responsabilitatea 
performanțelor;

4. Clasificația economică, pentru con-
trolul cheltuielilor  elementelor-rând;

5. Clasificația surselor (fondului), pentru 
sursa de finanțare.

Cheltuielile sistemului bugetar se sinte-
tizează cu ajutorul a trei componente:

1. Clasificația funcțională a cheltuielilor 
bugetare;

2. Clasificația organizațională a cheltu-
ielilor bugetare;

3. Clasificația economică a cheltuielilor 
bugetare.

Deoarece elaborarea Bugetului de 
Stat  şi a celor locale în Republica Moldo-
va, la partea de cheltuieli,  se face în baza 
Clasificației cheltuielilor publice pe baza 
criteriului funcțional, vom prezenta Grupe-
le Principale de funcții care  vor fi finanțate 
din Bugetul de Stat.

Grupele   principale conform Clasificației 
funcționale a cheltuielilor bugetare se pre-
zintă astfel:

01 Servicii de stat cu destinație generală;
02 Apărare  națională;
03 Ordine publică şi securitatea na-

țională;
04 Servicii în domeniul economiei;
05 Protecția  mediului;
06 Gospodăria de locuințe şi gospodă-

ria serviciilor comunale;
07 Ocrotirea sănătății;
08 Cultură,  sport, tineret, culte şi odihnă;
09 Învățământ;
10 Protecție socială. 
Un domeniu foarte important de finan-

țare bugetară este educația, investițiile în 
capitalul uman.

Conform Strategiei Guvernului Repu-
blicii Moldova privind finanțarea sustena-
bilă a învățământului public constatăm 
că alocațiile  bugetare pentru învățământ 
cresc din an în an. Cercetările noastre con-
firmă această dinamică ascendentă în baza 
analizei finanțării învățământului primar şi 
secundar general în baza costului standard 
per elev ponderat, prin majorarea cuantu-
murilor valorice pentru un elev ponderat şi 
pentru o instituție din mijloacele bugetu-
lui de stat pentru anii 2014-2020 (vezi ta-
belul 1).

2. Cea mai de seamă investiție este 
acea în capitalul uman. (BECKER, Gary 
Stanley. Human  Capital)

Învățarea  este un proces foarte înde-

3 Clasificația bugetară. Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 208 din 24 decembrie 2015 ,,Privind Clasificația bugetară” se 
operează următoarele modificări şi completări...(MO al RM Nr. 59-65 din 22 februarie 2019; MO al RM  nr. 119-131 din 5 aprilie 
2019; MO al RM Nr. 132-138 din 12 aprilie 2019.)
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lungat, proces  efectuat în permanență de 
individ, proces petrecut de-a lungul vieții 
unui om. Dar acest proces cere costuri 
pentru întreținerea lui. Aceste costuri  sunt 
plasamente de capital în ființa umană. Pla-
samentul acesta de resurse financiare este 
o investiție în capital uman.

Capitalul uman cuprinde capitalul edu-
caţional, adică acele abilităţi dobândite de 
indivizi ca urmare a instruirii şcolare şi nu 
numai, şi capitalul biologic, respectiv acele 
abilităţi fizice ale indivizilor, ce se reflectă în 
starea de sănătate a acestora. 

Ca o categorie economică, capitalul 
uman poate fi  analizat ca o estimare a abili-
tăţii unei persoane de a produce venituri prin 
muncă. Dar în acest scop individul trebu-
ie  pregătit pentru a se include în societate, 
având o pregătire profesională.

Urmărind alocațiile bugetului de stat pentru 
învățământul public, pe perioada 2014-2020, ne 
dăm seama de eforturile Bugetului de stat pen-
tru realizarea acestui obiect strategic, prezentat 
în Strategia ,,Educație 2020”.4 Mai jos prezentăm 

dinamica alocațiilor bugetare în acest scop pe 
perioada anilor bugetari 2014-2020.

 Particularităţile privind elaborarea de 
către autorităţile  administraţiei publice 
locale a proiectelor bugetelor locale pen-
tru anul 2020 şi a estimărilor pe anii 2021-
2022. Anexa nr. 1 la circulara MF nr. 06/2 
- 07 din 4 noiembrie 2019.

Din datele tabelului de mai sus consta-
tăm că cuantumul normativului valoric 
pentru un elev ponderat şi pentru o institu-
ţie este mereu în creştere. Această creştere 
se explică prin influenţa mai multor factori:

- creşte nivelul economiei naţionale şi 
apar resurse  suplimentare care permit o 
creştere a sumei finanţărilor din bugetul 
de stat;

- alt factor este inflaţia monetară, care 
duce la creşterea preţurilor;

- un factor important este politica pro-
movată de Guvernul Republicii Moldova 
în scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei, 
trecerea de la învăţământul memorativ la 
învăţământul bazat pe competenţe.

4 Strategia de dezvoltare a educației pentre anii 2014-2020  ,,Educația 2020 ”  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova  nr. 
345-351 din  14 noiembrie 2014). 

Tabelul 1.  Finanţarea învăţământului preuniversitar în baza  costului standard per 
elev (2014-2020), lei (MDL).

Normativul 
valoric

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
aprobat

Cuantumul nor-
mativului valoric 
pentru un ,,elev 
ponderat”

6929,0 8771,0     9603,0 9803,0 10 445,0 11 218,0 13 247,0

Cuantumul nor-
mativului valo-
ric pentru o in-
stituţie

402 998,0 428 982,0 450 996,0 449 572,0 477 880,0 513 258,0 714 837,0

Sursa: Note metodologice privind elaborarea de către autoritățile publice locale  a proiec-
telor de buget pe anii respectivi. MF al Republicii Moldova. Circulara privind elaborarea de către  
autorităţile administraţiei publice locale  (APL) a proiectelor de buget pe anii respectivi.
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5 Sursa: gov.md/sites/default/files/document/lettachments/intr08164.pdf. Accesat: 27.03.2020.Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 868/2014 privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar 
şi secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2014, nr. 319-324, art.930).

6 Particularitățile privind elaborarea de către autoritățile  administrației publice locale a proiectelor bugetelor locale 
pentru anul 2020 şi a estimărilor pe anii 2021-2022. Anexsa nr. 1 la circulara MF nr. 06/2 -07 din 4 noiembrie 2019. 

- în Codul Educației este  menționat că 
o prioritate pentru strategia sustenabilă a 
Guvernului  Republicii Moldova este politi-
ca educațională.

Estimările de costuri (cheltuieli) sunt strict  
conform volumului de alocaţii pentru insti-
tuţie, determinate conform formulei (vezi: 
Hotărârea Guvernului nr. 868 din 08.10.2014 
privind finanțarea în baza de cost standard 
per elev a instituțiilor de învățământ primar şi 
secundar din subordinea autorităților publice 
locale de nivelul al doilea cu modificări şi com-
pletări intrate în vigoare de la 01.01.2020).5 

Volumul alocațiilor pentru o instituție 
de învățământ se determină după urmă-
toarea formulă:

V= (A x N+B) x K+R+I,   unde:
V- volumul alocațiilor pentru o instituție 

de învățământ;
A- normativul valoric pentru un ,,elev 

ponderat”;
N- numărul de ,,elevi ponderați” dintr-o 

instituție concretă de învățământ;
B- normativul valoric pentru o instituție 

de învățământ;
K- coeficientul unității administrativ-te-

ritoriale, egal cu 0,95, care nu poate fi mai 
mic decât această valoare (maximum 3% 
pentru componența unității administrative-
teritoriale de nivelul al doilea şi maximum 
2% pentru fondul educației incluzive);

R- alocații repartizate unei instituții 
de învățământ concrete în componența 
unității administrative-teritoriale;

I- alocații repartizate unei instituții con-
crete din fondul educației incluzive.

Volumul de alocații estimate conform 
formulei se suplimentează cu cheltuielile 
pentru alimentația elevilor. 

Normativele valorice  alocate din buget 

cresc din an în an, deşi numărul de elevi 
este în scădere.

După cum observăm, cuantumul norma-
tiv valoric pentru o instituţie, în anii 2018-
2020 este  în creştere de la 477 880,0 lei în 
2018, la suma de 714 837,0 lei în anul 2020. 
În sumă absolută această creştere constitu-
ie 236 957,0 lei sau creştere cu 149,59 punc-
te procentuale față de anul 2018.

Totodată, pentru acordarea dejunurilor 
calde elevilor, conform prevederilor Ho-
tărârii Guvernului nr. 234 din 25 februarie 
2005 ,,Cu privire la alimentarea elevilor”, 
s-a luat în calcul numărul elevilor claselor 
I-IV, la situaţia din 1 octombrie 2018 (dis-
ponibil de facto la sfârşitul perioadei de 
gestiune), 171 zile de alimentaţie şi norma 
de alimentaţie de 10,8 lei/zi pentru anul 
2020 şi, respectiv, 2021-20220.6

Totodată, cheltuielile au fost majora-
te cu costul măsurilor de politici salariale 
aprobate de Guvernul Republicii Moldo-
va. Sunt efectuate transferuri  de mijloace 
băneşti şi pentru alte activități şcolare.

Mai jos vom face un calcul de finanțare 
a învățământului pentru o instituție con-
cretă pentru anul bugetar 2019 şi 2020, 
pentru a vedea  creşterea de alocații buge-
tare pe această perioadă.

Calculul alocaţiilor  bugetare pentru anul 
bugetar 2019.

Numărul total de elevi – 1261
Normativul valoric per elev (A) – 11 218,0 lei
Normativul valoric per instituție (B) – 513 

258,0 lei
I-IV: 544 x 0,75 = 408 
Nr. de elevi:
V-IX: 459 x 1,00 = 459 
Total: 1182 elevi ponderaţi
X-XII: 258 x1,22 = 315
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7 Sursa: gov.md/sites/default/files/document/lettachments/intr08164.pdf. Accesat: 27.03.2020. Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 868/2014 privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar 
şi secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2014, nr. 319-324, art. 930).

8 Ibidem.

 V= (A x N+B) x K+R+I                                     
Formula 7 (6.4.)
V =  (11 218,0 x 1182 + 513 258,0) x 0,95 =  

13 084 287,3 lei.
Concluzie. Instituţia de învăţământ 

concretă, care are un număr de elevi pon-
deraţi egal cu 1182, va primi alocaţii de la 
bugetul de stat  în anul bugetar 2019 pen-
tru finanţare în sumă de 13 084 287,3 lei, 
cu  901 610,8 lei mai mult decât în anul 
precedent (2018), sau cu 7,4  puncte pro-
centuale.

La calcularea volumului alocaţiei pen-
tru  liceul analizat, pentru anul bugetar 
2019, această instituţie nu a avut alocaţii 
din componenta raională (R) şi nici alocaţii 
din fondul pentru educaţie incluzivă (I), de 
acea aceşti parametri nu s-au regăsit în for-
mula de calcul. 

Calculul alocaţiilor bugetare pentru anul 
bugetar 2020.  Menționăm, că pentru anul 
2020 au intervenit modificări  legate de co-
eficientul de ponderate pentru  clasele  I-IV 
egal cu 0,83. La fel introducându-se  nor-
mativ valoric şi pentru filialele instituției de 
învățământ, dacă acestea există, în deose-
bi, pentru şcolile mici cu un număr mai mic 
sau egal cu 91 de elevi.7

Numărul total de elevi fizic existenți – 1261
Normativul valoric per elev (A) – 13 247,0 lei
Normativul valoric per instituție (B) – 714 

837,0 lei
Calculăm numărul de elevi ponderați.
Notă:  Această instituție nu are filiale.
I-IV: 544  x  0,83 = 452
V-IX: 459  x  1,00 = 459                      
 Total: 1226 elevi ponderaţi
X-XII: 258  x  1,22 = 315
Formula nr. 4 modificată prin HG se pre-

zintă astfel:
  V= (A x N+B) + (B1 x S1) x K + R +       8 (6.4.)

Rezolvare:    
V =  (13 247,0  x 1226 + 714 837,0) + (B1 x S1) 

x 0,95 + 0 + 0 =   16 107 876,05 lei
Notă:8 Calculele de finanțare a acestei 

instituții de învățământ concretă sunt efec-
tuate în condițiile modificărilor HG 868/2014 
şi intrării lor în vigoare de la 01.01.2020, şi 
anume:

- coeficientul de ponderare pentru clase-
le I-IV  de la 01.01.2020 este de 0,83 în loc 
de 0,75.;

- formula a 4 se modifică prin supli-
mentarea  finanțării  filialelor (B1), astfel: 
,,instituțiile de învățământ cu filiale vor 
beneficia de normativul valoric pentru o 
instituție (parametrul B) în volum de 100 % 
şi pentru fiecare filială încă câte 100 %  din 
volumul paramentului B1;

- instituțiile de învățământ (gimnaziale) 
care vor avea un număr egal sau mai mic  de 
91 de ,,elevi ponderați” vor putea activa doar 
ca filială a unei instituții cu personalitate ju-
ridică.

Concluzie. Instituţia de învăţământ con-
cretă, care are un număr de elevi ponderaţi 
egal cu 1226  va primi alocaţii de la buge-
tul de stat  în anul bugetar 2020 pentru fi-
nanţare în sumă de  16 107 876,05 lei, cu  3 
023 588,75 lei mai mult decât în anul prece-
dent 2019, calculat după sistemul vechi sau 
finanțările în anul 2020 au crescut cu 123,11  
puncte procentuale față de anul 2019.

La calcularea volumului alocaţiei pentru 
liceul analizat, pentru anul bugetar 2020, 
această instituţie nu va avea alocaţii din 
componenta raională (R) şi nici alocaţii din 
fondul pentru educaţie incluzivă (I), de ase-
menea nu are filiale, de aceea aceşti para-
metri nu s-au regăsit în formula de calcul.  

Analizând  finanţările pentru liceul cu 
un număr de 1226 de elevi ponderaţi, 
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constatăm că finanţările sunt în creştere, 
bugetul de stat alocă sume tot mai mari 
pentru acoperirea cheltuielilor de învă-
ţământ. Aceasta trebuie să responsabi-
lizeze managerii (directorii) instituţiilor 
de învăţământ să utilizeze eficient banii 
publici.

Deoarece reforma învăţământului în Re-
publica Moldova nu a fost finisată până în 
prezent (anul 2019-2020), sunt încă multe 
şcoli mici (gimnazii), care din anumite mo-
tive obiective nu au fost transferate la şco-

lile de circumscripţie. Unul din motive este: 
dacă localitatea  în care este o şcoală mică 
se află la o distanţă mai mare de 15 km de la 
şcoala de circumscripţie, apoi această şcoa-
lă mică va rămâne, până se vor crea condiţii 
pentru transportarea copiilor şi a asigurării 
traiului în altă localitate a copiilor, şcolile vor 
fi finanţate din bugetul de stat, fiind consi-
derate filiale. Volumul alocațiilor va fi calcu-
lat în baza modificărilor HG nr. 868, intrate 
în vigoare de la 01.01.2020 (vezi explicațiile  
mai sus, expuse în notă).

BIBLIOGRAFIE
1. Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014.  În: Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova nr. 319-324 din 24 octombrie 2014.
2. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020  ,,Educația 2020”. În: Mo-

nitorul Oficial al Republicii Moldova  nr. 345-351 din 14 noiembrie 2014.  
3.  Hotărârea  Guvernului Republicii Moldova ,,Privind modificarea Hotărârii Guver-

nului nr. 868/2014 privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de 
învățământ primar şi secundar general din subordonarea autorităților publice locale de 
nivelul al  doilea (în vigoare de la 01.01.2020). 

4. Particularitățile privind elaborarea de către autoritățile administrației publice loca-
le privind elaborarea bugetelor locale pentru anul 2020 şi estimărilor pe anii 2021-2022. 
Anexa  nr. 1 la circulara MF nr. 06/2-07 din 4 noiembrie 2019.

5. Becker, Gary Stanley. Capitalul uman: o analiză teoretică şi empirică cu referire spe-
cială la educaţie. Bucureşti, All, 1997,437 p. ISBN 978- 973-571-207-5.

6. Becker, Gary Stanley. Human  Capital: a theoretical and empirical analysis, with  spe-
cial reference  to education. Third edition. The National Bureau of Economic Research. 
Chicago, 1993. ISBN 0-226-04120-47. 

7. Ordin al Ministerului Finanțelor Republicii Moldova privind modificarea şi  comple-
tarea Clasificației bugetare: nr. 27 din 11 februarie 2019. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 59-65, p. 100-105.

8. Ordin al Ministerului Finanțelor Republicii Moldova privind modificarea şi  com-
pletarea Clasificației bugetare: nr. 62 din 5 aprilie 2019. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 132-138, p. 42.

9. Legea bugetului de stat pentru  anul 2020 nr. 172 din 19-12-2019 (Publicat: 27-12-
2019. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 393-399, art. 321. 

Prezentat: 13 aprilie 2020.
E-mail: tatmanole@yahoo.com



51E conomie și  f inanțe  publice

ÎN PRAGUL SINGULARITĂȚII TEHNOLOGICE:
 CUM SE VA SCHIMBA MANAGEMENTUL

ON THE THRESHOLD OF TECHNOLOGICAL 
SINGULARITY: HOW MANAGEMENT WILL CHANGE

DOI: 10.5281/zenodo.3875037
CZU: 005.332

Sveatoslav MIHALACHE,
doctor, conferențiar universitar interimar,

Academia de Administrare Publică

SUMMARY
Society is on the threshold of technological singularity. How will life, management, 

thinking change? We will need to evolve from linear to exponential thinking. The uniqueness 
has a much deeper effect, the planning process, the production routine and the maintenance 
will change fundamentally. Atypical decisions will be needed, we will need to adjust existing 
management models to the changes that await us.                                         

Keywords: technological singularity, change, change management, quality.

REZUMAT
Societatea se află pe pragul singularității tehnologice. Cum se va schimba viața, mana-

gementul, gândirea? Va fi necesar să evoluăm de la gândirea lineară la cea exponențială. 
Singularitatea are un efect mult mai profund, procesul de planificare, rutina de producție 
cât şi întreținerea se va schimba fundamental. Vor fi necesare decizii atipice, va fi necesar să 
ajustăm modelele managementului existent la schimbările care ne aşteaptă.

Cuvinte-cheie: singularitate tehnologică, schimbare, managementul schimbării, calitate.

În curând vom ajunge la un astfel 
de nivel de dezvoltare, când toți vom fi 
„ghidați” activ de roboți, fie ei vizibili, 
fie invizibili. În industrie, operațiunile 
periculoase şi consumatoare de timp 
sunt rezervate exclusiv roboților. În 
asistență medicală, roboții devin asistenți 
inteligenți, ei ajută să îmbrace pacienții, 
distribuie pastile, fac teste standard. În 
logistică, dronele livrează pachete. Pe 
măsură ce singularitatea capătă un ca-
racter tot mai general, apare întrebarea: 
cum se va schimba managementul? Aces-
tea fiind afirmate, vom încerca, în cele ce 

urmează, să conturăm  viitorul în care se 
va dezvolta singularitatea.

În prezent, probabil că dispunem doar 
5% din informația despre materia care ne 
înconjoară - restul este o „obscuritate cu-
noscută”. Există oameni care nu doresc să 
deschidă „fereastra” propriei minți, prefe-
rând să continue să trăiască în ignoranță. 
Cu toate acestea, mulți oameni de ştiință 
şi cercetători încearcă, fără teamă, să 
smulgă „voalul” care acoperă sfera grandi-
oasă a „cunoscutului necunoscut” şi care 
constituie, de fapt, un gol imens în baza 
noastră de cunoştințe. Studiul, precum şi 
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utilizarea acestei necunoscute nelimitate, 
se realizează cu ajutorul unor instrumen-
te şi metode uriaşe de prelucrare a date-
lor şi de supercomputere programate, fo-
losind algoritmi inteligenți şi inteligență 
artificială (IA). 

Dezvoltarea internetului poate aduce, 
în această direcție, contribuții inimagi-
nabile. Este vorba despre maşini, roboți, 
sateliți, drone, oameni, animale şi multe 
alte obiecte unificate într-o singură rețea, 
folosind software-ul senzorului digital. 
Acest lucru va permite să prelucrăm şi să 
transmitem datele în timp real: 24 de ore 
pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe 
an. Tabletele, telefoanele inteligente la 
locul de muncă sunt utilizate ca platfor-
me pentru receptarea acestor date, ofe-
rind posibilitatea de a lua imediat decizii 
şi de a le monitoriza în timp real. Folosirea 
IA, atunci când roboții vor fi programați, 
va apare posibilitatea ca aceştia din urmă 
„să învețe şi să se autoperfecționeze”. 
Ca urmare, acest lucru va conduce la 
situația în care roboții vor elabora pro-
grame avansate pentru ei înşişi. În acest 
proces, este posibil să ajungem la o eta-
pă în care oamenii nu vor mai înțelege 
cum funcționează de fapt roboții. Aceas-
tă etapă se numeşte „singularitate” sau 
„transcendență”. Unii cercetători susțin 
că etapa respectivă se va realiza deja în 
2030-2035, cu alte cuvinte, în numai 10-
15 ani!

Dar ce se va întâmpla cu noi, pe dru-
mul către singularitate tehnologică? Care 
vor fi consecințele asupra vieții noas-
tre personale, asupra managementului 
şi afacerilor? Vom încerca să prezentăm 
perspectivele pentru viitorul apropiat.

Necesitatea redefinirii modelului 
mental. Managementul într-un „mediu 
singular” necesită un mod diferit de gân-
dire, inclusiv alte acțiuni. De obicei, ela-
borăm planuri, proiecte, abordând liniar 
această problemă: extrapolăm trecutul 

pentru a prezice viitorul. Cu toate aces-
tea, un mediu singular este prin definiție 
extrem de variabil, potențial defavorabil 
şi uneori distructiv. Prin urmare, condu-
cerea ar trebui să ia în considerare gândi-
rea şi modalitatea diferită de acțiune.

Dacă întrebăm oamenii despre modi-
ficările care au loc în prezent, majoritatea 
vor confirma că recent „totul se modifică 
cu o viteză mai rapidă”. Privind în urmă, ei 
înțeleg că rata schimbării este acum mult 
mai mare decât, să zicem, acum 20 de ani. 
Cu toate acestea, este foarte dificil pen-
tru mulți să „transfere” această accelerație 
în viziunea, opinia lor despre viitor. Când 
încercăm să privim înainte, „creşterea 
exponențială” contestă calculele şi mo-
delele mentale pe care le folosim pen-
tru a înțelege cum funcționează această 
lume şi cum să elaborăm planuri pentru 
viitor. Creierul nostru se dezvoltă în mod 
natural şi este capabil să gândească cu 
ochii spre viitor. Dar proiecțiile noastre 
mentale despre evenimentele viitoare se 
bazează pe experiențe trecute, ale căror 
amintiri sunt păstrate în capul nostru. 
Şi din moment ce această experiență a 
fost obținută într-o perioadă în care lu-
mea era încă „plană”, „calculele” euristice 
ale proiecțiilor viitorului se dovedesc a 
fi liniare. Cu alte cuvinte, suntem relativ 
buni să facem predicții în situații destul 
de stabile şi evidente (adică să construim 
proiecții liniare), dar mințile noastre sunt 
mai puțin adaptate la prezicerea rezulta-
telor în situații de accelerare, decelerare 
sau turbulență - nu suntem obişnuiți să 
gândim exponențial.

Acolo unde se observă accelerația, 
avem tendința către un model liniar de 
prognoză, dacă nu modificăm gândirea 
spre una exponențială. Desigur, răspun-
sul liniar la accelerarea dezvoltării este 
expresia „prea puțin, prea târziu”. Tipul 
de gândire liniară este inutil într-o lume 
non-liniară - trebuie să ne amintim acest 
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lucru şi să ne forțăm să gândim şi să ne 
planificăm exponențial, în ciuda faptului 
că acesta este un test serios pentru mulți 
oameni şi organizații!

Viteza dezvoltării tehnologice în 
următoarele decenii va fi una bruscă. 
Unul dintre cei mai importanți futurologi 
ai lumii, Ray Kurzweil, s-a încumetat chiar 
să susțină că cei 20.000 (poate 2.000?) de 
ani de progres ştiințific se vor încadra în 
secolul XXI. Chiar dacă adevărata rată de 
dezvoltare va fi de doar 25% din cea pre-
văzută de Kurzweil, în următorii 100 de 
ani, ştiința şi tehnologia vor face un salt 
în descoperiri care ar dura 5.000 de ani cu 
viteza anului 2016. 

Indiferent de industrie sau compa-
nie, unde lucrați în prezent, o astfel de 
accelerare, fără precedent, a progresului 
ştiințific şi tehnologic va face să regândiți 
modelele de gestiune.

Ciclul Deming şi accelerarea me-
diului. Ciclul Deming, care este de fapt 
un algoritm de acțiuni pentru mana-
gementul calității. Cele patru etape 
care stau la baza acesteia (planificare 
- acțiune - verificare - ajustare) au fost 
propuse de William Deming pentru a re-
aliza sistematic, pas cu pas, apropierea 
organizației de executarea misiunii sale. 
Folosim această metodă binecunoscută 
pentru a evalua consecințele potențiale 
ale accelerării mediului şi pentru a oferi 
dovezi că toate cele patru elemente ale 
modelului Deming trebuie revizuite da-
torită dezvoltării singularității. La etapa 
de planificare, se stabileşte ce structură, 
procese şi cultură sunt necesare pentru 
realizarea obiectivelor stabilite. Etapa de 
acțiune presupune implementarea pla-
nului: producția de produse şi/sau fur-
nizarea de servicii pentru a corespunde 
necesităților potențialilor cumpărători 
sau clienți. În faza de verificare, rezulta-
tele planificate sunt comparate în mod 
regulat cu cele reale. În momentul con-

statării unei discrepanțe semnificative 
între aceşti indicatori este necesar să se 
execute acțiuni imediate de corecție. 

În etapa de verificare, pot fi identifica-
te îmbunătățiri potențiale semnificative. 
Prin urmare, în ciclul următor ar trebui 
adoptate modificările corespunzătoare, 
care vor deveni o parte integrantă a pla-
nului actualizat. Acest plan ajustat devine 
în cele din urmă un nou punct de referință 
pentru verificarea rezultatelor ciclului 
următor. Această acțiune se numeşte 
ajustare: noile standarde implementate 
devin baza teoretică pentru o nouă pla-
nificare. Cu toate acestea, posibilitățile 
de monitorizare şi, în plus, de corespun-
dere schimbărilor neprevăzute sunt rela-
tiv mici aici, deoarece ciclul Deming este 
orientat către o lume controlată, previzi-
bilă şi, prin urmare, destul de stabilă sau 
„plană”. Totuşi, aceste condiții nu cores-
pund lumii creşterii exponențiale, în care 
este deseori necesară o revizuire aproape 
completă a planurilor inițiale.

Ce poate fi mai specific în ceea ce 
priveşte aplicarea modelului Deming în 
contextul creşterii exponențiale? Poate că 
„cei patru paşi” ai modelului vor rămâne 
aceiaşi, iar sub influența turbulenței se va 
schimba doar durata ciclului şi frecvența 
ajustărilor?

Singularitatea are un efect mult mai 
profund. În primul rând, procesul de pla-
nificare se poate schimba fundamental. 
Pentru a elabora planuri pentru 20, 30 şi 
40 de ani, este necesar să posedăm darul 
lui Nostradamus. Odată cu accelerarea 
schimbării, orizontul de planificare va fi 
redus semnificativ. De exemplu, un tabel 
cu indicatori de intrări de numerar în ur-
mătorii 5 ani va deveni prea speculativ şi 
riscant: metodologia modernă de calcu-
lare a valorii actuale nete (indicator VAN) 
a fost dezvoltată în condiții de stabilitate, 
care în viitor este posibil să dispară.

Pentru a ține cont de factorul de incer-
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titudine, se poate utiliza analiza scenariu-
lui. În noul mediu, trebuie să ne asigurăm 
că aceste scenarii vor „interacționa” cu 
adevărat între ele, iar acest lucru nece-
sită o abordare integrată. Adesea, un in-
strument financiar, precum contracte cu 
opțiuni, este utilizat în acest scop. 

De exemplu, o companie nu poate 
achiziționa utilajul necesar, ci îl închiriază, 
cu posibilitatea revizuirii condițiilor, pe 
o perioadă de cinci ani. Desigur, trebuie 
să plătim pentru flexibilitate, dar merită, 
întrucât oferă opțiuni ascunse a căror va-
loare într-un mediu volatil creşte semnifi-
cativ, la fel ca şi valoarea opțiunilor finan-
ciare. Într-un mediu turbulent, opțiunile 
ne permit să reducem activitatea, să 
stopăm activitatea curentă, să trecem la 
alta (în cel mai rău caz) sau, dimpotrivă, 
să extindem (în cel mai bun caz), deve-
nind astfel elemente-cheie ale reacției la 
schimbări. În analiza tradițională a valorii 
curente nete, flexibilitatea organizației 
reduce randamentul (egal cu valoarea 
actuală netă a proiectului), deoarece cos-
turile de flexibilitate vor fi luate în con-
siderare, şi nu valoarea opțiunii (sau mai 
multor contracte opționale). Ca urmare, 
VAN-ul țintă cu opțiuni va fi întotdeauna 
mai mic decât valoarea prezentă netă fără 
opțiuni. Dar care dintre aceste planuri 
este de fapt mai atractiv? Şi cum afectea-
ză creşterea volatilității unei afaceri asu-
pra valorii contractului cu opțiuni?

Pe lângă reducerea orizontului de 
planificare, apariția unor opțiuni reale, 
frecvența procesului de planificare în 
sine pot oferi o mai mare flexibilitate. Pla-
nificarea poate deveni o activitate rege-
nerabilă periodic, aşa cum s-a întâmplat 
cu bugetarea, când bugetele anuale fixe 
au fost înlocuite cu un proces de buge-
tare continuu. De exemplu, se elaborează 
un plan de rulare pe cinci trimestre: după 
ce se termină primul dintre ele, este pla-
nificat un nou trimestru. Astfel, compa-

nia are în mod constant un plan pentru 
cinci trimestre viitoare, iar acest plan în 
sine este revizuit trimestrial. Conside-
răm că, pe lângă formatul, calendarul şi 
conținutul planificării, este necesar să 
se schimbe stilul de management. Un 
sistem de management administrativ-
autoritar (management de sus în jos) 
va deveni din ce în ce mai inacceptabil. 
Înțelegerea modului de gestionare a unei 
companii într-un mediu real schimbător 
ar trebui să vină de la mulți oameni atât 
din cadrul organizației, cât şi din afara 
acesteia, şi nu doar de la câțiva manageri 
de top. Planificarea ascendentă (de jos în 
sus), bazată pe participarea unei game 
largi de angajați la acest proces, este 
mai potrivită pentru o nouă eră. Această 
abordare necesită un management bazat 
pe încredere, stimulând succesul echi-
pelor de auto-guvernare. O companie 
trebuie să fie conectată la unul sau mai 
multe ecosisteme, unde este posibil să se 
dezvolte inovații avansate care vor avea 
un impact semnificativ asupra planurilor 
sale. Ecosistemul este o colecție de start-
up-uri, universități, institute de cercetare 
şi alte organizații care lucrează împreună 
la următoarea descoperire, de exemplu, 
în domeniul nanotehnologiei, asistenței 
medicale sau al materiilor inteligente. 
Este foarte important ca planul oricărei 
organizații să fie conectat la un astfel de 
ecosistem, deoarece acest lucru va ajuta 
să înveți cât mai curând despre aspectul 
real sau viitor al noilor invenții. În orice 
caz, sloganul noii realități ar trebui să fie 
„Fii în contact şi ține mâna pe puls”.

Business-ul care ar trebui să fie pro-
iectat astfel încât compania să porneas-
că de la zero (principiul „greenfield”) - nu 
ar trebui să țină cont de fluxul de clienți 
şi de „efectul de canibalizare”, deoarece 
jucătorii noi de pe piață nu se confruntă 
cu probleme „moştenite”. În cazul în care 
compania cu vechime decide să evalu-
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eze fezabilitatea financiară a activității 
sale, ținând cont de plecarea clienților, 
aceasta se va confrunta, la prima vedere, 
cu pierderi. Astfel, evaluarea financiară 
va inhiba în mod semnificativ inovarea. 
Imaginați-vă că, spre exemplu, compa-
nia X câştigă 20 de dolari din vânzarea 
fiecărei unități de produs A. O companie 
poate lua în considerare lansarea unui 
nou produs B, comparabil cu produsul A, 
dar va câştiga doar 12 dolari din vânzarea 
fiecărei unități de produs B. Dacă o com-
panie decide să dezvolte şi să elibereze 
produsul B, aceasta va „canibaliza” produ-
sul său A într-o anumită măsură, iar acest 
lucru va afecta rentabilitatea acestuia. Să 
admitem că o companie estimează „cani-
balizarea” la 5000 de unități de produse, 
adică este de aşteptat ca profiturile să 
scadă cu 5000 × (20 $ - 12 $) = 40.000 $. 

Această reducere estimată a profitului 
cu 40.000 USD poate fi considerată un cost 
suplimentar în cazul afacerii din proiectul 
B. Dar o scădere a rentabilității produsu-
lui B conduce la scăderea profitabilității 
întregului business case (???) care implică 
dezvoltarea şi lansarea produsului B pe 
piață. Deci, este probabil ca conducerea 
companiei să nu o aprobe. Oare o astfel 
de decizie ar fi corectă? Nu uitați: dacă o 
companie care lucrează de mult timp pe 
piață (un „jucător activ”) începe să țină 
cont de „canibalizarea” produselor sale 
actuale, creează astfel un obstacol su-
plimentar pentru inițiativele inovatoare. 
Totodată, urmează să reținem că jucătorii 
noi nu se confruntă cu acest obstacol!

În noua eră, nu va fi posibil să lu-
crăm din inerție, altfel foarte curând 
concurenții şi jucătorii noi vor capta 
piața. Aceasta implică faptul că, în eva-
luarea financiară a unui business case 
sau a unei inițiative de inovare, „zero” nu 
mai este o orientare. Cu alte cuvinte, din 
punct de vedere financiar, propunerea 
pentru o nouă proiectare a produsului 

trebuie comparată cu o situație în care nu 
există nicio investiție, iar acest lucru con-
duce adesea la o scădere a performanței 
generale.

Etapa de acțiune cu creştere 
exponențială poate, de asemenea, să 
difere semnificativ de implementarea 
planului într-un mediu relativ stabil. De 
exemplu, opțiunile reale dobândite în 
faza de planificare pot fi exercitate. Da-
torită acestui fapt, puteți achiziționa 
materii prime, echipamente, finaliza ori-
ce proces sau părăsi anumite piețe. Ben-
chmarking trebuie utilizat cu prudență, 
deoarece poate face compania să alerge 
după lideri din clasa sa pe piețele existen-
te, folosind tehnologiile existente şi con-
sumând resursele de timp şi energie deja 
limitate. Drept urmare, compania va reuşi 
să devină „cea mai bună din trecut”.

Tehnologia senzorilor va măsura au-
tomat eficiența proceselor de producție 
şi va elabora de la distanță rapoarte de 
finalizare şi lansare a produselor în timp 
real. Rapoartele trimestriale şi/ sau anu-
ale asupra multor produse nu vor mai sa-
tisface cerințele mediului turbulent. Cali-
tatea produselor ar trebui să fie cât mai 
ridicată, deoarece companiile vor imple-
menta servicii complexe, nu doar produ-
se. Noile modele de afaceri sugerează că 
companiile vor trebui să suporte singure 
toate costurile de reparație a defectelor; 
modelul de afaceri, când clientul achită 
pentru reparația produsului, se va pierde 
în umbra trecutului. Producția va fi din ce 
în ce mai personalizată, iar utilizarea al-
goritmilor de date mari va ajuta la identi-
ficarea celor mai bune oferte individuale.

În noul mediu, inventarierea stocuri-
lor, logistica livrărilor de materii prime, 
produse finite va reduce semnificativ ne-
cesitatea capitalului circulant. Producția 
ecologică va deveni obligatorie. Compa-
niile care nu pot organiza producția eco-
logică, în special limitând emisiile de CO2 
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în atmosferă,   îşi vor pierde, cel mai pro-
babil,  licențele de activitate. 

Finanțarea putea fi asigurată nu doar 
prin creditarea clasică a băncilor comer-
ciale, ci prin crowdfunding sau finanțare 
descentralizată. Noi surse, care operează 
adesea pe platforme tehnologice avan-
sate (gestionate de companii financiare 
şi tehnologice), vor permite întreprinde-
rilor să nu apeleze la ajutorul băncilor 
tradiționale.

Putem constata că, în noul regim de 
schimbări constante, ciclul Deming tre-
buie să fie ajustat substanțial. Cu toate 
acestea, dacă este aplicat corect, poate 
fi încă relevant. Pentru aceasta, ar trebui 
utilizată o „roată” continuă a controlu-
lui calității în cadrul companiei. Această 
„roată” ar trebui să fie conectată cu prin-
cipalii factori ai inovațiilor potențiale. 
Va fi necesar să ne gândim în termeni 
de „creştere mixtă”. Chiar şi în acest caz, 
metoda Deming rămâne în mare parte 
un instrument tehnic, deoarece subesti-

mează rolul angajaților. Această metodă 
nu ține cont de inspirația lor, de motivația 
inițiativei. Acest model este de natură 
„instituțională”, în timp ce succesul unei 
organizații depinde mult mai mult de 
„internalizare”. Diferențele culturale sunt 
subestimate, alți factori precum feedback 
deschis, disciplină, entuziasm pentru 
munca în echipă.

Organizațiile trebuie să fie pregătite 
pentru ca circumstanțele neprevăzute să 
apară din ce în ce mai des. Pentru a răs-
punde în timp util şi adecvat la schimbări, 
angajații trebuie să fie pasionați de mun-
ca lor. Entuziasmul se traduce prin inte-
res, angajament, dorință de a oferi tot ce 
este mai bun şi de a lua inițiativa. Unul 
dintre principalii factori pentru creşterea 
dedicării angajaților pentru munca lor 
este încrederea. În lipsa încrederii, dez-
voltarea este lentă, iar angajații încearcă 
să evite responsabilitatea ori de câte ori 
este posibil. Mai mult, în medii singulare 
nu se poate face fără „viteză” şi „inițiativă”.
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SUMMARY
E-learning is one of the first consequences of the coronavirus pandemic, with immediate 

application in practice. We are witnessing the reconfiguration of the personal training pa-
radigm, which implies that each teacher will become an online moderator of the training 
processes. The classical (face-to-face) form of teaching will fall into disuse. As a result, onli-
ne learning platforms will experience a breakthrough, being required by the academic envi-
ronment. Therefore, common standards for online training will be developed, with universal 
application by all educational institutions.

