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EVOLUŢIA TEORIEI BIROCRAŢIEI ÎN ORGANIZAREA 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

THE EVOLUTION OF BUREAUCRACY THEORY IN THE 
ORGANIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.5281/zenodo.3996003
CZU: 35.07:323

Tatiana ŞAPTEFRAŢI,
 doctor, conferenţiar universitar,

Academia de Administrare Publică

SUMMARY
This article attempts to analyze how the bureaucratic principles of organizing public 

administration evolved from Max Weber to public administration at the beginning of the 
21st century. It is mentioned that M. Weber’s formulation regarding the ideal type of bu-
reaucracy is a classic approach of public administration. Public administration practice 
confirms that bureaucracy is not as predictable and clear as described in M. Weber’s theory 
of bureaucracy. Unlike the ideal model of bureaucracy developed by M. Weber, the current 
system of public administration is an open system and incorporates much more complex 
features. This fact is conditioned by a series of factors that influence the activity of the pu-
blic administration including: the level of development of democracy, economic and social 
development, information technologies, leadership style, administrative culture, professi-
onalization of civil servants, etc. 

Keywords: bureaucracy, democracy, public administration, civil servants, public inte-
rest, organization.

REZUMAT
Acest articol încearcă să facă o analiză cum au evoluat principiile birocratice de orga-

nizare a administraţiei publice de la Max Weber până la administraţia publică la începutul 
secolului al XXI-lea. Se menţionează că formularea lui M. Weber cu privire la tipul ideal de 
birocrație este o abordare clasică a administraţiei publice. Practica administraţiei publice 
confirmă că birocraţia nu este atât de previzibilă şi clară cum este descrisă în teoria biro-
craţiei a lui M. Weber.  Spre deosebire de modelul ideal al birocraţiei elaborat de M. Weber, 
sistemul actual al administraţiei publice este un sistem deschis şi înglobează caracteristici 
mult  mai complexe. Acest fapt este condiţionat de un şir de factori ce influenţează activi-
tatea administraţiei publice inclusiv: nivelul de dezvoltare a democraţiei, dezvoltarea eco-
nomică şi socială, tehnologiile informaţionale, stilul de conducere, cultura administrativă, 
profesionalizarea funcţionarilor publici  ş.a.

Cuvinte-cheie: birocraţie, democraţie, administraţie publică, funcţionari publici, inte-
res public, organizare.
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 Una din cele mai influente şcoli euro-
pene  de administrare este considerată 
şcoala germană.   De la momentul apari-
ţiei sale, în şcoala germană de adminis-
trare a fost marcat dualismul filozofic de 
interpretare a problemelor administraţiei 
publice. Astfel, aspectul filozofic şi cel so-
ciologic erau examinate ca modele de or-
ganizare a statului.  Reprezentantul şcolii 
germane de administrare, sociologul Max 
Weber a fost primul savant, care a elabo-
rat şi prezentat o analiză sistematizată a 
birocraţiei statutului şi a birocraţilor. Lu-
crarea sa  clasică „Economia şi societatea”, 
editată încă în 1921, reprezintă un punct 
de pornire în cercetarea contemporană a 
administraţiei publice. Analiza lui M. We-
ber a fost bazată pe modelul birocrat ger-
man, dar principiile elaborate sunt univer-
sale şi pot fi aplicate per total [8].

Max Weber considera că birocraţia este 
superioară tuturor celorlalte forme de or-
ganizare iar rezultatele unei administraţii 
birocratice sunt: precizia, viteza, clarita-
tea, informaţii asupra dosarelor, conti-
nuitate, discreţie, unitate, subordonare 
strictă, reducerea neînţelegerilor şi a cos-
turilor materiale şi de personal. Funcţiile 
sunt ordonate într-o ierarhie cu niveluri 
de autoritate gradată. Autoritatea este 
dată de funcţie, iar ordinele sunt execu-
tate, deoarece regulile impun competen-
ţa  unei funcţii de a da ordine. Supunerea 
personală nu este datorată nimănui. Ea 
este datorată regulilor şi reglementărilor. 
Datorită ierarhiei autorităţii şi sistemului 
de reguli, controlul acţiunilor indivizilor 
din organizaţie este asigurat.

Într-o organizaţie birocratică există 
o serie de funcţionari, iar rolul fiecăruia 
este fixat printr-o definire clară şi precisă 
a autorităţii sale.  Conform teoriei lui Max 
Weber, munca de funcţionar constituie o 
carieră sau o vocaţie, care consumă capa-
citatea individuală de muncă pe o perioa-
dă îndelungată. Ca o consecinţă, funcţio-

narul este protejat de demiterea arbitrară 
şi deţine funcţia pe viaţă: el are asigurare, 
salariu, pensie şi alte mijloace stimulative; 
privilegiile şi compensaţiile se bazează pe 
poziţia individului în ierarhie. Sistemul lui 
Weber presupune o structură a carierei 
personalului care asigură avansarea în in-
teriorul ierarhiei. Un accent important se 
pune şi pe numirea specialiştilor în baza 
competenţei profesionale.

Max Weber a argumentat că guverna-
rea prin autoritatea funcţiei – birocraţia 
– este impersonală, eficientă şi echitabilă 
şi este singura modalitate de susţinere a 
autorităţii organizaţionale şi administraţi-
ei compatibile cu valorile democratice. 

  Modelul birocratic weberian include  
şase principii ale sistemului birocratic, de-
rivate din conceptul de autoritate legală/
raţională, care, de altfel,  sunt practicate 
cu succes şi la etapa actuală [1]: 

- principiul teritoriilor stabile aflate sub o 
jurisdicţie specifică sunt stabilite în general 
prin legi sau regulamente administrative;

- principiul ierarhiei oficiale şi a nivele-
lor de autoritate presupune o subordona-
re a cadrelor inferioare celor superioare;

- managementul birocraţiei moderne 
se bazează pe documente scrise, „dosare” 
care sunt păstrate;

- managementul birocratic presupune 
o pregătire de specialitate;

- persoanele implicate în aceste activi-
tăţi le pun pe primul plan; 

- managementul birocratic urmează 
anumite legi, mai mult sau mai puţin sta-
bile sau exhaustive, care pot fi invalidate. 
Cunoştinţele celor ce fac parte din dome-
niu trebuie să includă jurisprudenţă, ma-
nagement administrativ. 

Aceste principii, după M. Weber de-
termină caracteristicile de bază ale unei 
structuri administrative:

- activităţile sistematice necesare pen-
tru funcţionarea organizaţiei sunt distribu-
ite în mod rigid ca responsabilităţi oficiale;
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- instituţiile sunt organizate după prin-
cipiul ierarhic. Fiecare entitate se află sub 
controlul şi supravegherea unei entităţi 
ierarhic superioare;

- activitatea este guvernată de un sistem 
riguros de reguli abstracte şi constă în apli-
carea acestor reguli în cazuri particulare;

- funcţionarul ideal îşi îndeplineşte res-
ponsabilităţile într-un spirit de imperso-
nalitate formalistă, fără ură sau pasiune;

- angajarea într-o organizaţie adminis-
trativă se bazează pe calificările tehnice şi 
este protejată împotriva concedierilor ar-
bitrare. Ea permite a face carieră. Există un 
sistem de promovare în baza performan-
ţei şi a stagiului de muncă sau din ambele 
considerente;

- organizaţia administrativă de tip pur 
birocratic poate să atingă, din punct de 
vedere organizatoric, cel mai înalt nivel 
de eficienţă.

M. Weber sublinia caracterul elitar 
al administraţiei publice în exprimarea 
esenţei democraţiei contemporane. În vi-
ziunea lui, cei ce administrează au respon-
sabilitatea de a crea elita administrativă, 
care trebuie să fie legitimată de popor, de 
opinia publică. 

Formularea lui Weber cu privire la tipul 
ideal de birocrație este asemănător cu tipul 
de organizare prescris de abordarea clasi-
că a administraţiei publice. Dar în acelaşi 
timp teoreticienii argumentează  ca ar fi o   
greşeală  să se considere că contribuția  lui 
Weber în evoluția teoriei administrative s-a 
limitat numai la abordarea clasică. Influența 
sa, în fapt, a fost omniprezentă. Susținerea 
lui Weber pentru  ştiința socială şi interesul 
său sociologic sunt legate de preocupări si-
milare în abordarea behavioristă. Preocupa-
rea sa de puterea de relații în societate este 
similară cu orientarea de bază a abordării 
Administrarea Politică şi Politica [3].   

În acelaşi sens, politologul german R. 
Darendorf, analizând realitatea socială în 
ţările Europei de Est, confirma  că  birocra-

ţia  este unul din cele mai influente gru-
puri de interese. În societatea contempo-
rană nimeni nu este în stare să guverneze, 
evitând birocraţia şi cu atât mai mult îm-
potriva ei   [4].

Spre deosebire de modelul ideal al bi-
rocraţiei elaborat de M. Weber, sistemul 
actual al administraţiei publice este un 
sistem deschis şi înglobează caracteristici 
mult  mai complexe. Acest fapt este con-
diţionat de un şir de factori care influen-
ţează activitatea administraţiei publice.    

O influență semnificativă asupra 
administrației publice o are era diversității 
în care abităm: mozaic de limbă, rasă, cul-
tură, etnie, nivel de dezvoltare economică,   
precum şi noile  tehnologii informaţionale 
care raţionalizează activitatea funcţionarilor 
publici şi fără de care nu ne putem imagina 
sistemul administraţiei publice moderne.

 Administrația publică contempo-
rană este de asemenea influențată de 
creşterea rapidă a interdependenței între 
instituțiile guvernamentale, organizațiile 
nonprofit şi sectorul privat. Astfel, auto-
rităţile administraţiei publice trebuie să 
dezvolte relații eficiente cu toate compo-
nentele  mediului în care funcționează, 
relații care ar ajusta necesitățile factorilor 
din exterior şi ar menține integritatea au-
torităţilor administraţiei publice. 

Având în vedere distanța mare dintre 
declarațiile  politice făcute de cei ce se 
află la guvernare şi acțiunile întreprinse 
de cei de la nivelul de execuţie există în-
totdeauna potențial pentru o discrepanță 
esențială dintre politica anunțată şi 
acțiunile întreprinse. În acest context, au-
torităţile administraţiei publice trebuie 
permanent să facă față gradului înalt de 
incertitudine.     

Crearea de rețele şi managementul 
colaborativ   modelează esențial viitorul 
administrației publice. Structurile ierarhi-
ce neefective oferă locul metodelor infor-
male de abordare a problemelor comune  
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în regiunile metropolitane, care la rândul lor 
conduc  la schimbări semnificative în arhi-
tectura administrativă a regiunilor urbane [2].

 Vom încerca să evidenţiem caracteris-
ticile de bază ale activităţii administraţiei 
publice în secolul al XXI-lea:

- elaborarea, implementarea şi evalu-
area programelor şi strategiilor  prin uti-
lizarea metodelor moderne de analiză şi 
prelucrare computerizată a informaţiilor;

- modelarea matematică a proceselor 
sociale în elaborarea deciziilor adminis-
trative la nivel naţional, regional şi local;

- analiza şi interpretarea indicatorilor 
economici şi sociali ce caracterizează situ-
aţia reală a raioanelor, regiunilor şi ţării per 
ansamblu;

- organizarea şi desfăşurarea cercetări-
lor empirice pentru studierea proceselor 
sociale, economice şi politice la nivel local 
şi naţional în scopul identificării şi imple-
mentării deciziilor administrative eficiente;

- asigurarea   transparenţei procesului 
decizional şi implicarea societăţii civile în 
procesul de guvernare;

- organizarea şi prestarea serviciilor pu-
blice de calitate; 

- prognozarea şi gestionarea riscurilor 
în activitatea administraţiei publice;

- reprezentarea statului pe plan intern 
şi extern.

Evoluează dinamic şi stilul de conduce-
re. Astfel, dacă până la începutul anilor 90 
ai secolului al XX-lea funcţionarii  evitau 
riscurile, opuneau rezistenţă schimbărilor, 
le era frică să admită  greşeli în activita-
te deoarece erau pedepsiţi administrativ, 
atunci în ultimele trei decenii stilul de ad-
ministrare s-a schimbat esenţial. La etapa 
actuală unul din principalele obiective ale 
funcţionarilor publici, în special ale celor 
cu funcţii de conducere în sistem, urmea-
ză să fie identificarea şi însuşirea elemen-
telor noi în toate domeniile de activitate şi 
abordarea, într-un spirit deschis, a propu-
nerilor de schimbare. Aceasta semnifică  
un înalt profesionalism al conducătorilor 
din administraţia  publică pentru a iden-
tifica, a înţelege şi a recunoaşte nevoia 
schimbării, precum şi pentru a acţiona în 
sensul implementării acesteia [5]. Factorii 
de decizie din sectorul public trebuie să 
gândească în termenii viitoarelor structuri 
de management, care poate face legătura 
dintre domeniul pe care îl gestionează şi 
celelalte domenii.

În  baza studierii literaturii de specia-
litate şi a rezultatelor cercetărilor noastre 
vom prezenta o analiză comparată a profi-
lului birocratului ideal după M. Weber şi a 
profilului funcţionarului contemporan din 
administraţia publică [7]:

Birocratul ideal după M. Weber            Funcţionarul contemporan
- Evită riscul
- Se ocupă de activitatea de rutină şi 

îndeplineşte numai ceea ce i-a fost împu-
ternicit

- Îşi concentrează atenţia pe  activita-
tea propriu-zisă                                              

- Nu acceptă schimbarea      
- Evită ideea de a admite greşeli,ele 

sunt pedepsite administrativ        
- Îşi concentrează atenţia pe restricţii  
- Nu manifestă dorinţa de a se   per-

fecţiona                             

- Acceptă riscul în situaţiile necesare
- Permanent aplică şi promovează ino-

vaţiile
- Se concentrează pe rezultatul activi-

tăţii
- Are drept scop schimbarea
- Se referă la erorile admise cu înţele-

gere şi învaţă „lecţia”
-  Îşi focusează capacităţile pe posibili-

tăţile apărute
- Tinde spre profesionalizare
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     Acestea sunt doar câteva din deosebi-
rile birocraţilor ideali de funcţionarii con-
temporani. Practica administraţiei publice 
confirmă că birocraţia nu este atât de pre-
vizibilă şi clară cum este descrisă în teoria 
birocraţiei a lui M. Weber. În sistemul ad-
ministraţiei  publice, ca şi în alte organi-
zaţii, improvizaţia, abaterile de la formele 
clasice în procesul de luare a deciziilor 
este un fenomen obişnuit. Funcţionarii 
publici foarte rar acţionează în condiţii 
sterile, care sunt descrise în teoria  lui M. 
Weber. 

În acelaşi context, birocraţia după We-
ber slujeşte societăţii stratificate şi auto-
ritare în care cetăţeanul de rând nu con-
testă birocratul. Statele democratice din 
secolul al XXI-lea sunt din punct de ve-
dere calitativ  altă societate, unde şi cetă-
ţeanul de rând, şi legiuitorul, şi politicienii 
critică administraţia publică, îndeamnă 
şi insistă asupra creării diferitor comisii 
pentru evaluarea şi investigarea activită-
ţii autorităţilor administraţiei publice şi  a 
demnitarilor de stat.

Astăzi funcţionarii de stat care ocupă 
funcţii de demnitate publică sunt impuşi 
să asculte şi  să fie atenţi cu publicul.  În 
activitatea lor ei procedează nu numai în 
baza procedurilor scrise dar şi ţinând cont 
de anumiţi factori interni şi externi. În 
acest context este necesară o nouă abor-
dare a administraţiei publice.  O însemnă-
tate principială devine participarea largă 
a societăţii civile în determinarea scopului 
şi obiectivelor de dezvoltare la nivel na-
ţional şi local, elaborarea programelor şi 
planurilor de dezvoltare şi adoptarea de-
ciziilor pentru implementarea acestora.