Keywords: coronavirus, E-learning, online education. face-to-face, university education.

REZUMAT
E-learning-ul este una din primele consecinţe ale pandemiei coronavirus, cu aplicare 

imediată în practică. Suntem martorii reconfigurării paradigmei formării personale, care 
presupune faptul că, fiecare cadru didactic va deveni un moderator on-line al proceselor de 
instruire. Forma de predare clasică (face-to-face) va cădea în desuetudine. În consecinţă, 
platformele de studii online vor cunoaşte o dezvoltare vertiginoasă, fiind solicitate de me-
diul academic. Prin urmare, urmează a fi elaborate standarde comune de instruire online, cu 
aplicare universală de către toate instituţiile de învăţământ.

Cuvinte-cheie: coronavirus, E-learning, învăţământ online, face-to-face, învăţământ 
universitar.

Simulările apocaliptice şi scenariile ce 
vor marca viitorul au trezit mereu interesul 
atât din partea oamenilor de ştiinţă, pre-
cum şi din cea a societăţii.

Spre exemplu, la 18 octombrie 2019, la 
New York, în cadrul unei mese rotunde, de-
numită Evenimentul 201, au avut loc simu-
lări ale impactului unei pandemii asupra 
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omenirii [2]. Desfăşurat sub egida Johns 
Hopkins Center For Health Security în 
parteneriat cu World Economic Forum şi 
Bill and Melinda Gates Foundation, eve-
nimentul a dedus ştiinţific că o eventuală 
pandemie respiratorie va avea o durată 
de cel puţin 18 luni şi va produce 65 mi-
lioane de decese în rândul omenirii, sau, 
procentual vorbind – până la 1% din po-
pulaţia planetei [3].

Un alt efort a fost direcţionat spre ana-
liza impactului economic provocat de 
pandemie. În acest sens, cercetătorii şti-
inţifici de la RAND Corporation au estimat 
pierderi financiare devastatoare şi creşte-
rea rapidă a ratei şomajului [1].

În studiul de faţă, ne propunem să 
analizăm unele elemente ale impactului 
pe care ar putea să-l aibă pandemia Co-
ronavirus asupra mediului academic. Cu 
precădere fiind vorba de efecte pe di-
mensiunea organizării învăţământului la 
distanţă.

Îndrăznim să credem că, noţiuni pre-
cum: Carantină, Distanţare socială, Tele-
medicină, E-learning – sunt doar unele 
dintre expresiile ce vor deveni frecvente 
în vocabularul uzual al cetăţenilor Repu-
blicii Moldova în viitorul apropiat. 

Prezentul şi în special viitorul imedi-
at va scoate în evidenţă o nouă realitate: 
practicile umane nu vor mai fi ca cele de 
altă dată.

În rândurile ce urmează, prezentăm 
unele dintre cele mai importante schim-
bări produse de pandemia coronavirus şi 
care ar putea avea impact asupra organi-
zării învăţământului la distanţă.

1. Distanţarea umană. Prezenţa per-
sonală, implicarea personală şi interacţi-
unea cu alţi indivizi va deveni o raritate, 
o apartenenţă la elitism sau o ciudăţenie 
ancorată în trecutul arhaic, aidoma foto-
grafiatului pe film sau ascultării muzicii  
prin intermediul plăcilor de pe un pick-
up. Lumea va deveni mai distanţată şi 

mai digitală. De teama unor viruşi lumea 
va renunţa la săruturi, strângerea mânii 
şi îmbrăţişări, dar şi la contacte directe. 
Demonstrarea afecţiunii va fi rezervată 
doar pentru cei cu adevărat dragi şi ai fa-
miliei. Fiind un popor cu rădăcini latine, 
vom trece cu greu peste această realita-
te nouă. Acest aspect va avea impact şi 
asupra organizării instruirii universitare, 
producându-se distanţarea fizică dintre 
profesor-student.

2. Activitatea profesională online. 
ON-line-ul va domina OFF-line-ul. Şedin-
ţele personale sau în grup se vor reduce 
dramatic. Managerii vor fi puşi în situaţia 
de a organiza şedinţe cu prezenţa anga-
jaţilor doar atunci când acest lucru este 
absolut necesar şi vital. În rest, şedinţele 
vor avea loc online, fără contactul direct. 
Provocarea ţine de faptul că se pierde 
acel contact personal. Dar pe de altă par-
te, recurgerea la instrumentele online va 
permite angajatorului să fie practic non-
stop în contact cu angajaţii, să interacţio-
neze mult mai operativ, atunci când apa-
re nevoia. Iar angajatul se va simţi mereu 
„conectat” la serviciu, fapt care ar putea 
induce o stare de stres. Evident că instru-
irea academică se va acomoda acestor 
procese.

3. Program flexibil de muncă. Con-
ceput şi aplicat pe scară largă în ţările 
scandinave, acest concept modern de or-
ganizare a activităţii de muncă va cunoaş-
te o dezvoltare în perioada ce urmează. 
Realităţile pandemiei coronavirus au de-
monstrat că activitatea de muncă poate fi 
organizată nu neapărat după un program 
standard şi rigid: 08:00-17:00, ci în funcţie 
de binele cetăţeanului. Prin urmare, acei 
paşi timizi făcuţi de legiuitorul Republicii 
Moldova privind introducerea în Codul 
Muncii a conceptului de program flexibil 
de muncă vor trebui să fie sprijiniţi de că-
tre jurişti, specialişti în domeniul dreptu-
lui muncii.
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4. Program redus de muncă. Con-
ceptul precum căruia cetăţeanul trebu-
ie să muncească 8 ore pe zi şi 40 de ore 
pe săptămână pare să fi primit o lovitu-
ră grea din partea coronavirusului. Chiar 
dacă părea de neclintit, astăzi respecti-
vul concept nu mai reprezintă o dogmă. 
Carantina pandemică a demonstrat că, 
pentru ca procesele sociale să se mişte 
nu este nevoie de prezenţa neapărată 
la serviciu 8 ore pe zi. Respectiv, cetăţe-
nii vor conştientiza faptul că activităţile 
profesionale în Republica Moldova pot fi 
aranjate în felul ca lumea să petreacă la 
serviciu doar, spre exemplu, 6 ore pe zi şi 
doar 4 zile lucrătoare. Pe termen îndelun-
gat acest lucru aduce fericire şi sănătate 
în societate. Prin urmare, mediile acade-
mice urmează să-şi racordeze activitatea 
la aceste tendinţe. Altfel spus, nu le rămâ-
ne decât să susţină aceste tendinţe prin 
transpunerea în fapt a practicilor de învă-
ţământ la distanţă.

5. Stare de urgenţă perpetuă. Exis-
tă riscul ca starea de urgenţă declarată 
în Republica Moldova, apropo, pentru 
prima dată în istoria sa, să se perpetue-
ze şi să devină una ordinară, cotidiană. 
Evident că motivarea extinderii acestei 
stări va fi una de interes naţional şi co-
lectiv. Nu este neapărat un rău în sine 
şi pe de altă parte, societatea este coin-
teresată să supravieţuiască cu pierderi 
minimale diferite epidemii şi pandemii. 
Totuşi, se cere definitivarea clară a ho-
tarelor dintre starea ordinară-normală 
şi cea de urgenţă: motivele de instituire 
şi aria de restrângere a drepturilor şi li-
bertăţilor fundamentale. Iar faptul că vor 
exista reglementări clare şi algoritmice – 
sunt garanţia neadmiterii derapării de la 
procesele democratice. Pe de altă parte, 
modalitatea de instruire online urmează 
să rămână mereu actuală, chiar şi după 
consumarea pandemiei şi a perioadei de 
carantină.

6. Realitatea virtuală. Realitatea vir-
tuală va lua locul călătoriilor şi socializă-
rii. Astfel, călătoriile vor deveni un lux, 
sau poate un risc…, iar participările în 
cadrul unor şedinţe (serviciile divine bi-
sericeşti, întrunirile electorale, şedinţele 
de lucru etc.) vor deveni periculoase şi 
de evitat. În consecinţă, vor fi aplicate pe 
scară largă elemente ale realităţii virtu-
ale, care vor crea iluzia călătoriilor sau a 
participării la diferite întruniri şi aflării în 
diverse localuri. Credem că industria digi-
tală va oferi foarte curând o multitudine 
de platforme ale realităţii virtuale şi care 
vor asigura prezenţa virtuală a persoa-
nei într-un anumit loc, fără necesitatea 
deplasării fizice. Este o realitate pe care 
pandemia de coronavirus o va transpune 
în viaţă. În acest sens, platformele de in-
struire online vor cunoaşte o dezvoltare 
vertiginoasă, iar mediul academic urmea-
ză să fie parte a acestor procese.

7. Universul gadgeturilor. Situaţia 
pandemică va genera o extindere a ariei 
de aplicare a gadgeturilor. Respectiv, te-
lefonul mobil, încărcat cu o multitudine 
de aplicaţii, va deveni instrumentul de 
interacţiune dintre individ şi stat şi dintre 
individ şi alţi indivizi. Tendinţele actuale 
de petrecere a timpului în internet se vor 
amplifica, iar telefonul mobil va deveni 
indispensabil, aidoma televizorului în 
era socialistă. Prin urmare, mediul aca-
demic urmează să se acomodeze la noile 
tendinţe şi să-şi găsească locul potrivit în 
gadgeturile studenţilor şi masteranzilor 
săi.

8. E-learning-ul este una din primele 
consecinţe ale pandemiei coronavirus, 
cu aplicare imediată în practică. Suntem 
martorii reconfigurării paradigmei for-
mării personale, care presupune faptul că 
fiecare cadru didactic va deveni un mo-
derator on-line al proceselor de instruire. 
Forma de predare clasică (face-to-face) 
va cădea în desuetudine. În consecinţă, 
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platformele de studii online vor cunoaşte 
o dezvoltare vertiginoasă, fiind solicitate 
de mediul academic. Prin urmare, urmea-
ză a fi elaborate standarde comune de 
instruire online, cu aplicare universală de 
către toate instituţiile de învăţământ.

Cu referire instruirea online, menţio-
năm că implementarea pe scară largă a 
conceptului de E-learning, adică învăţa-
rea la distanţă, este unul din efectele ime-
diate ale pandemiei Coronavirus. 

Izbucnirea pandemiei a scos la iveală 
lipsa unui sistem modern de E-learning 
şi lipsa unui standard universal aplicabil 
pentru toate universităţile din Republica 
Moldova. 

Totodată, perioada de carantină forţa-
tă a scos la iveală necesitatea reformării 
învăţământului prin recurgerea la instru-
mentele oferite de tehnologiile digitale 
moderne.

Iniţial, privite drept o măsură a dis-
tanţării sociale, la care s-a recurs pentru 
a diminua viteza răspândirii pandemiei 
Coronavirus, trecerea învăţământului la 
distanţă urmează să devină o realitate tot 
mai frecventă.

Iată de ce, se cere abordarea sistemică 
a respectivei probleme, prioritare fiind:

1. Elaborarea unei Concepţii privind E-
learning-ul în învăţământul din Republica 
Moldova.

2. Edificarea unui cadru legal, care ar 
oferi autonomie instituţiilor de învăţă-
mânt în a stabili cotele procentuale a 
ponderii studiilor la distanţă din totalul 
creditelor academice.

3. Crearea de platforme online efici-
ente şi funcţionale, care ar permite reali-
zarea conceptului de E-learning. Practica 
din perioada carantinei ne arată că fieca-
re instituţie de învăţământ şi chiar fieca-
re cadru didactic încearcă să identifice o 
platformă digitală pe care ar utiliza-o în 
instruire. În acest sens, se cere o centrali-
zare şi oferirea unor instrumente digitale 

din partea Ministerului Educaţiei, Cultu-
rii şi Cercetării.

4. Stabilirea unor condiţii şi criterii cla-
re privind optarea pentru unul din siste-
mele de instruire: 

4.1. Forma clasică a orelor – face-to-
face. Adică sistemul care presupune un 
contact direct de 100% dintre profesori şi 
studenţi.

4.2. Forma hibridă, care presupune 
o anumită cotă procentuală, o paritate 
dintre numărul de cursuri desfăşurate cu 
contact direct şi cursuri online.

4.3. Forma online, care presupune re-
alizarea procesului de învăţământ prin 
desfăşurarea orelor 100% la distanţă.

5. Elaborarea de cursuri online de că-
tre cadrele didactice. Într-o perspectivă 
imediată, calitatea studiilor online va fi 
redusă. Aceasta se datorează faptului ine-
xistenţei materialelor didactice. Întru ela-
borarea lor, este nevoie de timp şi de re-
surse financiare. Prin urmare, semnalăm 
nevoia susţinerii financiare din partea Mi-
nisterului Educaţiei, Culturii şi Cercetării 
în elaborarea cât mai rapidă a cursurilor 
şi materialelor metodico-didactice, de 
natură să faciliteze trecerea eficientă la 
sistemul online de instruire.

6. Instruirea cadrelor didactice şi a 
studenţilor în aplicarea practicilor de in-
struire online. Chiar dacă la moment se 
atestă o stare de şoc, cauzată de nevoia 
aplicării din mers a noilor tehnologii şi 
trecerii de la practicile clasice de instru-
ire la cele moderne, considerăm că, într-
o perspectivă medie, studenţii şi cadrele 
didactice se vor acomoda noilor tendin-
ţe. Acest lucru poate fi facilitat prin con-
cursul Ministerului Educaţiei, Culturii şi 
Cercetării, care ar organiza lecţii practice 
(online) de aplicare a tehnicilor de in-
struire la distanţă.

7. Revizuirea cadrului legal de activita-
te şi remunerare a muncii cadrelor didac-
tice. Aşa cum învăţarea online presupune 
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un efort mult mai mare din partea profe-
sorilor (elaborarea de cursuri, teste, ma-
teriale metodice, contactul online 24/24 
cu studenţii), se cere ajustarea remune-
rării la eforturile suplimentare depuse de 
comunitatea cadrelor didactice.

8. Investirea resurselor financiare con-
siderabile de către instituţiile de învăţă-
mânt în crearea unor platforme eficiente 
de studii online şi trecerea programelor 
de instruire de la sistemul face-to-face la 
cel online.

9. Management financiar eficient din 
partea instituţiilor de învăţământ. Chiar 
dacă la etapa iniţială se vor înregistra 
cheltuieli suplimentare (crearea de plat-
forme online; remunerarea muncii cadre-
lor didactice; instruirea personalului şi a 
studenţilor), ulterior, aplicarea în prac-
tică a învăţământului online va genera 
economii şi eficienţă, va avea o arie de 
răspândire mai mare şi va facilita acce-
sul la studii a unor categorii mai vaste de 
persoane.

10. Mediatizarea avantajelor sistemu-
lui de învăţare online. Atât MECC, cât şi 
administraţiile instituţiilor de învăţământ 
urmează să desfăşoare o campanie ce 
ar viza popularizarea trecerii la instrui-
rea online. În acest sens, urmează să fie 
elaborată o listă de avantaje pentru stu-
denţi-profesori-beneficiari din sectorul 
public şi privat. Credem că, pentru stu-
denţi avantajele sunt mai mult decât vi-
zibile: economisirea de timp (lipsa nevoii 
de a te deplasa zilnic la ore); economii pe 
manuale (pe motiv că ele vor fi publicate 
online); management eficient al timpului 
cu posibilitatea sporirii dominantei prac-
tice şi aplicative etc.

11. Stabilirea unor situaţii clare când 
instruirea face-to-face este prioritară faţă 

de cea online. Anticipăm situaţii când 
anumite categorii de studenţi sau anu-
mite programe de instruire ar solicita un 
contact direct sporit dintre studenţi şi 
profesori. Ca să fie clar, studentului ur-
mează să i se ofere şi o alternativă: în caz 
de nevoie şi la solicitare, să existe posibi-
litatea de a fortifica instruirea online cu 
un contact direct din partea profesorului. 
Sau, ar putea exista şi situaţii când pro-
gramul de instruire online nu poate sub-
stitui contactul direct dintre studenţi şi 
profesori.

12. Anticipăm evoluţia realităţilor post-
virus spre faptul că, instruirea 100% face-
to-face, adică contactul direct dintre profe-
sor şi student va deveni ceva din domeniul 
luxului, pe care nu fiecare instituţie şi nu fi-
ecare student şi-l va putea permite, în spe-
cial fiind vorba de treptele învăţământului 
superior (licenţă-masterat-doctorat). Prin 
urmare, se cere a fi perfecţionat sistemul 
de instruire face-to-face, adică vechiul şi 
clasicul sistem al contactului direct dintre 
student şi profesor.

13. Instituirea unui sistem de învă-
ţământ online va avea drept efect ac-
cesibilitatea unui număr mai mare de 
studenţi la instruirea universitară. Acest 
fapt ar avea efecte benefice pentru toa-
tă lumea.

În concluzia celor menţionate an-
terior, deducem faptul că suntem la o 
răscruce ce semnifică căderea în desue-
tudine a practicilor vechi şi necesitatea 
de reformare a instruirii universitare, cu 
precădere prin trecerea la învăţământul 
la distanţă. Instruirea online este ziua de 
mâine a procesului educaţional din me-
diile universitare. Iar instituţiile de învă-
ţământ superior urmează să-şi racordeze 
activitatea la aceste tendinţe.
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SUMMARY
Total Quality Management (TQM) is based on the ,,philosophy of universal quality”, within the 

framework of which a rethinking of the traditional concept of quality as a degree of compliance with 
any standard takes place, actualizes the issues of universal quality management in the professional 
educational field of Israel. The main directions and modern tasks of education informatization in 
Israel are examined, the growing role of the education informatization  is shown, in which the tasks 
of training specialists for work in the information sphere and the formation of a new information 
culture of society. The quality of education is considered as a problem of ensuring the national secu-
rity of Russia in the context of the transition to a strategy of innovative development of the country 
and the formation of a knowledge-based information society.

Keywords: training, quality, professionalism, knowledge, information society.

REZUMAT
Managementul calității totale (TQM) se bazează pe „filozofia calității universale”, în cadrul căreia 

are loc o regândire a conceptului tradițional de calitate ca grad de conformitate cu orice standard, ac-
tualizează problemele managementului universal al calității în domeniul educațional profesional al 
Israelului. Se examinează principalele direcții şi sarcini moderne de informatizare a educației în Israel, 
se arată rolul crescând al informatizării educației, în care sarcinile de formare a specialiştilor pentru lu-
crul în sfera informațională şi formarea unei noi culturi informaționale a societății. Calitatea educației 
este considerată o problemă a asigurării securității naționale a Rusiei în contextul trecerii la o strategie 
de dezvoltare inovatoare a țării şi formarea unei societăți informaționale bazate pe cunoaştere.

Cuvinte-cheie: instruire, calitate, profesionalism, cunoştințe, societatea informațională.
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Introducere. Actualitatea temei re-
iese din specificul existenței societății, 
cerințelor înalte față de specialişti, com-
petitivitatea pe piața forței de muncă. 
Specialiştii cu o specialitate tind să do-
bândească a doua şi a treia specialitate, 
pentru a face față lucrurilor. Calitatea stu-
diilor este categorie socială, condiționată 
de nivelul de cunoştințe din societate, 
formele şi metodele de instruire, suportul 
informațional şi accesul  la baza de date. 
Calitatea formării şi instruirii poartă un ca-
racter psihologic asupra universităților şi 
centrelor de instruire, absolvenților şi ca-
drelor didactice. Impactul  major al calității 
instruirii o are societatea, unde specialiştii 
îşi aplică cunoştințele şi deprinderile. Ni-
velul cerințelor față de calitatea pregătirii 
specialiştilor este o noțiune relativă şi este 
condiționată de cerințele pieței resurselor 
umane, aşteptările şi cerințele angajato-
rilor, nivelul dotării şi calității formatori-
lor, schimbul informațional, standardele 
educaționale, impuse de stat. 

Gradul de investigare. Modificări-
le şi inovațiile în sistemul de învățământ, 
sunt concepte-cheie în acumulările 
educaționale ale societății israeliene, mul-
te şcoli şi conducătorii lor indică inovațiile 
şi schimbările, care apar în şcolile lor şi iau 
în considerare introducerea schimbărilor 
în biletul de intrare în procesul progresiv 
de dezvoltare a şcolii (Herz-Lazarevich, 
1988; Fock şi Herz-Lazarevich, 1992).

Conceptul, schimbarea, aşa cum este 
descris în literatura de specialitate profe-
sională care abordează procesele schim-
bării şi organizarea şcolilor, a primit multe 
semnificații şi concepte. În conformitate cu 
afirmațiile lui Maels (1964), trei concepte 
au suferit modificări, cum ar fi transforma-
rea vechiului în nou, manifestarea din nou 
a vechiului, crearea noului, utilizarea repe-
tată a conceptului de schimbare, inovație, 
reformă sau dezvoltare ca concept varia-
bil a fost găsită între cercetători precum: 

Balridge & Deal, Hopkins, 1983; Huberman, 
1992; Scheerens, 1987; Hall & Hord, 1975; 
Fullan, 1991; Cuban, 1996; Foke, 1995; Sa-
muel, 1990) [2].

În conformitate cu dicționarul explica-
tiv al Even Shushan, schimbarea este, în 
schimb, o lovitură într-o altă compoziție. 
Potrivit lui Gisel (1978), o schimbare este 
deplasarea uneia sau a mai multor com-
ponente dintr-un sistem de la situația A la 
situația B, de obicei de la o situație dorită la 
o situație reală. Unii autori definesc „schim-
barea” ca idee de a produce un altul, de la 
producția existentă cu una sau mai multe 
componente (Hillson şi Hyman, 1971), ac-
ceptând ceva diferit de cel obişnuit (Daft şi 
Selwyn, 1978). Un proces de acțiune care 
implică componente tehnice sau socia-
le într-o anumită educație şi în conceptul 
modului de a face ceva nou „(Fullan, 1991) 
[1].

Ipoteza studiului rezidă din faptul că ca-
litatea pregătirii specialiştilor în profil eco-
nomic poate fi îmbunătățită semnificativ 
dacă se creează un sistem de educație pro-
fesională a studenților, implicând activități 
comune ale profesorilor şi studenților în 
formarea unui specialist competitiv în pro-
fil economic în sistemul „Şcoală (apariția 
interesului profesional în profesiile eco-
nomice) - universitate de profil economic” 
(formarea şi consolidarea interesului pro-
fesional pentru profesiile economice).

Scopul studiului constă în elaborarea 
şi fundamentarea prevederilor teoretice 
şi metodologice pentru îmbunătățirea 
procesului de educație profesională a 
specialiştilor pe baza factorilor socio-psi-
hologici, intelectuali, motori şi ai persona-
lului.

Metode de cercetare. Întru rezolva-
rea obiectivelor trasate, au fost utilizate 
atât metode de cercetare teoretice, cât şi 
practice. Metodele teoretice au constat 
într-o abordare sistematică, în proiecta-
rea creativă, modelarea, analiza şi sinteza, 



66 Administrarea  Public ă n r .  2 ,  2 0 2 0

abstractizarea, utilizarea metodelor de 
inducție şi deducție. Metodele practice 
au inclus: chestionare, testare, observare, 
organizarea monitorizării, analiza rezulta-
telor activităților elevilor, studiul şi gene-
ralizarea experienței pedagogice avansate, 
crearea de noi experiențe, implementarea 
rezultatelor cercetării în practică pedago-
gică largă, pregătirea de ghiduri pentru 
studenți şi ghiduri pentru profesori [3].

Rezultate şi analiză. Calitatea educației 
este înțeleasă ca o caracteristică a sistemu-
lui de învățământ, reflectând gradul de 
conformitate al rezultatelor educaționale 
reale obținute cu cerințe de reglementa-
re, aşteptări sociale şi personale. Autoe-
valuarea nivelului de pregătire a cadrelor 
didactice pentru utilizarea tehnologiilor 
informatice moderne a arătat că doar 18% 
consideră că nivelul lor este suficient (exis-
tă o educație adecvată sau o autoeducare) 
şi 82% consideră că este insuficient (aş dori 
să particip la cursuri de educație continuă; 
în condiții moderne, creşterea informațiilor 
şi comunicării tehnologiile nu permit să le 
stăpânească; aş dori să învăț elementele 
controlului computerului; este necesar să 
studiem în continuare capacitățile acestor 
tehnologii). Astfel, putem concluziona că 
aproape toți profesorii necesită o pregăti-
re suplimentară în utilizarea tehnologiilor 
informaționale şi de comunicare în proce-
sul de învățare.

Profesorii au răspuns, de asemenea, că 
din tehnologiile informaționale moderne şi 
ajutoarele electronice de predare, acestea 
folosesc în principal prezentări (ppt, presy) 
electronice şi un portal de predare şi meto-
dologie, dar doar 20% din toți respondenții 

le folosesc în clasele lor. În acelaşi timp, 
majoritatea cadrelor didactice ar dori să 
utilizeze o tablă albă interactivă, un pro-
iector pentru prezentări pe această temă, 
conferințe video, ajutoare electronice de 
predare, precum şi să aplice sarcini şi teste 
de control, laboratoare virtuale, informații 
online despre performanțele actuale în 
procesul educațional. Motivul principal al 
dificultăților în procesul de implementare 
a tehnologiilor informaționale şi de comu-
nicare în procesul educațional, profesorii 
au numit absența bază materială suficientă 
şi nivel insuficient de pregătire [4].

În ultimii ani, cerințele pentru formarea 
absolvenților de învățământ profesional 
secundar, tineri specialişti, au crescut sem-
nificativ. Absolvenții fie îşi continuă studii-
le ulterioare la Şcoala Superioară, fie sunt 
angajați. Pentru a pregăti un specialist 
competent, trebuie să îi oferiți un astfel de 
complex de cunoştințe şi abilități care l-ar 
ajuta să îşi găsească cu succes un loc de 
muncă după absolvire, adică. acest com-
plex trebuie să îndeplinească cerințele spe-
cifice ale angajatorilor pentru absolvenții 
cu profil economic. Angajatorul angajează 
tineri profesionişti cu mai multe fațete, cu 
următoarele calități:

1. Competență profesională;
2. Competență comunicativă;
3. Atitudine pozitivă față de profesia sa;
4. Posesia metodelor de analiză economică;
5. Abordare creativă pentru soluționarea 

problemelor profesionale;
6. Poziția vieții active.
Pentru a dobândi aceste calități, tre-

buie să creăm condițiile pentru formarea 
cunoştințelor şi abilităților durabile [4].

Tabelul 1. Metode de predare utilizate [5].

Metode Procedee de predare Exemple
Reproducere - Răspunsuri orale 

- Exerciții de memorare
- Discuții orale cu studenții 
- Repetarea multiplă a mate-
rialului didactic
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Explicativ ilustrativ
(informațional şi receptiv)

- Discuții 
- Formularea faptelor
- Mesaj
- Explicație 
- Afişarea soluțiilor

- Prezentarea de formule gata 
de rezolvare a problemelor
- Rapoarte despre evenimen-
te socio-economice din țară
- Rezolvarea problemelor

Căutare parțială
(Euristică)

- Derivarea formulelor
- Conversație euristică
- Muncă independentă

- Derivarea de formule cu 
studenții/elevii
- Studenții/elevii rezolvă in-
dependent problemele, ana-
lizează, compară, generali-
zează, trag concluzii

Expunere problematică - Formularea problemei
- Crearea unei situații proble-
matice
- Rezolvarea situațiilor pro-
blematice
- Analiza soluției obținute

- Studenții realizează lucrări 
prin care se urmăreşte: for-
mularea sarcinii, crearea, 
concretizare detaliată, anali-
za studiului de caz din eco-
nomie.

Cercetare - Аnaliză
- Sinteză 
- Experiment 
- Managementul activității de 
cercetare
- Proiect 

 - Pregătirea studenților pen-
tru a face raport sau comuni-
care la conferințe ştiințifice 
şi practice, după rezultatele 
cercetării

Pentru formarea competenței profesio-
nale sunt utilizate diferite sarcini practice. 
La lecțiile ciclului economic, acestea sunt 
sarcini care necesită dezvoltarea gândirii 
logice, aplicarea cunoştințelor, formulelor 
şi sarcinilor de căutare. După ce studenții 
stăpânesc soluția problemelor, ei compun 
independent pe cele similare, folosind 
experiența acumulată. Viitorii specialişti ur-
mează o pregătire practică la întreprinderi-
le din zonă. Abilitățile de analiză şi sinteză 
permit studenților să-şi aplice cunoştințele 
în activitățile lor profesionale. Experiența 
pozitivă a aplicării cunoştințelor este 
transferată în alte situații de producție. În 
ultimii ani, în procesul de informatizare a 
educației, a fost acordată tot mai multă 

atenție problemelor de fond, adică schim-
bărilor în orientarea şi conținutul țintei 
procesului educațional în sine [1]. Astăzi, 
este incontestabil faptul că componen-
tele informaționale ar trebui să prevaleze 
într-un sistem educațional promițător. Într-
adevăr, sistemul de învățământ nu trebuie 
să ofere studenților cunoştințele necesare 
despre noul mediu informațional pentru 
oamenii din societatea informațională, ci şi 
să formeze o nouă cultură a informației şi o 
nouă viziune informațională a informației, 
care ar trebui să se bazeze pe o înțelegere a 
rolului decisiv al proceselor informaționale 
şi informaționale în fenomenele naturale, 
societatea umană, precum şi asigurarea 
vieții şi a operei omului însuşi.
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 Fig. 1. Tipuri de competențe profesionale [cercetările autorilor].

Obiectivul în carieră - excelență maxi-
mă în excelență profesională în raport cu 
cerințele postului este atins în etape. Latu-
ra de fond a acestui proces este alinierea 
competenței personale cu competența 
din post. Trebuie de avut în vedere faptul 
că nu pot exista recomandări exhausti-
ve privind organizarea carierei, deoarece 
este o mişcare a vieții unei persoane care 
o percepe şi o creează în felul său. Piața 
muncii moderne se poate caracteriza prin-
tr-o creştere constantă a cerințelor pentru 
profesionalismul lucrătorilor. Modificări ca-
uzate de răspândirea proceselor de globa-
lizare, schimbări tehnologice, noi structuri 
organizaționale şi forme de organizare a 
muncii, o trecere treptată la societate.

Concluzii. Astfel, trebuie să recunoaştem 
că, actualmente, chiar baza materială nor-
mală pentru educația profesioniştilor cre-
ată într-o instituție preşcolară, într-o serie 
de cazuri, asigură o pregătire metodologi-
că satisfăcătoare a angajaților, în condițiile 
bulversărilor moderne, nu reține cel puțin 
procesul de deteriorare a performanțelor şi 
sănătății studenților.

Pe baza datelor obținute, se pot tra-
ge următoarele concluzii. Pe de o parte, 
studenții au cunoştințe adecvate des-
pre abilitățile de lucru în mediul internet, 
înțeleg cum să folosească resursele de 
internet pentru propriile scopuri şi sunt 
deschişi să învețe, folosind instrumente de 

informare şi comunicare. Pe de altă parte, 
profesorii sunt conştienți de necesitatea 
utilizării tehnologiilor informaționale şi 
de comunicare în procesul educațional, 
înțeleg aspectele pozitive şi negative ale 
implementării lor, dar nu au o pregătire su-
ficientă în acest domeniu şi simt nevoia să 
le ofere instrumente de formare electroni-
că. Prin urmare, este necesar să se realize-
ze atât dezvoltarea profesională a cadrelor 
didactice care lucrează în domeniul tehno-
logiilor informației şi comunicării în proce-
sul educațional, precum şi îmbunătățirea 
conținutului pregătirii unui profesor de 
educație profesională în ceea ce priveşte 
formarea de cunoştințe, învățături şi 
abilități relevante.

Examinarea principalelor direcții şi sar-
cini moderne de informatizare a educației 
în Israel, denotă rolul tot mai mare al infor-
matizării educației, în care se rezolvă sar-
cinile specialiştilor în formarea lucrărilor în 
sfera informațională şi formarea unei noi 
culturi informaționale a societății pentru 
îmbunătățirea calității educației.

Informatizarea este văzută ca un pro-
ces non-alternativ generat de dezvoltarea 
societății, ceea ce conduce la o creştere 
accentuată a surselor de informație, care 
este motivul schimbărilor radicale în sfera 
socio-economică, la o schimbare semnifi-
cativă a modelelor tradiționale de econo-
mie, afaceri, educație şi cultură, marcând o 



schimbare în rolul calculatorului: devine nu 
doar un mijloc de prelucrare a informațiilor, 
ci un mijloc de formare a unui individ.

IT şi TIC devin baza materială şi tehno-
logică a societății. Informatizarea schim-
bă întreaga natură a vieții, conducând la 
o creştere a ponderii muncii mintale, la o 

creştere a rolului activității informaționale. 
Dezvoltarea instrumentelor şi tehnologii-
lor de calcul electronice în etapa actuală a 
condus la necesitatea reformării nu numai 
a conținutului şi a metodelor, ci şi a întregii 
organizări a instruirii prin utilizarea tehnolo-
giilor de vârf.
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SUMMARY
This study examines the issue of European solidarity as an idea and as a reality, which has had 

and still has a central role in European construction. Based on the fact that the principle of soli-
darity underlies the mechanisms by which the EU operates as a political system, the instruments 
with which Community solidarity is strengthened have been analyzed. It also looked at how va-
rious global crises and challenges have affected solidarity within the EU. At the same time, it is 
argued that under the conditions when states increasingly oppose the principle of pooling risks 
and resources, and compensation and redistribution mechanisms remain national prerogatives, 
only by continuing political integration can the EU unite states and peoples around a common 
vision, while (re) finding intra-European solidarity and establishing a democratic Europe.

Keywords: European Union, European construction, solidarity, crisis, national interest, assis-
tance, supranational structures, risks, cohesion.

REZUMAT
În prezentul studiu se examinează problema solidarității europene ca idee şi ca realitate, care 

a avut şi are un rol central în construcția europeană. Pornind de la faptul că principiul solidarității 
stă la baza mecanismelor de funcționare ale UE ca sistem politic, au fost analizate instrumen-
tele cu ajutorul cărora este consolidată solidaritatea comunitară. De asemenea, a fost analizat 
modul în care diverse crize şi  provocări globale au afectat solidaritatea în cadrul UE. Totodată 
se argumentează ideea că în condițiile când statele se opun din ce în ce mai mult principiului 
punerii în comun a riscurilor şi resurselor, iar mecanismele de compensare şi redistribuire rămân 
prerogative naționale, doar prin continuarea integrării politice, UE poate uni statele şi popoarele 
în jurul unei viziuni comune, concomitent cu  (re)găsirea solidarității intraeuropene şi instituirea 
unei Europe democratice.

Cuvinte-cheie: Uniunea Europeană, construcția europeană, solidaritate, criză,  interes 
național, asistență, structuri supranaționale, riscuri, coeziune.

Solidaritatea europeană este un con-
cept polivalent, prezent în textele fonda-
toare ale integrării europene, pornind de la 
Declarația Schuman din 19 mai 1950, dar şi 

celebrul pasaj din preambulul Tratatului de 
la Paris de creare a Comunității  Europene 
a Cărbunelui şi Oțelului (1951): „Europa nu 
va fi construită dintr-odată  sau ca urmare 
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a unui plan unic, ci prin realizări concrete 
care să creeze în primul rând o solidari-
tate de facto”. În 2007 articolul 2 al trata-
tului de la Lisabona confirma importanța 
solidarității şi o ridica la rangul de valoa-
re comună statelor membre [12]. Carta 
drepturilor fundamentale îi dedică un 
întreg capitol [4], iar jurisprudența Curții 
de Justiție a Uniunii Europene specifică 
condițiile de aplicare ale acesteia. Soli-
daritatea este astfel o obligație juridică, 
care a fost inițial reprezentată ca condiție 
şi mijloc de garantare a păcii între sta-
tele europene şi care a făcut posibilă 
justificarea orientării supranaționale a 
Comunității Europene. Totuşi, această 
definiție a solidarității este incompletă, 
deoarece nu ia în considerare dimensiu-
nea socială care îi este intrinsecă şi care 
organizează echilibrul unei coexistențe. 
Dreptul UE satisface dimensiunea instru-
mentală a solidarității, care garantează 
respectarea ordinii juridice europene. 
Prin urmare, este dificil să se construiască 
o solidaritate europeană mai substanțială: 
cerințele de solidaritate prevăzute în tra-
tate trebuie să fie conciliate cu regulile de 
concurență liberă şi echitabilă consacrate 
de jurisprudența Curții de Justiție a UE. 
Solidaritatea şi concurența se contrazic 
uneori. În plus, mecanismele de solida-
ritate sunt percepute şi apreciate de sta-
tele membre ca abilități suverane, legate 
de istoria, cultura, identitatea lor. Pe lân-
gă nevoia evidentă de a identifica riscu-
rile şi nevoile comune statelor membre 
în ceea ce priveşte echilibrul economic 
şi social, construcția solidarității sociale 
necesită regândirea articulării între două 
principii cheie: libertatea, o valoare pri-
mordială pentru UE şi solidaritatea, care 
condiționează sustenabilitatea sa. 