În aceeaşi ordine de idei, menţionăm 
că structura serviciului public   în secolul 
al XXI-lea  este esenţial modernizată. Po-
liticile şi programele pentru satisfacerea 
nevoilor publice trebuie să fie mai efici-
ente şi responsabil realizate prin eforturi 
colective şi procese colaborative. Parti-

ciparea cetățenească nu este limitată în 
formularea problemelor fiind extinsă şi la 
implementarea politicilor [2].  Cetățenii 
implicați nu sunt limitați în stabilirea 
priorităților iar organizațiile publice trebu-
ie să gestioneze astfel încât să consolideze 
şi să încurajeze angajamentele cetățenilor 
în toate aspectele şi fazele de elaborare 
şi implementare a politicilor. Cetățenii şi 
funcționarii publici au responsabilități re-
ciproce pentru identificarea problemelor 
şi implementarea soluțiilor.

Interesul public este rezultatul di-
alogului despre valorile comune şi nu 
agregarea auto-intereselor individua-
le. De aceea, funcționarii publici nu pur 
şi simplu   răspund  cerințelor societă-
ţii, dar   se concentrează pe construirea 
relațiilor de încredere şi colaborare cu 
cetățenii şi printre cetățeni. În aceste con-
diţii, serviciul public trebuie să încuraje-
ze mai mult oamenii să-şi îndeplinească 
responsabilitățile ca cetățeni, iar guver-
nul să fie deosebit de sensibil la vocile 
cetățenilor. Asistăm la crearea unui nou 
serviciul public care reprezintă  o formă 
sau extindere a cetățeniei. În acest sens, 
cetățenia este concepută nu ca un statut 
legal, dar ca o chestiune de responsabili-
tate şi moralitate. Cetățenii    demonstrea-
ză o preocupare pentru întreaga comuni-
tate, angajamentele lor    care depăşesc 
interesele de scurtă durată  şi  dorința 
de a-şi asuma personal responsabilitatea 
pentru ceea ce se întâmplă în cartierele 
şi comunitățile lor. La rândul său, auto-
rităţile administraţiei publice trebuie să 
fie receptive  la necesitățile şi interesele 
cetățenilor şi trebuie să lucreze cu ei pen-
tru a construi o societate civilă autentică.

Deşi administrația publică în inter-
pretarea clasică a birocraţiei a fost  do-
rită ca un instrument pentru realizarea 
voinței executivului şi legislativului, 
birocrația publică într-o societate moder-
nă influențează întregul sistem  politic al 
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unui stat. Aceasta  se explică prin faptul că 
autorităţile  publice sunt nu numai surse 
de decizie în cadrul birocrației; autorităţi-
le publice direcționează atenția publicu-
lui, joacă un rol semnificativ în stabilirea 
agendei publice, facilitează edificarea va-
lorilor de bază ale societății. Autorităţile 
administraţiei publice deseori joacă un 
rol important în procesele politice.  Admi-
nistraţia publică este o importantă resur-
să politică. Toate partidele şi blocurile de 
partide care participă în alegerile prezi-
denţiale, parlamentare sau locale, într-un 
fel sau altul, tind să obţină această resur-
să, ca mai apoi să exercite influenţă func-
ţională. Administraţia publică este centrul 
luptei politice pentru putere.  

Această abordare subliniază faptul că 

studierea administrației publice trebuie 
să fie efectuată nu numai din punct de 
vedere a procedurilor administrative, dar 
mult mai larg, cuprinzând procesele de 
formulare, adaptare şi gestionare a politi-
cilor publice într-o societate democratică.  

În concluzie, menţionăm că evoluția 
oricărei teorii trebuie să fie examinată 
în context. Convingerile primilor  teore-
ticieni ai managementului despre cum 
organizațiile lucrează sau cum ar trebui să 
lucreze sunt reflecții directe ale valorilor 
societății din acea perioadă. Cu înaintarea 
în timp, însă,  abordările cu privire la struc-
tura şi funcţionarea organizaţiilor au evo-
luat substanţial şi, în acelaşi timp,  implicit 
au fost influențate deopotrivă principiile 
teoriei birocraţiei cu privire la organizare. 

BIBLIOGRAFIE
1. Alexandru Ioan, Administraţia publică, Lumina Lex, Bucureşti, 2001. 
2. Box Richard, Democracy and Public Administration, M. E. Sharpe, Nwe York, 2006.
3. Brian R. Fry, Jos C. N. Raadscelders, Mastering Public Administraton from Max 

Weber to Dwaght Waldo. CQPress, Washington, DC, 2008, 386 c.
4. Norma M. Riccucci, Public administration: traditions of inquiry and philosophies 

of knolowledge. Georghetown University Press/Washington, D. C., 2010, 162 p.
5. Şaptefraţi T., Administraţia publică postmodernistă şi Noul Serviciu Public. Adminis-

trarea Publică, Revistă metodico-ştiinţifică trimestrială, nr. 2, aprilie-iunie 2015,  p. 24-32. 
6. Voican Mădălina Avram, Ştiinţa Administraţiei - Ediţia a II a,   editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2011,   pag. 241.
7. Василенко И. А., Административно-Государственное управлеие в странах 

запада. М., Логос, 2001, c. 198.
8. Шарфритц Джей, Альберт Хайд, Классики теории Государственного Управле-

ния. Изд. Московского Университета, 2003, c. 56-63.

Prezentat: 26 mai 2020.
E-mail: tsapte17@gmail.com
 



18 Administrarea  Public ă n r .  3 ,  2 0 2 0

SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR PRIN MEDIERE ÎN 
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

CONFLICT RESOLUTION THROUGH MEDIATION IN
 PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.5281/zenodo.3996005
CZU: 35:316.775.3

Angela ZELENSCHI, 
doctor în filosofie, conferenţiar universitar,

Academia de Administrare Publică 

SUMMARY
The article argues that mediation, in its essence, is a mechanism for social development, and 

solving problems in the public administration system through mediation contributes to organizati-
onal change and personal development of civil servants. 

The problem under investigation is to identify the factors that determine the final states of the 
social costs and benefits of the parties involved in the conflict and the methods of effective conflict 
management. According to the specified research problem, the conceptions about conflict are revi-
ewed, which serve as a support for the steps taken in the analysis of the phenomenon of conflict in 
the public administration. The paper describes the elements of the conflict phenomenon and con-
flict management styles and states that the constructive approach to conflict resolution, based on 
active action strategy and the application of the win/win principle, is a mechanism that offers the 
possibility to change the current conflict situation and improve the decision-making process.

Keywords:  mediation, conflict, constructive conflict resolution, problem-solving mediation, 
transformative mediation, public administration.

REZUMAT
În articol se argumentează ideea că medierea, în esenţa sa, reprezintă un mecanism de dezvol-

tare socială, iar rezolvarea problemelor din sistemul administraţiei publice prin mediere contribuie 
la schimbarea organizaţională şi dezvoltarea personală a funcţionarilor publici. 

Problema supusă cercetării este identificarea factorilor care determină stările finale ale costu-
rilor şi beneficiilor sociale ale părților implicate în conflict şi a metodelor de gestionare eficientă a 
conflictelor. În conformitate cu problema de cercetare specificată se trec în revistă concepţiile despre 
conflict, care servesc drept suport pentru demersurile întreprinse în analiza fenomenului conflictului 
în administraţia publică. În lucrare se descriu elementele fenomenului conflictual şi stilurile de gesti-
une a conflictelor şi se afirmă că abordarea constructivă în soluţionarea conflictelor, întemeiată pe 
strategia activă de acţiune şi aplicarea principiului câştig/câştig reprezintă un mecanism, care oferă 
posibilitatea de schimbare a situaţiei conflictuale curente şi de îmbunătăţire a procesului decizional.

ceea ce contribuie esenţial la dialogul social şi transformarea reală a administraţiei publice.  
Cuvinte-cheie: mediere, conflict, soluţionare constructivă a conflictelor, mediere de rezolvare a 

problemelor, mediere transformativă, administraţie publică.
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Introducere. Problema cercetării pre-
zentului studiu constă în identificarea 
factorilor care determină stările finale 
ale costurilor şi beneficiilor sociale ale 
părților implicate în conflict şi a metode-
lor de gestionare eficientă a conflictelor. 
În conformitate cu problema de cerceta-
re specificată, scopul cercetării este de a 
identifica şi înțelege natura conflictului, 
de a clarifica esența elementelor feno-
menului conflictual – cognitiv, gândirea, 
percepția situației conflictuale, afectiv, 
emoțiile şi sentimentele, şi comporta-
mental, acțiunea, inclusiv comunicarea 
şi de a releva relația dintre strategiile şi 
metodele de soluționare a conflictelor şi 
rezultatele eficace, întemeiate pe modul 
de gândire şi acțiune constructiv şi coo-
perant.

Se opinează că medierea, în esenţa 
sa, reprezintă un mecanism de dezvol-
tare socială, iar rezolvarea problemelor 
din sistemul administraţiei publice prin 
mediere ar contribui la schimbarea or-
ganizaţională şi dezvoltarea personală a 
funcţionarilor publici. Rolul mediatorului 
este de a restabili relația dintre părți cu 
scopul de a colabora pentru a soluționa 
problemele. Şi cu cât mai mult se stabi-
lesc relații de încredere între părți, cu atât 
părțile obțin certitudinea că pot rezolva 
independent, de comun acord proble-
mele lor. Prin procesul de mediere, facto-
rii de interes din domeniul administrației 
publice ar reuşi să preia controlul asupra 
situațiilor conflictuale. 

În urma cercetării autorul opinează că 
aplicarea metodelor mediere de rezolvare 
a problemelor şi mediere transformati-
vă, contribuie la rezolvarea problemelor 
concrete şi dezvoltarea competenței per-
sonale a funcționarilor publici. Medie-
rea, îndreptată spre construirea relațiilor 
sociale în baza unor acorduri benevole, 
soluționarea conflictelor prin cooperare, 
acceptarea valorilor şi a viziunii celuilalt, 

manifestarea respectului față de celălalt, 
dezvoltarea autostimei, stabilirea încre-
derii între părți posedă potențialul de a 
contribui la efectuarea schimbărilor în 
domeniul administrației publice.  

Principiile şi strategiile de comunicare, 
de soluționare a conflictelor şi de mediere 
sunt utile practicilor de administrare pu-
blică. Abordarea constructivă în soluţio-
narea conflictelor, întemeiată pe modelul 
proactiv şi aplicarea principiului câştig/
câştig reprezintă un mecanism, care ofe-
ră posibilitatea de schimbare a situaţiei 
conflictuale curente şi de îmbunătăţire a 
procesului decizional, ceea ce contribuie 
esenţial la dialogul social şi transformarea 
reală a administraţiei publice.  

Reieşind din aceste concluzii, auto-
rul consideră oportun de a fi promovată 
medierea, ca metodă alternativă de so-
luţionare a conflictelor din administraţia 
publică şi consideră că pentru a spori ac-
cesul la serviciile de mediere este necesar 
de a creşte capacitatea de înţelegere şi 
nivelul de conştientizare a funcţionarilor 
publici şi a altor cetăţeni privind instituţia 
medierii. 

Aspecte teoretice privind conflictul. 
Relaţiile interumane se stabilesc între in-
divizi cu personalităţi şi comportamente 
diferite, iar conflictul apare ca urmare a 
diferenţelor de gândire, percepţii, valori, 
convingeri, scopuri, aşteptări, nevoi şi al-
tele. Astfel, conflictul este o consecinţă 
naturală a diversităţii oamenilor. 

   Conflictologia este ştiinţa care are ca 
obiect de studiu conflictul, însă este cât se 
poate de actuală interpretarea conflictu-
lui într-un context interdisciplinar. Varie-
tatea formelor de existenţă a conflictelor 
determină şi multitudinea abordărilor de 
cercetare a acestora. În activitatea admi-
nistraţiei publice au loc diverse tipuri de 
conflicte, cum ar fi: „conflictele ce vizează 
legalitatea, conflictele de competenţă, 
conflictele de competenţă suprapuse sau 
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lipsite de acoperire,  conflictele de inte-
rese, conflictele de muncă în instituţiile 
administraţiei publice, conflictele din-
tre administraţia publică şi persoanele 
private” [15, p. 69] şi altele. Astfel, sunt 
necesare diverse perspective de analiză 
a conflictului, care ne ajută să înţelegem 
specificul problematicii conflictului în 
administraţia publică.

Din perspectiva tradiţională, conflictul 
este perceput ca un fenomen negativ, 
care consumă energie şi timp, amenin-
ţă mediul stabil, raţional şi funcţional 
de acţiune, de aceea trebuie eliminat. În 
Dicționarul explicativ al limbii române 
conflictul este definit ca „o neînţelegere, 
ciocnire de interese, dezacord, antago-
nism, ceartă, discuţie violentă” [5]. Cauze-
le principale ale conflictelor sunt comu-
nicarea defectuoasă, lipsa de flexibilitate 
şi de încredere între oameni. Asemenea 
noţiuni, cum ar fi violenţa, lupta, into-
leranţa şi iraţionalitatea exprimă esenţa 
caracterului distructiv al conflictelor, ce 
se manifestă prin lupta oponenţilor pen-
tru a neutraliza, leza sau elimina rivalii şi 
prin intoleranţa faţă de persoana de ală-
turi, bazată pe stereotipuri negative. Prin 
urmare, abordarea tradiţională a conflic-
tului consideră necesară excluderea con-
flictelor şi înlăturarea cauzelor acestora 
pentru a asigura stabilitatea şi armonia în 
cadrul sistemului social.

Din perspectiva dialectică, conflictul 
este văzut ca un mecanism de producere 
a schimbării. Elemente de gândire dialec-
tică le găsim încă în concepţia lui Heraclit 
(540-470 î. e. n.), care a observat legătura 
universală dintre fenomenele lumii reale, 
mişcarea şi transformarea lor continuă. 
Aflate într-o continuă transformare, latu-
rile contrarii ale fenomenelor formează 
armonia existenţei. Înlăturarea luptei con-
trariilor ar însemna sfârşitul devenirii. Ast-
fel, conflictul este un principiu al realităţii, 
schimbarea poartă un caracter universal, 

iar succesiunea fenomenelor reprezintă 
principalul factor de progres. Teoretici-
anul Ralf Dahrendorf dezvăluie ideea că 
indivizii şi grupurile sociale luptă pentru 
putere şi bunăstare, iar o astfel de luptă 
constituie sursa schimbării. „Conflictul so-
cial actual este antagonismul drepturilor 
şi aplicării lor, politicii şi economiei, drep-
turilor civile şi creşterii economice. Este 
în plus un conflict permanent între gru-
purile satisfăcute şi cele care revendică 
satisfacerea” [19, p. 5]. Rezultă că fără ele-
mentul de  tensiune, concurenţă şi luptă, 
structurile sociale nu pot să se adapteze la 
noile condiţii. Abordarea dialectică vede 
în conflict o sursă a schimbărilor sociale.