Principiul solidarității stă la baza me-
canismelor de funcționare ale UE ca sis-
tem politic care instituie o comunita-
te de națiuni asociate cu realizarea de 

proiecte comune. Ceea ce se numeşte 
„metoda comunității”, adică arhitectu-
ra instituțională care permite luarea de-
ciziilor cu majoritate calificată, în mod 
excepțional în unanimitate, nu se bazea-
ză pe o formă de asigurare individuală, 
dar pe ideea de „comunitate”, conform 
căreia fiecare națiune este preocupată 
de ceea ce se întâmplă cu celelalte. Una 
dintre trăsăturile acestei solidarități este 
că țările cele mai prospere sau cele mai 
puternice cotizează în bugetul comun 
proporțional mai mult decât statele mai 
puțin bogate. Declarația Schuman, tra-
dusă în termeni operaționali, stabileşte, 
aşadar, un fel de solidaritate organică, 
ceea ce era anunțat drept solidaritate de 
facto. Totuşi, sistemul comunitar euro-
pean nu se opreşte la această solidaritate 
organică. R. Schuman a înțeles că solida-
ritatea de facto ar duce la o apropiere a 
popoarelor, o strângere a legăturilor între 
popoare însăşi, ceea ce ar trebui să rezul-
te din faptul că transformările economice 
şi sociale sunt generate de realizarea de 
proiecte comune, în special cel al pieței 
unice, care trebuie puse în aplicare în 
beneficiul tuturor. Instrumentele de so-
lidaritate, care exprimă asistență recipro-
că pentru a face față schimbării, au fost 
încorporate treptat în tratatul uniunii. 
Inițial, a fost doar fondul de modernizare 
al CECO (Comunitatea Europeană a Căr-
bunelui şi Oțelului). Încetul cu încetul, 
pe măsură ce au avut loc progrese şi ex-
tinderi, fondurile structurale au ajuns să 
reprezinte, către anul 2013, mai mult de 
o treime din cheltuielile bugetului eu-
ropean, pe locul al doilea după bugetul 
agricol. Un punct culminant al extinde-
rii fondurilor structurale a fost adopta-
rea Tratatului de la Maastricht: dând un 
impuls puternic pieței interne, tratatul 
a stabilit un titlu special dedicat coeziu-
nii economice şi sociale, adică reducerii 
disparităților de bunăstare şi a nivelului 
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de viață între diverse regiuni ale UE. Prin 
urmare, sistemul european de solidarita-
te se bazează pe o combinație de solida-
ritate organică şi solidaritate reciprocă. 
Este relevantă în acest sens viziunea lui 
Jacques Delors (Preşedintele Comisiei 
Europene 1985-1995), care consideră că 
unitatea europeană trebuie articulată în 
baza principiului „concurența care stimu-
lează, cooperarea care întăreşte şi solida-
ritatea care uneşte” [8].  

Însă Jacques Delors, dar şi părinții 
fondatori ai Europei, în general, ar pu-
tea fi dezamăgiți de faptul că implemen-
tarea solidarității reciproce nu a creat 
o afecțiune mai mare între popoare. În 
2005  Franța şi Țările de Jos au respins 
proiectul Constituției Europene (,,Trata-
tul Constituțional”), unul dintre cele mai 
ambițioase proiecte europene, alături de 
extindere şi de lansarea monedei euro. 
În 2008 majoritatea cetățenilor irlandezi 
s-au pronunțat împotriva Tratatului de la 
Lisabona, care viza aprofundarea Uniunii 
Europene, în timp ce această țară a be-
neficiat foarte mult de ajutorul structu-
ral european. Abia din a doua încercare, 
în 2009, Irlanda a ratificat tratatul  menit 
să uşureze luarea deciziilor într-o Uniune 
Europeană extinsă. Cu toate acestea, s-ar 
putea  găsi o consolare, dacă ne gândim 
la faptul că în țările cu o veche tradiție a 
solidarității, disponibilitatea cetățenilor 
de a plăti prețul pentru un nivel ridicat de 
protecție socială se reduce şi că peste tot 
se dezvoltă sisteme care condiționează 
accesul la această protecție, prin impu-
nerea responsabilizării beneficiarilor 
acesteia. 

În aceeaşi ordine de idei, Philippe Van 
Parijs, filosof şi economist, afirmă că în 
calitate de idee şi de realitate, solidarita-
tea a jucat, joacă şi va continua să joace 
un rol central în construcția europeană. 
Astfel, el se referă la „solidaritatea de fac-
to” ca uniune economică, „solidaritatea ca 

valoare”, inseparabilă de modelul social 
european şi, în sfârşit, solidaritatea inter-
statală, care pare a fi chiar fundamentul 
proiectului european [7, p. 3-4]. Datorită 
aspectului său altruist, solidaritatea ca 
valoare pare să comporte trăsături comu-
ne cu caritatea, dar, totuşi, se deosebeşte 
radical de aceasta datorită caracterului 
său simetric: spre deosebire de caritate, 
solidaritatea este o relație între egali. 
Mai mult decât atât, deoarece este acti-
vată atunci când un stat devine victima 
unui „dezastru”, solidaritatea are ceva în 
comun cu asigurarea. Ca şi asigurarea, 
aceasta este, prin urmare, strâns legată 
de responsabilitate. 

Mai mulți cercetători au analizat, de 
asemenea, dualitatea internă/externă a 
conceptului de solidaritate europeană şi 
modul în care aceasta creează rezistență 
şi tensiune. Acest lucru permite elabora-
rea unei viziuni „macro”, în timp ce este 
analizat rolul Uniunii Europene în lume 
[7, p. 164]. Într-adevăr, este esențial ca 
Uniunea Europeană să fie plasată într-un 
cadru global pentru a înțelege mai bine 
modul în care funcționează  la diferite ni-
veluri solidaritatea în cadrul comunității 
europene. În acest context sunt explorate 
trei forme de solidaritate care sunt funda-
mentale în Uniunea Europeană. În primul 
rând, solidaritatea transnațională între 
europeni; solidaritatea internațională în-
tre statele membre şi, în sfârşit, solidari-
tatea națională în țările şi societățile eu-
ropene [7, p. 165]. 

Solidaritatea europeană reprezintă 
şi un instrument de reacție la crize.  De 
notat că, deşi solidaritatea economică şi 
monetară este într-adevăr prezentă în 
tratatele UE, aceasta a apărut mai ales 
într-o dimensiune negativă, care a fost ul-
terior consolidată de crizele succesive. Pe 
de altă parte crizele prin care a trecut UE 
au afectat solidaritatea europeană. Crize-
le repetate cu care s-au confruntat euro-
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penii în ultimii zece ani, inclusiv  actuala 
criză generată de pandemia COVID-19, 
pun în discuție ideea unei convergențe 
între interesul național şi interesul eu-
ropean comun. Construcția europeană 
a sublimat rivalitățile politice naționale 
prin respingerea politicii de putere. Dar 
această construcție a fost, în acelaşi timp, 
rezultatul unui compromis între viziunile 
naționale, fiecare stat membru proiec-
tând asupra sa o strategie politică par-
ticulară şi interese naționale specifice. 
Proiectul pentru o Europă unită a presu-
pus o convergență fundamentală a inte-
reselor naționale ale statelor membre în 
jurul unui interes european comun. Din 
perspectiva istorică se poate constata 
faptul că această convergență a avut loc 
în circumstanțe excepționale: războiul 
rece, decolonizarea, criza din Suez, căde-
rea Zidului Berlinului, prăbuşirea Uniunii 
Sovietice.

Desigur, integrarea europeană nu a 
făcut ca interesele statelor membre ale 
UE să dispară sau să se contopească com-
plet. Lărgirile succesive ale UE au dus la 
multiplicarea intereselor naționale legate 
de diferite situații, niveluri de dezvolta-
re economică şi situații geopolitice. Cu 
toate acestea, „solidaritatea de facto” s-a 
dezvoltat între europeni, cu alte cuvinte, 
posibilitatea ca aceştia să poată conta pe 
sprijinul partenerilor lor, mai ales atunci, 
când se confruntă cu provocări majore şi 
circumstanțe excepționale.

UE a trecut prin mai multe crize, care 
au scos în evidență necesitatea activării 
solidarității europene. Astfel, în contextul 
crizei datoriilor suverane, Grecia a primit 
ajutor financiar, evident condiționat, de 
la partenerii săi. După atacurile teroriste 
din 13 noiembrie 2015, Franța a solicitat 
pentru prima dată sprijinul partenerilor 
săi europeni, făcând referire la articolul 
42.7 din Tratatul privind Uniunea Euro-
peană care prevede o clauză de apărare 

reciprocă [13]; aceste atacuri au determi-
nat, de asemenea, Germania să se implice 
în Siria pentru a contribui la lupta împo-
triva terorismului.

Problema solidarității europene trebu-
ie examinată şi în conexiune cu fenome-
nul  euroscepticismului. Acest fenomen 
se explică prin faptul că unele state mem-
bre ale UE au percepția unei solidarități 
insuficiente în fața crizelor: costul perce-
put ca disproporționat al ajustării econo-
mice şi bugetare solicitate în schimbul 
sprijinului financiar european (Grecia), 
dar şi dificultățile întâmpinate de UE în 
reglementarea fluxurilor migratorii (Ita-
lia, Grecia, Spania). În țările din centrul, 
nordul şi estul UE,  dimpotrivă, refuzul 
unei solidarități excesive care alimentea-
ză eurocepticismul unei părți a populației 
şi a anumitor politici guvernamentale, fie 
că sunt problemele financiare (Germania, 
Finlanda), fie problema refugiaților (gru-
pul Visegrád: Ungaria, Polonia, Republica 
Cehă şi Slovacia).

Sentimentul anti-european care proli-
ferează în sudul şi estul continentului nu 
a fost cauzat doar de impunerea unor mă-
suri de austeritate. De asemenea, este re-
zultatul incapacității UE de a rezolva criza 
refugiaților. Propunerea Comisiei Europe-
ne de a reloca 40.000 şi apoi 120.000 de 
refugiați care au ajuns în Grecia şi Italia,  
în alte țări ale UE a provocat o mare tensi-
une în rândul statelor membre. Mai multe 
țări precum Ungaria, Slovacia şi Republica 
Cehă s-au opus alocării de cote. Planul a 
fost adoptat în sfârşit în septembrie 2015, 
aprobat cu majoritate şi nu în unanimita-
te, dar rezultatele nu au fost încurajatoa-
re: la doi ani de la încheierea programu-
lui doar 28% din cota planificată pentru 
solicitanții de azil au fost alocate. Ungaria 
şi Slovacia au depus o plângere la Curtea 
Europeană de Justiție, contestând lega-
litatea planului de relocare. Nici măcar 
statele fondatoare ale UE nu şi-au respec-
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tat angajamentele. Diferențele culturale 
dintre țările din Est şi Vest, sentimentul 
de abandon al țărilor din Sud - singure în 
fața unui val migrator fără precedent  şi 
incapacitatea instituțiilor europene de a 
propune soluții concrete şi eficiente, au 
fost  ingredientele unei crize politice, a 
unei crize de solidaritate.

Pandemia de COVID-19 a pus la grea 
încercare solidaritatea europeană. Apă-
rut în 2019 în China, Covid-19 este astăzi 
responsabil pentru o criză globală de să-
nătate. Virusul foarte contagios s-a răs-
pândit în Europa, care a devenit în luna 
martie 2020 epicentrul pandemiei. Toate  
cele douăzeci şi şapte state ale UE s-au 
confruntat cu o criză fără precedent, Ita-
lia, Franța şi Spania fiind cele mai afectate 
de Covid-19. Față de această criză majoră, 
maşinăria decizională a UE a reacționat 
inițial anevoios. Au lipsit mecanisme 
dedicate protecției sanitare a europeni-
lor şi contracarării rapide, coordonate şi 
unificate, a pericolelor epidemiologice 
de această anvergură. Solidaritatea eu-
ropeană între UE şi statele membre, dar, 
în primul rând, între statele membre, a 
fost pusă la încercare de ascensiunea 
interesului național. Unele guverne eu-
ropene au fost debordate de repeziciu-
nea transmiterii virusului, iar altele au 
recurs la acțiuni necoordonate, precum 
restricționarea comercializării  echipa-
mentului medical sau a liberei circulații 
interstatale [5]. 

Pandemia a demonstrat că statele 
membre ale UE nu sunt pregătite să jert-
fească propriul interes de dragul celui 
paneuropean. Într-un moment solida-
ritatea europeană rămăsese doar o lo-
zincă, iar Comisia Europeană nu reuşea 
să-şi îndeplinească misiunea de coor-
donare. Treptat mecanismele coordonă-
rii europene, schimbului de informații, 
experiență avansată şi gestiune a crizei 
s-au activizat.  Preşedintele Comisiei Eu-

ropene, Ursula Von der Leyen, a făcut un 
gest neobişnuit, cerând scuze italieni-
lor în numele Europei. Ea a recunoscut 
că Uniunea nu a demonstrat suficientă 
solidaritate atunci când nordul Italiei a 
fost lovit de epidemia de coronavirus. O 
piatră de încercare s-au dovedit a fi pro-
punerile de măsuri fiscale pentru a con-
tracara impactul socio-economic al în-
chiderii economiilor europene ca urmare 
a măsurilor de izolare. Principalul motiv 
de diviziune a pornit de la crearea unui 
instrument comun de datorie, sub forma 
unor euro-obligaţiuni denumite deseori 
coronabonduri, destinat relansării eco-
nomiei după încheierea crizei. Unele țări 
cu datorii mari precum Spania sau Italia 
au cerut solidaritate europeană şi o dis-
tribuire a datoriilor. Franța a susținut o 
asemenea intervenție. În schimb, țările 
mai stabile financiar precum Germania, 
Olanda, Austria sau Finlanda au respins o 
împărțire a datoriilor naționale de teamă 
că vor trebui să salveze membri mai puțin 
dezvoltați economic ai blocului comuni-
tar. Aşa cum a menționat cancelarul Ger-
maniei, Angela Merkel, ,,bunăstarea Euro-
pei nu e o problemă de solidaritate, ci o 
problemă de interes național” [11]. Țările 
nordice au preferat să se concentreze 
asupra instrumentelor deja existente 
pentru contracararea şocului economic, 
în special Mecanismul European de Sta-
bilitate (MES) creat în 2012, ca urmare a 
crizei datoriilor din zona euro. Italia, însă 
a respins cea mai mică condiţionalitate în 
acordarea acestor împrumuturi, conside-
rând că acest fond nu este potrivit. Totuşi, 
un compromis până la urmă a fost atins, 
urmare a unei videoconferințe a şefilor 
de state din UE şi a instituțiilor europe-
ne din 23 aprilie 2020, căci Europa, după 
cum a spus Jacques Delors, este o maşină 
pentru generarea de compromisuri. De 
notat, însă, că criza a fost adâncită de 
egoismul național şi a sporit sentimentul 
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de neîncredere față de instituțiile centra-
le ale UE. Comisia Europeană, cât şi elite-
le naționale, urmează acum să adopte nu 
atât un pachet de sprijin, cât să restabi-
lească încrederea populației în ideea de 
Europă Unită ca o comuniune a unui des-
tin comun. 

Dacă deficitul de solidaritate şi în-
credere între statele membre ale UE nu 
este redus prin implementarea refor-
melor care vor face posibilă remedierea 
eşecurilor naționale şi europene actuale, 
deschiderea europeană va lăsa loc retra-
gerii naționale, chiar naționaliste, cazul 
Marii Britanii fiind relevant în acest sens.

Cu toate acestea, o astfel de retragere 
nu remediază în niciun fel dezacordurile 
europene. Atitudinea plină de ironie față 
de „Bruxelles” s-ar putea transforma trep-
tat în resentimente față de statele veci-
ne, ceea ce ar relua rolul de țap ispăşitor 
pe care îl aveau înainte de construcția 
europeană. Astfel s-ar reveni la „Europa 
dinainte”, reînnoind firul diviziunilor po-
litice pe care construcția europeană nu 
le-a înlăturat, dar pe care a înconjurat-o 
cu garanții. Îndeplinirea acestei cerințe 
de solidaritate este în interesul național 
al tuturor statelor membre şi în interesul 
comun al UE.

Tulburările şi uneori chiar panica care 
înconjoară viitorul construcției europene 
sunt semne ale unei crize profunde de 
solidaritate. Pentru că dacă Europa repre-
zintă una dintre cele mai spectaculoase 
manifestări ale acestei crize, aceasta nu 
este singura zonă de reproducție pentru 
ea: statele europene s-au confruntat de 
ani de zile cu o criză de solidaritate şi co-
rolarul său, defalcarea societății politice. 
Într-adevăr, sporirea individualismului, 
ascensiunea comunitarismului, reveni-
rea în forță a corporatismului sunt ele-
mente care au contribuit la fragmentarea 
comunităților naționale şi, cu atât mai 
mult, a „comunității europene”. Aceasta 

este cu atât mai fragilă, cu cât trebuie să 
se confrunte cu o triplă criză: o criză de 
partajare, o criză de mutualitate şi o criză 
de identitate [3].

Nu este un secret faptul că societatea 
europeană este marcată de o puternică 
ascensiune a mişcărilor populiste care 
resping elita europeană în ansamblu, 
asociată cu sfera instituțiilor comunita-
re din Bruxelles. Inegalitatea în creştere 
în Europa a contribuit în mare măsură la 
resentimente şi la o cerere din ce în ce 
mai presantă pentru mai multă justiție 
socială. Multe țări cred că astăzi au fost 
afectate de efectele negative ale globa-
lizării, de care Uniunea Europeană nu 
a reuşit să-i protejeze. Criza economiei 
colaborative este o criză de solidaritate 
care abordează o întrebare fundamen-
tală pentru Europa: de ce să punem mai 
mult în comun, deci să împărțim mai 
mult, dacă această partajare avantajea-
ză doar elitele, „câştigătorii” globalizării? 
Bazată pe internet, economia „colabora-
tivă” a cunoscut un boom în ultimii ani, 
prin AirBnB sau Booking pentru cazarea 
de pe cealaltă parte a planetei, Blablacar 
sau Zipcar pentru „ car-sharing ” şi pen-
tru călătorii mai ieftine sau Wwoof pen-
tru a afla despre agricultura ecologică. 
Ascensiunea acestei economii afectează 
atât populiştii (care se cramponează de 
identitățile lor naționale sau comunitare), 
cât şi elitele (care, la rândul lor, se bazează 
pe principiile fundamentale promovate 
de liberalismul economic) [9]. Astfel, criza 
de solidaritate a dezvăluit o confruntare 
a sistemelor de valori: Europa de jos se 
opune Europei de sus, exact cum s-a în-
tâmplat în Franța şi Țările de Jos în timpul 
referendumului pe marginea tratatului 
de la Maastricht. Doar că de această dată, 
confruntarea este generală.

La începutul integrării europene, eu-
ropenii au perceput avantajele punerii 
în comun a resurselor şi a riscurilor în 
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anumite domenii. Astăzi, transformările 
economice, în special lipsa formelor de 
muncă tradiționale care au creat, de fac-
to, solidaritatea (agricultură, industrie), 
au făcut ca conceptele de solidaritate şi 
mutualizare să fie mai puțin concrete şi 
mai puțin vizibile beneficiile lor. Statele 
membre au frânat o perioadă îndelunga-
tă construirea unui cadru pentru o eco-
nomie mai unită, asigurându-se că politi-
cile de compensare şi redistribuire rămân 
prerogative naționale. Astfel, crearea zo-
nei euro a generat dezechilibre profunde 
între centru şi periferie, fără contrapon-
dere sau reechilibrare. Se pare că statele 
au neglijat construcția unui sistem poli-
tic pentru a rezista la instituționalizarea 
dependenței şi, prin urmare, la organiza-
rea solidarității europene.

Crizele succesive au relevat un adevăr 
tulburător: solidaritatea dintre națiunile 
Europei s-a şubrezit. Solidaritatea soci-
ală este limitată la scara intra-națională.  
Europa, pe de altă parte, nu este o reali-
tate politică omogenă, nici unită. Aceas-
tă realitate destabilizează UE şi repre-
zintă o amenințare reală pentru viitorul 
existenței sale. Unii politicieni se întreabă 
dacă solidaritatea europeană este încă 
posibilă şi propun trecerea de la solidari-
tatea dintre statele membre la solidarita-
tea dintre cetățenii europeni, bazându-se 
pe integrarea politică. Argumentul ar fi că 
prin poziționarea cetățeniei europene în 
centrul dezbaterii politice, se pot redes-
coperi rădăcinile de solidaritate care au 
făcut parte din fundamentele UE de la 
crearea sa [10]. Prin urmare, o mare parte 
a dezbaterii se referă la capacitatea de a 
face acest pas suplimentar şi impactul pe 
care îl va avea asupra valului „populist” 
şi a sentimentului anti-european care se 
răspândeşte în Europa. Soluția finală care 
va face posibilă depăşirea acestei perioa-
de de dificultate pentru UE este crearea 
unei Europe politice. Numai în acest ca-

dru va fi posibilă (re)găsirea solidarității 
intraeuropene.

Deficitul de solidaritate şi deficitul de 
democrație sunt două fațete ale aceleiaşi 
crize. Problema deficitului de democrație 
o maschează foarte des pe cea a defici-
tului de solidaritate în UE. La începutul 
construcției europene, criteriul demo-
cratic nu era cel mai important. De fapt, 
Jean Monnet a inventat un proces colec-
tiv de luare a deciziilor bazat pe mode-
lul funcționalist şi nu pe modelul demo-
cratic, pe care se bazează legitimitatea 
statelor naționale. Obiectivul de atunci 
era de a lupta împotriva pasiunilor de-
mocratice, dăunătoare, potrivit lui, bunei 
guvernări la nivel supranațional. Deciziile 
luate în acest context trebuiau să se ba-
zeze numai pe rațiune şi interesul de sine 
[6, p. 19]. Cu toate acestea, de la Tratatul 
de la Maastricht din 1992, lucrurile s-au 
schimbat: modelul funcționalist se aplică 
numai Comisiei Europene; puterile Par-
lamentului European au fost consolida-
te, iar alegerea deputaților prin vot uni-
versal direct a încheiat democratizarea 
procesului decizional la nivel european. 
Deciziile Uniunii Europene se bazează pe 
voința poporului exprimată democratic. 
Astăzi Europei îi lipseşte nu demos-ul, ci 
kratos-ul, adică puterea de a aplica de-
ciziile luate. Într-un cuvânt: eficiența. 
Democrația europeană va rămâne forma-
lă şi nu va stârni vreun ataşament până 
când nu există o putere politică europea-
nă reală. Aceasta înseamnă întoarcerea 
la principiul subsidiarității şi la revizuirea 
distribuției puterilor între state şi Uniune. 
Solidaritatea nu poate fi organizată la ni-
vel european până când aceasta din urmă 
nu are puterile necesare pentru a o pune 
în aplicare [2].

Or, solidaritatea, ca principiu care stă 
la baza sistemelor de redistribuire eco-
nomică şi compensare socială, este o 
competență suverană la care statele şi 
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popoarele lor nu sunt gata să renunțe. 
Prin urmare, întrebarea principală este 
ceea ce comunitățile naționale sunt gata 
să pună în comun. Comunitățile naționale 
şi-au pus această întrebare de-a lungul is-
toriei şi au răspuns la ea prin confruntări 
şi evenimentele care le-au marcat parcur-
sul social şi politic. Astăzi, această proble-
mă trebuie să şi-o asume Comunitatea 
Europeană [1, p. 85]. 

David Mitrany, care a contribuit la 
definirea abordării funcționaliste în stu-
diul relațiilor internaționale, conside-
ra că pacea nu poate fi impusă cu forța, 
iar  disensiunile dintre state ar putea fi 
depăşite prin cooperare la nivel tehnic şi 
economic. Altfel spus, statele se pot apro-
pia unele de altele, nu numai prin tratate 
sau norme legale, ci şi prin participarea 
organizată şi instituționalizată la proiec-
te economice. Aceasta este metoda care 
a fost folosită de părinții fondatori ai 
Comunității Europene la crearea CECO în 
1951, cu consolidarea mijloacelor de pro-
ducere a cărbunelui şi oțelului din şase 
state europene. Funcționalismul este de-
numit şi „metoda Monnet”, cu referire la 
Jean Monnet, care a făcut-o principalul 
instrument de integrare  comunitară. La 
mijlocul secolului XX, după două războa-
ie mondiale, construcția europeană a fost 
prezentată  ca o posibilitate de a reuni 
țările inamice într-un sistem de solidari-
tate generalizată. 

În concluzie, putem afirma că Euro-
pa se confruntă cu o criză de solidarita-
te, atât în dimensiunea sa politică (între 

statele membre), cât şi în dimensiunea sa 
socială (față de cetățenii europeni). Sta-
tele se opun din ce în ce mai mult prin-
cipiului punerii în comun a riscurilor şi 
resurselor, iar mecanismele de compen-
sare şi redistribuire rămân prerogative 
naționale. În acest context, numai crea-
rea unei „comunități politice şi sociale” 
europene reale, care implică aprofun-
darea integrării, poate (re)crea legături-
le de solidaritate în Europa. Nu trebuie 
să uităm că solidaritatea se află la baza 
construcției europene. Pentru prima dată 
de la crearea sa, această solidaritate este 
pusă în pericol de înmulțirea crizelor. Sta-
tul de drept este pus la îndoială în mod 
deschis, în special de Polonia şi Ungaria. 
În fața provocărilor internaționale (climă, 
migrație, provocări de securitate, criză 
sanitară etc.), Europa trebuie să fie ca-
pabilă să îşi asume şi să-şi apere propriul 
destin. Solidaritatea stabileşte în primul 
rând o relație de colaborare, sprijin bila-
teral şi reciproc în interesul fiecărui stat. 
Mai mult, provocările globale sunt şi 
transnaționale şi pot fi soluționate doar 
la nivel european, datorită solidarității. 
Tentativa statelor de a guverna de sine 
stătător fenomenele internaționale, în 
special globalizarea, revoluția digitală şi 
migrația nu pot duce decât la un eşec po-
litic. Prin continuarea integrării politice, 
Uniunea Europeană poate uni statele şi 
popoarele în jurul unei viziuni comune, 
concomitent cu  (re)găsirea solidarității 
intraeuropene şi instituirea unei Europe 
democratice.
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 SUMMARY 

The proposed article addresses some theoretical and empirical aspects of the impact of 
foreign policy on the national interest. The subject is examined in the light of the capacities 
of the State of the Republic of Moldova to ensure a rational and consistent domestic and for-
eign policy capable of consolidating and adequately promoting the national interest.

The author analyzes the positive and problematic realities of the influence of foreign policy 
on the supreme values of the country - sovereignty, independence, territorial integrity, security.

It is also under assessment the issue of priorities and vectors of orientation of national 
interest - to the West or to the East. 
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REZUMAT
În articolul propus sunt abordate unele aspecte teoretice şi empirice de impact a politicii 

externe asupra interesului național. Subiectul este examinat prin prisma capacităților statu-
lui Republica Moldova de a asigura o politică internă şi externă rațională şi consecventă în 
stare să consolideze şi să promoveze adecvat interesul național.

Autorul analizează realitățile pozitive şi problematice de influență a politicii exter-
ne asupra valorilor supreme ale țării – suveranității, independenței, integrității teritoriale, 
securității. 

De asemenea, este supusă evaluării problema priorităților şi vectorilor de orientare a in-
teresului național - spre Vest sau spre Est. 

Cuvinte-cheie: politică externă, interes național, interes statal, idee națională, relația 
politică externă-interes național, vector european, Parteneriat Estic,  Acord de Asociere Re-
publica Moldova - Uniunea Europeană, vector estic. 
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Teoria politică contemporană şi cea 
a relaţiilor internaţionale se disting prin 
diverse cercetări fundamentale şi specia-
le, între care un loc şi un rol sui-generis 
revin celor consacrate binomului politică 
externă - interes național. Atare binom, ca 
şi noțiunile în parte de politică externă şi 
interes naţional, se impune drept deter-
minant, mobilul caracterului complex al 
diferitelor fenomene şi procese sociopoli-
tice de natură națională şi internațională, 
căilor şi modalităților de manifestare a 
acestora în perimetrul câmpului social 
lato sensu. Astăzi, nu există careva vari-
abile generale sau particulare ale teoriei 
şi practicii politice internaţionale care să 
fie în afara ariei de influență a binomului 
respectiv. Acesta, privit în toată comple-
xitatea şi plurivalența de conținut, deține 
capacități ponderale deosebite asupra 
modului de gândire, exprimare şi activita-
te a politicienilor antrenați în sfera politicii 
externe şi relațiilor internaţionale, pentru 
a percepe şi promova continuu, într-o ma-
nieră realistă şi rațională, interesele țării 
pe arena internațională. Dar şi asupra mo-
dului de orientare şi manifestare a cerce-
tătorilor cu preocupări şi demersuri ştiin-
ţifice specifice în domeniul respectiv, care 
să corespundă oportunităților de aborda-
re neordinară, ne-lineară, în afara sche-
melor teoretice stricte de natură clasică, 
a raportului dintre politica externă şi inte-
resul național.  De aici şi rezultă necesita-
tea şi importanța  cercetării şi evaluării în 
larg şi în adânc a gradului de suficiență şi 
auto-suficiență ponderabilă a politicii ex-
terne (fără a subestima rolul politicii inter-
ne) asupra interesului național, mai mult, 
a naturii lor inter-conexe, de dependență 
şi reciprocitate relativ liberă, benevolă în 
circuitul sociopolitic per-ansamblu. 

 Actualmente, e bine cunoscut argu-
mentul gradului sporit de dinamism, une-
ori neaşteptat, de supra-dinamism, alteori 
de dinamism artificial, chiar destructiv (în 

raport cu staticul sociopolitic) a conexiu-
nii între politica externă şi interesul naţio-
nal, care, în fond, denotă stări controver-
sate, nu rareori paradoxale, a capacităţilor 
analitice de identificare şi evaluare a dina-
mismului respectiv în conformitate cu ca-
reva scheme şi modele statice elaborate 
de ştiinţa politică contemporană. Pornind 
de aici, în literatura de specialitate din 
ultimul deceniu al sec. XX, primele două 
decenii ale sec XXI, observăm un oarecare 
deficit de abordare complexă, dinamico-
statică, a impactului politicii externe asu-
pra interesului naţional. Abordare care să 
fie bazată nu atât pe modele şi metode şti-
inţifice clasice cu caracter prioritar deter-
minist şi parțial interacționist, cât pe cele 
mixte, determinist-interacționiste, dar cu 
posibile abateri de sens de la impactul 
direct, aşteptat,  ale iregularului, ne-line-
arului în cercetare, metode postmoderne 
(sinergetică, poststructurală, postbehavi-
oristă ş. a.), considerate pe drept a fi mai 
adecvate pentru valorificarea ştiințifică a 
condițiilor actuale ale societății tranzito-
rii, în schimbare. De acest adevăr încer-
căm să ținem cont în studiul de faţă, fapt 
ce poate săi ofere acestuia actualitate şi 
semnificație ştiințifică. 

În această ordine de idei legăturile 
actuale între politica externă şi intere-
sul național, ca fenomene relativ inde-
pendente, dar şi interdependente, au în 
societățile în schimbare de natură tranzi-
torie (de tipul celei din Republica Moldova) 
specificul său generat în special de gradul 
relativ scăzut de auto-suficiență interioa-
ră (structurală, constituentă) şi exterioară, 
adică funcțională şi respectiv de impact a 
unei părți asupra alteia - a politicii asupra 
interesului şi viceversa. Atare grad scăzut 
de auto-suficiență  conținutistică a ambe-
lor fenomene în tranziție îl raportăm atât 
la starea lor de independență relativă, cât 
şi la cea de interdependență. 

În comparație cu societățile de-
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mocratice, a cărui potenţial sociopo-
litic şi socio-economic de dezvolta-
re asigură realmente independența şi 
interdependența politicii externe şi inte-
resului național, complementaritatea şi 
în ultima instanță unitatea lor organică, 
societățile în tranziție spre democrație, 
cu deficitul lor de auto-suficiență (atât 
obiectivă, cât şi subiectivă) valorică la 
capitolul complementarității politicii şi 
interesului, nu au destule capacități de a 
asigura adecvat nici independența şi nici 
interdependența lor în limitele necesa-
rului. De aici deducem că în societățile 
tranzitorii, în schimbare, impactul poli-
ticii externe asupra interesului național 
nu este unul stabil, cu suficiente resurse 
şi capacități bazice, dar şi suprastructura-
le şi, respectiv, cu suficientă pondere în 
câmpul sociopolitic per-ansamblu pentru 
a crea, stimula şi susține condiții favora-
bile de reciprocitate şi complementarita-
te relațională, care să permită a valorifica 
legăturile lor fireşti nu doar deterministe, 
de cauză-efect, ci şi funcţionale. 

Pornind de la sensul general al noțiunii 
de „impact”, aceasta, de obicei, e axată 
pe factorul influenței, pe dimensiunea 
determinismului, relației de cauză-efect. 
Adică, adaptată la tema ce ne preocupă, 
noțiunea în cauză reflectă capacitățile ca-
uzale de influență a politicii externe ex-
primate în efectul interesului național. 

Însă, acest enunț nu trebuie înțeles şi 
interpretat într-un mod simplist, fiindcă 
în cazul unei societăți în tranziție, cu tără-
gănări evidente, preponderent subiective 
ale schimbării, devine problematică însăşi 
starea normală de cauză-efect a relației 
politică externă-interes național. De ace-
ea, dacă ne conducem de factorul iregu-
lar, ne-linear în evaluarea stării respective, 
atunci cauza politică (chiar fiind de sorgin-
te benefică) nu întotdeauna se regăseşte 
firesc într-un efect benefic aşteptat al in-
teresului, fapt determinat până la urmă 

de starea contradictorie a independenței 
relative a ambelor părți, de specificul în 
parte al capacității lor funcționale. În sens 
că legătura între politică şi interes poa-
te întruni nu doar caracter determinist 
(fie şi cu unele abateri), de impact prin 
relația cauză-efect, ci şi caracter specific  
funcțional, adică să se desfăşoare prin in-
termediul unor capacități specifice inde-
pendente de influență a unei sau a altei 
părți, prin funcțiile ce le revin acestora.  
Supraestimarea sau, dimpotrivă, subesti-
marea unui sau altui gen de legătură – de-
terminist sau funcțional - poate conduce 
în ultima instanță la deformări serioase 
de sens în aria naturii de impact a politicii 
externe şi a interesului naţional, dar şi în 
aria gradului de maturitate funcțională a 
ambelor părți. 

Or, practica politică națională a multor 
țări democratice demonstrează stabilitate 
(cu excepții de instabilitate în cazul con-
flictelor de interese interstatale) de im-
pact  determinist sau funcţional al politi-
cii lor externe asupra interesului național. 
Desigur, o stabilitate reală, viabilă în 
relațiile interstatale poate fi atunci când 
statele în parte realizează politici externe 
cu caracter mixt, determinist-funcţional, 
în raport cu interesele lor naționale. Doar 
că din partea diferitelor state sunt nece-
sare eforturi susținute, voință politică de 
a recunoaşte unul faţă de altul anumite 
priorităţi specifice naționale ale politici-
lor în promovarea intereselor naționale 
(de exemplu, în soluționarea conflictelor 
înghețate şi în identificarea consensului 
sau în realizarea de proiecte interstatale 
întru protejarea mediului ambiant etc.).

 Caracterul mixt, determinist-
funcțional, al relației politică externă-in-
teres național a statelor cu democrații 
consolidate, de obicei, nu se distinge 
prin supraestimări sau subestimări ale 
raportului dintre aceste fenomene. Rolul 
lor primar sau secundar este unul mobil, 
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dinamic şi nu static dat odată pentru tot-
deauna. De exemplu, unui interes naţio-
nal cu adevărat vital, bine formulat, cu 
capacități bazice şi funcționale bine puse 
la punct, îi revine un rol primar în cadrul 
corelaţiilor sale cu politica externă, cu 
necesitățile şi scopurile de impunere a 
acesteia, fapt eminamente confirmat de 
un şir de factori obiectivi:

- interesul naţional, cu un grad relativ 
înalt de funcționalitate, considerat in me-
dias res (în plină acțiune), se impune în 
calitate de mobil, generator al activităţilor 
externe. El este proiecţia politicii externe, 
cauza primară de organizare şi întreţine-
re de către stat a legăturilor sale cu alte 
state;

- interesul naţional, cu capacități mix-
te de influență, e considerat punctul de 
reper al dimensiunii orientative a politicii 
externe, de  menţinere sau de schimbare 
a rolului statului sau societății civile pe 
arena internaţională, de dezvoltare şi au-
to-dezvoltare a securităţii naţionale;

- interesul naţional, prin exponenții săi 
instituționali,  devine sursa-cheie de ali-
mentare şi re-alimentare socială, spiritua-
lă a politicii externe, de formare şi funcţio-
nare continuă a mecanismului acesteia [1, 
p. 144-151];

- interesul naţional este procedeul de 
transformare cantitativă şi/sau calitativă 
a politicii externe, spre creşterea sau des-
creşterea rolului acesteia în sistemul rela-
ţiilor internaţionale. 

Desigur, aceşti factori obiectivi de rol 
primar al interesului național, au limite 
concrete de manifestare care nu trebuie 
absolutizate în raport cu rolul politicii ex-
terne. Mai mult ca atât, factorii în cauză, în 
funcție de gradul de conştientizare a lor, 
devin obiect special de preocupare soci-
ală şi decizională  a politicii externe, sunt 
luați în vizor şi supuşi valorificării practice 
de către actorii  şi agenții acestei politici, 
îndeosebi de către acei ce dețin real pu-

terea. În acest context, semnificația valo-
rică de rol primar al interesului național 
deja treptat se transferă în aria compor-
tamentală şi de acțiuni a politicii externe, 
care deține pârghii specifice de impact 
decizional în câmpul comun al relației 
politică externă-interes național. Adică, 
acest rol primar transferat politicii exter-
ne întruneşte un anumit sens ponderal 
al acesteia asupra interesului, care la fel 
e condiționat de anumiți factori, doar că 
preponderent activi, de sorginte subiecti-
vă.  La ei pot fi raportați:

- formularea şi definirea de către acto-
rii (agenții) politicii externe a  interesului 
naţional, fapt ce necesită de la ei acumu-
larea şi folosirea adecvată a subiectivităţii 
valorice –  cunoştințelor, deprinderilor, 
experienței; 

- orientarea de către politic a intere-
sului național spre nevoile şi necesitățile 
diverselor domenii ale vieții sociale, expri-
marea interesului respectiv în documente 
speciale strategice, programe şi proiecte 
statale şi  ale societății civile; 

- promovarea continuă de către actorii 
(agenții) instituționali, sociali, individuali 
ai politicii externe a interesului național 
în anumite limite de timp şi spaţiu atât în 
țară, cât şi pe arena internațională; 

- transformarea, reformularea, rede-
finirea în caz de necesitate a interesului 
național, care să corespundă noilor rigori 
şi condiții de activitate internă şi externă.

 Factorii remarcați pot fi percepuți 
şi valorificați cu adevărat dacă se ţine 
cont de  capacităţile reale ale actorilor 
(agenților) antrenaţi în activitatea ex-
ternă, de gradul lor de maturitate civică, 
cultură şi voinţă politică. În conformitate 
cu factorii în cauză, dar şi cu calitățile per-
ansamblu ale actorilor puterii, îndeosebi 
profesionale, de vocație, impactul politicii 
externe asupra interesului naţional are un 
rol cu diferite catalogări: 

a) pozitiv-constructiv în unele cazuri, 
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atunci când factorul politic extern de 
decizie nu doar conştientizează diverse-
le necesități ale interesului național, ci şi 
creează la timp condiții speciale pentru 
realizarea lor;

b) negativ cu tentă destructivă în alte 
cazuri, îndeosebi când actorii (agenții) de-
cizionali subestimează destinația şi rolul 
interesului național, interpretând şi folo-
sind acest interes în scopuri înguste; 

c)  semnificaţie nulă , în cazuri de slă-
biciune şi imaturitate sociopolitică a unor 
actori (agenți) ai puterii, când aceştia nu 
dispun de cunoştințele şi deprinderile ne-
cesare, de experiența necesară în dome-
niu (de exemplu la începuturile tranziției 
spre democrație), mai mult, când ei nu 
conştientizează îndeajuns potențialul 
capacităților proprii de care dispun în 
problemele puterii, dar şi când manifestă 
un grad de auto-apreciere scăzută, adică 
nu se cunosc adecvat pe sine.

Totuşi, aceste variante de rol primar al 
politicii externe şi, respectiv, de impact 
asupra interesului național se manifes-
tă, de obicei într-o manieră impură, fapt 
consemnat în special de condițiile unei 
societăți tranzitorii, în schimbare. Reali-
tăţile sociopolitice ale acesteia denotă 
frecvent o suprapunere sau o vecinătate 
imediată a variantelor respective, ceea 
ce face a fi problematică însăşi percepe-
rea şi evaluarea adecvată, la timp, a in-
fluenţelor complexe, uneori paradoxale, 
ale politicii externe asupra interesului 
naţional. Suprapunerea de variante pre-
supune îmbinarea sau, în cazul societății 
în tranziție tărăgănată, combinarea ciu-
dată a elementelor pozitive, negative 
şi de semnificație nulă, cu o dominare, 
în funcție de circumstanțe, a unuia din 
elemente. Totodată, elementul nul, ca şi 
celelalte, poate fi temporar, fiindcă ma-
nifestarea lui pe parcurs în cele mai dese 
cazuri se deplasează pe linia câmpului de 
impact negativ.

Astfel, tangențele între politica exter-
nă şi interesul naţional se află acolo şi 
atunci unde şi când identificăm misiunea, 
rostul politicii externe în raport cu intere-
sul, unde politica externă în comun cu cea 
internă contribuie direct la soluționarea 
problemelor-cheie ale naţiunii şi statu-
lui, inclusiv la colaborarea lor cu alţi ac-
tori statali promotori de interes național. 
Anume, definirea şi promovarea intere-
sului naţional în diferitele sale ipostaze 
- de necesitate conştientizată a naţiunii 
în auto-păstrare şi dezvoltare; de nevoi 
vitale ale statului şi societății în asigura-
rea suveranităţii, independenţei şi inte-
grităţii teritoriale, în realizarea drepturilor 
şi libertăților omului; de avantaj comun 
al comunităților sociale în dezvoltarea 
economică şi promovarea reformelor; de 
instrument special al politicii externe în 
asigurarea securitatății naţionale [2, p. 63] 
poate fi considerat astăzi punctul-cheie, 
de orientare şi actualizare a procesului de 
apropiere şi integrare a politicii externe 
cu interesul naţional.  Acest proces e de-
terminat de caracterul statico-dinamic de 
impact al ambelor fenomene. 

Bineînțeles, procesul în cauză se con-
fruntă cu multiple impedimente atât 
obiective, cât şi subiective, fiindcă orice 
integrare în societate, ca şi în natură sau 
în psihicul uman, în mentalitate, de obi-
cei, cuprinde în orbita sa şi element de 
dezintegrare (adică e supusă dihotomi-
ei integrare-dezintegrare), condiționat 
de diverşi factori, îndeosebi de ciocnirea 
valorilor noi şi vechi, fapt nu rareori do-
vedit de comportamentul, activitatea şi 
relațiile actorilor (agenților) politicii ex-
terne şi a celor ce promovează nemijlocit 
interesul național. Capacitățile integra-
tive ale acestora depind în mare măsură 
de însăşi caracterul evolutiv al impactului 
politic asupra interesului național, al acu-
mulării şi valorificării continue a elemen-
telor inovaționale, precum şi al îmbinării 
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raționale a acestor elemente cu elemen-
tele progresiste ale tradiției, ca condiție 
semnificativă de asigurare a continuității 
valorice. În acest context e important pe 
parcurs a nu admite punerea procesului 
de combinare a tradiției şi inovației în ser-
viciul unor interese înguste ale structuri-
lor oficiale ale guvernării, dar şi ale celor 
neoficiale care le susțin sau nu le susțin 
pe primele [3, p. 50]. Deci, îmbinarea 
rațională a inovației şi tradiției constituie 
punctul forte al traseului de impact al po-
liticii externe asupra interesului național, 
exprimat în ultima instanță în potențialul 
integrativ al ambelor fenomene.

Totodată, impactul respectiv poate 
contribui la acumularea şi punerea în 
valoare a potențialului integrativ şi prin 
intermediul unor motivaţii, concepţii (de 
exemplu, unei concepţii raţionale şi rea-
liste a politicii externe), idei, scopuri (de 
exemplu, unei idei general-naţionale sau 
unui scop general-naţional, care să apro-
pie şi să unească comunităţile sociale, 
etnice, teritoriale, profesionale ale socie-
tăţii), programe, resurse (economice, so-
ciale, politice etc.), mijloace, stimulente 
(socio-psihologice, ideologice, morale, 
materiale etc.). Doar că atare potențial ne-
cesită din partea actorilor (agenților) poli-
ticii externe, promotori de interes naţio-
nal, atitudini dezinteresate, dar şi eforturi 
practice susținute - strategice şi tactice, 
bine calculate şi plasate în dimensiuni de 
timp şi spațiu. 

Pornind de la reperele teoretice 
enunțate mai sus, trecem la elucidarea 
unor aspecte practice de impact a politicii 
externe asupra interesului naţional al Re-
publicii Moldova. Practica respectivă, lua-
tă în parte şi în ansamblu, se bazează pe 
un anumit nivel de investigație a subiec-
tului. Însă, în câmpul autohton al ştiințelor 
politice, până la moment, sunt doar unele 
articole ştiințifice [4] privind problemati-
ca politicii externe luată în consonanță cu 

interesul național. Cât priveşte lucrările 
fundamentale elaborate în domeniul poli-
ticii externe [5], sau al interesului național 
[6], ele cuprind doar parțial relația politică 
externă-interes național. 

Binomul politică externă-interes 
național nu este suficient expus nici în 
Constituţia ţării, nici în actele legislati-
ve privind activitatea externă - Concep-
ţia politicii externe, Concepția securităţii 
naţionale. Desigur, astfel de documente 
strategice întrunesc priorităţile politicii 
externe care să asigure edificarea statului 
suveran, independent şi unitar în cores-
pundere cu interesele naţionale ale ţării, 
însă în ele aceste interese nu sunt strict 
definite. 

Iată de ce, deocamdată rămân a fi pro-
blematice însăşi răspunsurile la unele în-
trebări fundamentale ce preocupă astăzi 
societatea, statul Republica Moldova, şi 
anume: cum vrem să optimizăm raportul 
dintre politica internă şi politica externă, 
dintre ambele politici şi interesul național 
în condițiile unei societăți dezbinate?; cum 
să asigurăm în continuare implementarea 
Acordului de Asociere Republica Moldo-
va-Uniunea Europeană întru promovarea 
continuă a vectorului european şi respec-
tiv a interesului național?; ce politică să 
promovăm în raport cu CSI, cu vectorul 
estic?; ce politici sunt pe deplin benefice 
intereselor naționale ale țării în raport cu 
țările vecine?; cum să realizăm mai efici-
ent reformele în diferite domenii, inclusiv  
în cel al securităţii, ca nucleu al interesului 
naţional?; cum să punem capăt corupției 
ca stat non-capturat, civilizat, ce se vrea 
a fi cu adevărat democratic, cu interese 
naționale real funcționale, recunoscute? 

Până acum variantele de răspuns la 
aceste întrebări din partea diferitelor 
forțe politice (de guvernare, de opoziție, 
dar şi din cadrul guvernărilor de coaliție, 
din cadrul opoziției) reflectă o stare evi-
dent deficitară de coeziune națională pri-
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vind  corelația dintre politica externă şi 
interesul naţional, dintre politica internă 
şi politica externă, pe de o parte, şi inte-
resul național, pe de altă parte. În pofi-
da impedimentelor de a evalua adecvat 
complexitatea şi adversitatea de sens a 
problemelor cu care se confruntă societa-
tea, vom evidenția unele particularități ce 
țin de impactul politicii externe a Republi-
cii Moldova asupra interesului ei național.   

Unu, obiectivele politicii externe au 
fost şi sunt axate pe valorile supreme ale 
ţării, în afara cărora de facto nu există stat 
contemporan cu interese naţionale. Aces-
te valori ţin de suveranitatea, indepen-
denţa, securitatea, integritatea teritorială 
a Republicii Moldova, de bunăstarea cetă-
ţenilor săi, poziţia favorabilă a statului în 
sistemul relaţiilor interstatale şi internaţi-
onale. Spre astfel de valori a şi fost orienta-
tă, pe parcurs, activitatea externă a acto-
rilor (agenților) statali şi ai societății civile. 
Guvernările de până acum, dar şi opoziția 
au depus serioase eforturi pentru a reali-
za obiectivele tranziției spre democrație, 
care în fond vizau în mare măsură şi va-
lorile supreme ale țării. Totuşi, pe parcur-
sul democratizării, reformării economice, 
sociale şi culturale, sub influenţe negative 
de ordin intern (îndeosebi nivelul enorm 
al corupției, inclusiv Furtul miliardului) şi 
extern (starea de dictat a factorului ru-
sesc în regiune, a intereselor geopolitice 
a Federației Ruse) au fost comise abateri 
de la obiectivele-țintă ale tranziției şi, re-
spectiv, de la procesul de asigurare a valo-
rilor supreme.  Acestea, indiferent de co-
loratura guvernărilor şi a opoziției, au fost 
în mare parte ştirbite, confruntându-se 
în permanență cu problema asigurării de 
sens real, iar de aici şi cu deficitul de iden-
titate în sens larg. Actorii (agenții) politi-
cii externe, deşi au contribuit substanțial 
la apropierea Republicii Moldova de 
structurile europene, la recunoaşterea 
suveranității, independenței şi integrității 

țării de absoluta majoritate a statelor lu-
mii, n-au reuşit, totuşi, să asigure de fac-
to, un loc favorabil al statului în relaţiile 
internaţionale, nici integritate teritorială 
şi nici bunăstare. Astfel, activitatea ex-
ternă a guvernanților încă nu corespun-
de cu necesarul de stabilitate atât la ca-
pitolul consolidării, cât şi a promovării 
interesului naţional, îndeosebi în ceea 
ce priveşte asigurarea  securităţii statu-
lui şi integrităţii lui teritoriale. La aproa-
pe trei decenii de independenţă a ţării 
conflictul transnistrean (deşi cunoaşte 
unele începuturi de dezgheț economic, 
social, educațional, cultural, etc.) rămâ-
ne deocamdată ne-soluţionat, înghețat 
din punct de vedere politic. În aceste 
condiții, astăzi, nici chiar guvernarea ac-
tuală, în particular Preşedintele țării Igor 
Dodon, apropiați evident de conducerea 
Federației Ruse (deja prin câteva zeci de 
vizite la Moscova), nu au capacități reale 
de a mobiliza eficient şi decisiv factorul 
rusesc la dezghețul politic al conflictului 
transnistrean. 

Astfel, Republica Moldova continuă să 
fie dezintegrată, fapt ce demonstrează 
ineficiența  formulelor de până acum în 
soluţionarea conflictului. Violarea integri-
tăţii teritoriale a statului vizează în mod 
negativ şi alte componente ale interesu-
lui naţional: suveranitatea, independenţa, 
bunăstarea.

 Doi, între politica externă şi interesul 
naţional al Republicii Moldova timp în-
delungat nu a existat un raport optim de 
alegere clară a priorităţilor, ca să asigure 
în relaţiile externe eficiența sociopolitică, 
economică şi de altă natură a interesului 
vizat. În astfel de circumstanțe cei de la 
guvernare n-au demonstrat orientări şi 
scopuri strategice general recunoscute 
la nivel naţional în domeniul securităţii, 
care la fel se răsfrângea negativ asupra 
interesului. Ei, mai bine de un deceniu, 
au preferat aşa numita politică multi-
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vectorială de balansare între Est şi Vest,  
între CSI şi Structurile Europene, mani-
festând până la urmă, prin deciziile luate, 
incapabilitate de a promova în mod raţi-
onal atare politică.

Cât priveşte vectorul european, alege-
rea acestuia a devenit mai clară odată cu 
semnarea în 2005, în perioada guvernării 
comuniste, a Planului de Acţiuni Repu-
blica  Moldova – Uniunea Europeană. A 
urmat apoi şi al doilea Plan de Acțiuni, 
semnat în 2007, care, la fel ca şi primul 
Plan, poate fi considerat drept un plus 
al acestei guvernări în relațiile externe. 
Totuşi, vectorul respectiv, în timpul gu-
vernării comuniste, nu a întrunit contu-
ruri stabile, reale, el se confrunta cu mai 
multe dificultăţi de ordin subiectiv, în 
special era dominat de declaraţii, dar şi 
de  standarde duble.  Guvernarea comu-
nistă devenise una paradoxală mai ales 
atunci când liderul ei Vladimir Voronin, 
fiind primul în țară care declara despre 
necesitatea europenizării din interior 
(adică şi despre mobilizarea adecvată a 
politicii interne) a moldovenilor, până la 
urmă prefera calea standardelor duble în 
promovarea vectorului european, adică 
orientarea externă să fie atât spre Est, cât 
şi spre Vest.

 O anumită înviorare a orientării proeu-
ropene are loc odată cu venirea la putere, 
în anul 2009, a forțelor liberal–democra-
tice şi cu lansarea de către UE în 2009 a 
Parteneriatului Estic (inițiativă venită, în 
particular, din partea Poloniei şi Suediei). 
Aceste forțe, prin guvernările de coaliție 
– AIE-1, AIE-2, AIE-3, au reuşit să dea sens 
nu doar declarativ, ci şi real procesului 
de consolidare şi promovare a vectorului 
european. În acest context, sunt semnifi-
cative evaluările de atunci a Comisarului 
European pentru Extindere şi Vecinătate, 
Ştefan Fulle, aduse liderilor AIE-1 pen-
tru poziția şi decizia comună a acestora 
de europenizare a țării şi, totodată, sunt 

semnificative intenţiile UE,  făcute public 
atunci de Domnia sa la şedinţa în plen a 
Parlamentului Republicii Moldova, de a 
susţine în continuare eforturile de euro-
integrare ale ţării noastre.

Orientările şi activitățile actorilor 
(agenților) politicii externe ale alianțelor 
pentru integrare europeană vizavi de con-
solidarea şi promovarea vectorului euro-
pean pot fi clasificate prin doi factori cu 
impact diferit asupra câmpului de interes 
național:

a) atitudine şi comportament real față 
de euro-integrare, bazat pe posibilitățile, 
rigorile şi circumstanțele real-existente pe 
parcursul guvernării;

b) atitudine şi comportament afectiv, 
bazat pe emoții, pe mituri în interpretarea 
procesului de euro-integrare.

Cel dintâi factor, real, a cunoscut 
activități susținute ale guvernărilor de 
coaliție – AIE, fapt întruchipat în mai multe 
măsuri concrete: de parafare (2013); sem-
nare (2014) şi ratificare (2015) a Acordului 
de Asociere Republica Moldova-Uniunea 
Europeană şi a Acordului de Liber Schimb, 
dar şi introducerea pentru cetățenii mol-
doveni a regimului fără vize de a vizita 
țările Uniunii Europene. A urmat apoi un 
proces complex şi controversat de im-
plementare a acordurilor respective (cu 
abateri serioase de la litera documentului 
în probleme de reformare a țării, de lup-
tă împotriva corupției etc.) în perioada 
guvernărilor Partidului Democrat (2016-
2019), coaliției PSRM-ACUM (2019), care 
continuă până în prezent când țara e gu-
vernată de coaliția PSRM-PDM. 

Cel de a-l doilea factor, afectiv, este 
unul care pune în centru preocupărilor 
de euro-integrare emotivitatea, reacțiile 
afective, deplasate de la realități. Atare 
factor implică activ miturile în interpre-
tarea vectorului european. De exemplu, 
mitul „Republica Moldova țară de succes”, 
lansat şi apărut la noi în țară (susținut 
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la început de majoritatea populației) la 
inițiativa unor structuri europene pentru 
a sensibiliza şi încuraja spiritul de euro-
integrare a moldovenilor. Sau „UE a ajuns 
în Moldova, în curând Moldova va ajunge 
în UE”, mit împărtăşit în comun, la timpul 
său, de liderii Alianţei pentru Integrare 
Europeană, considerat de ei deosebit de 
semnificativ în procesul de europenizare 
a ţării. 

Privitor la vectorul estic, acesta a avut 
în aria de impact a politicii externe asu-
pra interesului național al țării noastre o 
susținere diferită din punct de vedere al 
dimensiunilor de timp şi spațiu. În anii 90 
vectorul estic a fost unul dominant pen-
tru toate guvernările (parțial doar guver-
nul Sturza se mai orienta spre Vest). Dar şi 
cele două guvernări comuniste pe parcur-
sul  anilor 2001-2009 întrețineau legături 
strânse cu Federația Rusă (excepție, une-
ori umbrite în cazul când conducerea țării 
nu a semnat memorandumul Kozak sau în 
cazul sancțiunilor asupra vinurilor şi fruc-
telor moldoveneşti din partea Rusiei). 

O oarecare descreştere a procesului de 
orientare spre acest vector urmărim în pe-
rioada guvernărilor liberal-democrate, de 
coaliție – alianțelor pentru integrare euro-
peană şi guvernării Partidului Democrat, 
respectiv anii 2009-2015 şi 2016-2018. 
Anume în această perioadă au devenit de-
osebit de tensionate relațiile moldo-ruse, 
mai ales din cauza frecventelor sancțiuni 
din partea Federației Ruse asupra măr-
furilor moldoveneşti – vinurilor, fructelor 
etc., dar şi a tratării dure, neadecvate a 
funcționarilor moldoveni de diferite ni-
veluri de către partea rusă la traversarea 
graniței.

O puternică înviorare a vectorului es-
tic are loc din 2019 până în prezent, mai 
întâi odată cu  guvernarea coaliției PSRM-
ACUM, apoi cu coaliția PSRM-PDM. 

Însă, indiferent de ponderea vectorului 
estic în arhitectura politicii externe a Re-

publicii Moldova, la diferitele sale etape, 
interesul național al țării noastre a fost şi 
este în permanență obiect de influență 
activă din partea Federației Ruse. Deja 
impactul absolut al acestei țări asupra 
regiunii transnistrene se răspândeşte şi 
asupra întregii țări. Sau statutul de mem-
bru oficial al Federației Ruse în formatul 
„5+2” privind soluționarea conflictului 
transnistrean nu poate să nu influențeze 
substanțial interesul nostru național. 

Trei, caracterul binomului politică 
externă-interes naţional se află într-o 
legătură directă cu politica internă, cu 
capacităţile acesteia de a consolida ba-
zele interne ale interesului, pe de o par-
te, şi de a alimenta necesităţile politicii 
externe de promovare continuă a acestui 
interes, pe de altă parte. Problemele ce 
apar în realizarea interesului naţional al 
țării noastre sunt mai întâi condiţionate 
de latura internă a acestui interes, îndeo-
sebi de slăbiciunea şi instabilitatea baze-
lor sale economice, sociale, demografice, 
politice, culturale, informaţionale şi de 
altă natură. În cei mai bine de douăzeci 
şi opt de ani de independenţă ai Repu-
blicii Moldova actorii (agenții) poiticii 
interne n-au demonstrat consecvenţă în 
promovarea reformelor, care să întăreas-
că, să modernizeze şi să post-modernize-
ze bazele respective, dar şi să asigure o 
interconexiune benefică a acestora atât 
pentru obiectivele interne, cât şi exter-
ne ale politicii. Pe parcurs, între bazele 
interesului naţional au existat şi există 
disproporţii, condiţionări cu tentă ne-
gativă. De exemplu, resursele naturale 
limitate ale ţării au generat probleme 
serioase în promovarea reformelor soci-
al-economice ce ţin de liberalizarea eco-
nomiei, protecţia socială, modernizarea 
sistemului sănătăţii, educației, cercetării 
etc., iar acestea la rândul lor au condus 
la turbulenţă demografică (reproductivă, 
migraţionistă, de gen ), informaţională 
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(problema libertăţii mass media, securi-
tăţii informaţiei, protecţiei valorilor cul-
turale naţionale).

Desigur, turbulențele raportului dintre 
bazele enunțate ale interesului naţional 
au fost mai des cauzate de factorul de de-
cizie, în particular de incapacitatea elitei 
decizionale de a asigura integritatea te-
ritorială a statului, continuitatea cursului 
democratic al ţării. Această elită a demon-
strat preponderent capacități de îmbina-
re paradoxală a scopurilor democratice cu 
mijloacele autoritare, de folosirea din plin 
a mecanismelor autoritare de conduce-
re, în special în cei opt ani de guvernare 
comunistă, dar şi după, odată cu captura-
rea statului, cu oligarhizarea lui, fapt ce a 
condus la devalorizarea democraţiei mol-
doveneşti (considerată pe drept cvazide-
mocraţie), monopolizarea unor ramuri 
întregi ale economiei, vieţii sociale, infor-
maţionale, educaţionale, ştiinţifice.

 Acțiunile deplasate de la firesc ale 
factorului de putere în procesul de re-
formare democratică a ţării au frânat 
considerabil alt proces – cel de promo-
vare a interesului ei naţional pe arena 
internaţională. Funcţionalitatea acestuia 
a devenit controversată din cauza deza-
cordurilor frecvente în realizarea obiecti-
velor politicii interne şi externe a statului. 
Dacă în ţările cu democraţie consolidată 
sistemul interesului naţional se distinge 
prin raporturi relativ echilibrate între 
cele două câmpuri ale politicii, în care 
interesul statal şi cel civil devin consen-
sual instrument activ al politicii externe 
pentru a reflecta voinţa întregii naţiuni 
în relaţiile internaţionale, atunci în ţările 
de tipul Republicii Moldova manifestarea 
firească a interesului naţional este limi-
tată, vizând, de obicei, aspectul intern 
al politicii în mare măsură izolat de cel 
extern sau insuficient concordat cu el. 
Acest adevăr este determinat de două 
cauze principale: 

a) Forțele de guvernământ de până 
acum, indiferent de coloratura politică, 
sau condus de o tradiţie nefastă pentru 
ţară de a supune plenar interesul ei naţi-
onal conjuncturilor externe fără a avea o 
acoperire favorabilă de ordin intern: po-
litică, economică, socială, informaţională 
etc., devenind astfel complet dependente 
de factorul extern, de influenţele lui nu 
atât pozitive, cât negative. De exemplu, 
perioada existenţei de până acum a Repu-
blicii Moldova poate fi considerată drept 
perioada supunerii interesului ei naţional 
interesului geopolitic al Rusiei în regiune. 
Anume interesul Rusiei de a-şi menţine 
influenţa în această zonă a Europei, de a 
tărăgăna evacuarea contingentului său 
militar din stânga Nistrului, de a stimula şi 
susţine pe parcurs secesionismul şi regi-
mul de aici, ştirbesc din interesul naţional 
al Republicii Moldova. Desigur, în astfel 
de condiţii, participarea Rusiei în calita-
te de arbitru în formatul „5+2” în vederea 
soluţionării conflictului transnistrean nu 
este imparţială. În acest sens, interesul 
naţional al ţării noastre nu are destulă 
substanţă valorică, mai mult, pare a fi mai 
mult un cvaziinteres; 

b) Deficitul de capacităţi în promova-
rea unei politici interne raţionale, consec-
vente, axată strict pe componentele în 
parte şi per-ansamblu ale reformării de-
mocratice, conducea în ultima instanță la 
inconsecvenţă în politica externă, domi-
narea în cadrul acesteia a elementului re-
activ (politică în tărăgănare, înjumătățită) 
în raport cu cel activ. Astfel, adesea am 
avut parte de o politică externă relativ pa-
sivă, în întârziere (excepție, activitatea de 
parafare, semnare şi ratificare a Acordului 
de Asociere Republica Moldova-Uniunea 
Europeană). Dacă şi apărea elementul 
activ în activitatea externă (de exemplu, 
reorientarea pe parcurs a conducerii ţării 
spre structurile europene, spre euro-aso-
ciere) el nu era unul pe deplin stabil, nu 
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oferea pe deplin încredere partenerilor 
occidentali faţă de Republica Moldova. Iar 
în timpul guvernării comuniste acest ele-
ment avea parțial caracter extrem, cono-
taţie negativă faţă de vecini, de insinuări 
nefondate (îndeosebi faţă de România), 
de apropiere faţă de Est în detrimentul 
Vestului sau viceversa. Din această cauză 
avea de suferit interesul naţional al ţării, 
interes lipsit în mare parte de creativitate 
în dezvoltare şi promovare, de purtători 
care să se orienteze la timp şi adecvat în 
complexitatea relaţiilor interstatale şi in-
ternaţionale. 

Patru, raporturile discordante dintre 
politica internă şi externă, precum şi din 
cadrul binomului politică externă - inte-
res naţional, sunt rezultanta deficitului de 
consens general naţional, consens între 
guvernare şi opoziţie, între componente-
le guvernărilor de coaliție, de parteneriat 
între stat şi societatea civilă. Dacă şi apar 
relații de consens (de exemplu, în 2005 
între putere şi opoziţie vis-a-vis de măsu-
rile necesare de  soluţionare a conflictului 
transnistrean şi de euro-integrare a Re-
publicii Moldova, sau în perioada creării 
coalițiilor de guvernare de până acum), 
ele, în cele mai dese cazuri, nu sunt de 
durată, la timp actualizate, fapt ce condu-
ce la dezintegrări de alianțe, de blocuri, 
de partid, etc. 

 Problemele de impact ale politicii ex-
terne asupra interesului național sunt le-
gate de diferite paradoxuri, dintre care 
paradoxul principal ține de dezbinarea 
purtătorilor de interes: dezbinarea elitei, 
dezbinarea liderilor, dezbinarea masei, a 
diferitelor segmente sociale, demografi-
ce, teritoriale,etc. Totodată, pentru țările 
spațiului ex-sovietic, inclusiv Republica 
Moldova un paradox specific constă în fap-
tul că din 1991 încoace dezvoltarea ţării a 
fost determinată, în mare parte de trans-
formarea miraculoasă a nomenclaturii 
comuniste în administratori democratici, 

iar în unele cazuri în opoziţie democrati-
că. Bineînțeles, atare administratori, ata-
re opoziție, după cum ne demonstrează 
practica politică, nu împărtăşesc valorile 
consensului liber (n-au însuşit deocamda-
tă lecția unui astfel de consens), ei rămân 
preponderent pe pozițiile consensului silit, 
impus față de oponenți, fapt atestat atât în 
mentalitatea, cât şi în comportamentul lor. 
Astfel de purtători de interes național au 
guvernat şi guvernează, fac politică inter-
nă şi externă. Însă, lecția consensului liber 
în relațiile politice n-o cunosc suficient nici 
funcționarii democrați, purtători de interes 
național, din generația tânără, antrenați în 
diferite posturi de conducere, inclusiv din 
sfera politicii externe.

E bine cunoscut, de asemenea, para-
doxul opunerii valorice a purtătorilor de 
interes național. Adică, unii din aceştia 
orientează interesul național preponde-
rent spre valorile occidentale, alții dim-
potrivă – spre valorile estice (Comunității 
Statelor Independente, Uniunii vamale), 
cei de a-l treilea, considerați de centru, 
împărtăşesc atât valorile vestice, cât şi es-
tice. O astfel de opunere valorică a purtă-
torilor de interes național, funcționarilor 
politicii interne şi externe, pune sub sem-
nul întrebării însăşi continuitatea acestui 
interes, capacitățile lui de acumulare şi 
promovare a propriei substanțe, propriu-
lui rol în interiorul şi exteriorul țării, de 
adaptare a lui la procesele contradictorii 
ale regionalizării şi globalizării, de conso-
lidare şi rezistență în fața provocărilor şi 
crizelor interne şi externe.

În concluzie menționăm că  probleme-
le cu care se confruntă interesul naţional 
al ţării, în particular deficitul de substanță 
valorică de ordin intern şi extern, sunt o 
realitate a statelor relativ mici, de tipul 
Republicii Moldova, care în fond nu dis-
pun de suficiente capacități şi resurse de 
asigurare a securității naționale lato sen-
su, de protejare a interesului național. De 
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necesitățile şi interesul național al acestor 
state nu întotdeauna se ține cont în poli-
tica promovată de marile puteri, dar şi de 
organismele internaționale. De aceea, po-
litica externă a Republicii Moldova, în co-
mun cu cea internă, necesită raționalism şi 
consecvență în promovare, să se conducă 
de metodologii care iar permite de a se în-
scrie în mod firesc în realitățile naționale 
şi internaționale, inclusiv şi îndeosebi ale 
Europei Unite. Totodată, atare politică 
necesită elaborarea unei concepții speci-
ale de protejare a intereselor naționale, 
conformată adecvat cu procesul europe-

nizării, concepție care să îmbine valorile 
naționale cu cele cu conţinut european, 
bazate pe standarde europene. Astfel de 
politică e chemată să fortifice toate com-
ponentele structurale ale interesului naţi-
onal ce ţin de activitatea externă: poziţia 
statului în sistemul relaţiilor regionale şi 
internaţionale, conştientizarea la justa 
valoare a acestei poziţii de către actorii 
(agenții) respectivi, stabilirea de scopuri, 
obiective şi mijloace în stare să ameliore-
ze imaginea ţării în lume, implementarea 
acestor scopuri şi obiective prin acţiuni 
constructive. 
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SUMMARY
Currently, the international relations are characterized by the shift from a unipolar world to 

a multipolar world. In the international arena there are new geopolitical actors, such as BRICS 
(Brazil, Russia, India, China and South Africa), actors who have powerful positions in the in-
ternational arena. LAC (Latin America and the Caribbean) - a region rich in natural resources, 
but it is characterized by problems such as poverty, political fragmentation. Studying the new 
geopolitical architecture present on the international arena is of interest for the entire scientific 
community. This article aims to analyze the main factors which determine the creation of 
new geopolitical architecture of international relations.
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REZUMAT
Actualmente, relaţiile internaţionale sunt caracterizate prin trecerea de la o lume uni-

polară, la o lume multipolară. Pe arena internaţională apar noi actori geopolitici ca - BRICS 
(Brazilia, Rusia, India, China) şi Africa de Sud), actori care deţin influienţă pe arena inter-
naţională, ALC- ul (America Latină şi Caraibele) - regiune bogată în resurse naturale, dar 
care mai este caracterizată prin probleme ca sarăcia, inegalitatea, fragmentarea politică. 
Federaţia Rusă încearcă să-şi restabilească puterea pe arena internaţională. Studierea noii 
arhitecturi geopolitice de pe pe arena internaţională prezintă interes pentru întreaga co-
munitate ştiinţifică.

Prezentul articol are drept scop analiza principalilor factori care condiţionează crearea 
noii arhitecturi geopolitice a relaţiilor internaţionale.

Cuvinte-cheie: arhitectură geopolitică, relaţii internaţionale, actori, securitate internaţională.

În circuitul ştiinţific, termenul de „arhi-
tectură geopolitică’’ este introdus pentru 
prima dată la 28-29 octombrie 2006, în 
cadrul seminarului internaţional ,,Noua 
arhitectură a politicii mondiale’’, desfă-

şurat la Piemonte, Italia, sub preşedinţia 
ex-liderului de la Kremlin - M. Gorbaciov, 
în cadrul căreia au fost supuse examinării 
subiecte ca : ,,Lumea în criză - provocări, 
conflicte, noi actori’’, probleme vizând 
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noua arhitectură şi reformarea relaţiilor 
internaţionale asigurarea securităţii sta-
telor şi a cetăţenilor. În discursurile parti-
cipanţilor, în scopul de a stopa rivalitatea 
absurdă a confruntării militare, s-au re-
flectate nu doar problemele ce trebuie de 
modificat, dar şi modul în care urmează 
să fie efectuată noua arhitectură a lumii, 
cu implicarea mai multor actori-state, or-
ganizaţii internaţionale, forţe politice, re-
prezentanţi ai societăţii civile, organizaţii 
social-religioase [40].

În discursul privind securitatea inter-
naţională din 10 februarie 2007 din ca-
drul conferinţei de la Munchen, discurs 
considerat a fi de o importanţă istorică 
(dar, conform opiniei unor critici occi-
dentali, ca de exemplu cea a ministrului 
de externe al Cehiei, K. Şvarţenberg, este 
discursul cel mai dur, direct şi pragmatic 
după finalizarea Războiului Rece), V. Pu-
tin, preşedintele Federaţiei Ruse, readu-
ce Rusia pe arena internaţională. În dis-
cursul său, preşedintele rus se pronunţa 
împotriva ordinii unipolare, considerând 
benefică pentru relaţiile internaţiona-
le actuale prezenţa a mai multe centre 
de putere. De asemenea, pentru relaţii-
le internaţionale, lumea unipolară este 
imposibilă şi inacceptabilă. În opinia sa, 
sistemul unipolar este lipsit de bază mo-
rală şi, în practica relaţiilor internaţionale, 
aceasta semnifică existenţa unui singur 
centru de putere, a unui singur centru de 
luare a deciziilor. Lumea unipolară este 
lumea unui singur stăpân, a unui singur 
suveran, care nu are nimic comun cu de-
mocraţia, deoarece însăşi democraţia 
presupune existenţa majorităţii care ţine 
cont de interesele şi opinia minorităţi-
lor. Pronunţându-se înpotriva extinderii 
NATO spre est, preşedintele V. Putin opta 
în discursul său pentru relaţii de coope-
rare cu Occidentul, inclusiv cu SUA [27]. 
Astfel, în opinia unor experţi occidentali, 
anul 2007 poate fi considerat anul în care 

s-a pus baza creării unei noi arhitecturi 
globale [33].

Actualmente, relaţiile internaţiona-
le sunt caracterizate prin trecera de la o 
lume unipolară, la o lume multipolară, 
iar, conform opiniei lui F. Gerbaşi, factorii 
care au cauzat aceste schimbări sunt:

1. SUA, ca supraputere, pierd din influ-
enţă în spaţiul european, dar şi pe arena 
mondială, fiind confruntate pe scena po-
litică de alţi actori - noi centre de putere.

2. Restabilirea puterii pe arena inter-
naţională a Federaţiei Ruse, odată cu ve-
nirea lui Putin.

3. Preţurile înalte la carburanţi au dus 
la majorarea importanţei statelor deţină-
toare de petrol, cum ar fi cele din Caucaz 
- Azerbaidjan; Asia Centrală - Kazahstan, 
Uzbekistan, Turkmenistan, Kîrgizstan, 
Tadjikistan; statelor din Orientul Apropiat 
şi Mijlociu - Israel, Turcia, Iran, Pakistan, 
Afghanistan.

4. Pe arena internaţională apar noi ac-
tori geopolitici ca - BRICS (Brazilia, Rusia, 
India, China) şi Africa de Sud), actori care 
deţin influienţă pe arena internaţiona-
lă, ALC-ul (America Latină şi Caraibele) 
- regiune bogată în resurse naturale, dar 
care mai este caracterizată prin proble-
me ca sarăcia, inegalitatea, fragmentarea 
politică.

5. Stabilirea unei guvernări pe arena 
internaţională axată pe cooperare şi co-
laborare în cele mai diverse sfere - lupta 
contra terorismului, combaterea crimei 
transnaţionale organizate, trafic de per-
soane, comerţul cu droguri, ameliorarea 
sistemului internaţional financiar, lupta 
împotriva poluării mediului înconjură-
tor [12].

Iniţiativa Rusiei nu a fost respinsă, tot 
mai multe state au considerat necesară 
renovarea noii arhitecturi geopolitice. 
Astfel, Rusiei până la declanşarea eve-
nimentelor din estul Ucrainei i-a revenit 
rolul de a neutraliza primul val de neîn-
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credere a partenerilor săi şi de a-i implica 
în dialog. În acest context, Rusiei îi revine 
rolul, în pofida crizei relaţiilor internaţio-
nale de la începutul sec. al XXI-lea, de a 
înainta propuneri constructive în dome-
niul securităţii [30].

În contextul noului joc, Rusia este de 
părerea că Tratatul de Securitate Colecti-
vă Europeană (TSCE) trebuie să se axeze 
pe cinci principii, conform cărora, pri-
mele două se axează pe faptul că nici un 
stat nu dispune de dreptul exclusiv de a 
susţine pacea în Europa, de a stabili pa-
rametrii de bază şi de control asupra în-
armării şi asupra necesităţii rezonabile 
a construcţiei militare. De o importanţă 
semnificativă sunt următoarele trei prin-
cipii, care au intrat în lexicul politic ca 
principiul celor trei de ,,nu’’ - să nu asiguri 
propria securitate pe seama altor state; 
neadmiterea acţiunilor care ar slăbi şi de-
stabiliza spaţiul comun de securitate, şi, 
principalul, neadmiterea de a aduce pre-
judicii alianţelor militare care se extind 
şi se dezvoltă cât şi statelor membre ale 
tratatului. Rusia consideră arhitectura se-
curităţii colective din Europa ca fiind una 
fragmentară, iar ,,fragmentele, prin care 
se subînţeleg organizaţiile existente în 
domeniul securităţii, au demonstrat inca-
pacitatea de a exercita funcţia de bază - 
asigurarea securității. Odată cu revenirea 
Federaţiei Ruse şi impunerea influenţei 
sale pe arena internaţională alături de alţi 
actori, cât şi implicarea acestora în pro-
bleme ce vizează securitatea, se impune 
interdicţia asupra extinderii uniunilor şi 
blocurilor militare, se conturează o nouă 
linie de demarcaţie în Europa, necunos-
cută după încheierea Războiului Rece. 
Această linie presupune hotarul NATO 
şi cel al statelor CSI şi al OTSC. Celelalte 
state care nu aparţin la nici o uniune sau 
bloc se vor conduce de principiul ,,cine nu 
a ajuns, a întârziat’’. Drept exemplu poate 
servi Ucraina, care se află în centrul aces-

tui joc geopolitic, ba chiar şi poate fi con-
siderată drept cauză a acestuia (poziţia în 
noua arhitectură geopolitică europeană, 
evidenţiată în special în urma Summitului 
de la Vilnius din 28-29 noiembrie 2013), 
anexarea Crimeei de către Federaţia Rusă, 
cât şi a evenimentelor din Donbass şi Lu-
gansk.