Din perspectiva raţionalităţii limitate, 
conflictul este analizat când individul sau 
grupul se confruntă cu dificultăţi în pro-
cesul de luare a deciziilor. James March 
şi Herbert Simon, definesc conflictul ca 
fiind un „blocaj al mecanismelor normale 
de luare a deciziei, în sensul că un individ 
are dificultăţi în alegerea unei alternati-
ve de acţiune proprii” [22, p. 31]. Surse-
le principale de apariţie a conflictelor în 
luarea deciziei individuale sunt: „neac-
ceptabilitatea, rezultatele posibile sunt 
cunoscute, însă alternativele nu sunt su-
ficient de bune, deoarece nu corespund 
standardelor de satisfacţie ale individului; 
incomparabilitatea, rezultatele posibile 
sunt cunoscute, însă individul nu poate să 
aleagă dintre alternative, pe cea care să-i 
satisfacă cel mai bine interesele; incertitu-
dinea, individul nu cunoaşte alternativele 
şi rezultatele posibile şi nu poate stabili 
legătura dintre alegerea comportamen-
tului şi rezultat” [22; p. 32]. Deoarece deci-
denţii activează într-un mediu complex şi 
doar parţial cunoscut, apare riscul decizi-
ilor eronate. Pentru o problemă concretă, 
grupurile pot lua decizii mai bune decât 
indivizii, datorită vigilenţei şi capacităţii 
potenţiale de a genera şi evalua mai mul-
te idei. Membrii grupului sunt mai dispuşi 
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să accepte şi să aplice o decizie, dacă au 
participat la procesul de luare a deciziei. 
Însă luarea deciziilor în grup ia mult timp 
şi poate genera conflicte. O altă proble-
mă este gândirea de grup, situaţia în care 
presiunile sociale pentru conformare la o 
anume decizie pot cântări mai mult decât 
raţionalitatea. Astfel, pentru a îmbunătăţi 
procesul decizional liderii de grup sunt in-
struiţi să utilizeze diverse metode, pentru 
a creşte numărul de soluţii creative alter-
native pentru o problemă, ceea ce duce 
la sufocarea ideilor ilogice şi prevenirea 
gândirii de grup. 

Din perspectiva stimulării conflictelor 
acestea trebuie încurajate. Stimularea 
conflictelor reprezintă o strategie de mă-
rire a conflictului pentru a motiva schim-
barea. De obicei, grupurile sociale bine 
organizate, grupate în funcţie de statut, 
bazate pe putere, care şi-au consolidat 
poziţiile şi s-au deprins să şi le proteje-
ze, se opun schimbărilor care le-ar putea 
submina interesele. Reieşind din motivul 
că grupurile în care predomină armonia, 
pacea şi cooperarea pentru evitarea dis-
putelor, sunt predispuse să devină statice 
şi apatice, acestea nu sunt în stare să răs-
pundă nevoilor de adaptare şi schimbare. 
Un mediu în continuă schimbare necesită 
o adaptare, astfel „...pentru ca organiza-
ţiile să supravieţuiască, ele trebuie să se 
adapteze la mediul lor, ceea ce cere schim-
bări în strategie, care pot fi stimulate prin 
conflict” [6, p. 433]. La promovarea schim-
bărilor prin conflict contribuie predispo-
ziţia membrilor grupului de a-şi exprima 
în mod deschis punctul de vedere şi de a 
iniţia un conflict, atunci când consideră 
că au idei bune dar nu şi sprijin. Aceasta 
sporeşte gradul de autocritică, creativita-
te şi inovaţie. Stimularea conflictelor con-
tribuie la buna informare a conducătorilor 
şi efectuarea schimbărilor necesare pen-
tru adaptarea la noile condiţii de mediu. 

Din perspectiva construcţionistă con-

flictul este analizat prin prisma proble-
melor sociale acute, cum ar fi violenţa, 
comportamentul deviant, adicţiile, să-
răcia, eutanasia şi multe altele, inclusiv 
conflictul de valori, care necesită soluţi-
onare. Procesul construcţiei problemelor 
sociale are loc prin comunicare, acorduri 
şi practici sociale. În procesul discursiv 
de formare a problemei sociale, grupurile 
îşi exprimă percepţiile subiective, inclu-
siv cele valorice, asupra unui fenomen. 
Anume grupul determină faptul dacă un 
fenomen sau altul reprezintă o problemă 
socială şi dacă este necesar de a o eradi-
ca, îmbunătăţi sau schimba. Grupul care 
înaintează cerinţe, reclamaţii şi se poziţi-
onează în calitate de victimă a condiţiilor 
descrise de membrii lui, se numeşte grup 
de interese. În acest fel, „...în înaintarea 
cerinţelor, indignarea publică, adică acti-
vitatea discursivă care creează problema 
socială, cu necesitate se utilizează cuvinte 
din vocabularul moral. Cerinţele – repre-
zintă un fenomen normativ. Agenţii soci-
ali nu îşi exprimă doar nemulţumirea sau 
indignarea şi implică nu numai noţiunile 
„comod” sau „profitabil”, ci vorbesc despre 
„dreptate” şi/sau „umanitate”. Indignarea 
morală, judecăţile de valoare şi conflictul 
de valori – sunt unul din „ingredientele 
de bază” a problemei sociale” [20, p. 58]. 
Productivitatea confruntărilor rezultă din 
faptul că conflictele scot în evidenţă pro-
blemele sociale, rezolvarea cărora duce la 
schimbare şi dezvoltare.  

În concluzie, menţionăm faptul că toa-
te aceste abordări analizate mai sus se 
completează reciproc şi sunt importante 
pentru înţelegerea cât mai realistă a situa-
ţiilor de conflict din administraţia publică, 
care se manifestă în relaţiile sociale, atât 
la nivel organizaţional cât şi societal. 

Abordarea constructivă în soluţiona-
rea conflictelor. Reieşind din examinarea 
diverselor perspective privind conflictul, 
ajungem la concluzia că este esenţial să 
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dezvăluim procesul de generare şi soluţio-
nare a problemelor, care produce la parti-
cipanţi comportamente de conflict, să pre-
cizăm caracterul acţiunilor întreprinse şi a 
modului de percepţie diferit al subiecţilor 
privind situaţia conflictuală. Considerăm 
că în procesul de rezolvare a problemelor 
care generează la participanţi comporta-
mente de conflict, este esenţial să anali-
zăm mediul comunicaţional, în condiţiile şi 
sub influenţa căruia apar, iau amploare şi 
se soluţionează conflictele.    

Procesul conflictual începe de la o pro-
blemă de interdependenţă, ambiguitate 
sau insuficienţă şi escaladează până la 
punctul în care procesul conflictual în sine 
devine o problemă în plus. „Orice conflict 
porneşte de la o problemă, care generea-
ză la participanţi comportamente de con-
flict (reale sau dorite) extrem de comple-
xe, comportamente orientate, de regulă, 
spre un rezultat” [14, p. 20]. Rezultatele 
sunt consecinţele comportamentului 
părţilor, stările finale ale beneficiilor sau 
costurilor părţilor implicate în conflict. „În 
afară de problema conflictului, persoana 
percepe, sesizează, observă semnele con-
flictului în trei localizări: la sine, la celălalt, 
în relaţia interpersonală. Emoţiile sunt 
inerente conflictului. Distingem astfel un 
aspect expresiv al conflictelor şi unul ori-
entat spre rezultat. Eforturile de tratare a 
componentei expresive nu dau rezultate 
dacă partenerii de conflict sau o terţă par-
te nu-i oferă sprijin persoanei, ocupându-
se de emoţiile sale. Acţiunea poate avea 
un caracter constructiv/cooperant ori, 
dimpotrivă, distructiv/competitiv [14, p. 
22-23]. Astfel, sursa conflictului o repre-
zintă conţinutul obiectiv al unei proble-
me, iar componenta emoţională inerentă 
conflictului nu permite evaluarea raţiona-
lă a situaţiei conflictuale. 

Conflictul este un element inerent în 
comunicare, deoarece oamenii percep 
lucrurile în mod diferit, „...două persoane, 

care privesc un lucru identic pot avea pă-
reri diferite, având totuşi amândouă drep-
tate” [3, p. 12]. Aceasta nu înseamnă că 
faptele nu există, ci că le percepem dintr-
un alt punct de vedere. „Cu toţii, fiecare în 
parte, credem că vedem lucrurile aşa cum 
sunt, că suntem obiectivi. Dar nu e cazul. 
Chiar deloc. Vedem lumea nu aşa cum 
este, ci aşa cum suntem noi – sau cum 
am fost condiţionaţi s-o vedem” [3, p. 16]. 
Conform lui Stephen Covey, pe măsură ce 
indivizii devin mai conştienţi de paradig-
mele lor fundamentale, de preconcepţiile 
lor şi de gradul în care au fost influenţaţi 
de experienţa din trecut, vor deveni mai 
atenţi faţă de nevoile celorlalţi, vor ascul-
ta mai activ şi vor fi mai deschişi la modul 
diferit de percepţie a lucrurilor. 

În procesul de comunicare, emoţiile 
sunt legate de particularităţile obiective 
ale problemei. Preferinţa fiecărei părţi 
pentru o perspectivă şi/sau poziţie anu-
me poate complica situaţia conflictuală, 
mai ales atunci când persoanele se iden-
tifică cu poziţia sa. Când o persoană eva-
luează o situaţie ca fiind nedreaptă sau 
prezentând un obstacol în calea propriei 
bunăstări, aceasta trăieşte stări emoţiona-
le, care se transformă în comportamente 
de conflict. 

Reacţiile emoţionale agresive se pot 
manifesta prin: „agresivitate fizică, uti-
lizarea forţei îndreptate împotriva unei 
persoane; agresivitate indirectă, acţiuni 
îndreptate indirect împotriva unei persoa-
ne, cum ar fi bârfele, glumele sarcastice şi 
acţiuni ce nu sunt îndreptate spre o per-
soană anume, cum ar fi exploziile de furie; 
agresivitate verbală, de la atac la adresa 
caracterului sau competenţei unei per-
soane, la insultă, tachinare sau ameninţa-
re; iritare, izbucniri de mânie; negativism, 
acţiuni îndreptate de obicei împotriva 
autorităţii unei persoane, este un mod de 
comportament al opoziţiei” [16, p. 10-11]; 
dar şi resentimente, cauzate de sentimen-
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tul de amărăciune şi furie, invidie şi ură; 
suspiciune, prudenţă şi neîncredere în oa-
meni; sentimentul de vinovăţie, senzaţia 
de a fi procedat greşit şi altele. Tendinţa 
de a recurge la acţiuni de constrângere, 
violenţă verbală, fizică sau morală a cel 
puţin unei părţi aflate în conflict este un 
fenomen care se amplifică, ducând la es-
caladarea conflictului iniţial. 

Nivelul înalt de agresivitate nu per-
mite părţilor implicate într-un conflict să 
evalueze situaţia conflictuală dintr-o per-
spectivă raţională şi să comunice eficient. 
Atunci când este atacat sistemul percep-
tiv, are loc defensiva perceptivă – nega-
rea, evitarea, dezvoltarea „rezistenţei”. 
Uneori, diferenţele în modul de percep-
ţie asupra unor probleme pot lua forma 
judecării celorlalţi cu privire la caracterul 
lor, motivele şi intenţiile acestora. Cealal-
tă persoană este văzută ca o problemă. 
În această situaţie este important să fie 
separate persoanele de problemă. Dacă 
nu direct, atunci indirect, cu ajutorul unei 
părţi terţe, participanţii la conflict trebuie 
să conştientizeze faptul că obiectivul lor 
este să soluţioneze problema şi nu să lup-
te între ei. 

Cel mai adesea conflictul este perce-
put ca o ameninţare a bunăstării, însă, 
prin recunoaşterea faptului că timpul şi 
energia sunt pierdute într-o dezbatere 
fără finalitate, apare necesitatea de gesti-
onare eficientă şi orientare a indivizilor şi/
sau a grupurilor spre schimbarea situaţi-
ei de confruntare. În cele ce urmează ne 
vom referi la stilurile comportamentale în 
gestiunea conflictelor, care explică reac-
ţiile inevitabile pe care le au indivizii sau 
grupurile în situaţiile conflictuale. 

În descrierea principalelor stiluri de 
gestionare a conflictelor, cel mai des este 
utilizat modelul elaborat de Kenneth 
Thomas şi Ralph Kilmann, pentru a ilus-
tra opţiunile pe care le avem atunci când  
gestionăm conflictul. „Modelul are două 

dimensiuni. Prima dimensiune este le-
gată de reacţiile la conflict, bazate pe 
încercarea individului de a obţine ceea 
ce îşi doreşte. Autorii modelului numesc 
aceste opţiuni de încredere în sine. Cea-
laltă dimensiune este legată de reacţiile la 
conflict bazate pe preocuparea de a-i aju-
ta pe ceilalţi să obţină ceea ce îşi doresc, 
Thomas şi Kilmann numesc aceste opţiuni 
de cooperare” [1]. Modelul are cinci tipuri 
principale de reacţii la conflict. 

Competiţia – reprezintă utilizarea forţei 
de constrângere pentru a realiza proprii-
le interese în detrimentul celuilalt, mini-
malizând cooperarea. Strategia câştig/
pierdere este o abordare autoritară şi se 
aplică prin impunerea voinţei de pe pozi-
ţia de putere. Soluţionarea conflictelor în 
instanţele de judecată se realizează con-
form principiului câştig/pierdere. Compe-
tiţia contribuie la realizarea performanţei, 
însă are şi efecte adverse, deoarece învin-
sul de azi poate refuza să coopereze mâi-
ne. Astfel, dacă ambele părţi nu câştigă, 
ambele sunt în pierdere.

Acomodarea – reprezintă capacitatea 
redusă de a urmări interesele proprii şi co-
operare cu oponentul în vederea realizării 
intereselor acestuia. Strategia pierdere/
câştig  rezidă în nevoia de a fi pe placul 
celorlalţi, de a fi acceptat pentru a obţine 
un credit social şi aprobarea celor din jur. 
Individul orientat să cedeze nu-şi mani-
festă sentimentele şi convingerile. 

Evitarea – reprezintă capacitatea redu-
să de afirmare a intereselor proprii şi coo-
perarea slabă cu cealaltă parte. Strategia 
pierdere/pierdere reprezintă diferite for-
me de reprimare, prin care se ignorează 
problema sau se amână reacţia.

Compromisul – combină satisfacerea 
interesului propriu şi satisfacerea intere-
selor celuilalt în anumite proporţii. Stra-
tegia câştig/pierdere din ambele părţi, 
reiese din ideea că dacă nu putem face 
o „plăcintă” să fie mai mare, atunci o îm-
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părţim în mod egal. Dezavantajul constă 
în faptul că deşi dă impresia de corectitu-
dine, fiecare şi-ar dori să obţină mai mult. 

Cooperarea – maximizează atât inte-
resul propriu, cât şi satisfacerea nevoilor 
celorlalţi. Strategia câştig/câştig decurge 
din convingerea că în orice conflict trebu-
ie să existe o soluţie reciproc avantajoa-
să şi rezultă din încrederea în partenerul 
de conflict. În procesul de comunicare, 
obiectivul fiecărei părţi este de a înţele-
ge punctul de vedere al celuilalt pentru 
a se lua o decizie consensuală. Deşi apli-
carea strategiei câştig/câştig consumă 
mult timp şi efort, aceasta oferă posibili-
tăţi de sporire a realizărilor pozitive şi de 
dezvoltare.

În conformitate cu ideile prezentate 
mai sus, deducem ideea că stilurile princi-
pale de gestiune a conflictelor şi modurile 
de reacţie la conflict a indivizilor şi grupu-
rilor, pot fi divizate în două strategii: pasi-
vă şi activă. Strategia pasivă de comporta-
ment, de acţiune şi comunicare în situaţia 
de conflict este văzută ca un model de 
adaptate, care se poate realiza la rândul 
său prin două forme: evitarea interacţi-
unii, ce poate oferi o oarecare reducere 
a tensiunii, însă în realitate nu schimbă 
situaţia, aşa că eficienţa sa este limitată; 
şi acomodarea, văzută ca un refuz de a 
promova propriile interese şi obiective, 
cedare, un semn de slăbiciune, ce nu pre-
vesteşte nimic bun pentru viitoarele inter-
acţiuni. 