Un pas important în reevaluarea noii 
arhitecturi geopolitice a avut loc în ca-
drul Summitului franco-german-rus din 
18-19 octombrie 2010, de la Deauville, 
Normandia (Franţa), cu participarea lui N. 
Sarkosy, A. Merkel şi D. Medvedev. Acest 
eveniment este considerat a fi important 
prin faptul că, după cum consideră unii 
istorici,  liderii europeni au recunoscut 
existenţa unei noi Europe multipolare, o 
Europă flancată de NATO, care se extinde 
spre est. Această Europă este una tripola-
ră, în care Rusia, Turcia şi UE îşi dezvoltă 
propria politică externă şi concurenţială. 
Prin însuşi Summitul de la Deauville se 
marchează sfârşitul izolării Uniunii Euro-
pene şi reliefarea unei Europe multipo-
lare. În acest context, N. Ferguson afirmă 
că UE îşi transferă puterea de la vest, în 
spaţiul estic [11].

În scopul studierii noii arhitecturi geo-
politice prezintă interes lucrările Summi-
tului NATO din 19-20 noiembrie 2010 de 
la Lisabona. Principalele subiecte aborda-
te de către aliaţi au fost: adoptarea Nou-
lui Concept de Securitate, apărarea anti-
rachetă, viitorul misiunii din Afghanistan 
şi cooperarea cu Rusia. Alianţa a adoptat 
un Nou Concept Strategic, pentru viitorii 
zece ani, care a pus bazele unui NATO re-
vitalizat, pregătit să facă faţă încercărilor 
secolului XXI. Reforma din structura de 
comandă a NATO va duce la o organiza-
re mai agilă şi eficientă.  Scopul Alianţei 
rezidă în apărarea colectivă, gestiunea 
crizelor, iar securitatea cooperativă de-
vine esenţială în faţa noilor ameninţări. 
Acestea includ: o capacitate de apărare 
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antirachetă pentru protejarea teritoriilor, 
populaţiei şi forţele statelor membre ale 
NATO, cooperarea în domeniul securităţii 
cibernetice, pentru detectarea, preveni-
rea şi recuperarea post atacuri ciberne-
tice, precum şi cooperarea civil-militară 
pentru o aplanare a crizelor şi conflictelor 
[16, p. 19-22]. Noul concept strategic al 
NATO reflectă aspiraţia statelor membre 
ale Alianţei de a stabili relaţii constructive 
cu Rusia şi de a coopera în domeniul în care 
interesele comune coincid [39]. Spre deo-
sebire de Summitul de la Washington din 
1999, în materie de securitate, cel din 2010 
scoate în evidenţă importanţa cooperării 
cu statele din exterior, şi nu mai consideră 
Federaţia Rusă drept inamic [11].

Summit-ul NATO de la Chicago din 
20-21 mai 2012 este evenimentul care 
accentuează formarea noii arhitecturi 
geopolitice. Deşi, iniţial, summit-ul avea 
menirea să evalueze progresele înregis-
trate după Summit-ul de la Lisabona din 
2010, agenda oficială a acestuia a cuprins 
6 subiecte de importanţă majoră. Su-
biectul central al Summit-ului s-a centrat 
asupra analizei situaţiei din Afganistan. 
Acest subiect a marcat atât termenele de 
retragere a trupelor statelor aliate, cât şi 
strategia post-2014, care actualmente 
este decisivă pentru succesul operaţiunii 
în Afghanistan [17].

În acest context, merită atenţie şi lu-
crările Summitului din Ţara Galilor din 4-5 
septembrie 2014. Analizând Declaraţia 
şefilor de stat şi de guvern participanţi la 
reuniunea Consiliului Nord - Atlantic din 
Ţara Galilor, este vădit interesul strategic 
al Alianţei privind asigurarea securitătii 
internaţionale. Acţiunile Rusiei în Ucraina 
au reprezentat o provocare fundamen-
tală pentru viziunea Alianţei privind se-
curitatea unei Europe întregi, libere şi în 
pace. Creşterea instabilităţii în vecinăta-
tea sudică a Alianţei, din Orientul Mijlociu 
până în Nordul Africii, precum şi amenin-

ţările transnaţionale şi multi-dimensiona-
le constituie, de asemenea, provocări la 
adresa securităţii, care pot avea consecin-
ţe pe termen lung pentru pacea şi secu-
ritatea regiunii euro-atlantice şi stabilita-
tea în întreaga lume (art.1). În Ţara Galilor 
au fost adoptate decizii importante de 
către Alianţă pentru a face faţă provocă-
rilor internaţionale (art.1). Un pas impor-
tant a fost aprobarea Planului de acţiune 
al NATO pentru creşterea nivelului de re-
acţie, care furnizează un pachet coerent 
şi cuprinzător de măsuri necesare pentru 
a răspunde schimbărilor mediului de se-
curitate atât de la graniţele NATO, cât şi 
mai îndepărtate, care reprezintă o preo-
cupare pentru aliaţi. El răspunde provo-
cărilor Rusiei (art. 5) [17].

Astfel, în cadrul Summitului, Federaţia 
Rusă este recunoscută drept principalul 
pericol la adresa securităţii. Ocuparea ne-
legitimă de către Rusia a Crimeei şi inter-
venţia militară în estul Ucrainei au generat 
preocupări legitime multor parteneri ai 
NATO din Europa de Est. Conform deci-
ziilor luate, aliaţii vor continua să sprijine 
dreptul partenerilor de a face alegeri inde-
pendente şi suverane de politică externă 
şi de securitate, fără presiune sau coerciţie 
externă. De asemenea, aliaţii rămân, toto-
dată, angajaţi în sprijinul lor pentru integri-
tatea teritorială, independenţa şi suverani-
tatea Armeniei, Azerbaidjanului, Georgiei 
şi Republicii Moldova (art. 30) [17].

Alianţa îşi asumă responsabilitatea de 
a continua să sprijine eforturile pentru 
soluţionarea paşnică a conflictelor din 
Caucazul de Sud, precum şi din Republica 
Moldova, pe baza principiilor şi normelor 
de drept internaţional, ale Cartei ONU şi 
ale Actului Final de la Helsinki. Persisten-
ţa acestor conflicte prelungite continuă 
să fie o chestiune de preocupare deose-
bită, care subminează oportunităţile ce-
tăţenilor din regiune de a-şi atinge po-
tenţialul deplin ca membri ai comunităţii 
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euroatlantice şi cere tuturor părţilor să se 
angajeze constructiv şi cu voinţă politică 
întărită în soluţionarea paşnică a conflic-
telor, în cadrul formatelor de negociere 
stabilite (art. 31) [6 ].

În contextul formării ,,noii arhitecturi 
geopolitice’’ merită atenţie lucrările Sum-
mitului NATO din 8-9 iulie 2016 de la de 
la Varşovia, considerat a fi cel mai de am-
ploare şi una dintre cele mai mari forti-
ficări ale Alianţei în estul Europei după 
încheierea Războiului Rece. Anexarea Cri-
meei de către Federaţia Rusă a şi cauzat 
relansarea politicii NATO de a se fortifica 
în Europa de Est, în directa vecinătate a 
Rusiei, lucru considerat de Moscova drept 
o ameninţare directă la adresa propriei 
securităţi [38].

Summit-ul NATO 2018 de la Bruxelles 
va rămâne în istorie ca un summit pro-
vocator la adresa coeziunii trans-atlanti-
ce. Aceasta din cauză că a constituit un 
eveniment extrem de tensionat, marcat 
de nervozitate şi confruntări politice ine-
dite pentru principalii aliaţi europeni oc-
cidentali, pe fondul abordării unilaterale 
tranşante şi intransigente de către pre-
şedintele SUA a problematicii finanţării 
insuficiente a apărării de către aliaţii din 
Europa. Dincolo de orice speculaţii, Ali-
anţa a fost probabil la o mică distanţă de 
punctul unei degradări fără precedent a 
relaţiei trans-atlantice şi a încrederii reci-
proce dintre aliaţii occidentali europeni şi 
SUA [19]. În cadrul summitului NATO de la 
Bruxelles din 2018 s-au discutat proble-
me vizând finanţarea Alianţei. Astfel, con-
form poziţiei preşedintelui SUA, 23 din-
tre cele 28 de state membre ale Alianţei 
Nord-Atlantice nu au alocat sumele nece-
sare pentru apărare şi nu acordă o atenţie 
deosebită ameninţărilor teroriste. De ase-
menea, un subiect important prezent pe 
agenda de lucru a Alianţei a fost extinde-
rea NATO prin cooptarea Muntenegrului, 
în condiţiile în care Uniunea Europeană 

îşi pierdea unul din membri prin ieşirea 
Marii Britanii. Aderarea este importantă şi 
pentru Muntenegru şi pentru Balcanii de 
Vest, dar şi pentru NATO în întregime [15]. 
Determinarea necondiţionată şi imediată 
a aliaţilor europeni să crească alocările 
financiare pentru apărare, pentru o „dis-
tribuire echitabilă” a sarcinilor financiare 
pentru susţinerea apărării de către sta-
tele europene membre NATO. Evident că 
aliaţii europeni au reafirmat faptul că va 
fi respectat angajamentul de creştere la 
2% din PIB a cheltuielilor pentru apăra-
re în conformitate cu angajamentele din 
2014 de la Newport, Ţara Galilor („The De-
fence Investment Pledge”). Un aspect im-
portant al summitului de la Bruxelles este 
faptul că NATO nu va participa ca organi-
zaţie, la operaţiunile militare din Siria şi 
Irak, dar îşi va aduce tot sprijinul coaliţiei 
internaţionale, lăsând participarea efec-
tivă pe teren în sarcina statelor membre 
ale Alianţei [15].

NATO reconfirmă solidaritatea trans-
atlantică şi unitatea aliată, „mai puternice 
ca niciodată”, în ceea ce priveşte îndepli-
nirea responsabilităţilor fundamentale 
pentru apărarea populaţiei şi teritoriilor 
aliate împotriva oricărei agresiuni, din 
orice direcţie ar veni acestea. Mediul in-
ternaţional de securitate se dovedeşte a 
fi din ce în ce mai complex, impredictibil 
şi provocator, cu ameninţări hibride pe 
un spectru larg, cu propagandă falsă şi 
dezinformări „răuvoitoare”. Alianţa este 
decisă să se adapteze permanent, prin 
adoptarea celor mai adecvate măsuri 
colective pentru consolidarea posturii de 
apărare şi descurajare, printr-o partajare 
echitabilă a responsabilităţilor şi sarcini-
lor. Evaluările privind comportamentul 
strategic al Rusiei sunt extrem de clare. 
Rusia este agresivă, foloseşte forţa milita-
ră şi încalcă normele sistemului interna-
ţional şi european de securitate pentru 
atingerea obiectivelor sale de politică 
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externă, contestă arhitectura europeană 
şi globală de securitate, dezvoltă acţiuni 
coordonate de natură a modifica ordinea 
internaţională, pentru a submina securi-
tatea spaţiului euro-atlantic şi unitatea 
Alianţei. În paralel, Rusia destabilizează 
estul Ucrainei, desfăşoară acţiuni intense 
de militarizare a Kaliningradului şi Mării 
Negre, precum şi acţiuni provocatoare la 
frontierele teritoriilor NATO, sau chiar vi-
olări repetate a spaţiului aerian aliat. Răs-
punsul aliat adresat Rusiei nu va urmări în 
niciun caz ameninţarea acesteia („NATO 
nu caută confruntarea”), ci va încorpora 
măsurile de adaptare la noile realităţi po-
litice şi militare induse de Moscova:

- suspendarea tuturor activităţilor de 
cooperare militară sau civilă dintre NATO 
şi Rusia;

- manifestarea deschiderii pentru dia-
log politic pentru creşterea transparenţei 
reciproce („dialog periodic, concentrat şi 
substanţial cu o Rusie dispusă să se an-
gajeze pe bază de reciprocitate”), inclusiv 
pentru evitarea oricăror interpretări ero-
nate cu efecte de escaladare neintenţio-
nată sau accidentală a unor confruntări.

- declararea sprijinului pentru integri-
tatea teritorială şi suveranitatea Ucrainei, 
Georgiei şi a R. Moldova;

- consolidarea unei prezenţe avansate 
în partea de est a NATO.

NATO a lansat către Rusia un apel direct 
ca aceasta să-şi retragă forţele staţiona-
te ilegal în Ucraina, Georgia şi R. Moldova. 
De asemenea, se face apel la Rusia pen-
tru stoparea oricărui sprijin sau interven-
ţii de natură politică, financiară şi militară 
pentru grupurile separatiste din Donbas, 
respectiv pentru implementarea Acordu-
rilor de la Minsk. În ceea ce priveşte relaţia 
de ansamblu cu Rusia, a rezultat că NATO 
nu va face niciun compromis care să afec-
teze principiile Alianţei sau securitatea 
Europei şi Americii de Nord. Relaxarea şi 
normalizarea relaţiilor se va face numai 

dacă Rusia va dovedi clar că a înţeles să 
se comporte în spiritul dreptului inter-
naţional, cu respectarea angajamentelor 
asumate internaţional. Pentru îmbună-
tăţirea mobilităţii şi conducerii forţelor în 
operaţiile militare, precum şi pentru ges-
tionarea eficientă a oricărei ameninţări de 
securitate indiferent de direcţia din care 
se produce, Alianţa a decis adaptarea şi 
întărirea Structurii de comandă a NATO. 
Astfel, au fost adoptate deciziile de con-
stituire a următoarelor comandamente:

- Comandamentul Forţelor întrunite, 
dislocat la Norfolk (SUA), care avea ca mi-
siune principală apărarea liniilor de co-
municaţie trans-atlantică;

- Comandamentul Întrunit pentru Spri-
jin, dislocat la Ulm (Germania), cu misiuni 
specifice pentru asigurarea libertăţii de 
mişcare a forţelor în şi dinspre Europa, 
respectiv pentru susţinerea logistică cu 
materiale militare necesare operaţiilor 
Alianţei.

Declaraţia finală subliniază că dezvol-
tarea prezenţei avansate adaptate în re-
giunea Mării Negre este un proces care 
se dezvoltă în conformitate cu planurile 
stabilite anterior [19]. Summitul NATO de 
la 10 iulie 2018 a oferit ocazia de a trece 
în revistă cooperarea UE-NATO unde au 
semnat o nouă declaraţie comună. Noua 
declaraţie comună stabileşte o viziune 
comună a felului în care UE şi NATO vor 
acţiona împreună împotriva ameninţări-
lor comune la adresa securităţii. Astfel, UE 
a fost reprezentată la summitul NATO de 
preşedintele Donald Tusk, de preşedinte-
le Jean-Claude Juncker şi de Înaltul repre-
zentant, Federica Mogherini cu secretarul 
general al NATO, Jens Stoltenberg. Coo-
perarea dintre UE şi NATO se va concentra 
asupra unor domenii precum: mobilita-
tea militară, securitatea cibernetică, ame-
ninţările hibride, combaterea terorismu-
lui, femeile şi securitatea. Noua declaraţie 
comună evidenţiază faptul că eforturile 
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recente ale UE de intensificare a coope-
rării în domeniul apărării şi securităţii 
consolidează securitatea trans-atlantică: 
„Salutăm eforturile UE de îmbunătăţire 
a securităţii şi apărării europene pentru 
a proteja mai bine Uniunea şi cetăţenii 
acesteia şi pentru a contribui la pace şi 
stabilitate în vecinătate şi nu numai. Coo-
perarea structurată permanentă şi Fondul 
european de apărare contribuie la înde-
plinirea acestor obiective.” „Dorim să pro-
tejăm cetăţenii europeni cu toate mijloa-
cele posibile disponibile şi nu există un 
partener mai bun decât NATO. Iată de ce 
astăzi am convenit să consolidăm relaţiile 
UE-NATO în domenii de importanţă cruci-
ală ” [19]. UE şi NATO sunt coloana verte-
brală a securităţii trans-atlantice. Coope-
rarea dintre ele a fost instituită în urmă cu 
peste 15 ani. Aceasta a dus la dezvolta-
rea unei game largi de instrumente care 
oferă o securitate sporită cetăţenilor din 
Europa şi nu numai. De asemenea, pentru 
prima dată, la cel mai înalt nivel aliat, a 
fost organizată o reuniune distinctă, de-
dicată evoluţiilor de securitate din regiu-
nea Mării Negre, cu participarea Georgiei 
şi Ucrainei. Pe agenda Summitului NATO 
de la Bruxelles s-au regăsit teme extrem 
de importante. Astfel, a fost abordat pro-
cesul de adaptare al Alianţei la realităţile 
mediului actual de securitate, context în 
care s-au stabilit direcţiile principale de 
acţiune pentru perioada următoare [18].

Adâncirea contradicţiilor în problema 
turcă, relaţiile cu Rusia şi China, ponderea 
cheltuielilor militare, extinderea Alianţei 
şi participarea ei la diverse misiuni, în 
primul rând, în Afganistan -au fost prin-
cipalele subiecte ale summitului jubiliar 
al NATO, desfăşurat pe 4 decembrie 2019 
în Marea Britanie. Ca rezultat al desfăşu-
rării lucrărilor summitului s-a stabilit că 
în 2020 cheltuielile totale pentru Apă-
rare ale statelor NATO vor fi majorate cu 
130 miliarde de dolari şi cu 400 miliarde 

în 2024 (comparativ cu anul 2016). Adi-
că, cheltuielile totale pentru apărare ale 
membrilor Alianţei vor constitui anul vii-
tor peste 1,4 trilioane de dolari. Neaştep-
tată a fost susţinerea poziţiilor de către 
preşedintele SUA, Donald Trump, şi secre-
tarul general al NATO, Jens Stoltenberg. 
Astfel, conform declaraţiilor preşedintelui 
american ,,Rusia este cel mai mare vecin al 
NATO si va rămâne. Este important să îm-
binăm dialogul cu descurajarea Moscovei”, 
a specificat secretarul general al alianţei”. 
În premieră în cadrul summitului China 
a fost definită ca o potenţială provocare 
pentru NATO. Stoltenberg a menţionat că 
ascensiunea Chinei crează atât probleme, 
cât şi noi oportunităţi: ,,China investeş-
te activ în noile capabilităţi militare şi are 
al doilea buget militar ca pondere în lume 
după SUA. Recent, această ţară a procurat 
noi capabilităţi militare, inclusiv noi tipuri 
de arme nucleare. Trebuie să răspundă  îm-
preună la toate aceste lucruri „ [4].

De asemenea, în procesul definirii noii 
arhitecturi geopolitice, merită atenţie şi 
lucrările Conferinţei „Geopolitica lumii 
multipolare’’ din 2010. În contextul noii 
arhitecturi geopolitice, D. Vidal stabileş-
te rolul Fondului Monetar Internaţional 
(FMI), al Băncii Mondiale (BM), pronun-
ţându-se pentru reformarea acestor insti-
tuţii [40]. În acest context, nu mai puţin 
interes pentru studierea noii arhitecturi 
geopolitice prezintă cercetările efectu-
ate de V. Puledda. Rezultatele publicate 
pe siet-ul ziarului ,,La republica’’ denotă 
rolul amplasării pe arena internaţională a 
actorilor geopolitici. Astfel, conform opi-
niei lui V. Puledda, China, în următorii do-
uăzeci de ani va deveni liderul economic 
mondial, SUA se va poziţiona pe cel de-
al doilea loc, iar Rusiei îi va reveni cea de 
a cincea poziţie din clasamentul marilor 
puteri, cedând în faţa

Indiei. Analizând procesele integraţio-
niste, cât şi tendinţele expansioniste ale 
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unor actori geopolitici pe arena internaţi-
onală, M. Lebedeva consideră că viitoarea 
arhitectură a lumii va fi policentrică [31].

Pe lângă analiza summitelor NATO şi a 
lucrărilor Conferinţei ,,Geopolitica lumii 
multipolare’’, care contribuie la crearea 
noii arhitecturi geopolitice în domeniul 
securităţii, merită atenţie şi analiza sum-
mitelor grupurilor G20, G 8, G7+1. În acest 
context, nu poate fi neglijat rolul acestor 
organizaţii în procesul de formare a ,,noii 
arhitecturi geopolitice’’. Dacă e să anali-
zăm summitele anterioare ale G20, G 8 ( 
din 17 noiembrie 2014, nu a fost invita-
tă Federaţia Rusă, iar G8 se transformă în 
G7+1), este de menţionat faptul că lucră-
rile acestora aveau un caracter mai mult 
economic, fiind axate pe probleme cum 
ar fi de exemplu cele cu caracter financi-
ar. Spre deosebire de summitele anteri-
oare ale G20, în cadrul cărora erau supuse 
discuţiei probleme vizând criza din 2008 
şi, respectiv, discutarea planurilor privind 
depăşirea crizei financiare şi creşterea ac-
cesului mărfurilor statelor mici pe pieţe-
le G20 (11 noiembrie 2009, Seul, Coreea 
de Sud ), (Pitsburg 2009 şi Toronto 2010), 
politica financiară a SUA şi Chinei ( Seul, 
2010), controlul rigid asupra băncilor (Los 
Caboze, Mexic, 2012; Cannas, 2011), deja 
începând cu anii 2010, în cadrul lucrărilor 
summitelor sunt supuse atenţiei aspecte 
de ordin politico-militar. Summitul G 20 
(liderii celor 20 de economii - Argentina, 
Australia, Marea Britanie, Germania, In-
dia, Indonezia, Italia, Canada, China, Me-
xic, Federaţia Rusă, Arabia Saudită, SUA, 
Turcia, Franţa, RSA, Coreea de Sud şi Ja-
ponia) din Sankt-Petersburg 2013, pe lân-
gă problemele care vizează crearea locu-
rilor de muncă şi lichidarea/diminuarea 
şomajului şi stimularea investiţiilor, a fost 
supus discuţiei criza siriană, iar în cadrul 
Summitul-ui G 20 din Brisben, Australia, 
din 2014, în centrul disputelor s-a aflat 
criza ucraineană [22].

La data de 5 iunie 2017 în oraşul ger-
man Hamburg pe parcursul a două zile 
s-au desfăşurat lucrările summitului G20. 
Experţii numesc acest eveniment ca fiind 
unul de importanţă majoră. Pentru prima 
dată, preşedintele SUA D. Tramp s-a în-
tâlnit cu preşedintele Federaţiei Ruse V. 
Putin [36]. Principalele probleme cărora 
li s-a acordat atenţie au fost problemele 
prezente pe continentul african, proble-
me ce vizează sănătatea, migraţia, econo-
mia şi ocuparea forţei de muncă [25].

Summitul G20 a avut loc pe 27 şi 28 iu-
nie în Osaka, Japonia. Acest forum a adus 
împreună liderii a 19 ţări, reprezentând 
cele mai dezvoltate economii din lume, 
dar şi cele care sunt în plină ascensiune. 
De asemenea, la summit au fost invitaţi 
şi liderii a opt ţări, printre care Olanda, 
Spania, Vietnam şi Egipt. Membrii state-
lor Uniunii Europene au fost reprezentaţi 
de Jean-Claude Juncker, preşedintele Co-
misiei Europene şi Donald Tusk, preşedin-
tele Consiliului European. Ţările prezente 
la G20 alcătuiesc împreună aproximativ 
două treimi din populaţia globală şi pes-
te 80% din producţia economică globală.

G20 este un forum dedicat cooperării 
economice internaţionale, aceasta repre-
zentând forma de răspuns a comunităţii 
internaţionale după criza financiară glo-
bală. Cele opt teme principale de anul 
acesta au fost: economia globală, comerţ 
şi investiţie, inovaţie, mediul înconjurător 
şi energie, ocuparea forţei de muncă, îm-
bunătăţirea statutului femeilor, dezvolta-
re şi sănătate. Pe aceste teme s-au purtat 
atât discuţii bilaterale, cât şi discuţii colec-
tive între liderii globali. Summitul s-a în-
cheiat cu Declaraţia Liderilor G20 Osaka.

Bătălia comercială dintre SUA şi China 
s-a intensificat recent, odată cu amenin-
ţarea de către SUA a impunerii unor tarife 
de 25% asupra unor importuri chineze în 
valoare de aproximativ 325 de miliarde 
de dolari. Odată intrate în vigoare noile 
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tarife de 25% impuse recent de SUA unor 
mărfuri chineze în valoare de 200 de mi-
liarde de dolari, acestea au afectat China, 
SUA fiind principalul ei partener comer-
cial. Summitul G20 nu a dus la agravarea 
tensiunilor, ci la negocieri între preşedin-
tele Donald Trump şi omologul său, pre-
şedintele chinez Xi Jinping. La încheierea 
summitului, Trump a anunţat amânarea 
impunerii tarifelor asupra importurilor de 
300 de miliarde de dolari din China. Cu 
privire la reforma Organizaţiei Mondia-
le a Comerţului (OMC), membrii G20 au 
fost unanim de acord să implementeze 
schimbări: „Ne reafirmăm suportul pentru 
reformele necesare ale OMC şi îmbună-
tăţirea funcţiilor acestei organizaţii [10].

Summitul G20 de la Osaka a dat o notă 
nouă lumii de azi şi perspectivelor globa-
lizării, acolo unde nu mai contează cele 7 
state cele mai industrializate, cât cele 19 
plus UE care acoperă 85% din economia 
lumii şi peste două treimi din populaţie. 
G20 a fost, totuşi, scena unor întâlniri bi-
laterale între marile puteri care au ocul-
tat agenda summitului şi marile angaja-
mente pentru economia lumii. Chiar şi 
agenda întâlnirilor a arătat preeminenţa 
politicilor de Mare Putere şi tendinţa do-
minaţiei lumii de către SUA, China, India, 
cu precădere. În această reuniune, chiar 
şi Japonia, statul gazdă, abia a contat în 
întâlnirile trilaterale, UE nu a existat, nici 
statele membre Italia sau Franţa, Germa-
nia a avut o întâlnire cu SUA la vârf din 
care a rămas remarca lui Donald Trump. 
Totuşi, ieşirea din izolarea Rusiei, după 
2014, este evidentă.

Agenda reuniunii de la Osaka a avut 
câteva teme de prim plan în privinţa 
gestiunii globalizării şi economiei glo-
bale. Din păcate nici una dintre puteri 
nu a putut acoperi agendele bilaterale 
şi temele discutate cu această ocazie. În 
prim plan s-au aflat câteva probleme cu 
relevanţă globală - războiul comercial şi 

al taxelor SUA-China, perspectiva unui 
atac SUA- Statele din Golf - aliaţi în Iran - 
şi un număr de chestiuni arzătoare locale 
- evitarea sancţiunilor economice de că-
tre Turcia pentru importul de baterii S400 
din Rusia respectiv perspectiva vizitei 
Preşedintelui Donald Trump în Coreea de 
Nord, lângă Zona Militarizată inter-core-
eană, şi perspectiva programului nuclear 
nord-coreean.

Noutatea majoră o reprezintă reveni-
rea la regulile economiei globale şi a glo-
balizării şi la rolul preeminent al instituţi-
ilor internaţionale, cărora li se cere să se 
reformeze. Şi Organizaţia Mondială a Co-
merţului, şi FMI cu rolul său în echilibre-
le globale, în ambele instituţii reformele 
trebuie făcute dar ambele îşi menţin rolul 
în economia globală. 

Regulile economice fundamentale 
pentru edificarea unei creşteri economi-
ce sustenabile şi inclusive şi acţiuni con-
crete pentru a creşte acest potenţial s-au 
aflat în prim planul discuţiilor, ca şi teme-
le finanţelor şi impozitelor internaţionale, 
adaptate la schimbările structurale adu-
se de digitalizare. Investiţiile şi comerţul, 
rolul acestora în creşterea productivităţii, 
inovaţia, crearea de locuri de muncă şi 
dezvoltarea au fost în prim planul agen-
dei globale.

La fel mediul şi energia, adaptarea la 
schimbările demografice, problema de-
şeurilor de plastic în mări şi oceane, rolul 
femeilor sau sănătatea, cu preponderen-
ţă cea a unor societăţi îmbătrânite. Două 
trilaterale au dominat reuniunile din mar-
ja summitului, una Rusia-China- India, cu 
chestiunea echilibrelor pe relaţiile dintre 
cei trei - şi o declaraţie ce condamna uni-
lateralismul şi ingerinţa în afacerile inter-
ne ale statelor, cu direcţie SUA - a doua 
Japonia- India-SUA, cu scopul evident al 
îndiguirii Chinei. De altfel, în relaţia bila-
terală SUA-India, temele taxării şi exclu-
derii Indiei dintre ţările ce beneficiau de 
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preferinţe comerciale americane au fost 
abordate, Donald Trump anunţând o în-
ţelegere foarte bună cu premierul Modri.

Totuşi s-a înregistrat o slăbire a presi-
unilor şi tensiunilor pe mai toate planu-
rile. Vladimir Putin a marcat faptul că nu 
mai e izolat, aşa cum s-a întâmplat la G20 
din Australia 2014 şi ulterior. La nici 5 ani 
după anexarea Crimeei şi agresiunea mili-
tară rusă din Estul Ucrainei, a avut o întâl-
nire amiabilă cu Donald Trump. Pe de altă 
parte, premierul britanic Theresa May şi-a 
încheiat ultima întâlnire la vârf cu Putin 
într-o formulă glacială. În bilaterală, între 
Trump şi Putin, s-a discutat despre Iran, 
Siria, Venezuela şi Ucraina, dar fără nici un 
detaliu public. Theresa May i-a spus direct 
că activitatea rusă ameninţă Marea Brita-
nie şi că e iresponsabilă, şi atât timp cât 
aceasta nu încetează, relaţia nu va putea 
fi îmbunătăţită, cu referire direct la inter-
venţii ostile în Regat şi în statele aliate, 
dezinformare şi atacuri cibernetice. Ma-
rea Britanie a vizat şi situaţia din Ucraina, 
capturarea marinarilor ucraineni şi a vase-
lor, nevoia de a-i elibera şi dezescaladarea 
conflictelor cu Ucraina şi în Marea Neagră. 
De altfel, în cazul Chinei, Japonia a fost 
singura care a ridicat problema dreptu-
rilor omului, declaraţia vicepreşedintelui 
Pence la comemorarea a 30 de ani de la 
evenimentele din Piaţa Tien An Men fiind 
amânată de către Donald Trump.

În schimb, pe relaţia cu Turcia, Erdogan 
a câştigat faptul că noile sancţiunile nu se 
vor aplica, Trump dând vina pe predece-
sorul său Barack Obama care nu a vrut să 
vândă sisteme Patriot Turciei. O vizită la 
vârf a fost anunţată în Turcia. Afacerea S 
400 ar fi mult mai complicată, susţine Pre-
şedintele Donald Trump, în timp ce pre-
mierul Recep Tayyip Erdogan aşteaptă şi 
primele livrări de F35 la mijlocul lui iulie. 
În schimb, India a obţinut şi ea acces la 
cumpărarea de sisteme antirachetă S400 
de la Rusia [5].

Deja în cadrul summitului de la Haga 
din 24 martie 2014 părţile G7 iau decizia 
de a nu invita Rusia la lucrările Sumitului 
de la Bruxeless din iunie 2014, planificân-
du-se desfăşurarea lucrărilor în formatul 
G7, fără Federaţia Rusă. Apelând la valo-
rile comune, statele membre ale G7 au 
luat decizia de a nu accepta participarea 
Federaţiei Ruse, impunându-i condiţia de 
a soluţiona situaţia crizei ruso-ucrainene. 
La rândul său, ministrul de externe rus S. 
Lavrov anunţă că Federaţia Rusă nu are 
intenţia să se ,, impună G7, cu atât mai 
mult, în cazul în care liderii occidentali 
consideră că formatul G 8 s-a epuizat’’. 
Lavrov menţionează că „Federaţia Rusă 
nu consideră neparticiparea sa în cadrul 
Summitului o pierdere’’. Drept răspuns, 
liderii G7 anunţă boicotarea sumutului 
G 8 prevăzut să se desfăşoare în 2014 la 
Soci şi se pronunţă pentru desfăşurarea 
acestuia la Bruxelles. De asemenea, liderii 
occidentali (Franţa, Canada, SUA, Marea 
Britanie) iau decizia de a înăspri embar-
goul împotriva Rusiei ca rezultat ale deci-
ziei preşedintelui rus V. Putin cu aproba-
rea Consiliului Federal, de a introduce la 
1 martie 2014 forţele armate în Ucraina.

De asemenea, în cadrul lucrărilor sum-
mitul-ui G7+1, se discută intervenţia Fe-
deraţiei Ruse în Syria, intervenţie con-
siderată de către V. Putin ca fiind legală, 
conform normelor şi principiilor iternaţi-
onale, la chemarea guvernului Assad. Ca 
rezultat al crizei ruso-ucrainene, pentru 
liderii G8 (considerat deja G7+1), Federa-
ţia Rusă devine un oponent al G7 şi de-
clară că nu acceptă regulile Occidentului. 
Astfel, examinând lucrările Summitului 
G7+1, liderii de la Washington şi Kremlin 
intră într-o confruntare deschisă, învinu-
indu-se reciproc de situaţiile create pe 
arena internaţională. Preşedintele rus V. 
Putin aduce învinuiri preşedintelui ame-
rican B. Obama pentru intervenţia în Si-
ria, iar Obama îl învinuieşte pe Putin de 
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intervenţia în Ucraina şi de anexarea pe-
ninsulei Crimeea [29].

Dacă anterior Federaţia Rusă era în-
vinuită de acţiunile în Ucraina, deja în 
cadrul sumitului G 7 se pune accent pe 
preluarea dialogului cu Rusia privind so-
luţionarea problemelor internaţionale. 
Deşi Washingtonul se pronunţa anteri-
or pentru înăsprirea sancţiunilor împo-
triva Rusiei, ceilalţi membri ai G7 nu au 
susţinut intenţiile liderului american B. 
Obama, iar criza ruso-ucraineană poate 
fi soluţionată pe cale diplomatică, con-
sideră cancelarul german A. Merchel, 
opinie susţinută şi de către liderul fran-
cez F. Olland. Pe lângă probleme cum ar 
fi lupta contra terorismului, încălzirea 
globală, lupta împotriva virusului Ebola, 
respectarea drepturilor omului, în cadrul 
lucrărilor summitului subiectul de discu-
ţie a fost criza ruso-ucraineană. La intre-
bările ziariştilor privind revenirea G7 la 
G8, cancelarul german, deşi cu eschivări, 
a recunoscut faptul că, fără implicarea 
Federaţiei Ruse, soluţionarea unor pro-
bleme mondiale cum ar fi programul ira-
nian privind arma nucleară, soluţionarea 
crizei siriene practic este imposibilă [21].

Summitul G20 din Turcia readuce rolul 
Federaţiei Ruse pe arena internaţională. 
Ţinând cont de evenimentele de pe ma-
pamond, Federaţia Rusă nu a fost izolată, 
neluându-se în seamă opinia unor lideri 
occidentali referitor la situaţia din Ucrai-
na şi Siria [23]. În contextul evenimen-
telor din Siria, luptei împotriva grupării 
teroriste „Statul Islamic’’ şi al atentatelor 
teroriste din Franţa, în cadrul Summitului 
G20 din Turcia, Federaţia Rusă este che-
mată să se implice în soluţionarea acestor 
probleme. În cadrul lucrărilor Summitului 
G 20, Federaţia Rusă s-a pronunţat pentru 
crearea unei coaliţii antiteroriste şi impli-
carea sa în soluţionarea problemei vizând 
datoria Ucrainei, cu condiţia ca SUA şi UE 
sau vreo altă instituţie financiară mondi-

ală să devină garant. Rusia permite Ucrai-
nei să achite datoriile pe parcursul anilor 
2016-2018 ( anual fiind achitate câte un 
1 mlrd. $ SUA). De asemenea, în cadrul 
summitului, Rusia a evidenţiat faptul că 
grupările teroriste sunt finanţate de către 
persoane fizice din 40 de state, inclusiv 
din statele G20 [35].

În calitate de gazdă a Forului G20 de 
la Sankt- Petersburg din 2015, Federaţia 
Rusă, pe lângă cele două scopuri am-
biţioase înaintate  să activeze tempo-
ul creşterii economice şi să soluţioneze 
problema şomajului , se pronunţă pentru 
creşterea economică şi a rolului statelor 
asiatice în economia mondială. Statele 
asiatice, în opinia liderului de la Kremlin, 
influenţează cu mult mai mult economia 
mondială decât Lumea Veche sau SUA. 
De aceea, SUA trebuie să permită mani-
festarea statelor asiatico-pacifice pe are-
na internaţională [26].

Un moment important în evoluţia for-
mării ,,noii arhitectui geopolitice’’ pot fi 
considerate şi lucrările celei de a 70-a Se-
siuni a Adunării Generale a ONU din 15 
-20 septembrie. În cadrul sesiunii şi-au 
expus discursurile liderii Barac Obama, 
Vladimir Putin, Si Ţzinpin (China), Hasan 
Ruhani (Iran) [34]. Astfel, Siria s-a impus 
drept subiectul primordial al Adunării 
Generale a ONU, iar V. Putin a mai criti-
cat exportul ,,aşa-numitelor revoluţii de-
mocratice’’ care au condus la violență, 
sărăcie şi dezastru social. Preşedintele 
Putin a supus criticii extinderea NATO, 
modul în care s-a ajuns la criza din Ucrai-
na prin o lovitură de stat militară care a 
dus la razboiul civil. De la tribuna ONU, 
preşedintele rus a cerut să fie „traşi la ra-
spundere’’ cei care au creat situaţia con-
flictuală în Orientul Mijlociu şi au permis 
propagarea terorismului [9].

De asemenea, Putin a criticat politica 
externă a Statelor Unite şi a cerut forma-
rea unei coaliţii împotriva terorismului. 
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Preşedintele Rusiei a criticat politicile 
Statelor Unite în Orientul Mijlociu şi în 
Africa, subliniind că efectele implicării au 
fost amplificarea sărăciei şi islamismului, 
iar în condiţiile create, ar fi necesară o co-
aliţie internaţională contra terorismului 
[37]. Prin discursul preşedintelui Putin, 
Federaţia Rusă demonstrează poziţia sa 
pe arena internaţională, se pronunţă pen-
tru fortificarea ordinii mondiale şi pentru 
crearea ordinii pluricentriste, deoarece 
prezenţa unei singure puteri ar contribui 
la instaurarea dominaţiei în lume [24].

Practic, prin dicursul preşedintelui SUA 
şi cel al preşedintelui Federaţiei Ruse, ros-
tit de la tribuna ONU, se poate de men-
ţionat că asistăm la crearea unei noi ar-
hitecturi geopolitice a mapamondului. 
Pe lângă discursul preşedintelui Putin, 
merită atenţie şi discursul liderului ame-
rican B. Obama, care a cerut înlăturarea 
regimului din Siria şi a denunţat acţiunile 
Rusiei în Syria şi Ucraina. Obama a cerut 
înlăturarea regimului Assad, idee respin-
să de către preşedintele V. Putin, care s-a 
pronunţat pentru stabilitate în Orientul 
Mijlociu şi în nordul Africii [1].

Astfel, analizând noua situaţie creată, 
D. Kuleba consideră că noua arhitectură 
rezidă în amplasarea actorilor geopolitici 
pe arena internaţională. Aceştia, la rândul 
lor, dau start unui nou joc de poziţii [30], 
creând o nouă arhitectură geopolitică într-
o anumită zonă a mapamondului. Din ana-
liza retrospectivă a evoluţiei formării ,,noii 
arhitecturi geopolitice’’, apare necesitatea 
de a defini acest fenomen. Deşi, în fiecare 
perioadă istorică, este prezent fenomenul 
„arhitecturii geopolitice’’, până în prezent 
acestui fenomen nu i s-a dat un concept 
bine definit.

Arhitectura geopolitică a fost şi este 
subiectul a numeroase interpretări sub 
aspectul definirii obiectului de studiu. 
Astăzi, termenul ,,arhitectură geopolitică” 
desemnează relaţia dintre politică şi ge-

ografie, demografie şi economie, făcând 
referire în special la incidenţele acestor 
domenii asupra relaţiilor internaţionale 
ale unui stat. Astfel, „arhitectura geopoli-
tică” devine un domeniu de studiu al com-
binaţiilor dintre factorul geografic şi cel 
politic în determinrea poziţionării unei 
ţări faţă de vecinii săi, faţă de regiune sau 
faţă de ceilalţi actori internaţionali. Dacă 
prima parte a termenului - ,,geo”- face 
trimitere la o coordonată concretă (spa-
ţiul, locul, poziţia, coordonatele zonale, 
regionale, de evoluţie, istorice), cel de-al 
doilea constituent - „politica” - introduce 
echivocul, întrucât domeniul politicii este 
unul nedefinit în mod unitar. De comun 
acord, comunitatea academică utilizează 
această parte a termenului, în sensul rela-
ţiilor de putere (cauze şi efecte, influienţe 
şi reacţii, jocuri de putere, sfere de influ-
enţă, hegemonie etc.) ale unui actor in-
ternaţional în raport cu ceilalţi actori [20, 
p. 214-215].

Pornind de la premisa că limbajul poli-
tic şi, inclusiv, cel al relaţiilor internaţiona-
le, reprezintă un complex de termeni spe-
ciali, folosiţi în contextul noilor fenomene 
politice de pe mapamond, vom încerca de 
a defini ,, noua arhitectură geopolitică”. 
Vocaţia de deschidere pentru împrumut, 
caracteristică terminologiei politice, face 
ca în limbajul politic să pătrundă termeni 
din alte domenii, cum ar fi cel economic, 
lingvistic, matematic, juridic, biologie, ge-
ografie, fizică, militărie, medicină etc. [3]. 
În acest context, dacă e să analizăm ter-
menul de ,,arhitectură geopolitică’’, este 
de menţionat faptul că acesta este recent 
apărut în circuitul ştiinţific şi că îşi are eti-
monul în latinescul ,,architectura” [14, p. 
458] şi desemnează: 1) ştiinţa şi arta de a 
proiecta şi a construi, 2) caracterul distinc-
tiv al unei construcţii, 3) aspectul compo-
ziţional, structura unei lucrări [8] sau, con-
form Le Robert. Dictionaire d’aujourd’hui, 
desemnează: 1) stilul, caracterul distinctiv 
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al unei construcţii, al unei epoci, 2) pre-
supune alcătuirea internă a ceva [13, p. 
51]. Conform ,,Diccionario de la lengua 
espanola”, arhitectura este: ştiinţa şi arta 
de organizare şi construire a spaţiilor ne-
cesare vieţii şi activităţii umane, iar folo-
sit în domeniul militar, reprezintă arta de 
a fortifica [7, p.121]. Elementele de bază 
ale arhitecturii sunt volumul, suprafaţa şi 
planul - organizate după un anumit ritm. 
este împărţită în: civilă, religioasă, milita-
ră, industrială etc. , curent apărut după al 
Doilea Război Mondial, ca reacţie la cubis-
mul interbelic, care urmăreşte integrarea 
în peisaj prin apropierea aspectului ei ex-
terior de forma sculpturală [20].

Astfel, termenului de arhitectură geo-
politică, în literatura de specialitate, i se 
fac primele încercări de a fi exprimat şi de 
a i se da o definiţie. Aceasta indică faptul 
că arhitectura geopolitică a fost şi rămâne 
a fi un domeniu activ. Atractivitatea sa se 
datorează, în principal, legăturii pe care 
o are cu politica şi, prin aceasta, cu pute-
rea. În acest context, arhitectura geopo-
litică, poate fi definită în termeni foarte 
abstracţi. În acest sens, spaţiul, suprafaţa, 
terenul, poziţia, compoziţia solului, resur-
sele naturale conţinute etc., respectiv tot 
ceea ce este corelat cu arealul geografic 
deţinut, sunt principalii constituenţi ai ar-

hitecturii geopolitice. Din acest punct de 
vedere, tot ce este corelat unui spaţiu, de 
la geografie, la demografie şi economie, 
constituie posibile variabile ale arhitectu-
rii geopoliticie [2].

Revenind la analiza conceptului de „ar-
hitectură geopolitică’’, putem considera 
că este unul dintre cele mai recente con-
cepte. Apariţia sa este, poate, unul dintre 
puţinele evenimente revoluţionare din 
sfera relaţiilor internaţionale. Conceptul 
de „arhitectură geopolitică’’ a devenit, 
astfel, inevitabil: este una din categoriile 
organizatoare ale relaţiilor internaţionale 
contemporane.

Ca rezultat, conceptul de „arhitectură 
geopolitică’’, poate fi definit şi înţeles ca 
practica localizării puterii (economică, 
politică, demografică) şi a dominaţiei, a 
colaborării, a consensului, a soluţiilor şi 
a conflictelor care sunt amplasate într-o 
porţiune determinată de teritoriu, care, 
la rândul său, poate fi o arenă, intersecţie 
în care se întâlnesc strategiile, interesele, 
retorica diferitor actori (state, organizaţii 
internaţionale, organizaţii regionale). În 
această interpretare, apreciem „arhitec-
tura geopolitică” drept relaţiile interna-
ţionale trecute, prezente şi viitoare, din 
perspectiva influenţei şi a intereselor ac-
torilor geopolitici într-un anumit spaţiu.
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SUMMARY
Community development is a relatively new field of study, which has aroused growing inte-

rest in recent decades. The phenomena generated by the globalization of the economy, especi-
ally in the areas less prepared to face this new paradigm and absorb with greater difficulty the 
shocks of change, determine the search for ways of action to ensure the durability, sustainable 
development of territories.
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REZUMAT
Dezvoltarea comunitară este un domeniu de studiu relativ nou, care a trezit un interes tot 

mai mare în ultimele decenii. Fenomenele generate de globalizarea economiei, în special în zo-
nele mai puțin pregătite să facă față acestei noi paradigme şi să absoarbă cu mai mare dificul-
tate şocurile schimbării, determină căutarea unor căi de acțiune care să asigure durabilitatea, 
sustenabilitatea dezvoltării durabile a teritoriilor.

Cuvinte-cheie: dezvoltare comunitară, dezvoltare durabilă, teritoriu, echilibru.

Dezvoltarea teritoriului este un ele-
ment de bază a dezvoltării sociale şi eco-
nomice a localităţilor urbane şi rurale ale 
ţării în toate perioadele de dezvoltare a 
ei. Astăzi teritoriul  Republicii Moldova 
constituie spaţiul necesar procesului de 
dezvoltare durabilă şi este o parte a avu-
ţiei naţionale, de care beneficiază toţi ce-
tăţenii ţării.

Scopul acestui articol reiese din nece-
sitatea cercetări ştiințifice privind dezvol-
tarea teritoriilor şi a comunităților drept 
o capacitate de abordare a politicilor  

administrației publice în construirea unei 
dezvoltări durabile a aşezărilor umane.

Principiul societăţii durabile face dis-
tincţia între creşterea durabilă şi dez-
voltarea durabilă. Creşterea trebuie să 
se refere la o sporire cantitativă a unui 
sistem economic, în timp ce dezvoltarea 
durabilă constă în schimbări calitative ale 
sistemului, schimbări care trebuie să se 
afle într-un echilibru dinamic cu mediul 
înconjurător. Totuşi, pornind de la ştiinţe-
le (legile) naturii, trebuie stabilite reguli 
complet noi, pentru proiectarea aşezări-
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lor umane, producţie şi consum. În acest 
sens se impune o nouă unitate de măsură 
a bunăstării, cum ar fi „bunăstarea econo-
mică durabilă” care să înlocuiască indica-
torul produs naţional brut.

Dezvoltarea comunitară (aşezărilor 
umane ) constituie armonizarea la nivelul 
întregului teritoriu a politicilor economi-
ce, sociale, ecologice şi culturale, stabilite 
la nivel naţional şi local pentru asigura-
rea echilibrului în dezvoltarea diferitelor 
zone ale ţării, urmărindu-se creşterea co-
eziunii şi eficienţei relaţiilor economice şi 
sociale dintre acestea.

Evoluția economică şi progresele pe 
linie de urbanism  au condus la evoluția 
comunității  spre ceea ce Johann Heinrich 
von Tönnies, cercetător german, numea 
societate, unde individul trăieşte pentru 
sine, iar relațiile sociale şi economice cu 
ceilalți sunt de concurență [5].

Dezvoltarea echivalează astăzi cu ide-
ea de creştere, de expansiune, de progres 
economic, de îmbogăţire continuă a unui 
individ, grup social ori a societăţii în an-
samblu, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă.

Întâlnim adesea termeni ca dezvoltare 
rurală, dezvoltare urbană, regională, teri-
torială, în care constanta  este  raportarea 
procesului de dezvoltare la un teritoriu 
mai mult sau mai puțin definit.  Dezvol-
tarea locală decurge direct din conceptul 
de dezvoltare endogenă. 

Teoria dezvoltării endogene de la 
sfârşitul anilor 1950, având ca autori pe 
John Friedmann şi Walter Stöhr, reprezin-
tă o abordare în cadrul căreia dezvoltarea 
este privită dintr-o  perspectivă teritori-
ală. Aceasta vizează un teritoriu limitat, 
şi reprezintă un proces pornit de jos în 
sus, privilegiind resursele endogene, 
modalitățile de cooperare tradiționale şi 
valorile culturale locale [4]. 

 Dezvoltarea endogenă comportă ur-
mătoarele dimensiuni: spațială sau teri-
torială, comunitară şi democratică. Astfel:  

- dimensiunea spațială – vizează într-
un context mai larg componentele: geo-
grafic, economic, social şi cultural; 

- dimensiunea comunitară – presupu-
ne participarea membrilor comunității în 
procesul dezvoltării; 

- dimensiunea democratică – sublini-
ază necesitatea unor structuri în cadrul 
cărora oamenii să se poată exprima de-
mocratic [2]. 

Cu alte cuvinte „depozitara spiritului 
comunitar putea fi doar comunitatea, 
realitate socială considerată apanajul 
exclusiv al spațiilor caracterizate de fe-
nomene şi practici specifice ruralului 
tradițional. Societatea creație a mediului 
urban de tip modern  -  ar fi fost un con-
struct cu finalitate strict instrumentală, 
lipsit de consistența relațiilor de tip co-
munitar [14].   

Leksin V. N. şi Şvetsov V. N. sub concep-
tul de „teritoriu” este înțeles ca „totalitatea 
părților care coincid spațial din resursele 
sociale, naturale şi ale altor potențiale ale 
statului, în raport cu care totalitatea este 
posibil să efectueze acțiuni adecvate, 
atât din  partea  statului, cât şi din partea 
autorităților sau a autoguvernării acestui 
teritoriu” [6]. 

În termeni moderni de analiză socia-
lă şi economică, termenul „teritoriu” în-
seamnă, de regulă, nu atât un spațiu  geo-
grafic  limitat de granițele administrative, 
nici măcar puterea şi numărul agenților 
economici care operează pe acesta.

Însă, există mai multe argumente în 
favoarea aplicării unei abordări ştiințifice 
din perspectiva conceptului de dezvolta-
re durabilă activității vitale a teritoriilor 
de diferite niveluri prezentate de Tobias 
Gombert:

- în primul rând, social. Generațiile vi-
itoare au dreptul moral de a trăi într-un 
anumit teritoriu în condiții nu mai rele 
decât cele în care trăieşte generația ac-
tuală. Aceasta înseamnă că, dacă activi-
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tatea generației actuale duce la daune 
(de exemplu, consumul de resurse nere-
generabile), generațiilor viitoare ar trebui 
să li se acorde compensația completă. 
Îmbunătățirea calității şi a nivelului de 
viață al membrilor comunității locale ar 
trebui să contribuie la dezvoltarea echi-
librată a societății teritoriale, dar nu din 
cauza pierderii durabilității mediului;

- în al doilea rând, de mediu. Populația 
teritoriului ar trebui să fie de acord că 
menținerea echilibrului ecologic este 
cea mai importantă sarcină a dezvoltării 
atât a comunității locale, cât şi a autono-
miei locale. În acest caz, orice activitate 
economică care amenință conservarea 
biodiversității este nedorită pentru socie-
tate. Dezvoltarea economică a teritoriului 
şi activitățile agenților individuali ar tre-
bui să fie organizate astfel încât să nu dis-
trugă, ci să contribuie la sustenabilitatea 
ecosistemelor;

- în al treilea rând, economic. Dezvolta-
rea economică durabilă este mai eficien-
tă pentru comunitatea locală, cu condiția 
să se dezvolte într-un mod echilibrat de 
mediu. Dezvoltarea socială şi economică 
ar trebui să vizeze minimizarea efectelor 
negative ale activității economice;

- în al patrulea rând, instituțional. 
Prezența instituțiilor este cel mai impor-
tant factor în funcționarea sistemelor 
economice teritoriale pe termen lung, 
rezolvarea problemelor de coopera-
re între oameni, reducerea incertitudi-
nii prin stabilirea unei structuri stabile 
de interacțiune între ele. O modificare 
a unuia dintre parametrii unei instituții 
funcționale, aşa cum este aplicată siste-
mului socio-economic în ansamblu, poa-
te duce la consecințe grave la nivel micro, 
meso şi macro [3].

Dezvoltarea teritorială este legată de 
progresele în implementarea Agendei 
2030  pentru  Durabilă  Dezvoltare la mul-
te niveluri. Dacă un teritoriu este înțeles a 

fi o aşezare umană, atât simbolică cât şi 
sens obiectiv de apartenență, într-o zonă 
fizică specifică unde se poate construi un 
viitor comun.

Provocările de sustenabilitate prezen-
tate de Agenda 2030 vor depinde de an-
gajamentul omenirii unul față de celălalt 
şi la habitatul său: planeta Pământ. Pentru 
a obține acest sentiment de apartenență 
la nivel global, umanitatea este relația cu 
mediul şi resursele naturale ar trebui mo-
dificată şi problemele cele mai presan-
te  inegalitatea şi sărăcia caracteristice 
societăților contemporane, națiunilor şi 
statelor ar trebui rezolvate: prin urmare, 
nivelul global contează.

Esența conceptului de „stabilitate”, 
este dezvăluită prin două grupuri de si-
nonime care caracterizează următoarele 
abilități ale sistemului: în primul rând, 
supraviețuirea, rezistența; în al doilea 
rând, constanța, imuabilitatea, stabilita-
tea. 

Conceptele de „echilibru”, „staționar” 
etc. sunt semantic de „stabilitate”, dar au 
un sens mai restrâns, iar în unele interpre-
tări diferă semnificativ de acesta. Este im-
portant să înțelegem că aceste caracteris-
tici nu înseamnă osificare sau imobilitate. 
Sistemele socio-economice complexe îşi 
mențin existența prin tranziții interne, de 
înaltă calitate, care asigură adaptarea şi 
dezvoltarea [1].

 Astfel, în cadrul dezvoltării durabile a 
teritoriului ar trebui să se înțeleagă mo-
dul de funcționare şi dezvoltare a siste-
mului local de auto-organizare, axat pe 
armonizarea vieții comunității şi a me-
diului, oferit de reproducerea economică 
pentru a creşte nivelul şi calitatea vieții 
populației.

Dinamica dezvoltării durabile a terito-
riului în toată diversitatea acestuia preve-
de luarea în considerare a factorilor care 
contribuie sau împiedică utilizarea lor 
mai eficientă şi rațională. Influența com-
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binării acestor factori asupra dezvoltării 
durabile a teritoriului, poate fi exprimată 
prin următoarea dependență funcțională:

YRt = f (N, K, T, I, OS);
unde YRt este dezvoltarea durabilă a 

teritoriului; f este funcția; N este numărul 
populației; K - resurse de capital; T - uti-
laje, tehnologie; I - instituții; Sistemul de 
operare este mediul.

Factorii enumerați în formulă nu sunt, 
în esență, altceva decât numeroasele re-
surse ale  teritoriului care asigură dezvol-
tarea sa durabilă, care sunt consumate pe 
parcursul vieții comunității locale. Surse-
le formării acestor resurse sunt rezultate-
le reproducerii agregate a sistemelor te-
ritoriale sociale, de mediu, economice şi 
instituționale, precum şi a resurselor din 
mediul extern. Dezvoltarea durabilă face 
posibilă reproducerea pe termen lung a 
potențialului socio-demografic, natural şi 
organizațional-economic şi a resurselor 
de teritoriu [13].

După James L. Mercer, aşezarea uma-
nă este „o grupare funcțională de indivizi, 
care trăiesc într-un anumit spațiu geogra-
fic la un moment dat, au o cultură comu-
nă sunt aranjați într-o structură socială şi 
exprimă o conştiință a unicității lor, pre-
cum şi a identității separate de grup [7].

Cercetătorul rus Pastukhova E.A  
menționează că, dezvoltarea durabilă a 
teritoriului este interdependentă şi este 
interconectată cu caracteristici precum 
securitatea şi adaptabilitatea. Ele re-
prezintă în acelaşi timp, pe de o parte, 
un set de condiții şi factori care asigură 
independența şi durabilitatea dezvoltă-
rii sistemului, capacitatea acestuia de a 
se actualiza şi îmbunătăți constant, iar 
pe de altă parte, proprietățile sistemului 
care apar ca urmare a dezvoltării durabi-
le. Totalitatea sustenabilității, securității 
şi adaptabilității, în opinia noastră, for-
mează resursele vitale specifice ale teri-
toriului [11].

În Republicii Moldova, preocuparea 
ştiințifică, a celor mai numerose stu-
dii asupra  dezvoltării comunităților ca, 
oraşelor mici şi mijlocii au fost realizate 
în domeniul geodemografiei: dinamica 
populaţiei urbane - Matei C., Proca V. [8], 
procese şi transformări demografice în 
perioada de tranziţie – Matei C. [9, 10], 
Sainsus V. [12].

Tradiţional, elaborările privitor la pro-
blemele dezvoltării social-economice de 
perspectivă a unor aşezări umane până 
câtva timp în urmă erau percepute ca 
strategice şi actuale, care trebuiau să se 
soldeze cu anumite rezultate pozitive.

 Cercetătorii Teleuţă Al., Duca Gh., 
Stratan A., menționează că la soluţii şi in-
strumente necesare pentru a implementa 
dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane 
nu se recurge acum, pentru prima dată. 
Încă înainte ca termenul să fie consacrat, 
o experienţă începuse deja să se câştige. 
Astăzi, această experienţă, în măsura în 
care a dat roade, este transmisibilă; este 
asimilabilă în grade şi proporţii diferite 
funcţie de situaţia socio-economică a ţă-
rii ca şi de potenţialul tehnic şi uman de 
care se dispune pentru a pune în practică 
politici de dezvoltare durabilă.  O aseme-
nea abordare, în accepţia autorului, poate 
înlesni organizarea şi conducerea unităţi-
lor administrativ-teritoriale ale ţării [13].

Concluzie. Necesitatea studierii dez-
voltării comunitare în contextul dezvol-
tării durabile a teritoriilor într-un pro-
gram de studiu de administrație publică, 
este mai mult decât evidentă. Sectorul 
public este unul dintre actorii cei mai 
importanți în dezvoltarea comunitară, 
deoarece reglementează şi asigură ca-
drul instituțional pentru aplicarea actelor 
normative, de la care nu se poate sustra-
ge nici o comunitate, oricât de ridicat ar fi 
gradul ei de autonomie. 

Conlucrarea autorităților şi instituțiilor 
publice cu ceilalți actori ai dezvoltării, 
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comunități, sectorul privat şi cel negu-
vernamental, înțelegerea de către agenți 
a proceselor de dezvoltare comunita-
ră  durabilă, asumarea sprijinirii, asistă-

rii comunităților în producerea propriei 
dezvoltări, reprezintă soluția unei dezvol-
tări sociale armonioase prin dezvoltarea 
durabilă a teritoriilor.
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SUMMARY
As a result of the disintegration of the Soviet Union, the Republic of Moldova is going through 

a process of transition from the Soviet-authoritarian system of administration to the democratic 
one, having several stages of expansion and deepening. The modernization process regarding 
the reorganization of the administrative mechanisms proved to be insufficient, and in some cases 
defective ones, being ostensibly rejected by the political actors and officials from the state and 
local public authorities. The reforms and restructuring of the public administration were carried 
out according to the tactics and political changes, but not on the basis of coherent strategies and 
with clearly established aims.

Such a situation determined the state of uncertainty and tension in the social sphere, devalu-
ing the public interest as a mobile of social progress. 

Keywords: public administration, public interest, decentralization, reform of the administra-
tive system.

REZUMAT
În rezultatul destrămării Uniunii Sovietice, Republica Moldova, trece printr-un proces de 

tranziție de la sistemul sovietic-autoritar de administrare spre cel democratic, având mai multe 
etape de extindere şi aprofundare. Parcursul de modernizare cu privire la reorganizarea meca-
nismelor administrative s-au dovedit a fi insuficiente, iar în unele cazuri defectuos realizate, fiind 
respinse ostentativ de actorii politici şi de funcţionarii din autorităţile publice statale şi locale. Re-
formele şi restructurările administraţiei publice au fost realizate în funcţie de tacticile şi de schim-
bările de ordin politic, dar nu în baza unor strategii coerente şi cu finalităţi clar stabilite.

Atare situație a determinat starea de incertitudine şi tensionare în sfera socială, devalorizând 
interesul public ca mobil al progresului social. 

Cuvinte-cheie: administrație publică, interes public, descentralizare, reformarea sistemului 
administrativ.
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Transformările din administraţia publică 
iniţiate în anii 1990, în spațiul post- sovietic, 
în special, în arealul numit astăzi Republica 
Moldova, având ca premise modificările 
treptate din sistemul politic şi economic, 
au constituit de la bun început o tendinţă 
spre valorile democratice. Atare tendință 
se valorifică treptat (consecutiv) odată cu 
trecerea de la organizarea centralizată a 
administrației publice, specifică sistemului 
sovietic–comunist, la o formă de organiza-
re descentralizată a administrației publice, 
caracteristică sistemelor democratice de 
administrație globale, cu conştientizare 
şi convingere în satisfacerea intereselor 
comunităților umane.

Administrația publică privită prin prisma 
doctrinei administrative contemporane, re-
prezintă o ,,unitate” de interese generale şi 
locale, realizate odată cu creşterea comple-
xităţii procesului democratic, cu dezvoltarea 
socială care luate în ansamblu impun consti-
tuirea şi consolidarea ,,noii administrații”, în 
conformitate cu actualele realităţi. Consulta-
rea directă cu cetăţenii cărora li se adresează 
propunerile, optimizarea procedurilor de an-
gajare a deciziilor luate în numele interesului 
public, trebuie să corespundă posibilităților 
materiale şi necesităților spirituale ale cetă-
ţenilor, recunoscute şi evaluate de puterea 
politică ca valori sociale generale, indispen-
sabile societăţii [4].

Deficitul de capacităti ale consensu-
lui în firavul sistem politic-administrativ a 
„noii democraţii” de a lua şi implementa, 
la timp, în mod hotărât, deciziile necesare 
reformării politice, administrative şi eco-
nomice, dar şi consecinţele negative ale 
transformării economice asupra democra-
tizării politice, întruchipate, în înrăutăţirea 
condiţiilor de viaţă a maselor, în creşterea 
instabilităţii sociale şi materiale a diferitor 
segmente ale populaţiei, frânează trans-
formarea democratică ritmică, oferind 
unele diformități şi devalorizări de sens ale 
relațiilor socio-administrative.

Procesul edificării, în țara noastră, a 
unei administraţii publice noi, bazate pe  
principii şi mecanisme moderne de orga-
nizare şi funcţionare se regăsesc, deja în, 
Declaraţia de Suveranitate din 23 iunie 
1990 [1] , Decretul cu privire la puterea 
de stat din 27 iulie 1990 [3] şi, desigur, în 
Declaraţia de Independenţă din 27 august 
1991 [2]. Aceste documente fiind funda-
mentate constituțional la 29 iulie 1994. 
În cadrul Constituției sunt consfințite 
principiile de organizare şi funcționare a 
administrației publice locale, descentra-
lizarea serviciilor publice, autonomia lo-
cală, consultarea cetățenilor în probleme 
locale de interes deosebit. Un imbold în 
reformarea administrației publice prezintă 
semnarea în 1996 de către Republica Mol-
dova a Cartei Europene [5]. În cadrul aces-
tui document îşi află expresie exercițiul 
autonom al puterii locale, sunt recunoscu-
te prioritățile descentralizării administra-
tive, se inițiază racordarea administrației 
publice locale la unii parametri europeni. 
În acele condiţii experienţa europeană era 
una de referinţă nu numai în domeniul ad-
ministraţiei publice, ci şi în organizarea şi 
funcţionarea vieţii sociale, în general. În  
anii 1998–1999, odată cu adoptarea unui 
pachet nou de legi în domeniu, s-a creat 
noi dimensiuni teritoriale de nivelul doi, 
cu mecanisme de administrare publică co-
mensurabile doctrinelor descentralizatorii 
administrative europene, dar cu păstrarea 
unor pârghii ale desconcentrării adminis-
trative. Principalele raţionamente care se 
lansau atunci şi care, desigur, stăteau la 
baza noii structuri administrativ-teritoriale 
se refereau la domeniul economico-finan-
ciar, fiind orientate spre asigurarea con-
diţiilor optime de finanțare şi dezvoltare. 
Potrivit opiniei cercetătorului A. Sîmbo-
teanu, în urma reformei teritorial-adminis-
trative din 1998-1999, sistemul adminis-
trativ moldovenesc practic „a fost racordat 
structural şi funcţional mai aproape de 
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rigorile europene, dar şi de sistemul tradi-
ţional autohton ”[7].

Ca rezultat al procesului de transfor-
mare a generatorilor şi purtătorilor de 
interese publice, a imaturității bazelor so-
ciale, economice, culturale, evoluția inte-
resului public de atunci s-a dovedit a fi cu 
componente imature, cu limitări valorice, 
reculuri stadiale. Acest fapt se deduce din 
diverse motive atât obiective, cât şi su-
biective. Atare situație a determinat sta-
rea de incertitudine şi tensionare în sfe-
ra socială, devalorizând interesul public 
ca mobil al progresului social. Deoarece, 
principala deosebire a interesului public 
de alte tipuri de interese sociale constă în 
orientarea lor strictă spre relațiile de pu-
tere publică. Acestea determină în ultima 
instanță satisfacerea serviciilor publice în 
întregul organism social, fapt ce demon-
strează un grad înalt de conştientizare a 
necesităților, utilităților şi avantajelor di-
feritelor comunităţi în structurile publice 
din cadrul câmpului politic–administrativ  
[7]. Nivelul relativ slab de conştientizare 
a acestor variabile în câmpul respectiv al 
Republicii Moldova a condus la prejudicii 
pentru interesul general național şi public 
al țării.

În anul 2005, sub influența instituțiilor 
europene, a fost semnat Planul de acțiuni 
Uniunea Europeană – Republica Moldo-
va, care prevedea măsuri concrete privind 
procesul descentralizării administrative. 
Ca rezultat în anul 2006 are loc adoptarea 
unui pachet de legi ce vizau relațiile dintre 
administrația publică centrală şi cea locală, 
consolidarea capacitaților administrative a 
unităților administrativ–teritoriale.

Aspectele sociopolitice ale perioadei 
2001-2009, prin anularea reformei  terito-
rial-administrative din 1998-1999, inclusiv 
acelea ce țin de descentralizare, pot fi ca-
lificate ca o frână a intereselor publice, ca 
o destructurare a lor. Atare interese ade-
sea reflectau o conştientizare deplasată 

de la firesc a statutului social al diferitelor 
segmente sociale (necesităților, valorilor, 
utilităților, etc.), o combinare ciudată a sco-
purilor democratice, cu mijloacele autori-
tare ce devalorizau aceste scopuri [8]. 

Parcursul procesului sacadat al mo-
dernizării administrative în țara noastră, 
primeşte o încurajare relativă începând cu 
anul 2009, prin venirea la putere a forțelor 
pro-europene. Privitor la problemele 
administrației publice acestea  îşi stabileau 
în programul de activitate, apropierea Re-
publicii Moldova de Uniunea Europeană, 
prin înlocuirea structurilor puternic ierar-
hizate, cu structuri descentralizate, trans-
parente, dinamice, care să activeze în baza 
supremației legii. În acest sens, se adoptă 
la 05 aprilie 2012, Legea nr. 68 cu privire la 
Strategia Națională de Descentralizare [6], 
tratând într-o manieră complexă proble-
ma dezvoltării şi consolidării capacităților 
unităților administrativ-teritoriale de am-
bele niveluri, în vederea gestionării efici-
ente a serviciilor publice. 

Direcțiile prevăzute de Strategie sunt: 
a) descentralizarea serviciilor şi compe-

tențelor;
 b) descentralizarea financiară; 
c) descentralizarea patrimonială; 
d) dezvoltarea locală; 
e) capacitatea administrativă; 
f ) capacitatea instituțională a admi-

nistrației publice locale; 
g) democrația, etica, drepturile omului 

şi egalitatea de şanse. 
Din enumerarea acestor direcții, dedu-

cem, caracterul problemelor stringente cu 
care se confruntă comunitățile locale. Im-
plementarea Strategiei era structurată într-
un Plan de acțiuni pentru anii 2012-2015, 
care prevedea elaborarea, modificarea, 
perfecționarea, ajustarea actelor normati-
ve naționale pe domeniile sectoriale pasi-
bile descentralizării la practica administra-
tivă descentralizată europeană. Precum şi 
desfăşurarea multor activități organizato-
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rice şi de altă natură referitor la implemen-
tarea documentului respectiv. Pentru a 
oferi o claritate, domeniile de activitate ale 
administrației publice locale au fost spe-
cificate in ,,Nomenclatorul competențelor 
autorităților administrației publice loca-
le”, precum: servicii comunale, educație 
preşcolară, primară şi secundară, servicii 
de asistență socială, servicii de asistență 
medicală primară, planificare teritorială, 
dezvoltare economică locală, utilități pu-
blice, cultură, transport şi infrastructură 
rutieră, tineret şi sport, ordine publică, 
protecție civilă. Succint, observăm nece-
sitatea gradului înalt de conştientizare 
de către funcționarii autorităților publice 
locale a capacităților de îmbinare şi ges-
tionare eficientă a acestor domenii de 
activitate, cât şi a rolului participativ al 
cetățenilor întru satisfacerea intereselor 
publice comunitare.

Însă, procesul de implementare a Strate-
giei avea un caracter tergiversat de imple-
mentare în raport cu măsurile preconizate, 
fapt determinat de mai mulți factori: defici-
tul de voință politică, natura declarativistă 
a multor prevederi, formalismul în activități 
practice, sincronizarea slabă dintre Strate-
gie şi Reforma administrației publice cen-
trale, alocarea insuficientă a mijloacelor 
financiare. În acest sens, un cerc vicios de 
impas se datora: prezenței ,,zonelor sen-
sibile” în procesul generării şi consolidă-
rii interesului general al țării, persistenței 
dorinței de dominare şi intervenție a gu-
vernării în treburile administrației publice 
locale în administrarea financiară, patri-
moniu şi alte domenii de activitate, dar şi 
interesului scăzut al autorităților publice 
locale, ca rezultat al practicii defectuoase 
în domeniu managementului resurselor 
umane, gradului scăzut de atractivitate 
a locurilor de muncă în administrația pu-
blică locală, resurselor materiale necores-
punzătoare, incertitudine juridică. Toate 
acestea formau impedimente serioase în 

calea modernizării relației interese publice 
– descentralizare.  

Totodată, evoluţia parametrilor trans-
formării democratice este una într-atât 
de complexă şi contradictorie încât une-
le componente generale ce dominau în 
mod firesc începutul tranziţiei - baza şi 
iniţierea transformării, scopul acesteia, 
desfăşurarea propriu-zisă a procesului, re-
zultatul scontat - au deviat în mod evident 
de la cursul programat. Astfel, fenomenul 
modernizării gen moldovenesc este înso-
ţit de un particularism eclectic, cu aspect 
evolutiv, dar şi stagnant, de criză şi, chiar, 
involutiv.

Concluzionând, observăm că moderni-
zarea administrației publice în țara noas-
tră, are un caracter sacadat, de coliziuni a 
mentalităţii şi comportamentului, ai facto-
rilor de progres, de frecvente discordanţe 
înre cuvânt şi faptă, declaraţii democratice 
şi comportament nedemocratic. 

Ataşamentul populist al elitelor la va-
lorile democratice şi la principiile econo-
miei de piaţă pe departe nu corespunde 
promovării în realitate a acestor valori şi 
principii. În acest sens, cultura politică a 
elitelor are mult comun cu cultura politi-
că a maselor, întruchipând în sine toată 
complexitatea, dar şi absurditatea culturii 
politice dominante în societate, stereoti-
purile, erorile şi orientările ei. În rezultat, 
suntem martorii unor combinări neobiş-
nuite, caudate, între fenomenul transfor-
mării democratice şi fenomenul culturii 
politice, mentalităţii politice şi comporta-
mentului politic şi, desigur, între relațiile 
interesului public cu descentralizarea, în-
tre acestea, pe de o parte şi modernizarea 
în ansamblu a administrației publice, pe 
de altă parte. Are loc o promovare para-
doxală a interesului de grup versus intere-
sului public. Finalizând metaforic consta-
tăm: istoria nu se mişcă înainte pe o linie 
dreaptă, dar, dacă o împing lideri iscusiți 
şi hotărâți, ea totuşi se mişcă înainte. 
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SUMMARY
In order to assure the obedience of the principle of legality concerning administrati-

ve acts, the Romanian State has enforced the institution of the prefect which oversees, 
among others, the maintenance of the organisation and the assurance of a good functi-
oning of the local public administration, taking into account the limitations established 
and imposed by the legislator, the administrative act being, in fact, the main legal form 
in carrying out the activity of the public administration.

Keywords: prefect, representative of the Government in the territory, administrative 
guardianship, administrative litigation, legality, administrative acts, provisions, decisi-
ons of local councils.

REZUMAT
Pentru a asigura ascultarea principiului legalității cu privire la actele administra-

tive, statul român a pus în aplicare instituția prefectului care supraveghează, printre 
altele, menținerea organizației şi asigurarea unei bune funcționări a administrației 
publice locale, ținând cont de limitările stabilite şi impuse de legiuitor, actul adminis-
trativ fiind, de fapt, principala formăjuridică în desfăşurarea activității administrației 
publice.

Cuvinte-cheie: prefect, reprezentant al Guvernului pe teritoriu, tutelă administrati-
vă, contencios administrativ, legalitate, acte administrative, dispoziții, decizii ale consi-
liilor locale.

Reprezentantul Guvernului în teri-
toriu este  Prefectul. În această calitate, 
Prefectul  este garantul respectării legii 
şi a ordinii publice, îndeplinind anumite 
atribuţii principale stabilite expres de le-
gislaţia care îi reglementează activitatea, 

printre care se regăseşte şi atribuția re-
feritoare la verificarea legalităţii actelor 
administrative ale autorităţilor adminis-
traţiei publice locale şi atacarea acestor 
acte  pe care le consideră ilegale la in-
stanţa de contencios administrativ.
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Actele administrative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale comunicate 
Prefectului în vederea verificării legali-
tăţii sunt acte juridice emise în regim de 
putere publică, în vederea organizării 
executării legi sau a executării în concret 
a legii, care dau naştere, modifică sau 
sting raporturi juridice în cele mai varia-
te domenii de activitate. 

Doctrina franceză defineşte actele 
juridice ale administrației ca fiind acte 
de voință orientate spre producerea 
unor schimbări în raporturile de drept 
ce există la momentul intervenției sau 
să modifice sistemul juridic [7, pag. 95].  
Legislația românească s-a îndepărtat de 
reglementarea franceză a actelor admi-
nistrative, stabilind efecte mai restrânse 
ale acestora. Astfel,  actele administra-
tive ale autorităților publice locale din 
România nu au puterea de a modifica 
întreg sistemul juridic existent dată fi-
ind competența materială a acestor 
autorități, în sensul subordonării acesto-
ra, actelor normative de nivel superior. 
Sintetic spus,  actele autorităților locale  
nu au nicio forță în  ordinea juridică de la 
nivel central. 