Strategia activă de comportament, spre 
deosebire de cea pasivă, este orientată 
spre schimbarea mediului de acţiune şi co-
municare şi se manifestă prin două forme: 
distructivă, caracterizată prin confruntare, 
reacţii emoţionale agresive îndreptate îm-
potriva celuilalt sau îndreptate spre sine 
însuşi, dezorganizare, căutare impulsivă şi 
spontană a soluţiilor, ceea ce conduce la 
stabilirea unor relaţii de neîncredere între 
oponenţi, scăderea performanţei şi nedo-

rinţa celui învins să coopereze pe termen 
lung; constructivă, caracterizată prin co-
laborare în speranţa obţinerii unui acord 
integrativ, care să satisfacă interesele am-
belor părţi, căutare creativă a soluţiilor de 
tip câştig/câştig, în care nu se pleacă de 
la faptul că cineva trebuie să piardă ceva, 
ci dimpotrivă, colaborarea ca practică de 
rezolvare a problemelor aduce beneficii 
ambelor părţi, reuşeşte să sporească reali-
zările şi productivitatea.

În concluzie, menţionăm că strategiile 
de soluţionare a conflictelor presupun câ-
teva variante de acţiune, cum ar fi evitarea 
de a participa în conflict şi adaptarea la si-
tuaţia conflictuală, o luptă deschisă, cu un 
rezultat incert şi negocierea. Gestionarea 
constructivă a conflictului se realizează 
prin transformarea situaţiei conflictuale 
curente în rezultate productive, ţinând 
cont de anumite principii: percepţia clară 
şi judecata obiectivă; conştientizarea pro-
priilor reacţii, comportamente şi controlul 
acestora; abilitatea de a analiza şi a pune 
în balanţă diferite puncte de vedere şi po-
ziţii; câştig/câştig; deschidere faţă de alţii. 
Deci, pentru a soluţiona conflictele în mod 
constructiv, este necesar de a aplica aceste 
principii în situaţiile conflictuale concrete.

Reflecţii asupra metodelor de me-
diere: medierea de rezolvare a proble-
melor şi/sau medierea transformativă. 
În teoria şi practica contemporană se dis-
ting mai multe metode de mediere, dintre 
care două sunt mai larg aplicate – medi-
erea de rezolvare a problemelor şi medi-
erea transformativă. Principala diferenţă 
dintre acestea constă în modul în care 
este conceptualizat conflictul. Medierea 
orientată spre rezolvarea problemei părţi-
lor aflate în conflict are în centrul preocu-
părilor analiza problemei din perspectiva 
nevoilor şi intereselor aparent incompati-
bile şi focusarea atenţiei pe găsirea unor 
soluţii, astfel încât nevoile şi/sau intere-
sele ambelor părţi să poată fi satisfăcute 
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simultan. Medierea transformativă este 
orientată spre restabilirea relaţiilor dintre 
părţile aflate în conflict, iar „transforma-
rea” părţilor în urma medierii presupune 
schimbarea imaginii de sine, imaginii des-
pre celălalt şi a percepţiei despre proble-
mele în dezbatere.

Medierea de rezolvare a problemelor 
sau „orientarea spre soluţionare”, are ca-
racteristici definitorii, care exprimă faptul 
că atunci când există un conflict, există o 
problemă, iar problema derivă din incom-
patibilitatea reală sau imaginară a nevoi-
lor şi intereselor părţilor. Mediatorul eva-
luează situaţia conflictuală şi ajută părţile, 
prin reformularea poziţiilor, să conceptua-
lizeze problema. „În timp ce unii mediatori 
permit părţilor să se autodetermine şi să 
acţioneze în ritmul lor, controlând astfel 
în mare parte procesul, alţii sunt destul de 
directivi în abordarea lor. Pe lângă faptul 
că definesc şi controlează procesul, ei pot 
controla şi conţinutul discuţiilor. Aceştia 
vor încerca să restrângă atenţia părţilor 
la domenii de acord şi/sau înţelegere re-
ciprocă şi probleme „rezolvabile”, evitând 
în acelaşi timp, zonele de dezacord în care 
consensul este mai puţin probabil. Cu toa-
te că în teorie toate deciziile sunt lăsate 
pe seama părţilor, mediatorii de rezolvare 
a problemelor joacă adesea un rol impor-
tant în crearea condiţiilor de soluţionare 
şi obţinere a acordului părţilor” [12]. Me-
diatorul poate veni cu anumite sugestii, 
în calitate de recomandare, şi stabileşte 
termene-limită de trecere de la o etapă la 
alta pentru a se ajunge la un acord. 

Medierea transformativă este o metodă 
axată pe interacţiunea dintre părţi, obiec-
tivul principal al căreia este „transforma-
rea”, o schimbare fundamentală de atitu-
dine şi/sau comportament individual şi a 
relaţiilor dintre părţile aflate în conflict. 
„Abordarea transformativă a medierii nu 
urmăreşte rezolvarea problemei imediate, 
ci mai degrabă abilitarea şi recunoaşterea 

reciprocă a poziţiilor părţilor implicate. 
Împuternicirea înseamnă a permite păr-
ţilor să-şi definească propriile probleme 
şi să caute soluţii pe cont propriu. Recu-
noaşterea înseamnă a permite părţilor 
să vadă şi să înţeleagă punctul de vede-
re al celuilalt - să înţeleagă cum definesc 
problema şi de ce caută soluţia pe care 
o produc. (Trebuie menţionat că, văzând 
şi înţelegând, nu constituie un acord cu 
aceste opinii). Adesea, împuternicirea şi 
recunoaşterea deschid calea pentru o so-
luţionare reciproc acceptabilă, dar aceas-
ta este doar un efect secundar” [13]. Deci, 
împuternicirea înseamnă atât dezvoltarea 
abilităţilor participanților de a lua decizii 
mai bune – decizii clare şi deliberate, cât 
şi formarea unui simţ al propriei valori, a 
forţei şi a capacităţilor de a face faţă pro-
blemelor vieţii. Recunoaşterea ia în con-
sideraţie perspectiva, opiniile şi experi-
enţele celuilalt, foloseşte empatia, deţine 
capacitatea şi disponibilitatea părţilor de 
a se raporta la ceilalţi într-un mod mai în-
ţelegător şi mai atent. 

Atunci când se pierde echilibrul so-
cial şi apare un gol între părți, se pierde 
încrederea în sine şi capacitatea de coo-
perare. Schimbările pozitive, care au loc 
în procesul de mediere, sunt: lărgirea 
posibilităților personale, ceea ce înseam-
nă restabilirea autostimei, a capacității de 
a lua decizii şi de a rezolva problemele, 
datorită căreia fiecare parte îşi valorifi-
că capacitățile, acționează cu forțe pro-
prii şi încredere în sine; recunoaşterea, 
înseamnă conştientizarea, înțelegerea 
şi bunăvoința față de situația celuilalt şi 
a punctului lui de vedere. Aceste două 
schimbări sunt interdependente şi nu se 
pot efectua separat. Obiectivul principal 
al mediatorului transformativ este de a-şi 
aduce contribuția la realizarea schimbări-
lor [18, p. 44-45].

În concluzie, opinăm că diferenţa între 
cele două metode de mediere prezentate 
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mai sus, constă în faptul că medierea de 
rezolvare a problemelor este o orienta-
re pe termen scurt – de rezolvare a pro-
blemei specifice concrete, iar medierea 
transformativă are drept obiectiv solu-
ţionarea problemei de relaţie pe termen 
lung.  Rolul mediatorului de rezolvare a 
problemei este de a evalua poziţiile părţi-
lor în atingerea acordului, fiind dispus să 
ofere propriile judecăţi cu privire la înţe-
lepciunea soluţiilor propuse de părţi, iar 
rolul mediatorului transformativ este să 
asculte activ, să reacţioneze şi să stimule-
ze dialogul, acordând atenţie interacţiunii 
dintre părţi şi efectuării schimbărilor în 
conştiința participanţilor la procedura de 
mediere. În practică, procesul de mediere 
devine mai eficient, atunci când se spriji-
nă pe fiecare dintre aceste metode. 

Rolul medierii în schimbarea orga-
nizaţională şi dezvoltarea personală 
a funcţionarilor publici. Rezistenţa la 
schimbare a funcţionarilor publici creşte 
pe măsură ce scade posibilitatea comu-
nicării eficiente. Dacă subiecţii schimbă-
rii – funcţionarii publici, nu înţeleg la ce 
serveşte dezvoltarea de parteneriate şi 
dialogul social, care este rostul incluziunii 
sociale, cum pot fi gestionate mai bine pe-
tiţiile şi nemulţumirile cetăţenilor, cu alte 
cuvinte, dacă ei nu înţeleg sensul schim-
bărilor, nu au suficiente informaţii, atunci 
rezistenţa la schimbare va fi semnificativă. 
Cel mai adesea, imobilismul funcţionari-
lor publici se asociază cu intoleranţa, care 
face dificilă orice schimbare. 

Toleranţa este o calitate morală a per-
sonalităţii, ce presupune capacitatea de 
a vedea dintr-o altă perspectivă propria 
sa poziţie într-o dezbatere, abilitatea de 
a recunoaşte existenţa unor puncte de 
vedere diferite asupra unor probleme, 
şi aplicarea în practică a acestei abilităţi, 
manifestarea respectului faţă de convin-
gerile, argumentele, sentimentele şi po-
ziţia celuilalt, în corelaţie cu predispoziţia 

de a schimba poziţiile din ambele părţi în 
rezultatul dialogului critic.

Modele de toleranţă ale funcţionari-
lor publici sunt: „toleranţa ca indiferenţă 
faţă de păreri şi practici diferite, deoarece 
acestea sunt considerate neimportante în 
raport cu problemele sociale; toleranţa ca 
imposibilitate de înțelegere reciprocă ce 
presupune respectarea modului de gân-
dire şi de acţiune diferit, însă, interacţiu-
nea nu este posibilă din cauza că nu sunt 
înţelese credinţele şi valorile celuilalt; 
toleranţa ca îngăduinţă faţă de vulnera-
bilitatea celuilalt, adică obligaţia de a fi 
răbdător cu cei care au păreri diferite, dar 
care nu au capacitatea de a şi le promova, 
deşi aceştia sunt înţeleşi, nu are sens să se 
intre în discuţie; toleranţa ca posibilitate 
de lărgire a experienţei personale şi dia-
log critic apare ca manifestare a respec-
tului faţă de poziţia celuilalt în corelaţie 
cu predispoziţia de schimbare a poziţiilor 
din ambele părţi în urma dialogului critic” 
[21, p. 46-54]. Astfel, formarea toleranţei 
funcționarilor publici ca posibilitate de 
lărgire a experienței personale presu-
pune învățare prin acumularea unei noi 
experiențe şi aplicarea dialogului critic cu 
scopul de a efectua schimbările necesare 
în administrația publică. 

 În domeniul administraţiei publice, 
majoritatea schimbărilor sunt promovate 
de sus în jos şi îmbracă forma unor ordine 
emise de către managementul organiza-
ţional sau guvernamental. Funcţionarii 
publici îşi desfăşoară activitatea pe baza 
unor regulamente şi proceduri formaliza-
te. Sarcina lor principală este de a se ori-
enta în labirintul de reguli scrise, uneori 
scăpând din vedere faptul că autorităţile 
publice sunt create pentru a veni în spriji-
nul şi în folosul cetăţenilor. În cadrul orga-
nizaţiilor formale, birocratice, angajaţii au 
posibilităţi reduse de a ieşi din standard 
prin iniţiative personale, evită să manifes-
te iniţiativă în soluţionarea problemelor 
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concrete şi preferă să se acomodeze la si-
tuaţia existentă. 

Pentru a obţine performanţa este im-
portant ca strategiile, programele şi ac-
tivităţile să fie concepute astfel, încât să 
le amintească angajaţilor de ceea ce este 
cu adevărat important. Aceasta se face cu 
scopul de a evita gândirea de grup, care 
se manifestă atunci când angajaţii sunt 
puternic implicaţi într-un grup coeziv, iar 
dorinţa lor de a menţine consensul este 
mai mare decât motivaţia de a cerceta 
realist alternativele într-un proces decizi-
onal. „Absenţa totală a controversei poate 
fi la fel de dăunătoare, o dată ce puncte 
de vedere alternative cu privire la rezolva-
rea unor probleme organizaţionale, care 
sunt foarte relevante pot să nu mai iasă 
niciodată la suprafaţă. O astfel de absen-
ţă a controversei este parţial responsabi-
lă pentru efectul de gândire de grup şi în 
multe cazuri contribuie şi la escaladarea 
angajamentului faţă de un curs eşuat al 
acţiunii” [6, p. 376]. Pentru a evita astfel 
de decizii colective inadecvate, care im-
plică costuri precum resursele şi timpul 
irosit, fluctuaţia mare de personal, ne-
mulţumirea beneficiarilor de servicii şi 
altele, se cere o schimbare în conştiința 
funcționarilor publici. Un grup în care 
membrii sunt deschişi unii faţă de ceilalţi, 
dezbat cu interes problemele importante, 
adoptă decizii clare, chiar dacă iniţial au 
avut divergenţe de opinii, şi îşi îndreaptă 
atenţia spre binele colectiv, are mai multe 
şanse să obţină performanţa.

Dialogul social, obiectivul căruia este 
înţelegerea şi respectul reciproc, semnifi-
că faptul că factorii de interes convin să 
respecte interesele fiecărei părţi şi iau în 
considerare nevoile şi interesele fiecăruia 
în procesul de luare a deciziilor. Structu-
rile de participare intersectoriale pentru 
rezolvarea problemelor sociale se înteme-
iază pe ideea că trebuie să existe un par-
teneriat între toate organizaţiile relevante 

şi componentele comunităţii, care să iden-
tifice vulnerabilităţile sociale şi să planifice 
acţiuni pentru a le reduce, însă în practică 
apar mai multe probleme de cooperare. 
Este evident faptul că lipsa de critică şi de 
dezbare a problemelor existente în socie-
tate, cooperarea slabă între organizațiile 
publice, reprezintă un factor de stagnare 
al autorităților publice şi celelalte instituții 
publice, în timp ce mediul extern al acesto-
ra este într-o continuă schimbare. 

Etapa contemporană se caracterizează 
printr-un proces amplu de multiplicare 
şi diversificare a formelor de organizare 
a vieţii sociale şi prin apariţia unor noi 
modalităţi de acţiune, necesare pentru a 
rezolva problemele ce apar în societate. 
„Felul în care încercăm să rezolvăm pro-
blemele curente ale organizaţiilor pare 
adeseori să înrăutăţească lucrurile, în loc 
să le îmbunătăţească. Majoritatea orga-
nizaţiilor au trecut prin numeroase runde 
de schimbare: fuziuni, centralizări şi des-
centralizări, noi sisteme IT, noi declaraţii 
de misiune, noi sisteme ale indicatorilor 
de performanţă sau noi sisteme de stimu-
lente. Sentimentul este că am întins prea 
mult coarda, în modul actual de conduce-
re a organizaţiilor, iar aceste reţete clasice 
par adeseori să facă parte din problemă, 
nicidecum din soluţie” [7, p. 26]. Anali-
zând limitele modelului organizaţional 
actual şi posibilitatea apariţiei unui nou 
model, Frederic Laloux se întreabă în lu-
crarea sa, Organizaţia reinventată, dacă „...
este realmente posibil să creăm organi-
zaţii apte să valorifice potenţialul uman? 
Cum ar arăta organizaţiile de acest fel? 
Cum le aducem la viaţă?” [7, p. 26]. Ase-
menea noţiuni cum ar fi conştiinţa uma-
nă, nevoile umane, dezvoltarea cognitivă, 
dezvoltarea morală, cultura, valorile spiri-
tuale şi altele ar trebui să facă parte din 
noul model organizaţional, dacă ne dorim 
să facem faţă problemelor acute ale con-
temporaneităţii.
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Găsirea metodelor de schimbare orga-
nizaţională înseamnă găsirea unor moda-
lităţi de rezolvare a problemelor sociale. 
Fiind un sistem deschis, organizaţia inter-
acţionează cu mediul său extern, adaptân-
du-se, schimbându-se şi dezvoltându-se. 
Abordarea mai nouă din sfera organizaţii-
lor, cunoscută sub denumirea „organizaţii-
lor care învaţă”, se sprijină pe ideea că acele 
organizaţii care învaţă reuşesc să facă faţă 
dinamicii permanente a mediului intern şi 
extern. Iar învăţarea reprezintă o schimba-
re relativ permanentă în potenţialul com-
portamental, atât cel individual şi de grup, 
cât şi organizațional şi apare ca urmare a 
practicii sau experienţei.