Actele administrative sunt adoptate 
sau emise în vederea soluționării pro-
blemelor de interes local cu respectarea 
principiilor descentralizării, autonomiei 
locale, deconcentrării serviciilor publice, 
eligibilităţii autorităţilor administrației 
publice locale, legalităţii şi al consultării 
cetăţenilor în soluționarea problemelor 
locale de interes deosebit şi în limitele 
competențelor stabilite de lege.

Potrivit Codului administrativ din Ro-
mânia, actele administrative adoptate de 
consiliile locale şi judeţene şi cele emi-
se de primar şi preşedintele consiliului 
județean se comunică în mod obligatoriu 
prefectului judeţului. Secretarii generali 
ai unităţilor administrativ-teritoriale sunt 
titularii acestei obligații de comunicare 

în termenul stabilit de legiuitor şi anu-
me 10 zile lucrătoare de la adoptare sau 
emitere. Verificarea legalității actelor ad-
ministrative se va face în termenul legal, 
respectiv cel mult 6 luni de la data comu-
nicării actului administrativ către prefect. 
Instanța de contencios administrativ va 
fi sesizată cu respectarea acestui termen 
de 6 luni atunci când actul este conside-
rat ilegal. Legislația specială românească 
nu reglementează însă instituția între-
ruperii sau a suspendării acestui termen 
legal de 6 luni aşa cum prevede legislația 
franceză când, o cerere a prefectului 
adresată autorului actului administrativ 
de suplimentare a documentelor necesa-
re verificării de legalitate are ca efect în-
treruperea termenului  prevăzut de lege 
pentru sesizarea instanței, termen care 
va curge din nou de la primirea acestor 
documente suplimentare, sau de la de-
cizia explicită sau implicită a autorității 
emitente de a transmite documente su-
plimentare [8, pag. 7].   

Activitatea de verificare a legalităţii 
actelor administrative adoptate sau emi-
se de autorităţile administratiei publice 
locale presupune îndeplinirea cumulati-
vă a anumitor condiţii care vizează , pe 
de o parte, însăşi legalitatea actului veri-
ficat iar pe de altă parte,  mecanismul în 
sine al verificării de legalitate.

Astfel, mecanismul activităţii de veri-
ficarea a legalităţii impune parcurgerea 
unei etape prealabile care presupune 
verificarea competenței prefectului de 
a efectua controlul de tutelă adminis-
trativă. Se analizează dacă verificarea 
legalităţii nu excede dreptului de tutelă 
administrativă a prefectului asupra unor 
categorii de acte administrative, întru-
cât instanţele naționale au scos din sfera 
de competenţă a tutelei administrative 
exercitată de prefect anumite acte admi-
nistrative care reglementează domenii 
precum raporturile de muncă sau rapor-
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turile juridice aparţinând altor ramuri de 
drept decât administrativ [1].

În acelaşi context se va analiza şi în-
deplinirea condiţiilor de tehnică legisla-
tivă în redactarea actelor administrative 
adoptate sau emise de autorităţile ad-
ministraţiei publice locale. În acest sens 
se va verifica existenţa preambulului, a 
părții dispozitive şi a celei finale cu even-
tualele anexe ataşate conform legislației 
specifice [4, pag. 6]. Din acest punct de 
vedere, actele administrative trebuie să 
fie emise cu respectarea riguroasă a teh-
nicii legislative, neputând fi redactate 
sub forma unei scrisori sau a unei petiții.

Nu face obiectul verificării de legali-
tate a prefectului oportunitatea adop-
tării sau emiterii actelor administrative. 
Există însă în literatura de specialitate şi 
opinia potrivit căreia, oportunitatea este 
considerată o condiţie specială de lega-
litate [2, pag. 49-50]. Oportunitatea poa-
te reprezenta o condiţie de valabilitate 
a actului administrativ privită strict din 
prisma iniţiatorului nu însă o condiţie de 
legalitate. Ceea ce este potrivit pentru o 
comunitate nu poate constitui obiect de 
verificare sau control pentru nici o enti-
tate, fie el şi control de legalitate, opinie 
consacrată legislativ şi în art. 240 alin. 2 
din Codul administrativ al României [6, 
pag. 87].

La rândul lor, autorităţile administraţi-
ei publice locale, deliberative sau execu-
tive, vor respecta, în procesul de elabo-
rare şi redactare a actelor administrative, 
două mari condiţii de legalitate, comune 
tuturor actelor juridice şi anume: de fond 
şi de formă. În activitatea de verificare a 
legalităţii exercitate de către prefect în-
deplinirea acestor condiţii corespunde 
ansamblului de cerinţe esenţiale prevă-

zute de legiuitor, actul fiind confirmat 
ca legal. Nerespectarea condiţiilor de 
fond sau de formă la emitere vor atrage 
revocarea sau nulitatea actului, etapă 
ulterioară verificării de legalitate dar, în 
acelaşi timp, rezultatul concret al acestei 
activități.

Astfel, în verificarea condiţiilor de 
fond primul aspect va viza însăşi natura 
juridică a actului, aceea de act adminis-
trativ în accepţiunea legii [4, pag. 2 ].¹ 
Dacă actul este unul de drept civil, drept 
comercial sau de dreptul muncii, acesta 
nu va  fi supus nici verificării de legalitate 
a prefectului şi nici cenzurat în instanţă 
pe calea contenciosului administrativ, ci 
doar în fața instanţelor cu competenţe în 
acele materii.

În desfăşurarea activităţii de verifica-
rea a legalităţii centrul de greutate îl re-
prezintă  respectarea normelor de drept 
esenţial sau procedural care stabilesc în 
sarcina autorităților administrației publi-
ce locale o anumită conduită, norme a 
căror respectare este obligatorie. 

O altă condiţie necesară a fi respec-
tată este cea referitoare la  competenţa 
autorităţii administraţiei publice locale 
de a emite sau adopta actul administra-
tiv prin raportarea obiectului acestuia, la 
dispozițiile legale aplicabile în materie 
care conferă autorităţii administraţiei pu-
blice locale competența de a reglementa 
într-un mod sau altul. Potrivit lui Mihail 
Diaconu [5, pag. 141], valabilitatea acte-
lor administrative este condiționată de 
cerința ca nici o autoritate cu competențe 
speciale, într-un anumit domeniu, să nu 
emită un act administrativ cu acțiune ge-
nerală asupra tuturor domeniilor.

În exercitarea tutelei administrative 
se va  verifica existența temeiului legal 

1 art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004 defineşte actul administrative ca fiind actul unilateral cu caracter individual 
sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării 
în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice.
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în preambului actului administrativ şi 
conformitatea actului supus verificării cu 
actele normative de nivel superior în a 
căror executare a fost emis sau adoptat 
şi cu cele emise sau adoptate de autori-
tăţile legiuitoare interne şi chiar instituţi-
ile Uniunii Europene.2  

De asemenea, un interes deosebit în 
verificarea legalității îl reprezintă  pro-
cedura pentru asigurarea transparenței 
decizionale în cadrul autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale, în cazul acte-
lor administrative cu caracter normativ, 
conform dispozițiilor Legii nr. 52/2003 
privind transparența decizională în ad-
ministraţia publică.

În final, verificarea condițiilor de fond 
se va axa şi pe respectarea libertăţilor 
fundamentale instituite de Tratatul pri-
vind aderarea României la Uniunea Euro-
peană, ratificat prin Legea nr. 157/2005. 
Potrivit prevederilor Tratatului, state-
le membre au obligația să elimine din 
legislația lor internă toate obstacolele în 
calea celor cinci libertăţi fundamentale, 

respectiv libera circulaţie a persoanelor, 
a serviciilor, mărfurilor şi a capitalurilor, 
precum şi libertatea de stabilire.

În privința  condițiilor de formă,  ac-
tele administrative trebuie să aibă for-
mă scrisă, să conţină toate informațiile 
necesare pentru a identifica denumirea 
actului, autoritatea emitentă, destinata-
rul actului, măsura adoptată, termenul 
şi condiţiile în care se execută măsura 
dispusă, sigiliul autorității pe actele ad-
ministrative normative sau ştampila, nu-
mărul de ordine atribuit cronologic, data 
emiterii sau adoptări, semnătura celui 
care adoptă sau emite actul administra-
tiv, precum şi a celui care contrasemnea-
ză pentru legalitatea acestuia.

Concluzionând, exercitarea tute-
lei administrative vizează în principal 
menținerea unei bune organizări şi 
funcționări a administrației publice loca-
le bazate pe principiul legalității asupra 
căruia veghează prefectul prin interme-
diul instrumentului principal al activității 
acestor autorității - actul administrativ.
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SUMMARY
The well determined legal status of the civil servant ensures the efficient governance by 

the public authorities. The existence of the European Union determines the organization and 
functioning of a new body of officials specific to the European landscape, a body that pre-
sents features distinct from both those of the national civil servants and of the international 
officials. The legal construct designed to meet the staffing needs of an efficient European ad-
ministration, the civil service in European countries is linked to a strong body of officials that 
actively works to support the work of public administration in European countries.

Keywords: public authority, civil service, civil servant, legal status, administration.

REZUMAT
Statutul juridic al funcţionarului public, bine determinat, asigură autorităţilor publice o gu-

vernare eficientă. Existenţa Uniunii Europene determină organizarea şi funcţionarea unui nou 
corp de funcţionari specific peisajului european, corp care prezintă trăsături distincte atât faţă 
de cel al funcţionarilor publici naţionali, cât şi faţă de funcţionarii internaţionali. Construcţie 
juridică menită să răspundă necesităţilor de personal al unei administraţii europene eficiente, 
funcţia publică din statele europene, corelată unui corp solid de funcţionari, conlucrează în 
mod activ la sprijinirea activităţii instituţiilor din administrația publică a statelor  europene.

Cuvinte-cheie: autoritate publică, funcție publică, funcţionar public, statut 
juridic,administrație. 

Conceptul de funcţie publică în state-
le Uniunii Europene.  Măsurile de reformă 
din statele europene în domeniul funcţiei 
şi funcţionarului public au vizat realizarea 
următoarelor obiective: elaborarea cadru-
lui legal în domeniu, completarea cadru-
lui legal în domeniu în privinţa aspectelor 

care necesitau revizuire, dezvoltarea re-
sursei umane prin asigurarea stabilităţii şi 
depolitizării funcţiei publice, crearea unui 
corp de funcţionari publici profesionişti, 
crearea unui sistem de dezvoltare a cari-
erei funcţionarului public şi a unui sistem 
de formare continuă şi de specialitate, pre-
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cum şi salarizarea adecvată a funcţionari-
lor publici, crearea unor mecanisme şi in-
stituţii de control ale aplicării legislaţiei în 
domeniu de către instituţiile şi autorităţile 
publice; asigurarea transparenţei decizio-
nale în activitatea administrativă.

În legislaţia statelor europene nu exis-
tă o definiţie standard a funcţiei publice şi 
a funcţionarului public, dar au fost iden-
tificate şi analizate suficiente elemente 
similare în toate aceste ţări pentru ca să 
se demonstreze că există o bază unitară 
de raportare prezentată printr-o serie de 
standarde comune în domeniul manage-
mentului funcţiei publice. Unele aspecte 
esenţiale referitoare la funcţionarul public 
din ţările Uniunii Europene sunt următoa-
rele [1, p. 14]: 

a) se constituie într-un corp bine definit 
în categoria personalului bugetar; 

b) temeiul legal al încadrării se regăseş-
te în lege, făcându-se o delimitare de per-
sonalul contractual care se supune legisla-
ţiei muncii; 

c) numirea în funcţia publică se face în 
temeiul legii, prin voinţa autorităţilor pu-
blice, a reprezentantului statului care are 
atribuţii în acest sens şi nu în conformitate 
cu acordul a două părţi; 

d există anumite condiţii speciale stipu-
late de lege pentru eliberarea sau destitui-
rea din funcţie a funcţionarilor publici; 

e) activitatea funcţionarilor publici este 
foarte bine reglementată, având un rol 
constituţional şi strategic; 

f ) stabilitatea în funcţia publică este o 
cerinţă pe care toate instituţiile publice o 
respectă; 

g) obligativitatea funcţionarilor publici 
de a nu avea apartenenţă politică; 

h) profesionalism în exercitarea funcţii-
lor publice. 

Aspectele privind funcţia şi funcţiona-
rul public sus menţionate constituie ade-
vărate modele pentru procesul de refor-
mare şi modernizare a funcţiei publice şi a 

funcţionarului public din sistemul nostru. 
În acest sistem principalele măsuri de re-
formă în ceea ce priveşte funcţia publică 
şi funcţionarul public, dar nu numai, s-au 
axat în principal pe crearea cadrului legal, 
având în vedere lipsa reglementărilor, care 
să surprindă noile realităţi în acest dome-
niu, şi pe completarea acestuia, acolo unde 
este cazul. 

Astfel, aproape toate statele membre 
ale Uniunii Europene au stabilit regle-
mentări generale privind raporturile în ca-
drul serviciului public. Astfel, Danemarca, 
Franţa, Germania, Spania etc. au prevăzut 
în Constituţie principiile generale de or-
ganizare a administraţiei publice, aplica-
bile funcţionarilor publici, ce se referă la 
cadrul legislativ care reglementează func-
ţia publică în unele ţări, acesta diferă de la 
o ţară la alta. 

Reglementarea juridică a statutului 
funcţionarului public european. În ţă-
rile membre ale Uniunii Europene predo-
mină sistemul carierei, potrivit căruia un 
funcţionar public va ocupa succesiv pos-
turi în ierarhia administrativă a funcţiei 
publice, în condiţiile garantării stabilită-
ţii titularilor de posturi şi funcţii publice. 
Principala caracteristică a acestui sistem 
este că recrutarea şi selecţia funcţiona-
rilor publici se face în acelaşi mod ca în 
sectorul privat [1, p. 16]. 

Dat fiind că resursele umane sunt piatra 
unghiulară a progresului serviciului public 
în mileniul trei, la recrutarea persoanelor 
menite să fie numite într-o funcţie publică 
trebuie să se ţină seama atât de necesita-
tea respectării principiilor care stau la baza 
exercitării funcţiei publice, cât şi de anumi-
te condiţii ce ţin de persoana însăşi. 

Dintotdeauna, se arată în doctrina de 
drept comparat, selecţia funcţionarilor pu-
blici a reprezentat o preocupare de prim 
ordin pentru „clasa politică”, respectiv pen-
tru partidele politice aflate la guvernare 
sau, după caz, în opoziţie. Criteriile şi me-
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todele de selecţie reflectă însă, în fiecare 
ţară şi pentru fiecare epocă, caracteristicile 
fundamentale ale sistemului administrativ 
statal respectiv [8, p. 334]. 

Astfel, orice sistem cunoaşte o serie 
de formalităţi prin care delimităm funcţia 
publică de diferitele poziţii din sectorul 
privat; gradul de formalism diferă de la un 
stat la altul, astfel încât se pot distinge pa-
tru modele distincte, şi anume [8, p. 335]: 

- un model potrivit căruia este nevoie 
de un set minim de formalităţi ce presupu-
ne publicarea posturilor vacante  Olanda şi 
Danemarca; 

- alt model este modelul german carac-
terizat prin selecţia pe etape şi recrutarea 
liberă, preluat parţial şi de Luxemburg 
pentru selecţia funcţionarilor de rang înalt. 
Acest sistem de selectare german menţine, 
în practică, monopolul juriştilor în funcţii-
le publice de conducere. Statutul prevede 
posibilitatea de recrutare şi a altor tipuri de 
candidaţi, dar nu pentru a face carieră; 

- modelul britanic se caracterizează prin 
recrutarea realizată de către o comisie in-
dependentă, fiind preluat şi de Irlanda; 

-  modelul francez presupune recruta-
rea prin organizarea de concursuri şi absol-
virea unor şcoli de formare profesională. 

Recrutarea nu este posibilă decât pe 
baza unei descrieri a funcţiei, care preci-
zează condiţiile de pregătire, de experi-
enţă şi personalitatea cerută candidaţilor. 
Selecţia va fi precedată de o preselecţie pe 
baza unui dosar, interviurile cu candida-
ţii, referinţele şi informaţiile sunt adeseori 
completate cu teste psihologice [7, p. 129].  
Sistemul de recrutare a funcţionarilor prin 
concurs se întâlneşte în majoritatea state-
lor Uniunii Europene, precum: Belgia, Spa-
nia, Franţa, Italia, Portugalia, unde baza 
concursului o reprezintă cunoştinţele teo-
retice şi testul de logică. Pe când în Italia, 
Portugalia, baza concursului o formează 
partea practică. În Grecia se practică un sis-
tem de recrutare pentru posturile centrale 

sau locale, candidaţii având de completat 
un formular special, iar în funcţie de rezul-
tatele obţinute, ţinându-se seama şi de op-
ţiunea candidatului, se face încadrarea în 
funcţie [3, p. 340]. 

Cu toate riscurile şi dezavantajele sale, 
se arată în doctrina românească actuală, 
metoda concursului tinde să se generalize-
ze în majoritatea statelor contemporane. 
Dacă este aplicată cu obiectivitate şi corec-
titudine, ea constituie cea mai indicată me-
todă de selecţie a personalului administra-
ţiei publice, întrucât poate asigura acesteia 
un personal calificat, competent, capabil 
să obţină rezultate superioare în activitate 
[8, p. 336].  De precizat că, în întreaga Uni-
une Europeană, în legile fundamentale se 
regăsesc prevederi referitoare la funcţia 
publică, discutându-se despre „bazele con-
stituţionale ale funcţiei publice”. Dacă prin 
„statut al funcţionarilor publici” înţelegem 
ansamblul de reguli referitoare la situaţia 
funcţionarilor, care formează „dreptul co-
mun al funcţiei publice”, atunci se poate 
susţine că în fiecare din cele douăzeci şi 
şapte de state membre există un statut, 
chiar dacă formal nu găsim peste tot un 
act normativ unic denumit „statut general 
al funcţiei publice”. Mai mult chiar, inclusiv 
la nivelul structurilor Uniunii Europene, 
funcţionarii publici au o situaţie juridică 
distinctă de cea a personalului contractual, 
ea este consacrată în plan legislativ, insti-
tuţional, confirmată la nivelul jurispruden-
ţei instanţelor judecătoreşti naţionale şi 
europene [9, p. 504]. 

Raportul de funcţie, indiferent cum este 
privit, în final, sub aspectul naturii juridi-
ce, rămâne un raport juridic complex, cu 
drepturi şi obligaţii reciproce, între subiec-
ţii participanţi, printre care şi funcţionarul. 
Dacă ne raportăm la dreptul comparat, cu 
specială privire la reglementările din ţări-
le Uniunii Europene, vom constata peste 
tot o grijă cu totul aparte faţă de dreptul 
la carieră al funcţionarilor publici, care 
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presupune, înainte de toate, dreptul la sta-
bilitate în funcţie. Pentru unele funcţii de 
administraţie este reglementat, la fel ca şi 
pentru magistraţi, principiul inamovibili-
tăţii (în special în Franţa), iar în Germania 
funcţionarii sunt, de regulă, numiţi pe via-
ţă [3, p. 342]. 

Astfel, doctrina franceză determină 
următoarele drepturi pentru funcţionarii 
publici: dreptul la protecţie; dreptul la sa-
larizare; dreptul de a participa, prin orga-
nismele consultative, la organizarea ser-
viciilor publice; dreptul de a cunoaşte şi 
ataca deciziile individuale care îl privesc; 
dreptul de a beneficia de o perfecţionare 
profesională permanentă; dreptul la cari-
eră (posibilitatea de a avansa în grade şi 
funcţii); dreptul de a se asocia în sindicate 
şi de a participa la activitatea organizaţiilor 
sindicale, cu excepţia militarilor; dreptul la 
grevă; dreptul la opinie politică, sindicală, 
filosofică şi religioasă [3, p. 343]. Referitor 
la dreptul la opinie în Franţa, funcţionari-
lor le este recunoscută această libertate 
de opinie, care este absolută, în sensul 
că funcţionarii nu pot fi recrutaţi, apreci-
aţi sau demişi în funcţie de opiniile lor. În 
dosarul personal nu se poate face menţiu-
ne despre opiniile politice, religioase, etc. 
Însă, libertatea de opinie nu poate fi con-
fundată cu libertatea de exprimare a opini-
ilor. Această din urmă libertate este limita-
tă, deoarece formele sale de exprimare pot 
avea conotaţii politice. 

În ceea ce priveşte dreptul la grevă, în 
Franţa, înainte de 1946, funcţionarii nu 
aveau dreptul la grevă, deoarece se con-
sidera că greva duce la încălcarea necesi-
tăţii de asigurare a continuităţii serviciilor 
publice, a subordonării ierarhice, putând fi 
considerată chiar un act de rebeliune îm-
potriva statului. Funcţionarul care făcea 
grevă comitea o greşeală profesională gra-
vă. Şi în Olanda dreptul la grevă nu este re-
cunoscut, dar nu este formal interzis decât 
înalţilor funcţionari şi personalului căilor 

ferate. Cu toate acestea, greve au loc, dar 
ele se lovesc de reacţia negativă a opiniei 
publice, iar recurgerea la justiţie conduce 
de obicei la identificarea altor mijloace de 
acţiune [7, p. 131]. 

În prezent, greva rămâne interzisă 
funcţionarilor publici, în sens strict, în Da-
nemarca şi Germania. Reamintim însă că 
această interdicţie nu are în vedere decât 
funcţionarii în sens strict, care se află în 
minoritate în majoritatea serviciilor pu-
blice daneze, precum şi într-un număr de 
servicii publice germane. În Spania, Fran-
ţa şi Italia dreptul la grevă este recunoscut 
funcţionarilor, chiar dacă anumite corpuri 
(precum poliţiştii) sau funcţii sunt excluse 
de la exercitarea acestui drept. Reglemen-
tarea dreptului la grevă se întâlneşte rela-
tiv frecvent. 

Cum deja am menţionat mai sus, în ma-
joritatea statelor este recunoscut dreptul 
la profesie sau la carieră, pe care şi-o des-
făşoară în cadrul exercitării funcţiei. Func-
ţionarii publici trebuie să aibă asigurată 
continuitatea şi stabilitatea în funcţie şi să 
fie ocrotiţi împotriva eventualelor abuzuri 
ale administraţiei [5, p. 74]. Dezvoltarea ca-
rierei funcţionarilor publici în ţările Uniunii 
Europene implică următoarele trei coor-
donate: mobilitatea pe orizontală, promo-
varea pe verticală şi avansarea în grila de 
salarizare. Obligaţiile funcţionarilor publici 
din Franţa sunt următoarele: obligaţia în-
deplinirii serviciului; obligaţia de supunere 
ierarhică; obligaţia de imparţialitate (abţi-
nerea de la orice favoritism şi nepotism şi 
asigurarea egalităţii de tratament); obliga-
ţia de rezervă; obligaţia de discreţie şi de 
păstrare a secretului profesional [3, p. 343]. 

Cât priveşte drepturile funcţionarilor, în 
lumea occidentală se discută mult despre 
ceea ce este denumit, impropriu, drep-
turi colective, mai exact – drepturi care se 
exercită în colectiv, fiind şi una din temele 
dezbătute în cadrul Congresului de drept 
comparat din august 1994, desfăşurat la 
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Atena [3, p. 342].  Cea mai importantă în-
datorire este, desigur, aceea de a servi in-
teresul public, aspect care presupune o 
serie întreagă de obligaţii ce constau în ne-
cesitatea de a asigura supunerea funcţio-
narului în raport cu dispoziţiile legale. Mai 
dificilă este însă prevenirea conflictului de 
interese, care poate rezulta dintr-un cumul 
cu o activitate desfăşurată în sectorul pri-
vat, cu excepţia unor ţări precum Italia sau 
Portugalia, şi, cu unele excepţii tradiţiona-
le, precum calitatea de cadru didactic uni-
versitar, cumulul este interzis. 

În ceea ce priveşte delictul de ingerin-
ţă, acesta presupune diferite aspecte. Spre 
exemplu, în Franţa, potrivit unor dispoziţii 
din Codul penal, funcţionarului public îi 
este interzis ca timp de cinci ani de la data 
încetării activităţii sale în această calitate 
să se angajeze într-o întreprindere privată 
cu a cărei supraveghere sau control fuse-
se însărcinat sau cu care fusese în legătură 
în timpul exercitării atribuţiilor de funcţie 
publică.  O altă categorie de obligaţii pri-
veşte raporturile funcţionarilor publici cu 
publicul, fiind vorba despre discreţia pro-
fesională, care trebuie conciliată cu regu-
lile privind transparenţa administrativă, în 
vigoare în cea mai mare parte a statelor 
Uniunii [7, p. 133]. 

În România, obligaţiile ce revin funcţio-
narilor publici sunt: consacrarea activităţii 
profesionale îndeplinirii atribuţiilor funcţi-
ei, respectarea programului de lucru, înde-
plinirea cu fidelitate şi în mod conştiincios 
a îndatoririlor de serviciu, să se conforme-
ze ordinelor şi instrucţiunilor superiorilor, 
cu excepţia celor vădit ilegale sau care 
lezează drepturile fundamentale ale unei 
persoane. În această situaţie, funcţionarul 
trebuie să motiveze în scris refuzul său. 
Păstrarea secretului, furnizarea către public 
a informaţiilor cerute, în cadrul serviciului 
şi cu respectarea prevederilor legale, să se 
abţină de la orice acte care să compromi-
tă prestigiul funcţiei pe care o deţine, fiind 

interzis funcţionarului să solicite, să accep-
te sau să facă să i se promită pentru el sau 
pentru alţii, având în vedere situaţia lor 
oficială, daruri sau alte avantaje [1, p. 201]. 
Dezvoltarea capacităţii administraţiilor 
publice locale este strâns legată, pe lângă 
alte aspecte, şi de creşterea nivelului de 
pregătire a funcţionarilor publici care de-
servesc aceste instituţii publice. Experienţa 
ţărilor dezvoltate demonstrează că progre-
sul socioeconomic depinde de funcţiona-
litatea sistemului administrativ. Pornind 
de la această idee, este explicabilă atenţia 
deosebită, care trebuie acordată pregătirii 
funcţionarilor publici şi oficialilor aleşi în 
domeniile profesionale, ce ar asigura func-
ţionalitatea sistemului şi ar contribui la re-
alizarea obiectivelor guvernamentale. 

Astfel, un sistem bun de instruire a func-
ţionarilor publici este, după părerea prof. 
Mihail Platon, cel din Germania. Ministe-
rele din această ţară, cum este Ministerul 
de Finanţe, dispun de institute proprii de 
instruire (perfecţionare), dar totuşi cea mai 
importantă instituţie de instruire la nivel fe-
deral este Academia Federală de Adminis-
trare Publică. La nivel de land funcţionează 
Şcoala Postuniversitară de Ştiinţe Admi-
nistrative din Speyer, instituţie instructivă 
remarcabilă pentru landes, dar păstrează 
şi statutul de universitate (postuniversita-
ră). În Germania obligaţia de a face studii 
în mod autodidact este stipulată prin lege 
ca modalitate de a cunoaşte realizările de 
ultima oră în ceea ce priveşte sarcinile unei 
funcţii specifice. Învăţământul postuniver-
sitar este un criteriu necesar pentru pro-
movare şi avansare în cariera profesională 
[6, p. 187]. Un sistem modern de instruire 
a funcţionarilor publici există în Franţa. El 
este constituit în aşa fel că satisface şi sta-
tul cu necesităţile sale, şi funcţionarul cu 
interesele lui. Aici instruirea este înfăptuită 
de Şcoala Naţională de Administrare (ENA) 
cu ciclul său de învăţământ postuniversitar, 
de Şcoala Politehnică, de şcoli regionale şi 
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de şcoli ministeriale specializate. Paralel cu 
şcolile de elită, mai funcţionează peste 70 
de instituţii statale de învăţământ de dife-
rite tipuri pentru pregătirea funcţionarilor 
de stat de orice niveluri şi specialităţi. La 
fel, în această ţară există diferite tipuri de 
cursuri în cadrul administraţiei: la începu-
tul carierei de muncă, în timpul stagiului 
obligatoriu, ca pregătire pentru concursu-
rile interne de promovare sau în interese 
speciale profesionale sau personale [6, p. 
190-191]. 

În, Italia, la fel ca în Statele Unite ale 
Americii,Germania,Grecia, Franţa, pregăti-
rea viitorilor candidaţi la posturile din ad-
ministraţia publică are un caracter de sta-
giere îndelungată în diferite subdiviziuni 
ale aparatului de stat cu aprecierea rezul-
tatelor stagierii. 

În România, autorităţile, conform OUG 
57/2019 ,privind Codul administrativ, au 
chiar obligaţia de a elabora un plan de 
perfecţionare profesională a funcţionarilor 
publici şi de a-l comunica Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici, împreună cu 
fondurile prevăzute în bugetul anual pro-
priu pentru acoperirea cheltuielilor de per-
fecţionare a funcţionarilor publici, organi-
zată la iniţiativa ori în interesul autorităţii 
sau instituţiei publice, obligaţie consacrată 
prin art.459 din Statut.  După cum menţio-
nează prof. Antonie Iorgovan, în România 
se regăsesc toate drepturile şi obligaţiile 
funcţionarilor din statutul francez, dar, în 
plus, sunt prevăzute şi altele, chiar dacă 
ele nu sunt de fiecare dată specifice numai 
funcţionarilor, iar în foarte multe situaţii 
formulările sunt de trimitere [3, p. 348]. 

Regimul juridic al funcţiei publice in-
clude şi problematica răspunderii juridi-
ce a funcţionarilor publici. Legislaţiile din 
toate statele Uniunii Europene permit înlă-
turarea definitivă a funcţionarilor publici. 
În toate statele, respectarea obligaţiilor 
de către funcţionarii publici este asigura-
tă prin existenţa sancţiunilor disciplinare, 

cum ar fi: votul de blam, avertismentul, 
retrogradarea, diminuarea remuneraţiei, 
revocarea din funcţie. În general, în toate 
statele există sisteme de sancţiuni discipli-
nare aplicabile în cazul abaterilor săvârşite, 
cea mai gravă fiind eliberarea din func-
ţie (uneori chiar suprimarea dreptului la 
pensie, în Franţa). În toate statele Uniunii 
Europene, sistemul disciplinar presupune 
respectarea unor principii fundamentale: 
dreptul la apărare, funcţionarul trebuind 
informat şi, dacă doreşte, să fie asistat de 
un apărător, şi posibilitatea unui recurs 
în faţa unui tribunal independent şi im-
parţial. Aplicarea răspunderii disciplinare 
presupune implicarea unui organ colegi-
al în procedura de tragere la răspundere 
a funcţionarului public.  Spre exemplu, în 
Franţa, Consiliul de Stat a decis încă din 
anul 1957 că toate sancţiunile, cu excep-
ţia avertismentului şi a blamului (echiva-
lentul mustrării din sistemul românesc), 
vor fi pronunţate numai după emiterea 
avizului Consiliului de disciplină. 

În Germania a fost instituită o procedu-
ră disciplinară cu caracter jurisdicţional: 
cu excepţia sancţiunilor minore, decise 
de autoritatea ierarhică, aceasta trebuie 
să sesizeze o jurisdicţie disciplinară care 
presupune magistraţi profesionişti şi re-
prezentanţi ai personalului, ce va stabili 
o sancţiune ca un adevărat tribunal; în 
egală măsură, ea poate fi sesizată de un 
procuror disciplinar federal, care joacă în 
acest caz acelaşi rol ca un procuror obiş-
nuit în materie penală [7, p. 132]. În Ro-
mânia funcţionarii publici sunt traşi la 
răspundere administativ-disciplinară, ad-
ministrativ-partimonială, contravenţiona-
lă şi penală. 

În cazul răspunderii administrativ-dis-
ciplinare, administrativ-patrimoniale, le-
giuitorul stabileşte acte normative care 
reglementează o anumită formă de răs-
pundere, felurile de sancţiuni şi modalita-
tea de aplicare a lor.
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 În legătură cu răspunderea penală, 
adică în cazul săvârşirii infracţiunii de că-
tre funcţionarul public, legiuitorul stabi-
leşte în Statutul funcţionarilor publici şi 
anumite reguli pentru conducător: aces-
ta este obligat să dispună suspendarea 
funcţionarului public din funcţie; la fel, 
este obligat să dispună mutarea tempo-
rară a funcţionarului public în cadrul al-
tui compartiment sau altei structuri fără 
personalitate juridică a autorităţii; dacă 
instanţa de judecată dispune încetarea 
procesului penal, suspendarea din func-
ţia publică încetează, iar funcţionarul 
public respectiv îşi va relua activitatea în 
funcţia publică deţinută anterior perioa-
dei de suspendare. 

De asemenea, de menţionat că în Ti-
tlul VI al Părţii Speciale a Codului penal 
român, numit „Infracţiunile de serviciu 
sau în legătură de serviciu”, precizarea cu 
privire la subiectul infracţiunii este foarte 
clară. Astfel, deosebirea de esenţă dintre 
aceste două categorii de infracţiuni este 
determinată de subiecţii activi. La infrac-
ţiunile de serviciu, subiect activ nu poate 
fi decât un funcţionar public sau un func-
ţionar, pe când infracţiunile în legătură 
cu serviciul pot fi comise de orice per-
soană. A doua deosebire constă în faptul 
că, la infracţiunile de serviciu, elementul 
material al laturii obiective constă în în-
călcarea obligaţiilor de serviciu de către 
un funcţionar public sau un funcţionar. 
La infracţiunile în legătură cu serviciul, 
activitatea ilicită a subiectului activ este 
distinctă de activitatea de serviciu, dar 
totuşi este în strânsă legătură cu aceasta, 
influenţând-o negativ [2, p. 190]. 

Reieşind din cele analizate, observăm 
că, în comparaţie cu statutul juridic al func-
ţionarului public din Republica Moldova, 
statutele funcţionarilor publici din alte sta-
te prevăd mai multe drepturi şi obligaţii, 
la fel restricţii pentru funcţionarii publici 
stabilite prin acte normative concrete, fi-

ind specificate formele răspunderii juridi-
ce, prin sancţiuni, şi procedura de aplicare 
a lor. Conştientizăm că este complicat a 
determina expres statutul fiecărui func-
ţionar din administraţia publică centrală 
şi din administraţia publică locală. Iată 
de ce, în opinia noastră, trebuie să existe 
o delimitare clară între statutul juridic al 
funcţionarului public de stat şi statutul 
juridic al funcţionarului public local. Pen-
tru aceasta trebuie să existe o lege care ar 
reglementa statutul juridic al funcţionari-
lor publici din autorităţile de stat şi un act 
normativ separat, ale cărui dispoziţii ar 
reglementa statutul doar al unui anumit 
grup de persoane, şi anume: al aleşilor lo-
cali şi al funcţionarilor publici din cadrul 
autorităţilor publice locale, sub formă de 
Codul colectivităţilor locale.

Concluzii. Modernizarea funcţiei publi-
ce reprezintă un criteriu important pentru 
Comisia Europeană în evaluarea perfor-
manţelor țărilor membre ale Uniunii Euro-
pene, de aceea este atent examinată legis-
laţia elaborată de aceste ţări din punctul 
de vedere al compatibilităţii cu normele 
europene şi capacitatea ţărilor respective 
de a pune în aplicare politicile comune şi 
de a respecta dreptul european. Aduna-
rea Parlamentară a Consiliului Europei, în 
activitatea sa de sprijinire a democraţiei în 
ţările Europei Centrale şi de Est a redactat 
o serie de documente principale, cu reco-
mandări vizând crearea şi consolidarea in-
stituţiilor democratice care să asigure o ad-
ministraţie publică devotată noilor idealuri 
şi cetăţenilor pe care trebuie să îi serveas-
că, în sensul creşterii eficienţei şi eficacită-
ţii în acest sector. Este de remarcat însă, că 
pentru administraţia publică din România, 
nu se pune problema alinierii la un model, 
sau a îndeplinirii ab initio, în integralitatea 
lor, a tuturor standardelor europene în ma-
terie, ci se impune gradarea de la simplu la 
complex a paşilor privind atingerea aces-
tor standarde.
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 Procesul de reformă a administraţiei 
publice din România ca stat membru al 
Uniunii Europene  şi din Republica Moldo-
va ca stat cu ambiții de aderare la  Uniu-
nea Europeană,   s-a desfăşurat în vederea 
creării unui corp de funcţionari publici pro-

fesionist, sau mai precis în vederea atrage-
rii tinerilor profesionişti bine pregătiţi în 
administraţia publică şi dezvoltarea unui 
corp profesionist de funcţionari publici, 
neutru şi comparabil cu cel existent în ţă-
rile Uniunii Europene.
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SUMMARY
Authors address the professional status of the teacher and the teaching profession in Isra-

el against the background of economic, social and technological developments that under-
mine the status of the teacher as a source of knowledge and authority and affect his ability 
to compete in other subjects, both in terms of attractiveness of the profession and interms of 
economic rewards.
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REZUMAT
Autori abordează statutul profesional al cadrului didactic şi al profesiei didactice în Israel 

pe fundalul dezvoltărilor economice, sociale şi tehnologice care subminează statutul profe-
sorului ca sursă de cunoştințe şi autoritate şi afectează capacitatea sa de a concura în alte 
materii, atât din punct de vedere al atractivității profesiei şi din punct de vedere al recom-
penselor economice.

Cuvinte-cheie: profesor, statut, statut profesional, cadru didactic, profesie didactică, 
educație, salariu.

Introduction. The professional status 
of the teacher and the teaching profes-
sion is a concept that refers to the social 
and professional prestige of the teachers 
both as professionals themselves and in 
comparison with teachers of other sub-
jects. The status of the teacher and the 
teaching profession is influenced by many 
variables, including the prerequisites for 
entering the profession, the education and 
skills required to engage in it, the econom-
ic resources allocated to the field, the sal-
ary, working conditions and benefits, the 

impact of the occupation on the society, 
the target population, the population of 
the professionals, the contribution to the 
society, the degree of independence and 
involvement in the decision making of the 
profession, recognition of the importance 
of the profession and its need and more 
(Ben Peretz. Miriam 2009).