Pentru a lua decizii corecte şi a obţine 
succesul este indispensabil ca funcţiona-
rii publici să posede cunoştinţe şi abilităţi 
de soluţionare constructivă a conflictelor, 
demonstrând capacitatea de a rezolva 
problemele sociale şi oferind siguranța 
că au de câştigat toţi factorii de interes: 
colegii, beneficiarii serviciilor publice, şi/
sau actorii individuali ai politicilor publi-
ce (Preşedintele ţării, cetăţeni) şi actorii 
colectivi (reprezentanţii Parlamentului şi 
Guvernului). În căutarea unor metode de 
obţinere a performanţei şi de înţelegere a 
rolurilor diverselor părţi interesate (stake-
holders), poate fi aplicat principiul câştig/
câştig.

Un renumit cercetător în domeniul ad-
ministrării, Stephen R. Covey, analizează 
dimensiunile principiului câştig/câştig 
în lucrarea sa excepţională Eficienţa în 7 
trepte sau un abecedar al înţelepciunii. 
„Soluţiile de tip câştig/câştig nu pot fi 
aplicate decât prin demersuri de tip câş-
tig/câştig – scopul e unul şi acelaşi cu mij-
loacele. Principiul câştig/câştig nu este o 
tehnică personală. Este o paradigmă glo-
bală a interelaţiilor umane” [3, p. 31]. 

Cele cinci dimensiuni ale principiului 
câştig/câştig după Stephen Covey sunt: 
caracterul, format din integritate, matu-

ritate (exprimarea sentimentelor şi con-
vingerilor în mod curajos, ţinând cont 
de sentimentele şi convingerile altora) şi 
mentalitatea abundenţei (ideea conform 
căreia „există îndeajuns pentru fiecare”); 
relaţiile, întemeiate pe încrederea recipro-
că; acordurile, fondate pe trecerea de la 
luarea de poziţii la parteneriat, inclusiv în 
prestarea de servicii,  sistemele, capabile 
să transforme situaţiile de concurenţă ste-
rilă în situaţii de cooperare; şi metodele, în 
căutarea unor soluţii la problemele socia-
le fiind necesar de a privi problema dintr-
un alt punct de vedere, de a asculta activ 
pentru a înţelege nevoile şi preocupările 
celorlalţi la fel de bine ca şi pe cele proprii, 
identificarea şi determinarea rezultatelor 
care ar fi o soluţie pe deplin acceptată, 
căutarea unor noi opţiuni de activitate, în 
vederea obţinerii unor noi rezultate. Me-
todele trebuie aplicate pentru a înţelege 
problemele specifice dintr-un domeniu 
[3]. Aplicarea principiului câştig/câştig 
ar contribui la efectuarea schimbărilor în 
mentalitatea funcționarilor publici şi for-
marea caracterului bazat pe integritate, 
maturitate şi mentalitatea abundenței. 
Relațiile de încredere între factorii de in-
teres din administrația publică şi acor-
durile de parteneriat sunt la ordinea de 
zi, iar prin aplicarea metodelor, menite 
să se înţeleagă problemele specifice din 
domeniul administrației publice, s-ar 
efectua schimbările necesare în sistemul 
administrației publice, deoarece prin apli-
carea acestui principiu are loc o transfor-
mare a modului de gândire şi de acțiune 
atât a indivizilor, cât şi a grupului uman.

„Abordarea constructivă a conflictelor 
devine posibilă datorită tehnicii medierii. 
Aceasta poate fi de succes chiar şi atunci, 
când părțile sunt în impas, nu pot avan-
sa independent şi nu comunică între ele. 
Mediatorii ascultă problemele tuturor 
participanților, le oferă posibilitatea să-
şi exprime sentimentele şi contribuie la 
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identificarea intereselor reale ale părților 
din conflict. Ei restabilesc şi întăresc legă-
turile directe dintre părțile în dispută. Da-
torită acestui fapt, părțile află despre pro-
blemele reale, sentimentele şi interesele 
celeilalte părți. În spațiul sigur al acestui 
dialog, indivizii pot să-şi dezvolte încre-
derea reciprocă şi, în final, să lucreze în 
comun asupra deciziilor la problemele lor. 
Scopul este acordul, pe care îl semnează 
şi îl execută părțile din conflict” [17, p. 14].  

Fiecare poate câştiga, afirmă Helena 
Cornelius şi Shoshana Faire, iar avantaje-
le abordării câştig/câştig sunt acelea că 
„descoperiţi soluţii mai bune; relaţiile se 
îmbunătăţesc şi se consolidează; când 
ambele persoane câştigă, ambele susţin 
soluţia” [2, p. 31]. Conflictele abordate 
constructiv evită situaţiile de stagnare, 
elimină tensiunile şi facilitează efectua-
rea schimbărilor. „Medierea ajută ambele 
părţi să dobândească ceea ce le este ne-
cesar. Procesul medierii relevă modul în 
care capacităţile de rezolvare a probleme-
lor garantează o mai bună conduită faţă 
de diferenţele dintre oameni” [2, p. 247].  

În concluzie, medierea poate maximiza 
şansele gestionării constructive a conflic-
telor prin evitarea escaladării violente a 
conflictului şi aplicarea principiului câş-
tig/câştig. Acest principiu reflectă impor-
tanţa conflictului ca generator al unui 
comportament de tip explorator şi proac-
tiv, atât de necesar în procesul de moder-
nizare a serviciilor publice şi transformare 
reală a administraţiei publice. 

Importanţa promovării medierii în 
administraţia publică. Medierea ca mo-
dalitate benevolă de soluţionare a con-
flictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei 
persoane terţe, specializate în calitate de 
mediator, este o activitate inovativă, care 
necesită o trecere de la idee la aplicaţie 
în administraţia publică. Cu scopul de a 
reglementa medierea, Parlamentul Repu-
blicii Moldova a adoptat Legea cu privire 

la mediere nr. 134/2007, modificată ulte-
rior prin Legea nr. 137/2015 [8]. Legea ne 
oferă un model al medierii conflictelor, 
iar mijloacele de executare a legii sunt, 
în mare măsură, lăsate la alegerea admi-
nistraţiei. Constatăm că deşi legea a fost 
adoptată în urmă cu mai mult de un de-
ceniu, se manifestă unele impedimente în 
aplicarea prevederilor legale [11]. 

Orice schimbare, inclusiv cea de aplica-
re a medierii, indiferent de cât de bine a 
fost gândită, generează multiple proble-
me în implementare. Responsabilitatea 
instituţională pentru eficientizarea medi-
erii aparţine Guvernului, care are obiecti-
vul de a identifica gradul de executare a 
legii, a cauzelor care generează inaplica-
bilitatea actului normativ şi de a evalua 
eficienţa actului normativ din punct de 
vedere al resurselor materiale, financiare 
şi umane, inclusiv consecinţele reglemen-
tării exprimate în costuri şi beneficii.  Acţi-
unea administrativă nu poate fi redusă la 
rolul de executant mecanic al voinţei po-
litice, iar evaluarea, revizuirea şi propune-
rea de recomandări pentru îmbunătăţirea 
practicilor curente este un domeniu de 
competenţă managerială a funcţionarilor 
publici de conducere. Profesionalismul 
funcţionarilor publici le permite acestora 
să protejeze calitatea medierii. 

Introducerea medierii în sistemul ad-
ministraţiei publice necesită înţelegerea 
mecanismului de funcţionare a medierii 
şi a practicilor profesionale pentru a asi-
gura servicii de mediere calitative. Cu sco-
pul de a identifica posibilităţile de îmbu-
nătăţire a practicilor de mediere din ţara 
noastră şi de a stabili un set de reguli cla-
re pentru toţi participanţii la procesul de 
mediere, se cere monitorizarea şi evalu-
area modelului actual al medierii cu sco-
pul de a acumula datele necesare pentru 
elaborarea unor politici şi regulamente de 
implementare.  

La această etapă incipientă de dez-
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voltare a instituţiei medierii în Republica 
Moldova, este nevoie de susţinerea auto-
rităţilor publice în crearea de programe 
şi de standarde pentru formarea de spe-
cialitate a mediatorilor, care să ofere ser-
vicii de mediere în administraţia publică. 
Din informaţia plasată pe pagina web a 
Consiliului de mediere cu referire la bu-
nele practici, unde se descrie Sistemul de 
asistenţă juridică garantată de stat din 
Olanda, care prestează servicii de medi-
ere beneficiarilor şi sunt plătiţi de către 
stat, aflăm că în jur de 600 fac parte din 
sistemul de asistenţă juridică garantată 
de stat. Din numărul total de mediatori, 
(aproximativ 2500), 25% sunt jurişti, iar re-
stul 75% au alte profesii, şi se specifică că 
şi funcţionarii publici activează în calita-
te de mediatori, „la Institutul de Mediere 
din Olanda sunt înregistraţi în jur de 500 
funcţionari publici care activează în do-
meniul fiscal, armată, alte domenii ale ad-
ministraţiei publice. Sarcina acestora este 
medierea conflictelor din domeniul său 
specific de activitate, prin aceasta redu-
când numărul adresărilor la instanţele de 
judecată şi majorând gradul de satisfac-
ţie a beneficiarilor serviciilor publice” [4]. 
Drept urmare, pentru a asigura efectuarea 
unei medieri eficace, imparţiale şi com-
petente faţă de părţi, este indispensabil 
ca mediatorii să beneficieze de formarea 
iniţială şi continuă, să obţină experienţă, 
inclusiv prin medierea cazurilor prin co-
mediere împreună cu colegii mai experi-
mentaţi. Deşi mediatorul nu are rolul de a 
oferi consultanţă într-un domeniu, cunoş-
tinţele de specialitate îi permit mediato-
rului să înţeleagă imaginea de ansamblu 
şi să conducă procesul de mediere în mod 
responsabil. Mediatorii specializaţi şi or-
ganizaţiile de mediatori create cu scopul 
de a activa în domeniul administraţiei pu-
blice au nevoie de sprijinul administrativ 
şi profesional necesar. 

Medierea ţine de activităţile de rela-

ţii cu publicul şi are menirea de a facilita 
acordul politicilor, acţiunilor, produselor 
şi angajamentelor autorităţilor publice şi 
a celorlalte instituții publice cu aşteptări-
le comunităţilor şi a beneficiarilor servi-
ciilor publice. În ceea ce priveşte modul 
de organizare şi de funcţionare a organi-
zaţiilor de mediere, acestea colaborează 
cu departamentele de relaţii cu publicul 
şi cele juridice, în scopul selectării cazu-
rilor de mediere. Cazurile mediate con-
tribuie la o mai bună cunoaştere a unor 
aspecte legate de organizare şi comu-
nicare din cadrul autorităţilor publice şi 
a celorlalte instituții publice, care pot fi 
îmbunătăţite.

Este evident faptul că nu putem spori 
accesul la serviciile de mediere în admi-
nistraţia publică, dacă funcţionarii publici 
au o atitudine rezervată faţă de procedu-
ra de mediere. Prin urmare, sunt necesa-
re acţiuni de sensibilizare şi informare a 
funcţionarilor publici şi a altor cetăţeni 
cu privire la instituţia medierii. În acest 
scop sunt oportune sesiunile de formare 
şi informare, organizarea unor conferinţe, 
ateliere de lucru, elaborarea unor ghi-
duri practice, a unor spoturi publicitare 
şi altele, pentru a oferi o informaţie mai 
completă despre procesul de mediere şi 
practicile profesionale, ţinând cont de 
specificul autohton al contextului socio-
cultural. Adevărul este că fără susţinerea 
financiară a programelor de dezvoltare 
a medierii din fonduri publice, inclusiv a 
programelor de stat pentru instruirea gra-
tuită a mediatorilor nu este posibil acest 
proiect. Cu certitudine, răspândirea mai 
largă a serviciilor de mediere în diverse 
domenii este condiţionată de creşterea 
numărului mediatorilor profesionişti.  

Concluzii. În conformitate cu proble-
ma de cercetare sunt identificați factorii 
care determină stările finale ale costurilor 
şi beneficiilor sociale ale părților implica-
te în conflict şi metodele de gestionare 
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eficientă a conflictelor. Astfel, conflictul 
inerent vieții sociale este văzut ca fiind 
atât o criză, cât şi un gol în interacțiunea 
interpersonală, iar rolul mediatorului este 
să ajute părțile să depăşească situația 
conflictuală şi să ajungă la un acord, care 
să le satisfacă interesele. 

Abordarea constructivă în 
soluționarea conflictelor se întemeiază 
pe strategia activă de acțiune, aplicarea 
principiului câştig/câştig şi denotă posi-
bilitatea de schimbare a situației conflic-
tuale curente distructive în posibilități 
de rezolvare constructivă a problemelor 
sociale. Se exprimă opinia că medierea, 
care are atât scopul de rezolvare a pro-
blemelor, cât şi de dezvoltare personală, 
poate fi un instrument util de soluționare 
a conflictelor din sistemul administrației 
publice.

Conform variantei tradiţionale, con-
flictul implică atitudini şi comportamente 
antagonice, însă există şi conflicte ascun-
se sau reprimate. Indivizii şi grupurile pot 
evita să se angajaze într-un conflict, deoa-
rece le lipseşte încrederea că pot soluționa 
problemele concrete cu care se confrun-
tă. Costul nonacțiunii constă în faptul că 
relațiile interumane rămân aceleaşi în lipsa 
unor conflicte, chiar dacă acestea nu sunt 
întotdeauna juste. Unul dintre rezultatele 
eficace de soluționare a conflictelor din 
administrația publică este facilitarea dialo-
gului social, bazat pe încredere şi coopera-
re. Stabilirea încrederii cetățenilor în cadrul 
legal şi în actul administrativ ar conduce la 
un grad mai mare de respectare a legii şi ar 
avea consecințe pozitive asupra menținerii 
unor relații de cooperare între aparatul gu-
vernamental şi societate. Însă încrederea 
cetățenilor se poate construi doar dacă 
apar conflicte reale şi are loc un dialog cri-
tic asupra problemelor sociale. Astfel, sunt 
necesare strategii de stimulare a conflicte-
lor pentru adaptrea autorităților publice 
centrale şi locale şi a altor instituții publice 

la noile condiții ale mediului în continuă 
schimbare.

Un rol esenţial al funcţionarilor publici 
de conducere este cel de gestionare a 
conflictelor organizaționale. Cu siguran-
ţă, nu toate disputele dintre angajaţi au 
consecinţe negative pentru performanța 
organizațională, totuşi, unele dezacor-
duri pot să afecteze esențial climatul so-
cio-psihologic şi să blocheze realizarea 
unora dintre obiectivele organizaţionale. 
În condiţiile în care funcţionarii publici 
de conducere au beneficiat de un curs 
de dezvoltare profesională în domeniul 
gestionării conflictelor, cel mai probabil 
ei îşi vor asuma rolul de mediator şi vor 
controla procesul de soluţionare a con-
flictelor, vor gestiona emoțiile negati-
ve şi drept rezultat vor reduce costurile 
reacțiilor emoționale agresive şi a com-
portamentelor defensive. Rezultatul po-
zitiv, ce poate fi obținut prin gestionarea 
eficientă a conflictelor, este performanța 
organizațională. Astfel, sunt necesare 
strategii de reducere a conflictelor pentru 
a îmbunătăți relațiile dintre părți şi a spo-
ri cooperarea în realizarea obiectivelor 
organizaționale.

Dacă părţile implicate într-un conflict 
au voinţa de a rezolva problemele cu care 
se confruntă, acestea discută soluţii la 
problemele lor şi decid cum să acţioneze. 
Administrarea transparentă presupune 
participarea cetățenilor la procesul deci-
zional. Însă, în aplicarea reală a principiu-
lui transparenței se atestă multiple situaţii 
conflictuale cu privire la promovarea inte-
reselor şi subiectele controversate puse în 
discuţie. La procesul de elaborare a poli-
ticilor publice participă diverşi factori de 
interes, care pot fi persoane, grupuri sau 
organizații, fiecare cu propriile lor intere-
se. De asemenea, pentru rezolvarea unor 
probleme sociale sunt constituite struc-
turi de participare, eficiența activității că-
rora depinde de recunoaşterea reciprocă 
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a intereselor şi a rolului fiecărei părți, co-
laborarea şi comunicarea eficientă între 
parteneri. Dacă fiecare dintre factorii de 
interes îşi protejează propriile interese în 
detrimentul intereselor celorlalți se dena-
turează calitatea deciziei. Un alt prejudi-
ciu adus raționalității este obiectivul de 
menținere a coeziunii grupului, ca efect 
al gândirii de grup, ceea ce conduce la lu-
area unor decizii ineficiente. Funcționarii 
publici au rolul de a transforma conflicte-
le neproductive, de a depăşi tiparele de 
acțiune intrate în rutină şi de a lua decizii 
clare şi deliberate. Astfel, sunt necesare 
strategii de prevenire a conlictelor, orien-
tate spre sporirea comunicării de grup şi 
îmbunătățirea procesului decizional, pen-
tru a genera binele public prin dialogul 
între factorii de interes. 

Rezultatele sau stările finale ale be-
neficiilor sau costurilor părţilor implica-
te în conflict depind de modul în care se 
gestionează conflictul. Strategia activă şi 
constructivă de comportament înseam-
nă orientarea spre acţiune prin folosirea 
energiei pozitive şi asumarea responsabi-
lităţii pentru rezultate. Lărgirea spectrului 
alternativelor de soluţionare a probleme-
lor prin dialog critic, comunicare deschisă 
şi colaborare, ascultare activă, dialog so-
cial, mobilizarea forţelor pentru a rezol-
va problemele, stabilirea încrederii între 
părţi, duce în consecinţă la producerea 
unor rezultate benefice în viitor, realiza-
rea unor schimbări în structura sistemului 
administrației publice şi la dezvoltarea 
personală a funcționarilor publici. 

Atunci când factorii de interes eşuea-
ză să rezolve problemele din cauza com-
plexităţii situaţiei conflictuale, aceştia pot 
apela la un mediator profesionist. Rolul 
mediatorului este de a interveni în pro-
cesul de negociere pentru a facilita dis-
cuţiile şi a controla situaţia conflictuală, 

astfel încât părţile să ajungă la un acord, 
care să le satisfacă interesele. Încrederea 
în mediator este esenţială pentru succe-
sul medierii, iar pentru a fi o persoană de 
încredere, mediatorul trebuie să posede 
anumite cunoştinţe, calităţi şi abilităţi in-
dispensabile profesiei de mediator.

În secolul nostru atât de utilitarist se 
pune întrebarea la ce serveşte? De ce au-
torităţile publice ar trebui să susţină me-
dierea? Răspunsul este că, din punct de 
vedere strategic, se poate obţine un echi-
libru al sistemului social, colaborare între 
factorii de interes şi comunicare eficienţă.

Este evident faptul că comunicarea 
eficientă nu se face de pe poziţii defensi-
ve, şi nici de pe cele de dominare, nu se 
obţine prin agresivitate sau manipulare, 
ci se întemeiază pe încredere şi coopera-
re. Medierea, orientată spre soluţionarea 
conflictelor prin accederea la rădăcinile 
problemei şi obţinerea unui nou rezultat, 
văzut de ambele părţi ca fiind o soluţie 
permanentă a problemei, contribuie la 
modificarea percepţiei indivizilor, a rela-
ţiilor dintre ei, a intereselor lor şi a situaţi-
ei care a creat conflictul. 

Pentru a utiliza pe larg medierea în 
domeniul administraţiei publice sunt 
necesare acţiuni de promovare, care re-
zidă în sporirea capacităţii de înţelegere 
şi a nivelului de conştientizare a funcţio-
narilor publici şi a altor cetăţeni privind 
instituţia medierii, monitorizarea şi eva-
luarea modelului de mediere, acumula-
rea de date şi elaborarea unor politici şi 
regulamente de implementare a medi-
erii, formarea competenţelor necesare 
mediatorilor specializaţi şi consolidarea 
medierii prin instituţionalizare. Succesul 
promovării şi aplicării medierii depinde 
atât de implicarea tuturor autorităţilor 
publice cu atribuţii în acest domeniu, cât 
şi de societatea civilă. 
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SUMMARY
The process of globalization, which initially dominated only the economic sphere, sub-

sequently led to profound socio-political and cultural transformations, influencing inte-
rethnic and inter-confessional relations in multicultural and multilingual environments. 
In the context of the new socio-political and cultural realities, the need to raise awareness 
of the importance of intercultural communication is evident. Intercultural communication 
contributes to overcoming ethnocentric or xenocentric attitudes, change the human per-
ception of traditional values, it would cause changes the way you think and act.

Keywords: intercultural communication, ethnocentrism, xenocentrism, communicati-
on styles, conflicts of values and norms.

REZUMAT
Procesul de globalizare, dominant în lumea contemporană, a determinat profunde 

transformări sociale, politice şi culturale, având un impact semnificativ asupra culturii, 
influențând relațiile interetnice şi interconfesionale în medii multiculturale şi plurilingve. 
În prezent, tot mai frecvent se discută consecințele globalizării culturale, materializate 
într-un „set specific de valori şi credinţe, larg împărtăşite pe tot globul”. În acest context, et-
nocentrismul devine nu doar o stare de spirit dominantă în evoluţia lumii contemporane, 
ci şi o barieră în comunicarea interculturală. 

Cuvinte-cheie: comunicare interculturală, etnocentrism, xenocentrism, stil comunicațional, 
conflict de valori şi norme.

Procesul de globalizare, dominant în 
lumea contemporană, inițial a influen-
ţat doar sfera economică, ulterior deter-
minând profunde transformări sociale, 
politice şi culturale, având un impact 
semnificativ asupra culturii, influențând 
relațiile interetnice şi interconfesionale 

în medii multiculturale şi plurilingve. În 
plan cultural, globalizarea îşi face simţite 
efectele prin tendința de subminare a cul-
turilor minoritare, omogenizare culturală, 
schimbarea modelului valoric național şi 
apariția formelor culturale hibride. 

În prezent, tot mai frecvent se discută, 
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în contradictoriu, consecințele globaliză-
rii culturale, materializate într-un „set spe-
cific de valori şi credinţe, larg împărtăşite 
pe tot globul”. În acest context, etnocen-
trismul şi xenocentrismul devin, treptat, nu 
doar stări de spirit dominante în evoluţia 
lumii contemporane, ci şi bariere în comu-
nicarea interculturală. 

Pe linia celor relatate, ne propunem să 
definim conceptul de comunicare intercul-
turală, să analizăm modalităţile prin care 
fenomenele opuse ca conţinut – etnocen-
trismul şi xenocentrismul – influenţează 
comunicarea interculturală, să definim ac-
ţiunile menite să ajute la depăşirea acestor 
bariere în comunicarea interculturală.

Esenţa conceptului de comunicare 
interculturală. Termenul comunicare are 
o vechime mare în limbă, fiind de origi-
ne latină (comunis „stăpânit în comun”). 
Aflându-se la interferenţa disciplinelor 
socioumane, acesta a cunoscut mai multe 
accepţiuni:

- schimb de informații între emițător şi 
receptor prin intermediul unui sistem de 
simboluri şi semne [14, p. 32];

- proces, prin care un emiţător trans-
mite o informaţie receptorului printr-un 
canal, cu scopul de a produce asupra re-
ceptorului anumite efecte [5, p. 41];

- procesul stabilirii unei comuniuni sau 
identități de reflecții, idei, concepții între 
emițătorul şi receptorul mesajului prin in-
termediul unui canal de comunicație [13, 
p. 25]. 

Teoreticienii clasifică totalitatea defi-
niţiilor date comunicării în două mari ca-
tegorii: prima vede comunicarea ca fiind 
un proces prin care A transmite un mesaj 
lui B, mesaj care are efect asupra acestuia; 
cea de-a doua interpretează comunicarea 
drept negociere şi schimb de semnificaţii, 
proces în care mesajele, persoanele de-
terminate cultural şi realitatea interacţio-
nează astfel încât să ajute înţelesul să fie 
produs, iar înţelegerea să apară [10, p. 7]. 

Aşadar, comunicarea reprezintă un 
proces complex, care urmăreşte realiza-
rea unui schimb de informaţii şi obţinerea 
unui feedback, stând la baza relaţiilor in-
terpersonale. 

Rolul comunicării în relațiile interu-
mane a constituit un subiect de interes 
major din cele mai vechi timpuri până în 
prezent. Primele încercări de a conştienti-
za esenţa comunicării, dar şi a retoricii (ca 
tip distinct de comunicare),  aparţin filo-
zofilor antici: 

- Gorgias, sofist şi retor grec, referindu-
se la posibilitatea de a cunoaşte adevărul 
şi de a-l comunica susţinea: „nu există ni-
mic; dacă ar exista ceva, nu ar putea fi cu-
noscut şi dacă ar putea fi cunoscut, n-ar 
putea fi comunicat” [3, p. 119];

- potrivit lui Platon, „retorica nu este o 
ştiinţă, deoarece operează cu verosimilul, 
cu probabilul, acoperind domeniul opina-
bilului, deci nu impune dominaţia raţiu-
nii, ci a afectelor; nici un retor nu a fost un 
mare orator, iar retorica are pretenţia de 
a asigura succesul oricărei teze, indiferent 
de dreptate sau adevăr” [11, p. 19]; 

- Aristotel, discipol al lui Platon, fiind 
influenţat de teoriile predecesorului său, 
defineşte atributele şi aria curriculară a 
retoricii, plasând-o „în domeniul utilului, 
formulând legi ale unei retorici într-ade-
văr filozofice” [5, p. 155]; 

- Quintilian, retor şi pedagog roman, 
autor al lucrării „Principiile artei oratorice”, 
susţinea că retorica este necesarmente 
morală, pentru că nu poţi vorbi bine decât 
dacă eşti un om de bine [11, p. 23].

După epoca greco-romană până în 
epoca luminilor, conceptul de comuni-
care a fost mai puţin elucidat în studii, 
atenția fiind axată pe caracterul pragma-
tic al fenomenului. Doar după sec. al XVII-
lea, comunicarea revine în centrul aten-
ţiei cercetătorilor, cunoscând multiple 
interpretări. John Fiske, istoric şi filozof 
american, le subsumează celor două şcoli: 
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şcoala proces (care interpretează comuni-
carea ca mijloc de transmitere a mesajelor 
şi îi are ca reprezentanţi pe C. Shannon, W. 
Weaver şi G. Gerbner) şi şcoala semiotică 
(care tălmăceşte comunicarea ca produc-
ţie şi schimb de semnificaţii)  [7, p. 79].

Aşadar, comunicarea permite realiza-
rea unui schimb de informaţii şi rămâne 
a fi cea mai notabilă caracteristica a unei 
societăți, stând la baza relaţiilor interuma-
ne şi interetnice. 

Actualmente, în contextul proceselor 
integraţioniste europene, este pe larg 
discutată corelaţia dintre comunicare şi 
cultură, or, acestea reflectă imaginea vie 
a culturii unui popor, care include etnoni-
mul şi etnotipul acestuia. Mai mulți cerce-
tători s-au exprimat pe marginea acestui 
subiect:

- Jean Caune susţinea că cultura şi co-
municarea formează un cuplu ciudat, nici 
una nu se explică fără cealaltă. Cele două 
fenomene nu sunt perfect etanşe, nu se 
conţin şi nici nu pot fi situate în planul re-
flexiilor paralele prin corespondenţă ana-
logică [2, p. 17].

- Deşi sunt entităţi distincte, afirma 
Ioan Oprea, limba şi cultura nu se pot dez-
volta independent, ambele sunt produse 
ale spiritului şi cooperează la edificarea 
spiritualităţii fiecărei comunităţi. În linii 
mari, cultura reprezintă ansamblul aspec-
telor intelectuale ale unei civilizaţii şi se 
concretizează în suma conştiinţelor achi-
ziţionate într-un sistem cumulativ al pro-
duselor cunoaşterii, care permit dezvolta-
rea simţului critic, al gustului, al judecăţii 
etc. [9, p. 178].

- Potrivit lui A. Tănase, cultura este, prin 
geneza şi finalitatea ei, un fenomen soci-
al, fiind moştenită prin mecanisme soci-
ale, deprinsă şi învăţată, care îl conduce 
pe individ spre umanitate, spre valorile ei 
supreme. Factorul comunicaţional nu este 
exterior culturii, ci ţine de sensul şi finali-
tatea acesteia [12, p. 93].

Prin urmare, termenii cultură şi comu-
nicare desemnează fenomene sociale, 
aflate în strânsă corelaţie. Cultura întru-
neşte totalitatea valorilor spirituale şi ma-
teriale, care servesc la definirea imaginii 
unei comunităţi; comunicarea ne oferă 
posibilitatea de a cunoaşte şi împărtăşi 
valori şi tradiţii culturale. 

La interferenţa conceptelor de cultură 
şi comunicare se află comunicarea inter-
culturală, necesitatea căreia este deter-
minată de diversitatea etnică, lingvistică 
şi spirituală a lumii moderne. Doar prin 
comunicare poate fi realizat un schimb de 
valori, norme, reguli şi idei între reprezen-
tanţii diferitor medii culturale. 

Lipsa de comunicare devine o sursă a 
conflictelor interculturale. Or, comunica-
rea are un rol decisiv în situaţii de criză 
sau conflicte dintre reprezentanţii diferi-
tor medii culturale, posedând un rol dual: 
ca sursă de conflicte şi ca formă de pre-
venire, evitare, gestionare, diminuare ori 
rezolvare a conflictelor [15, p. 51]. 

În prezent, o sursă dominantă de con-
flict a devenit etnocentrismul.