The teacher’s professional status has 
engaged policymakers in Israel and around 
the world for many years, against the back-
ground of economic, social and techno-
logical developments that undermine the 
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teacher’s status as a source of knowledge 
and authority and impair his ability to 
compete in other subjects, both in terms 
of the attractiveness of the profession and 
in terms of economic reward.

The erosion of teacher status in the 
first few decades of the state’s existence 
led in 1979 to the establishment of a state 
commission to examine the status of 
the teacher and the teaching profession 
chaired by Supreme Court Justice Judge 
Moshe Etzioni. This committee recom-
mended, among other things, the setting 
of work arrangements and working con-
ditions in schools, the extension of the 
education framework and the receipt of 
financial rewards for them, improving the 
training of teachers and speeding up the 
academic processes in the field, raising 
teachers’ salaries and providing opportu-
nities for professional advancement and 
more. The subject also dealt extensively 
with state committees in education, such 
as the Dovrat Committee.

The prerequisite for training, licensing 
and certification for teaching.

Building a quality teaching force re-
quires education systems to devote re-
sources to attracting good people to the 
profession and training them to perform 
their duties in the best possible way. De-
manding learning pathways and high 
threshold conditions for the teaching pro-
fession, which include licensing and spe-
cialization exams, are means that many 
countries take to ensure the quality of 
teaching power and thus increase the 
prestige and status of the teaching profes-
sion. However, when there is a shortage of 
teachers, there is concern that the number 
of those in the threshold condition will not 
meet the needs of the system and it will 
be forced to instruct teachers who do not 
meet these conditions.

Prerequisites for Teacher Training In-
stitutions. Training for teaching in Israel in 

state and state-religious education is cur-
rently done on two routes:

1. Teaching Studies in Academic Col-
leges - Studies that give students a college 
degree, B.Ed which trains them to teach 
in a certain age group and in one or two 
areas offered by the same institution. Ac-
cording to data from the Central Bureau of 
Statistics, 3.9% of the high school gradu-
ates in 2004 went to the academic colleges 
for education up to the end of eight years 
of high school graduation. In the academic 
year 5759, they received 5,183 graduates 
from the Academic Colleges of Education 
(Central Bureau of Statistics).

2. Teaching studies in the schools of 
education in universities and in the cours-
es for training academics for teaching in 
academic colleges, which are intended 
for students of a university degree or such 
degree holders and granting students a 
teaching certificate in the framework of 
diploma studies. In 2008, a certificate of 
instruction from the universities received 
about 1000 graduates, which is about 3% 
of university degree recipients, it will be 
made clear that graduates of both cours-
es are eligible for a college degree.

According to data released by the Cen-
tral Bureau of Statistics in 2009, approxi-
mately 60% - 70% of recipients of teaching 
certificates from the academic colleges of 
education and about half of the recipients 
of teaching certificates from universities are 
actually employed in teaching.

The Department of Teacher Training in 
the Ministry of Education is currently the 
body responsible for the academic colleges 
of education. (Central Bureau of Statistics).

According to the Divisional Circular, 
the eligibility requirements for admission 
to the academic year of the academic year 
5779 are eligible for a matriculation certifi-
cate with an average of at least 85, a psy-
chometric score of at least 475 points, a 
combined score of at least 525 points and 
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an admissions interview. The colleges can 
determine additional conditions, depend-
ing on the specialization course. These 
threshold conditions have some excep-
tions: In a large part of the internships, 
candidates with an average matriculation 
degree of 92 or older can be accepted with-
out a psychometric test, and applicants 
who qualify for a matriculation certificate 
that do not meet the prescribed admission 
level can be found to be very suitable for 
the teaching profession at a rate of up to 
15% of college students per year. (Ministry 
of Education 2013).

Teacher training. Different countries 
have different arrangements regarding the 
duration of teacher training, training con-
tent and the type of degree that teachers 
receive at the end of training. These ar-
rangements also vary depending on the 
stage of education in which the teacher is 
intended to teach. It should be noted that 
in addition to the usual training pathways, 
in some countries, alternative training 
pathways are usually designed for those 
who wish to be converted to teaching and 
pursue it as a second career.

In Israel, since the 1990s, a process of 
unifying and academicizing teaching stud-
ies has taken place. As mentioned, today 
all the academic colleges of education 
give their graduates a college degree, and 
this change has resulted in a significant 
increase in the rate of academic teachers. 
In the academic year 80% of the teachers 
in Hebrew elementary education and 87% 
of the teachers in the Arab elementary 
education had a college degree (Statistical 
Yearbook 2012).

In the middle of the first decade of the 
21st century, several committees dealt 
with the subject of teacher training, in-
cluding the Joint Committee on Higher 
Education and the Ministry of Education 
on Teaching Training led by Prof. Tamar 
Ariab and Prof. Jacob Katz (2003-2005) 

and the Teacher Training and Promotion 
Committee, chaired by Prof. Naama Sa-
bra Ben-Joshua, who worked within the 
Dovrat Committee (2005). Following the 
recommendations of these committees, 
the Council for Higher Education (2006) 
published outline guidelines for teaching 
training in Israeli academic colleges (Knes-
set Science Center).

According to the Council for Higher 
Education (2006): The basic premise of 
the guidelines is that in order to improve 
the status of the teaching profession, an 
agreed and comprehensive body of knowl-
edge must be established for trainees to 
study as part of their professional training, 
as is the case in other professions. A basic 
outline for teaching studies was estab-
lished, which included a theoretical com-
ponent of education and teaching studies 
and an element of practical experience. In 
addition, the teaching program includes 
disciplinary studies.

Professional development of world 
teachers and teacher status. The renun-
ciation of Western countries by their social 
commitments, especially in a capitalist 
state such as the United States but also in 
welfare states in Europe and elsewhere, 
has in recent decades led to more coun-
tries looking for ways to reduce national 
education spending while at the same 
time receiving higher return on invest-
ment. Cost-benefit considerations underlie 
such moves as transferring a large portion 
of teacher training into schools (England), 
creating short and inexpensive teacher 
training courses (United States), and reduc-
ing the number of teacher training institu-
tions (Austria, Israel). These social econom-
ic decisions have a negative impact on the 
public image of the teaching profession, 
the status of teachers and the positioning 
of teaching training institutions in the fab-
ric of higher education and professional-
ism in many countries. Today, the teacher 
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has to face new challenges and variables 
that characterize the global, communicat-
ed, and knowledge-based society, where 
violence is rising, children’s rapid adoles-
cence is undermining adult authority and 
is pushing the boundaries, and the stu-
dent population is becoming increasingly 
complex due to the increasing cultural 
heterogeneity of students and due to the 
integration of students with special needs 

in regular educational settings. The teacher 
is required to deal with societal decisions 
that are not always understood to have 
their implications for the classroom. The 
gap between the high expectations of the 
social studies teacher and his poor stand-
ing in the public eye and the constraints of 
the school environment in which he oper-
ates have created difficult circumstances 
and conditions in the first place, which are 
unlikely to succeed successfully. These diffi-
culties first arose in the United States in the 
mid-1980s (Carnegie Forum 1986), but their 
severity became apparent only in recent 
years. Therefore, the solutions previously 
proposed to promote the teaching profes-
sion and to improve teaching training - for 
example, the academicization of the profes-
sion, raising the demands of applicants to 
engage in teaching and minimal changes in 
the conditions of employing teachers - are 
no longer satisfying.

Younger teachers in Israel. In Israel, 
the teacher’s age in primary and middle 
school is lower than the average in the 
OECD; In primary education, teachers up 
to age 39 constitute about 51% compared 
to about 41% on average in OECD coun-
tries. In the upper division, the average 

age of teachers in Israel and the average 
OECD are similar. In 2014, in all stages of 
education, teachers in Israel are younger 
than the OECD average. However, the 
difference between the average age of a 
teacher in Israel and the OECD declines 
with the level of education: a teacher in 
primary education in Israel is younger by 
about 2.4 years, 1.1 in the high school and 
0.7 in the high school.

Teacher salary. In all stages of education, 
actual wages in Israel are lower than in the 
OECD. In terms of comparing the statutory 
working time in 2014 between educators in 
Israel and educators in the OECD, teacher sal-
aries in Israel are lower by 34% in elementary 
education, by about 30% in middle school 
and about 46% in NIS than the average sal-
ary in OECD. In kindergartens, the preschool 
teachers in Israel are one fifth lower than 
the average preschool teacher in the OECD. 
Teachers’ wages in Israel have increased sig-
nificantly over the past decade. While the 
average wage in the OECD retains its value. 
In Israel, wage growth is evident mainly as a 
result of education reforms and wage agree-
ments. In contrast, in most comparison coun-
tries, we are seeing a real decline in teacher 
pay in those years.

Statutory wages. From 2010 to 2014, 
real typical wages in Israel increased sig-
nificantly on average annually: 3.7% per 
year in pre-primary education, 5.7% in ju-
nior high school, 5.2% in high school and 
0.9% in primary education. As a result of 
these transformations, Israel is among the 
countries with the highest typical wage in 
these years.

In all stages of education, actual wages 

Table 1. Average age of teachers in Israel by education stage in 2014.

Country
Education phase

Primary school Junior High school High school
Israel 40.6 42.8 44.6
OECD 43 43.9 45.3
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in Israel are lower than in the OECD. In Israel, 
as in the OECD, the actual salary of teachers 
aged 34-25 is lower than that of teachers 
aged 55-64, but the difference is greater in Is-
rael (40% versus 30% in the OECD). The older 
age for the younger age group is greater in 
Israel than in the OECD: an increase in wag-
es between the two age groups in Israel, in 
primary education of about 60% and in sec-
ondary education of about 66% compared 
to about 40% in all stages of education in 
the OECD. Source: Adaptations of Division 
A Economics and Statistics EAG 2016, D3.1a, 
p.440-441, D3.4, p. 424.

The 2014 data presented in Table 2 
shows that the actual teachers’ wages rela-
tive to degree holders (of the entire Israeli 
economy) prior to the full implementa-

tion of new Horizon reforms and strong 
returns, are similar to the average ratio of 
OECD countries in the upper division and 
high in all other stages of education. Israel 
ranks third in pre-primary, elementary, and 
middle schools in this indicator, with only 
Luxembourg and Greece ahead of it.

The actual salary of teachers employed 
under reform conditions is similar to the 
average wage in the economy relative 
to an employee in the economy with the 
same education, and even higher in sec-
ondary education.

In all stages of education, the ratio of 
the actual salary of Israeli teachers to the 
average wage of tertiary educators in the 
economy is higher than the same ratio of 
the average wage in the OECD. Teachers’ 

Table 2.  Ratio of Actual Salary Average * of a Full Time Teacher to Average Salary of 
Employees in a Tertiary Education Age 25-64 2014.

Countries Pre-primary 
school

Primary 
School

Junior High 
school

High 
School

Israel actual wages 0.90 0.92 0.99 0.88
Israel’s rating in this index rela-
tive to the OECD countries and 
the countries ranked before it

3
Luxemburg, 
Greece

3
Luxemburg, 
Greece

3
Luxemburg, 
Greece

15

Israel - Teachers’ salaries em-
ployed only under the condi-
tions of reform

0.91 0.92 1.00 1.07

Israel - Statutory salary, 15 years 
seniority and typical training

0.82 0.74 0.81 0.65

OECD 0.74 0.81 0.85 0.89
USA 0.65 0.68 0.69 0.71
Italy 0.65 0.65 0.69 0.72
Germany 0.89 0.98 1.05
Denmark 0.73 0.87 0.88 1.00
New Zealand 0.85 0.87 0.94
Finland 0.65 0.89 0.98 1.10
Czech Republic 0.48 0.56 0.56 0.58
France 0.77 0.76 0.90 0.99

Source: Processing of Division A. Economics and Statistics, EAG 2016, Table D3.2c, web.
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wages in Israel have increased significantly 
over the past decade. While the average 
wage in the OECD retains its value, in Israel, 
wage growth is evident mainly as a result of 
education reforms and wage agreements.

In most comparison countries, we have 
seen a real decline in teacher pay in those 
years. The relative advantage of the educa-
tion system is that it has the ability to retain 
and nurture teachers through a high salary 
scale that rewards seniority and education. 
Korea is the only country out of the com-
parative countries that the maximum salary 
level for teacher in the same type of train-
ing is higher than in Israel and stands at 2.8 
of the starting teacher’s salary in all stages 
of education. This reduces the salary gap 
between a teacher in Israel and an average 
OECD teacher in the older age group.

Summary. Factors that may improve 
the status of the teacher:

1. Improving the training process, rais-
ing the standards for admission, gradua-
tion and teaching certificate (1999 Hsieh & 

Shen ) Extending the training period, im-
proving the quality of training.

2. Deepening and strengthening the 
professional base. Educational develop-
ment and appropriate professional prepa-
ration will enable teacher engagement and 
integration into a more familiar system. 
Teacher empowerment 1. Allow teachers 
to be involved in school decision making 
(xiaofeng, Ramsey 2008). 2. Delegating 
authority 3. Building a teaching team. 4. 
Changing the hierarchical organizational 
structure.

3. Building educational leadership and 
creating a career advancement example, 
teacher promotion.

4. Improvement of salary level - teach-
ers’ low salary is seen as the factor respon-
sible for the low status of the teachers. The 
recommendations of the factors suggest-
ed linking the teaching rewards to student 
achievement and performance.

5. Improving physical working condi-
tions in schools.
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SUMMARY
This article is going to explore the paths students have taken to solve the conflict 

between Israel and Palestine. Considering that the students are Israelis and have a back-
ground of gaming, in the game called ,,PeaceMaker” they will try to solve the Israeli-Pal-
estinian conflict by satisfying both sides of it. Each player would win if she successfully 
manages to please each side of the conflict when construction, politics, and security are 
considered. This idea of a game is a brilliant and touchy one, because it is going to ex-
pose each ,,player’s” feelings, emotions and views of the whole conflict idea, where she 
stands and what is her background. Being exposed to both sides of the conflict is going 
to even raise the difficulty of the game, since it will eventually make players to go against 
their own background and agendas if they are going to play the other side. 

Keywords: PeaceMaker game, Israeli-Palestinian conflict, conflict resolution.

REZUMAT
Acest articol se referă la căile pe care studenții le-au luat pentru a rezolva conflictul 

dintre Israel şi Palestina. Având în vedere că studenții sunt israelieni şi au un fond de 
joc, în jocul numit „PeaceMaker” vor încerca să rezolve conflictul israeliano-palestinian 
prin satisfacerea ambelor părți ale acestuia. Fiecare jucător ar câştiga dacă reuşeşte 
cu succes să mulțumească fiecare parte a conflictului atunci când sunt luate în con-
siderare construcția, politica şi securitatea. Această idee a unui joc este una genială şi 
emoționantă, deoarece va expune sentimentele, emoțiile şi opiniile fiecărui jucător ale 
întregii idei de conflict, unde se află şi care este fundalul ei, fiind expusă ambelor părți 
ale conflictului. va creşte chiar şi dificultatea jocului, deoarece în cele din urmă îi va face 
pe jucători să meargă pe propriile fundaluri şi agende dacă vor juca de cealaltă parte. 

Cuvinte-cheie: Jocul PeaceMaker, conflictul israeliano-palestinian, rezolvarea con-
flictelor.

Introduction to ,,PeaceMaker” 
game.  PeaceMaker is inspired by real 
events in the Israeli-Palestinian conflict. 

A player is proposed to ,,be a leader 
and bring peace to the region before 
your term in office ends.”  ,,PeaceMaker” 
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is actually two games in one: play both 
the role of the Israeli Prime Minister and 
the Palestinian President. The real news 
are played: ,,how would you react to the 
events in the Middle East presented us-
ing real news footage and images? De-
pending on what you bring to the table, 
we have three difficulty levels to choose 
from including calm, tense and violent”.

This game offers high risk- high re-
ward system as it explores new possi-
bilities and knowledge of each side, who 
also have to choose between diversity 
and consistency, which makes it hard 
because it is not understood properly 
(Cohen, McClure and Yu, 2007). Although 
actions are driven by curiosity, action di-
versity is crucial to solve complex prob-
lems (Gonzalez and Madhavan, 2011). 
Conflict resolution shows the huge im-
portance of diversity in actions while at-
tempting to satisfy both sides (Gonzalez 
and Madhavan, 2011). 

Actions done by leaders depend on 
psychological reasons and sociological 
ones, as they all affect the actions that 
have to be done: for example, going in 
consistent patterns is the ,,safer” option 
because you are not taking some wild 
and unexpected actions; on the other 
hand, we cannot keep copy pasting deci-
sions from the past as what have worked 
before may not work now, so action di-
versity is needed. In this paper,  we are 
going to explore the diversity of actions 
students have considered in ,,PeaceMak-
er” to satisfy both sides, and we will com-
pare the diversity of actions taken by 
both sides and the effect of background 
knowledge on decisions, finally exam-
ining whether background knowledge 
helps in winning the game. 

Consistency and diversity in conflict 
resolution. The prospect theory of loss 
aversion suggests that decision makers 
fail to venture beyond what is expected 

and accepted, because people will most 
likely reject them. Usually, people in their 
nature tend to look on the negative sides 
of loss rather than the gains of success, 
thus we will see if our students may also 
fall in this trap while solving the conflict. 
Human beings are usually afraid of risk 
taking, but in the process of conflict in 
,,PeaceMaker” the players are expected 
to diverse in actions, since there are no 
consequences (Festinger, 1957). 

Religious and cultural background. 
Religion is a very sensitive issue in the 
Israeli-Palestinian conflict: although it is 
usually claimed the conflict is political, it 
actually has religious roots. Even if it is 
not said in public, many researchers and 
politicians agree that religion is the main 
motive for this conflict.  Jews believe in 
the promised or given land (Palestine) 
from God and worship God for making 
them ,,the chosen people of God”. They 
believe that they were chosen over all 
other creatures of the world, and God 
gave them this land through a promise 
and it is rightfully ,,owned” by them and 
will be to the end of times, following that 
they justify all acts done to achieve this 
goal, which brings us to the present day. 
It is proven that doing something that 
does not go with your own thoughts or 
beliefs is a source of psychological prob-
lems. Such a situation happens when 
Israeli students have to make decisions 
against their culture, for example, to 
help Palestinians reclaim Al-Quds, for ex-
ample (Martinie, Olive, and Millard 2010). 
In addition, the ,,PeaceMaker” game liter-
ally forces the players to put themselves 
in the other side’s shoes, which requires 
honesty and objectivity. Moreover, in 
this game, a player has to satisfy both 
sides and reach 100 on each side, while 
stumbling upon random actions depict-
ed from the real life with news footage 
playing as prime minister of Israel or Pal-
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estine, and she will lose if either of those 
sides reaches 50 or less, so it is the per-
fect ,,sandbox” to see if we can change a 
point of view of the player over the situa-
tion (Gonzalez and Czlonka 2010; Martin 
et.al., 2014).  

Participants. 30 undergraduate Is-
raeli students participated in the experi-
mental study, the number reduced to 26 
after four participant did not meet the 
requirements. Half of the participants 
already had some knowledge on the Is-
raeli-Palestinian conflict.  88% of partici-
pants spent 5 hours on average on video 
games, they had an urge to win no matter 
what, but the game forced them to take 
a stand against their own beliefs to win 
the game.

The outcomes. Results have shown 
major advantage for players who took 
more diverse actions to try and solve the 
conflict, which proves the hypothesis 
that readiness to take a risk pays more 
than the ,,safe mode” strategies. There 
were 11 players who have failed to com-
plete the game and solve the conflict - 
they took far greater measure of safety, 
which ended up for them in losing the 
game. Israeli players are less likely to take 
more diverse actions when playing on 
the Israeli side rather than the Palestinian 
one. Moreover, Israeli students found it 
more difficult to adjust their mind frame 
and stannds playing in Israeli after play-
ing the Palestinian, which shows that af-
ter being introduced to the Palestinian 
situation they have begun to show more 
empathy toward the Palestinians. Not 
surprisingly, more secular Jews demon-
strated more diversity and flexibility in 
actions while playing the Palestinian role 
rather than religious Jews (Cuhadar and 
Kampf, 2014).

Discussions. Israelis showing empa-
thy for Palestinians and vice versa, after 
playing as the hostile prime minister, 

only shows one thing- students from 
both sides have a vast lack of knowledge 
about the other side. Since they are not 
able to access their area physically and 
interact with them, being exposed to the 
media, which strives to show their own 
people that the other side is the bad one 
and to blame it.

We can also assume that if the Israeli 
students played a role of an Israeli prime 
minister, the results could differ, because 
as we have seen, the media covers people 
eyes with lies and hate,  to an extent that 
to see the other side players’  die is cheer-
ful for them, so if they had to play the Is-
raeli role first, they would not show much 
empathy or ,,mercy” for the Palestinians. 
We can also conclude what else motivat-
ed the players to ,,win” the game even in 
a cruel way.   The majority players are real 
gamers, and over time they develop a 
habit of loving to win. However, we can’t 
consider this as simple as a game, be-
cause this game has a political-religious 
background towards the other side of the 
conflict, and playing it can be embarrass-
ing to some or even shameful. The author 
also believes this game has exposed the 
media and the fog it makes to manipulate 
our feelings and emotions, so it is highly 
recommended that this game should 
be played by any citizen on both sides. 
Hopefully, one day the players can realize 
that the other side is also human, just as 
much as they are. 

Finally, those who had better knowl-
edge of the conflict between the two 
sides, had better understanding of the 
game and completed it better, rather 
than those who did not understand the 
whole situation. The more ignorant play-
ers focused on the security measures 
rather than doing actions that will ben-
efit both sides and work on ending the 
conflict between them. Thus, people who 
don’t know much of the other side, tend 
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to take caution of them. So, best way to 
approach this kind of conflict is through 
sharing a true information between all 
humans and humanity, which is very diffi-
cult because each side has drowned their 
people with certain ethos based on some 
dishonest sources, like sacrificing for one 
country and home which indirectly kills 
some humanity values when seeing the 
other side people getting killed as a usu-
al and very acceptable routine (Shamir, 
2000). To conclude, ,,PeaceMaker” is a 
game with great purpose, since in addi-
tion to fun it supplies to gamers, it en-
courages gaining strategic knowledge 
and putting yourself in the other’s shoe, 
to feel her pain, suffering and point of 
view. The desired outcome – achieving 
the peace we have been long waiting 
for. The game actually fights the media 
channels that always work with their own 
agenda to show other side as evil guys 
and our side as the victims or the defend-
ers of our rights. The media threatens that 
if we stop ,,defending” ourselves, they at 
certain point will step on us, which works 
on growing the spirit of violence and 

envy from both sides. Considering the 
results that this game has shown, the au-
thor thinks this game should be in every 
Palestinian and Israeli house to strength-
en the bonds between them and show 
that they both have their own lives and 
fears, and they both realize peace is the 
only solution and it is the only way to sat-
isfy both sides of the conflict. The Israeli-
Palestinian conflict has been growing evil 
seeds since it begun. Maybe, we should 
stop and think about it- we are all human 
brothers and sisters, and should consider 
the other feelings and fears. The long-
lasting war has left its signs on any one 
of the two sides and often the media lies 
and serves some certain interests, show-
ing the other side as the attacker and as-
saulter, while ,,our side” is the victim of 
violence. The author hopes, the ,,Peace-
Maker” game’s great benefit is  at least in 
the fact that when we know the others 
attitudes and situation, we can appreci-
ate and have empathy towards them , 
as well to act more flexibly and moving 
away from the pattern that we have been 
learning for all those years. 
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SUMMARY
 This paper aims to identify the consequences of the liquidation of three commercial 

banks on the financial-economic activity of the banking system. The motivation of choos-
ing this topic is due to the fact of both critical socio-economic situation of the country 
and of the individual citizens. The results of this paper highlights the main causes, that 
are conducted to bankruptcy of three local commercial banks as well as the incidence of 
this event  and the material damage occurred in banking system. Some of the problems of 
the banking system are generated by  the transparency of the shareholders, bad manage-
ment, fraudulent lending, money laundering mechanisms, etc. The consequences of these 
problems have affected the entire banking system, the economy of the country as well as 
the confidence of the population.

Keywords: banking system,  insolvency, special  administration, liquidation of banks, 
money laundering.

REZUMAT
Această lucrare are scopul să identifice incidenţa lichidării a trei bănci comerciale asu-

pra activității financiar-economice a sistemului bancar. Motivul alegerii acestui subiect 
se datorează atât situației socio-economice critice a țării, cât şi a cetățenilor, în special. 
Rezultatele acestei lucrări identifică principalele cauze, care au condus la falimentul a trei 
bănci comerciale autohtone, precum şi incidența acestui eveniment şi daunele materiale 
ale sisitemului bancar. Unele dintre problemele sistemului bancar se referă la transparența 
acționarilor, managementul defectuos, creditarea frauduloasă, mecanismele de spălare 
a banilor etc. Consecinţele acestor probleme au afectat întregul sistem bancar, economia 
ţării, precum şi încrederea populaţiei.

Cuvinte-cheie: sistemul bancar, insolvabilitate, administrare speciala, lichidarea 
băncilor, splălarea banilor.
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1. Introducere. Sectorul bancar al Re-
publicii Moldova este dominat de instituţii 
cu probleme ale proprietarilor primari şi 
finali ai acestor bănci, aceştia fiind  mici şi 
netransparenţi. Falimentul unei bănci se 
transformă dintr-un eveniment economic 
într-un eveniment social. În cazul în care nu 
există nici o transparenţă a proprietarilor în 
sectorul bancar, există riscul ca beneficiarii 
să folosească banii deponenţilor  în scopuri 
personale şi să participe la spălarea banilor 
şi la alte activităţi criminale. Numărul de 
bănci a fost redus de la 15 la 11 din 2006 
până  în prezent. De aceea scopul lucrării 
constă în identificarea problemelor şi cau-
zelor ce au dus la falimentul a trei bănci co-
merciale în 2014: BC „Banca de Economii” 
S.A., BC ”Banca Socială” S.A. şi BC ”Unibank” 
S.A., precum şi aprecierea impactului asupra 
sistemului bancar. Pentru atingerea scopu-
lui, au fost propuse următoarele obiective: 
analiza sistuaţiei economico-financiare a 
băncilor comerciale în perioada 2012-2018, 
identificarea cauzelor ce au dus la frauda 
bancară, estimarea impactului lichidării ce-
lor trei bănci comerciale asupra  activității 
financiar-economice a sistemului bancar 
şi identificarea măsurilor şi acţiunilor între-
prinse în procesul de falimentare a celor trei 
bănci comerciale din Republica Moldova 
(RM). Întrebările ce apar în urma fraudei  
bancare  sunt:  Care este impactul asupra 
datoriei publice şi finanțelor publice?  Cum 
au afectat sistemele de asigurare socială? şi  
Cum a reacţionat guvernul şi cum ar trebui 
să reacţioneze?

Actualitatea temei rezidă din umătoarele: 
calitatea joasă a portofoliului de credite  este 
una dintre principalele cauze ale falimentu-
lui bancar, iar în condiţiile crizei financiare, 
băncile comerciale şi Banca  Naţională  a  
Moldovei acordă o atenţie sporită anume 
acestui indicator [4]. Sectorul bancar al RM 
se află într-o etapă de recuperare, după 
criza din 2014 care a scos în evidenţă prob-
lemele sistemice: transparenţa insuficientă  
a acţionarilor şi beneficiarilor efectivi, man-
agement slab, proceduri vagi de oferire a 
creditelor, proceduri de control şi audit in-
terne slabe, etc. 

2. Evoluţia activităţii economico-fi-
nanciare a băncilor comerciale din Re-
publica Moldova în perioada 2012–2018. 
Sistemul bancar din Republica Moldova a 
fost zguduit de mai multe valuri, care s-au 
finalizat cu retragerea licenţelor unor bănci. 
În anii 90’ au fost retrase autorizaţiile: 

- BC „Basarabia”; filiala BCA „Finist Bank” 
din Rusia; filiala „Dacia-Felix” S.A. din Româ-
nia; BC „Capital-bank”; BC „Bancosind”; BC 
„Bucuriabank”; BC „Vias”; BC „Guinea” S.A.; 
„BIID MB” S. A.; 

- la începutul anilor 2000: BCI „Oguzbank” 
S.A.; BC „BTR” Moldova S.A.; băncii munici-
pale „Chişinău” S.A.”; BC „International Com-
mercial Bank (Moldova)” S.A.;

- în anii 2005-2010: BC „Bussinesbank” S. 
A.; BC „Investprivatbank” S.A.; 

- în 2012: BC „Universalbank” S.A.;
- în 2015: BC „Banca de Economii” S.A.; BC 

„Unibank” S.A.; BC „Banca Socială” S.A. [1] . În 
prezent activează 11 bănci comerciale.

 Tabelul 1. Activitatea economico-financiară a băncilor din Republica Moldova [3].

Indicatori
 financiari 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Capitalul de 
gradul I / Fonduri 
proprii, mil. lei

69240 79263 86862 8,97899 9296.92 1018379 1072081

ROA, % 1,1 1,5 0,85 1,66 1,83 1,91 1,90
ROE, % 5,6 9,4 5,86 9,06 11,12 11,42 11,60
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Principiul I - 
Lichiditatea pe 
termen lung (≤ 1)

0,7 0,71 1,54 0,7 0,65 0,61 0,72

Principiul II - 
Lichiditatea 
curentă (≥ 20%) 

32,9 33,76 22,48 41,72 49,30 55,46 54,64

Rata creditelor 
neperformante, %

15 12,4 13,3 14,4 11,1 17,4 13,07

Rata de bază, % 4,5 3,5 6,5 19,5 9,5 6,5 7
Credite noi 
acordate, mil. lei

- 20348,7 40654,0 - 22310 24500 21809,4

Sursa: Elaborat de autor în baza rapoartelor BNM din 2013-2018.

Datele din Tabelul 1 relevă următoarele: 
analiza evoluției indicatorilor de bază ai 
sistemului bancar al Republicii Moldova pe 
parcursul  anilor 2012-2018  constată o dez-
voltare semnificativă: capitalul de gradul 
I  (actual fonduri proprii) înregistrează un 
trend de creştere cu aproximativ 2% anual. 
Rezultatele anului 2013 au fost înregistrate 
pe fundalul  redresării economiei  Uniunii 
Europene, cât şi datorită îmbunătăţirii 
eficienţei politicilor interne ale băncilor. 
În anul 2014 se observă  înrăutăţirea 
situaţiei redată de indicatorul Principiului 
I de lichiditate care a depăşit norma de 1, 
cauzată de falimentul băncilor comerciale: 
BC „Banca de Economii” S.A., BC „Banca 
Socială” S.A. şi BC „Unibank” S.A., ca urmare 
a unor tranzacţii  dubioase  în  proporţii 

destul de mari, şi unui management in-
eficient [6]. Respectiv, indicatorii  celor  3 
bănci aflate în administrare specială au 
influenţat negativ indicatorii în ansamblu 
pe sectorul bancar. Acestea la rândul său 
au influențat negativ atât sistemul ban-
car, cât şi economia ţării în ansamblu. Anul 
2015 se caracterizează printr-o înrăutăţire 
a evoluţiei indicatorilor, determinată de: 
diminuarea ratei de creştere a economiei 
naţionale, majorarea  creditelor  neperfor-
mante şi a ponderii acestora în total cred-
ite, scăderea rentabilităţii activelor şi capi-
talului acţionar [2] .

În Figura 1 este arătat impactul frau-
dei asupra unor indicatori: după cum se 
observă în anul 2015, a crescut considerabil 
atât NPL, rata de bază BNM cât şi inflaţia. 

Figura 1. Indicatori financiari a băncilor comerciale în comparaţie cu inflaţia ca urmare 
a fraudei bancare [3].

Sursa: Elaborat de autor pe baza datelor BNM.
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 Inflaţia s-a menţinut relativ stabil între 
4% şi 5,5% lunar din decembrie 2012 şi a 
accelerat la începutul lui 2015, fiind 6,5% 
în februarie  2015 şi 13,5%  în  noiembrie 
2015. La fel şi rata dobânzii  a accelerat br-
usc fiind 13,5%  în februarie 2015 şi 19,5%  
în noiembrie 2015. Un indicator important 
care a suferit schimbări majore este rata 
lichidităţii pe termen lung, ce a depăşit 
norma  admisibilă de 1. Această situaţie 
a condus la reduceri neaşteptate de nu-
merar şi la necesitatea atragerii de resurse 
suplimentare cu costuri ridicate, reducând  
astfel rentabilitatea băncilor.

3. Cauzele şi consecinţele fraudei 
bancare  din  2014.  Pentru rezolvarea 
situaţiei erau 2 opţiuni: lichidarea băncilor 
sau recapitalizarea lor. Desigur fiecare 
opţiune avea avantajele şi dezavantajele 
ei, care implica şi costuri suplimentare. 
În cazul  lichidării  băncilor trebuiau să se 
ofere compensaţii deponenţilor, iar în ca-
zul recapitalizării trebuia să se ofere capi-
tal. Costul total al fraudei a fost estimat ca 
10-15% din PIB. În final s-a decis lichidarea 
băncilor, iar datoria a fost convertită în da-
torie publică. Aceasta a avut impact direct 
asupra cheltuielilor publice în legătură 
cu  plata dobânzii. Costul total a dobânzii 
fost estimat la 75-150 mln. USD pe an. O 
variantă optimă era dacă se găseau surse 
externe de finanţare.

Drept impact direct din cauza fraudei 
bancare, Guvernul trebuia să reducă chel-
tuielile cu 10%, sau să crească veniturile 
cu 10%. Un alt impact a fost că partenerii 
internaţionali cât şi alţi investitori străini  
nu  au dorit să acorde ajutor din lipsa de 
încredere în sistemul bancar, iar în cazul în 
care vor înceta să ofere suport va fi pusă 
în pericol stabilitatea fiscală a bugetului 
Moldovei. În legislaţia naţională expres nu 
se prevedea cum poate fi rezolvată o astfel 
de criză, iar aceasta reprezintă un neajuns 
enorm al legislaţiei RM. În cazul BEM au 
fost depistate 18 cauze penale care au fost 

trimise în judecată, inclusiv: 8 cazuri priv-
ind  încălcarea  regulilor contabile, 9 cazuri 
referitoare la dobândirea  creditului prin 
fraudă şi 1 caz  privind spălarea banilor. 
Prejudiciul total pe aceste dosare a fost 
de: 109 mil. MDL,  4,8 mil. EURO şi 2,45 mil. 
USD[5].

În septembrie 2016 Guvernul a luat de-
cizia de a-şi angaja răspunderea în faţa Par-
lamentului pentru şapte legi. Este vorba 
de legi extrem de importante care vizează 
consolidarea şi curăţarea sectorului ban-
car, una dintre ele fiind transformarea da-
toriilor în datorii publice. Potrivit fostului  
guvernatorului BNM, Sergiu Cioclea, la 
începutul lui 2016, situația din sistemul  
bancar era foarte dificilă, chiar critică [1]. 
Rata împrumuturilor externe au atins cote 
îngrijorătoare, după frauda bancară din 
2014. Criza ce a urmat a condus la blocarea 
temporară a asistenţei financiare oferită 
de UE, Banca Mondială şi  Fondul Monetar 
Internațional (FMI). Situația s-a stabilizat în 
2016, prin încheierea unui nou acord de 
împrumut cu FMI. Ca rezultat, a început 
programul de reformare a sistemului ban-
car, iar numirea unui nou Guvernator în 
fruntea BNM a fost un pas extrem de im-
portant în procesul de reformare a siste-
mului bancar. În ceea ce ţine de ultimele 
cazuri de retragere a licenţei şi iniţiere 
a procedurii lichidării silite, aceste eve-
nimente au influenţat negativ evoluţia 
sistemului bancar în Republica  Moldova, 
practic având  un efect de stagnare şi 
necesitând redresarea promptă a situaţii 
economice create [1].

   Cele 3 bănci devalizate au fost lichidate, 
iar ancheta în cazul fraudei s-a desfăşurat 
cu sprijinul companiei americane Kroll. Un 
alt pas în procesul de reformare a sistemu-
lui bancar a fost asigurarea transparenței 
acţionariatului. Sectorul bancar a simţit 
deja incidența impactului lichidării 
băncilor prin lipsa de încredere a populaţiei 
şi reducerea soldului depozitelor în valută 
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străină şi naţională. Un efect care a fost 
simțit aproape imediat a fost prăbuşirea 
leului față de dolarul american şi euro. În 
doar câteva luni, rata de schimb a căzut cu 
cca. 30% faţă de dolar, afectând veniturile 
reale ale populației. Pentru că sunt multe 
țări în care un asemenea furt nu s-ar fi pu-
tut întâmpla şi doar câteva unde el este 
posibil, soluțiile le găsim în practica ţărilor 
unde instituţiile lucrează. Ce au alte ţări şi 
nu avem noi? 1. Transparenţă maximă; 2. 
Guvernanţă corporativă în sistemul bancar 
(introducerea, sub ghidarea BNM, a noilor 
standarde de comportament  pe piață 
pentru băncile comerciale); 3. Cadrul legal 
(anume legislația imperfectă şi învechită a 
şi făcut posibilă frauda); 4. Corupţia (atât 
BNM, cât şi CNA au avut în dotare instru-
mente pe care nu le-au aplicat, cum ar fi 
sancţionarea timpurie a băncilor, introdu-
cerea administrării speciale, disciplinarea 
conducătorilor, blocarea conturilor, etc.)

4. Concluzii. Cauza majoră a proble-

melor bancare serioase, după cum arată 
cercetarea efectuată, continuă  să  fie di-
rect legată  de standardele acordării credi-
telor, managementul slab al portofoliului 
creditelor şi  lipsa  atenţiei organelor de 
stat faţă de schimbările în circumstanţele 
economice ce pot conduce la o deteriorare 
a creditelor acordate de bănci. Indiferent 
de opţiunea de soluţionare aleasă – cos-
tul fraudei bancare va fi substanţial. Unica 
opţiune  viabilă pentru Guvernul  Republi-
cii  Moldova este de a coopera cu partene-
rii internaționali. BNM şi Serviciul de pre-
venire şi combatere a spălării banilor a 
Centrului Naţional Anticorupţie trebuia să 
întreprindă măsuri împotriva acţionarilor 
şi conducerii băncilor care au încălcat reg-
ulamentele legate de combatere a spălării 
banilor.

Este nevoie de depolitizare definitiva, 
autoritățile regulatorii şi de control, tre-
buie scoase de sub influența politică: Ban-
ca Națională, CNA, Procuratura Generală.
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