Etnocentrismul – barieră în comuni-
carea interculturală. Termenul etnocen-
trism a fost introdus în mediul academic 
de William Graham Sumner, sociolog şi 
filozof american. În lucrarea Folkways, da-
tată cu 1906, savantul îi defineşte pe et-
nocentrişti ca indivizi sau grupuri particu-
lare care se consideră superiori celorlalţi, 
neglijând alte forme culturale, fiind siguri 
de unicitatea propriei culturi. În aceeaşi 
lucrare, Sumner introduce şi conceptele 
de ingroup şi outgroup, folosite în prezent 
în studiile de psihologie. În opinia cer-
cetătorului, acestea sunt două faţete ale 
aceleiaşi monede, reprezentând o relație 
universală. În ipoteza lui Sumner domină 
ideea de superioritate a ingrupului şi a 
ostilităţii faţă de outgroup. Deşi concep-
tele introduse de William Graham Sumner 
sunt preluate în cercetările socioumaniste 
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ulterioare, opiniile acestuia au fost critica-
te de contemporanii săi [1, p. 45].

Consecințele atitudinilor şi comporta-
mentelor etnocentriste în lumea contem-
porană sunt estimate diferit. Referindu-ne 
la aspectul pozitiv al etnocentrismului, 
semnalăm că acesta îi uneşte şi consoli-
dează pe indivizii care aparţin aceluiaşi 
mediu cultural, au valori şi norme comune, 
tind spre unitatea spirituală. Persoanele 
etnocentriste dau dovadă de devotament 
față de patrie şi limbă, împărtăşesc şi pro-
movează propriile valori, dar nu sunt pre-
gătite pentru un dialog deschis. În anumite 
contexte, din cauza lipsei de comunicare, 
etnocentriştii devin promotorii unor idei 
radicale, care duc la discriminare. 

Etnocentrism şi Xenocentrism. Opus 
etnocentrismului este xenocentrismul, fe-
nomen tot mai frecvent întâlnit la tineri. 
Xenocentriştii sunt adversari ai etnocen-
trismului, subestimându-şi propriile valori 
şi norme, fiind lipsiți de un spirit critic, fi-
ind uşor influențați, manipulați sau asimi-
laţi de reprezentanţii mediilor culturale, 
ale căror valori sunt supraestimate. Xe-
nocentrismul devine, ulterior, un motiv al 
migrației şi al asimilării benevole.

Relativismul cultural la interferenţa 
atitudinilor etnocentriste şi xenocen-
triste. La interferenţa atitudinilor etno-
centriste şi xenocentriste se află relativis-
mul cultural. Acest curent de gândire a 
fost introdus şi promovat de antropologul 
american Franz Boas. Conform adepţilor 
relativismului cultural, valorile unei culturi 
trebuie judecate în contextul şi funcţiona-
litatea lor imanentă, dar nu după criteriile 
altei culturi. Acesta are la bază un spirit 
critic, obiectiv, care se datorează, în mare 
parte, comunicării dintre reprezentanții 
diferitor culturi.

Conceptul de relativism cultural este 
unul dintre principiile cele mai „venera-
bile” şi mai valoroase, susţine Robert D. 
Edgerton. Conform acestui principiu, în 

cercetarea antropologică nu există un 
standard universal valid prin intermediul 
căruia să fie posibil a fi analizate credinţe-
le tradiţionale sau practicile altor culturi; 
acestea pot fi evaluate numai în contextul 
în care apar şi se manifestă [4, p. 71].

Relativismul cultural presupune un 
mod obiectiv de a gândi, a aprecia şi to-
lera diversitatea etnică, lingvistică şi cul-
turală, fapt inevitabil în lumea contem-
porană. Promotorii relativismului cultural 
afirmă că o cultură nu are nici un criteriu 
absolut pentru a decide dacă activităţile 
unei culturi sunt „inferioare” sau „nobile”. 
Totuşi, fiecare cultură poate şi trebuie să 
aplice acest criteriu propriilor activităţi, 
deoarece membrii săi sunt atât actori, cât 
şi observatori”, susţine Hofstede Geert [8, 
p. 45]. Acceptarea unor criterii care nu 
sunt specifice propriei culturi este difici-
lă, deoarece necesită o abordare neutră, 
obiectivă, care nu este ghidată de anumi-
te preferințe şi atitudini.

Relativismul cultural respinge ideea că 
anumite culturi, inclusiv cea proprie, po-
sedă un set de reguli absolute după care 
se pot judeca alte culturi. Fiecare cultură 
are un set de norme particulare specifice. 
Absolutizarea, supraevaluarea relativis-
mului cultural are însă consecinţe negati-
ve, atât în plan metodologic, cât şi în plan 
etic. În plan metodologic, efectul ar fi că 
fiecare cultură va fi evaluată numai în ter-
menii propriilor standarde şi orice fel de 
comparaţie interculturală nu ar mai posi-
bilă şi nici justificată [5,  p. 81].

Adversarii relativismului susţin că 
acesta este un „nonsens sentimental” şi că 
societăţile primitive vor renunţa la prac-
ticile tradiţionale atunci când guvernările 
coloniale îşi vor demonstra superioritatea 
[4, p. 8]. 

Prin urmare, etnocentrismul, xenocen-
trismul şi relativismul cultural sunt curen-
te de gândire, utile în cercetările antropo-
logice. Pentru a depăşi formele exagerate 
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ale acestora în societăţile plurietnice, ur-
mează a fi dezvoltate competențe de co-
municare interculturală, care presupun o 
conştiință, o sensibilitate şi un comporta-
ment intercultural. De regulă, persoanele 
care posedă competenţe interculturale nu 
pot fi nici etnocentrişti, nici xenocentrişti. 

Studiu de caz. Pe linia celor relatate 
prezintă interes atitudinea tinerilor, ce țin 
de diferite etnii, faţă de etnocentrism, xe-
nocentrism şi relativism cultural. Pentru a 
obţine o informaţie veridică am realizat 
un sondaj de opinie în rândul studenţilor, 
reprezentanți ai grupurilor de români ba-
sarabeni, indieni (țara de origine - India) şi 
arabi (țara de origine - Israel), care îşi fac 
studiile la Universitatea de Stat de Medi-
cină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 
Potrivit rezultatelor sondajului, majorita-
tea tinerilor intervievaţi sunt promotori 
ai unui etnocentrism moderat, dorind să 
se familiarizeze cu noi valori şi conduite 
culturale, dar nu şi să le tolereze sau să ac-
cepte un dialog cu semenii lor.

 În acest context, comunicarea şi edu-
caţia interculturală ar servi la depăşirea 

atitudinilor etnocentriste, ar modifica per-
cepţia omului asupra valorilor tradiţionale, 
ar provoca schimbări în modul de a gândi 
şi acţiona. Atitudinile şi comportamentele 
etnocentriste sau xenocentriste ar putea fi 
depăşite prin următoarele acţiuni:

- însuşirea limbilor străine pentru o 
mai bună cunoaştere a etnonimului altor 
comunități şi conştientizarea diferenţelor 
dintre culturi;

- formarea unei conştiințe intercultura-
le prin cunoaşterea intuitivă sau reflexivă 
nu doar a propriilor valori culturale, dar şi 
ale altor popoare; 

- cultivarea unei sensibilități intercul-
turale, a capacității de a transmite şi pro-
voca emoții pozitive;

- promovarea unui comportament in-
tercultural corect şi demn; 

- dezvoltarea sensibilității pentru di-
versitate prin organizarea evenimentelor 
culturale şi ştiințifice, care ar facilita dialo-
gul intercultural;

- promovarea şi monitorizarea 
mobilității tinerilor prin participarea la 
proiecte de mobilitate.
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SUMMARY
This work investigates the integrity and complexity of legal regulations regarding the 

political neutrality of the civil servant. As for incompatibilities/prohibitions, these are 
found in three normative acts, lacking in some regulations such as political neutrality, and 
could be qualified as vague or ambiguous, due to the fact that they are deduced from the 
principles of conduct or the notion of self-interest for the obligation to declare the conflict 
of interests.  The normative framework in force establishes the civil servant in an area of 
extended uncertainty on political parties as well.

Keywords: civil servant, independence, impartiality, loyalty, self-interest, conflict of in-
terest, obligation to abstain, principle of conformity, inappropriate influences, party mem-
ber, political neutrality.

REZUMAT
Această lucrare examinează integritatea şi complexitatea reglementărilor legale pri-

vind neutralitatea politică a funcționarului public. În ceea ce priveşte incompatibilitățile/
interdicțiile, acestea se regăsesc în trei acte normative, lipsite de unele reglementări, pre-
cum neutralitatea politică şi ar putea fi calificate ca vagi sau ambigue, datorită faptului că 
sunt deduse din principiile de conduită sau din noțiunea personală, interes pentru obligația 
de a declara conflictul de interese. Cadrul normativ în vigoare stabileşte funcționarul pu-
blic într-o zonă de incertitudine extinsă şi asupra partidelor politice.

 Cuvinte-cheie: funcționar public, independentă, imparțialitate, loialitate, interes per-
sonal, conflict de interese, obligația de abținere, principiul conformării, influențe necores-
punzătoare, membru de partid, neutralitate politică.

În anul 1939, pentru a limita activitatea 
politică a exponenților puterii executive 
a Guvernului Federal, Congresul Statelor 
Unite ale Americii a adoptat Actul pentru 
prevenirea activităților politice pericu-
loase (Un Act To prevent pernicious po-
litical activities) [14] cunoscut sub denu-

mirea de Legea Hatch (Hatch  Act). Legea 
Hatch rezumă la faptul că funcționarul 
agenției federale nu poate folosi funcția sa, 
finanțată din sursele contribuabililor, pen-
tru susținerea convingerilor sale politice. 
Unele reglementări din Legea Hatch sunt 
regăsite şi în cadrul normativ național.    
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Cu încuviințare legală, funcționarii 
publici din Republica Moldova pot avea 
calitatea de membri ai partidelor poli-
tice sau ai organizațiilor social-politice, 
cu unele excepții reglementate de lege 
[8; art. 16]. Atribuind prevederilor legale 
un regim uzual, distingem că nu fiecare 
funcționar public poate adera la un par-
tid politic. Această abatere de la normă nu 
face referire la categoria funcției ocupate: 
de conducere de nivel superior, de condu-
cere sau de execuție, ci la scopul general 
al funcției şi sarcinile de bază. Implicarea 
în activități politice este interzisă pentru 
funcționarii publici cu statut special din 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi 
entităților subordonate, Administrației 
Naţionale a Penitenciarelor, Centrului Na-
ţional Anticorupţie, Autorității Naționale 
de Integritate.  

Ca rezultat al valorificării dreptului de 
aderare la un  partid politic, funcționarii 
publici pot fi repartizați în 3 grupe: mem-
bri ai partidelor politice, 

simpatizanți ai partidelor politice şi 
funcționari apolitici. Conceptul de neutra-
litate politică însumează toţi deținătorii 
statutului de funcționar public.   

Aşa cum fiecare drept obținut generea-
ză reciprocitate prin instituirea obligațiilor, 
în această lucrare va fi investigată pleni-
tudinea şi complexitatea reglementărilor 
legale  cu privire la neutralitatea politică a 
funcționarului public. 

Legea cu privire la funcția publică şi 
statutul funcționarului public nr.158/2008 
dispune dreptul la opinie a funcționarului, 
sub rezerva obligatei de abținere de la 
exprimarea sau manifestarea publică a 
preferințelor politice [8; art. 15, alin. (4)]. 
Obligaţia de abţinere nu priveşte conţinu-
tul opiniei, însă face referire la reţinerea în 
exprimarea acesteia. În doctrina franceză 
obligaţia de abţinere poate fi regăsită cu 
titlu de obligaţie de rezervă (obligation 
de réserve) a funcţionarului public. Co-

dul administrativ al României determină 
obligaţii în exercitarea dreptului la libera 
exprimare [13; art. 432], în baza cărora 
funcționarii publici trebuie să aibă o atitu-
dine conciliantă şi să evite generarea con-
flictelor datorate schimbului de păreri. 

Un alt aspect ce urmează a fi analizat 
vizează extinderea obligației de abținere 
doar pe perioada programului de activi-
tate, dar nu şi în perioada concediului or-
dinar ori medical, zilelor libere, pauzei de 
prânz. Interdicția implică nu numai pro-
cesul de vociferare a propriilor convingeri 
politice, dar include şi domeniul de exte-
riorizare a manifestărilor: prin gesturi, ati-
tudine, vestimentație etc. 

 Conformat cerințelor, funcționarul 
public nu va fi supus răspunderii admi-
nistrativ-disciplinare pentru expunerea 
preferinţelor şi opiniilor cu tentă politică 
pe paginile de socializare, implicarea în 
campanii electorale, participarea la emi-
siuni televizate cu caracter politic, purta-
rea vestelor, tricourilor, chipiurilor cu sigla 
partidelor politice etc. Cu toate acestea, 
o atare formă de comunicare urmează 
a fi apreciată de la caz la caz, cu respec-
tarea condiției de neafectare a imaginii 
autorității publice. 

Întru instituirea unei norme clare şi 
aplicabile, ar fi binevenită completarea 
Legii nr.158/2008 [8] cu un articol ce va 
reglementa particularitățile obligației de 
abţinere a funcţionarului public. 

 Totodată, obligaţia de abţinere şi de-
claraţia de abţinere nu pot fi confunda-
te, acestea având destinaţii distincte. De 
lege lata, declaraţia de abţinere este un 
act prezentat în scris superiorului ierarhic 
pentru declararea situaţiilor de conflict de 
interese iscate într-o procedură adminis-
trativă. Unul din temeiurile depunerii este 
determinat de existenta motivului „de 
justificare a neîncrederii fată de exercita-
rea imparțială a funcției” [4; art. 50, alin. 
(1)]. Prin urmare, funcționarul va prezen-
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ta  declarația de abținere, invocând apar-
tenenţa ori preferinţele politice, în caz 
că prejudiciază încrederea publicului în 
exercitarea imparțială  a funcției.  

Asigurarea realizării unui serviciu pu-
blic imparţial, în interesul societăţii şi al 
statului constituie unul din obiectivele 
activității autorităților publice. Totodată, 
imparțialitatea este unul dintre principi-
ile ce guvernează conduita funcţionaru-
lui public, potrivit căruia este obligat să 
ia decizii şi să întreprindă acţiuni în mod 
imparţial, nediscriminatoriu şi echitabil, 
fără a acorda prioritate unor persoane sau 
grupuri în funcţie şi de apartenenţă poli-
tică [9; art.4, alin. (1)].

Atunci când este pus în discuţie prin-
cipiul imparţialităţii, devine importantă 
conştientizarea dimensiunii acestuia, lu-
ând în calcul aparențele. Imparţialitatea 
trebuie să rezulte din acţiunile întreprinse 
şi deciziile adoptate, tocmai pentru a în-
lătura orice suspiciune cu privire la înde-
plinirea corectă şi onestă a îndatoririlor 
profesionale. Imparțialitatea nu este doar 
o chestiune de substanță, ci şi de aparen-
ţă: nu este suficient să fii imparţial, acest 
lucru trebuie să fie văzut [4;  p.2 3].

Pe de altă parte, anume prin pris-
ma principiului independenţei, Codul 
de conduită a funcționarului public nr. 
25/2008 [9; art. 5] dispune asupra li-
mitelor implicării în activităţi politice. 
Apartenența politică a funcţionarului 
public nu va influenta comportamentul 
şi deciziile acestuia, precum şi politicile, 
deciziile şi acţiunile autorităţilor publice. 
Totodată, funcționarilor, în exercitarea 
funcţiei, le este interzis: să participe la 
colectarea de fonduri pentru activitatea 
partidelor politice; să folosească resur-
sele administrative pentru susținerea 
concurenților electorali; să afişeze, în in-
cinta autorităților publice, însemne sau 
obiecte inscripționate cu sigla sau denu-
mirea partidelor politice ori a candidaților 

acestora; să facă propagandă în favoarea 
oricărui partid; să creeze sau să contribuie 
la crearea unor subdiviziuni ale partidelor 
politice în cadrul autorităților publice. În 
atare formulă, principiul independenței 
constituie un garant al neutralității politi-
ce a funcționarului public cu aluzii la in-
dependentă profesională şi operațională 
a acestuia. 

Pentru a face o analiză comparativă 
a principiilor independenţei şi neutra-
lităţii politice este necesar să apelăm la 
semnificația cuvintelor incluse în titlul lor. 
Neutralitatea este caracterizată ca o obli-
gaţie negativă, determinată de o atitudi-
ne pasivă şi de neimplicare a funcţionaru-
lui în manifestarea convingerilor politice. 
Independenţa, la rândul său, face referire 
la libertatea oferită funcţionarului pen-
tru îndeplinirea sarcinilor de funcţie, fără 
imixtiunea colegilor, superiorilor, terțelor 
persoane sau autorităţi. Imixtiunea în ac-
tivitatea funcționarului public din partea  
terţelor persoane, pentru a-l determina să 
acționeze ilegal, poate fi calificată drept 
influentă necorespunzătoare şi urmează 
a fi declarată în condițiile Legii integrității 
nr. 82/2017 [7; art. 17].      

Neutralitatea politică constituie un 
principiu distinct, pus la baza activităţii 
serviciului public din Ucraina. În sensul 
art. 4, alin. (8) din Legea privind serviciul 
public nr. 889/10.12.2015 [15], funcţiona-
rul public nu va admite influenta opiniilor 
politice asupra acțiunilor şi deciziilor sale, 
se va abține de a-şi demonstra atitudinea 
față de partidele politice, de a-şi demon-
stra propriile opinii politice în timp ce 
îndeplineşte atribuții oficiale. 

Identificăm, în acest sens, o lipsă de 
reglementare în cadrul normativ naţio-
nal, înlăturarea căreia ar exclude multiple 
situații de abuz de funcție, protecționism 
şi favoritism, tăinuire de conflicte de inte-
rese etc. 

Principiul neutralității politice, deter-
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mină funcționarii să se asigure că puncte-
le lor de vedere nu ar da naştere unui con-
flict de interese cu atribuțiile lor oficiale. 
Conflictul de interese, aşa cum este perce-
put, este determinat de apariția unui con-
flict între două interese: de serviciu şi per-
sonal, ultimul fiind determinativ. Interesul 
personal, după cum este definit de Legea 
privind declararea averii şi intereselor 
personale nr.133/17.06.2016 [10] include 
şi interesul material sau nematerial ce re-
zultă din relațiile sau afiliațiile inclusiv cu 
partidele politice. Pentru conformarea cu 
prevederile impuse, funcționarul public 
este obligat să declare conflictul potențial 
şi real de interese, subordonat intereselor 
politice, generate de beneficiul moral ori 
material al funcționarului.  

Loialitatea - principiu stipulat în art. 7 
din Codul de conduită a funcționarului 
public [9] prevede obligația de a se abține 
de la orice act sau faptă care poate pre-
judicia imaginea, prestigiul sau interese-
le legale ale autorității publice. Mai mult, 
manifestarea loialității cuprinde  trăsă-
turi, precum: fidelitatea, corectitudinea, 
sinceritatea, responsabilitatea, respecta-
rea angajamentelor etc. Loialitatea este 
un termen indivizibil, nefragmentat în 
dependență de programul de activitate, 
agenda zilei, calendarul evenimentelor, 
simpatiile politice etc.   

În altă ordine de idei, „disciplina de 
partid” constituie o poziție comună obli-
gatorie pentru membrii unui partid po-
litic. În atare circumstanțe, loialitatea 
funcționarului politic poate fi divizată în: 
1) loialitate fată de cetățean, autoritate/
instituție publică şi fată de stat în exerci-
tarea sarcinilor de funcție; 2) devotament 
fată de partid – în timpul liber. Or, după 
cum menționează savantul francez Jean-
François Keller în publicația din a.1966 [9], 
activitatea funcționarului  merită privită  
şi invers: activitatea în interiorul partidu-
lui şi în afara partidului. Iar, în accepțiunea 

savantului român L. Coman-Kund: „... de-
vine greu de crezut că un funcționar pu-
blic, numit pe baza loialității fată de partid, 
va da dovadă, în exercițiul funcțiunii, de 
imparțialitate şi echidistanță. Loialitățile, 
instituite de Codul de conduită, fată de in-
teresul general şi fată de instituție, vor fi în-
locuite cu fidelitatea fată de partid” [4; 24].

Principiile ce guvernează conduita 
funcţionarului public, privite ca o teză 
fundamentală, urmează a fi percepute 
ca un lot unic, acestea neputând fi res-
pectate selectiv sau formal. Principiul 
priorității interesului public devine de-
clarativ atât timp, cât carențele legislati-
ve permit tacit continuarea activității în 
situații de conflict real dintre interesele 
publice şi cele de partid. De remarcat, că 
Codul administrativ [2; art. 18] defineşte 
noțiunea de interes public, făcând refe-
rire la ordinea de drept, democrația, ga-
rantarea drepturilor şi a libertăților per-
soanelor, precum şi obligațiile acestora, 
satisfacerea necesităților sociale, realiza-
rea competențelor autorităților publice, 
funcționarea lor legală şi în bune condiții.

Continuând dezvoltarea acestui su-
biect, este de menționat că în literatura 
juridică s-au conturat două opinii contra-
re: prima, consideră administrația anexă 
a politicului şi acceptă ca o funcție publi-
că să fie şi politică; a doua, consideră că 
funcționarul public are datoria principală 
şi esențială de a executa decizia politică 
ridicată la rang de lege, fără a fi implicat 
în activitatea partidelor [1; p. 76].

Scoaterea politicului din administrație 
este una din necesitățile invocate de ce-
lebrul administrativist Anibal Teodorescu 
încă în 1922. Funcționarul public, în opi-
nia autorului, nu poate aplica obiectiv le-
gea în folosul colectivității, atunci când se 
foloseşte de ea „în vederea, mai ales a sa-
tisfacerii intereselor partidului politic care 
deține puterea” [5; p.161].  

La expirarea a circa unui secol, politicul 
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rămâne prezent în administrația publică.   
Pe de altă parte, conform interdicțiilor 

statuate în Legea Hatch, funcția publică 
nu poate fi o recompensă pentru activita-
tea politică şi totodată nu poate fi impli-
cat în managementul politic. Pe această li-
nie, funcționarii publici din România sunt 
opriți să fie membri ai organelor de con-
ducere ale partidelor politice, iar înalților 
funcționari publici, sub sancțiunea des-
tituirii din funcție, le este interzis să fie 
membri ai partidelor politice [12; art. 
98]. Reglementărilor similare sunt supuşi 
funcționarii publici din Ucraina [15; art. 
10, alin. (3)]. Din conținutul normei legale 
pot fi făcute următoarele precizări: nu a 
fost interzisă numirea în funcţii pe crite-
rii politice, ci doar impusă obligația sus-
pendării activităţii politice pe perioada 
mandatului. Cu toate acestea, subliniem 
interdicția de a ocupa funcții în organele 
de conducere ale partidelor politice, care 
îşi găsesc argumentarea în renumitul dis-
curs „Politica, o vocaţie şi o profesie” al so-
ciologului german Max Weber [16; p. 647]. 
Potrivit autorului, cel implicat în politică, 
tinde spre putere, fie puterea ca un mij-
loc de a subordona alte scopuri (ideale ori 
egoiste), fie „de dragul” puterii, pentru a 
savura din sentimentul prestigiului, oferit 
de ea. După Weber, persoana este ghi-
dată nu atât de vocația de a fi politic, cât 
de acea categorie de avantaje, ce le sunt 
puse la dispoziție: motivare financiară, 
poziție socială, monopolul funcției.   

Trebuie înțeles faptul că activitatea 
politică a funcționarilor publici, oricât 
de corect şi pe deplin ar fi reglementa-
tă, inclusiv prin instituirea interdicțiilor 
şi incompatibilităților, oricum constitu-
ie un factor de risc de corupție, acesta 
fiind determinat de produsul valorilor 
sociale, profesionale şi individuale pro-
movate de  funcționar. În lipsa intenției 
de a supune unei analize detaliate avan-
tajele şi dezavantajele obținute, ori spre 

ce tinde funcționarul în dorința sa de a 
deveni membru al vreo unui partid poli-
tic, este de precizat că interferența din-
tre funcționarul public şi apartenența 
politică devine, cu trecerea timpului, 
un subiect plasat în atenția savanților, 
jurnaliştilor, societății civile, opiniei pu-
blice etc. Mai mult, potrivit art. 7, alin. 
(3) din  Legea privind partidele politice 
nr. 294/2007 [11], „aderarea la un partid 
politic, precum şi pierderea calității de 
membru al acestuia nu pot servi temei 
pentru acordarea de privilegii [...]”. Cu 
toate acestea, atunci când sistemul de 
valori este negat, respectarea principiilor 
neutralității, loialității, priorității intere-
sului public şi imparțialității devine un 
termen declarativ.  

Codul-model de conduită a funcționarilor 
(agenților) publici recomandat de Comi-
tetul de Miniştri al Consiliului Europei [3] 
oferă, la acest subiect, reglementări vaste şi 
uşor de înțeles, care ar putea servi ca sursă 
de inspirație pentru completarea cadrului 
normativ național relevant. Statutul de re-
comandare a normei determină plasarea 
integrală a articolului:

„Art. 16 Activitate politică sau publică.
 1. Sub rezerva respectării drepturilor 

fundamentale şi constituționale, agentul 
public trebuie să vegheze că participa-
rea sa în activitățile politice sau implica-
rea sa în dezbateri publice sau politice 
nu va ştirbi încrederea publicului sau a 
angajaților săi în capacitatea sa de a-şi 
satisface misiunea cu imparțialitate şi lo-
ialitate.

2. În exercițiul funcției sale, agentul pu-
blic nu trebuie să ofere ocazia la propria 
sa utilizare în scopuri politice partizane.

3. Agentul public trebuie să se con-
formeze oricărei restricții impuse în con-
formitate cu legea anumitor categorii de 
agenți publici în ceea ce priveşte exer-
citarea unei activități politice din cauza 
poziției lor sau a naturii funcțiilor lor.” 
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Cu toate acestea, nu poate fi omisă, în 
studiul de fată, analiza reglementărilor 
legale cu privire la răspunderea juridică 
a funcționarilor publici pentru ignora-
rea incompatibilităților şi restricțiilor de 
natură politică.  Drept abatere discipli-
nară, în temeiul art.57, lit. i) din Legea 
nr.158/2008 [8], sunt specificate acțiunile 
de desfăşurare, în timpul programului de 
muncă, a unor activități cu caracter politic. 
Aşa cum, la prima vedere, ar constitui aba-
tere disciplinară orice activitate politică 
întreprinsă în defavoarea activităților de 
serviciu, cele reglementate reduc simțitor 
din posibilitățile de sancționare. Îndată 
ce acțiunile funcționarului aduc atinge-
re autorității publice în care activează, 
acesta este pasibil tragerii la răspundere 
administrativ-disciplinară, în temeiul art. 
57, alin. 1 lit. g) din legea citată. Este însă 
cu neputință de a prevedea şi nominali-
za toate acţiunile/inacţiunile ce afectează 
prestigiul autorității publice, situație ce 
ar putea implica elemente de arbitrariu şi 
subiectivism în calificarea faptelor comise 
ori omise de funcționar. 

Pe de altă parte, urmează a fi cerce-
tată opțiunea tragerii la răspundere a 
funcționarului public pentru executa-
rea indicațiilor superiorului. Revenind 
la prevederile Legii Hatch, de relatat că, 
potrivit amendamentelor operate în 
1976, funcționarii americani au obținut 
protecție împotriva constrângerii 
angajaților de către superiorii lor. 

Cadrul normativ național interzice 
imixtiunea în activitatea funcționarului, 
dar totodată îl obligă să se conformeze 
dispozițiilor primite de la conducător, 
instituind astfel principiul conformă-
rii sau principiul obedienței (le principe 
d’obéissance), după cum este reglemen-
tat în doctrina franceză. 

Despre maniera în care poate fi exer-
citat principiul conformării dispun trei 
acte normative. Potrivit art. 3, alin. (2) 

din Codul de conduită a funcţionarului 
public,   funcţionarul va comunica supe-
riorului dacă i se cere să acționeze ilegal 
sau contrar normelor de conduită [9]. La 
rândul său, în temeiul art. 23 din Legea 
cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public nr.158/2008, acesta 
are dreptul să refuze, în scris şi motivat, 
îndeplinirea dispoziţiilor primite de la 
conducător dacă le consideră ilegale [8]. 
Cât priveşte art. 17, alin. (3), lit. c şi d) din 
Legea integrităţii nr. 82/2017 [7], în ca-
zul imposibilităţii de a respinge influenta 
necorespunzătoare şi afectării activității 
profesionale, funcționarul public este 
obligat să denunțe cazul în termen de 3 
zile lucrătoare în adresa conducătorului 
entității publice. În situația care imixtiu-
nea parvine de la conducător, va sesiza 
Centrul National Anticorupţie. 

 Constatăm astfel o concurență şi tot-
odată o ambiguitate a normelor de drept, 
care în nici un fel nu oferă opţiunea pri-
vind conduita în caz de ingerințe în activi-
tatea funcționarului, fie şi influențe parti-
nice din partea şefului. Din acest punct de 
vedere, se trag concluzii că funcţionarul 
nu este protejat împotriva constrânge-
rilor superiorilor. Situația ar putea fi cla-
rificată prin unificarea cerinţelor într-un 
act normativ, care determină drepturile şi 
îndatoririle funcționarului public – Legea 
nr.158/2008 [8].  

 Întrucât cadrul normativ în vigoare fi-
xează dreptul funcționarilor publici de a 
adera la partide politice, este esențial de 
a reglementa limitele activității politice 
a funcţionarului cu celeritate, claritate şi 
complet, printr-un act normativ de aceiaşi 
forţă juridică cu actul permisiv. 

Cât priveşte incompatibilităţile/inter-
dicţiile de natură politică ale funcţiona-
rilor publici, acestea se regăsesc în cu-
prinsul actelor normative analizate supra, 
toate însă fiind lipsite de claritate privitor 
la neutralitatea politică. Normele existen-
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te ar putea fi calificate ca lacunare sau 
ambigui, deoarece sunt deduse din prin-
cipiile de conduită, ori din noţiunea de 
interes personal pentru obligația declarării 
conflictului de interese, ori din lista abate-
rilor disciplinare enumerate în lege. Cadrul 
normativ în vigoare stabileşte funcționarul 
public într-o zonă de incertitudine, extinsă 
şi asupra partidelor politice.   

 Generalizând cele concluzionate, sunt 
înaintate următoarele sugestii şi reco-
mandări:  

1. Întru excluderea ambiguităților şi vi-
dului legislativ ar fi binevenită revizuirea 
cadrului normativ, în special: 

1.1 Completarea Legii cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţionarului 
public nr.158/2008 cu reglementări des-
pre neutralitatea politică, particularităţile 
obligaţiei de abţinere şi regula de confor-
mare indicaţiilor superiorului;   

1.2 Completarea conţinutului Codul de 
conduită a funcţionarului public, adoptat 
prin Legea nr.25/2008, cu principiul inde-

pendenţei operaţionale şi instituirea nor-
melor privind activitatea politică şi publi-
că a funcţionarului public; 

1.3 Completarea  declaraţiei de avere şi 
interese personale, anexă la Legea cu privi-
re la declararea averii şi intereselor persona-
le nr.133/2016, compartimentul VIII. Intere-
se personale  cu o rubrică nouă, întitulată 
„Relaţii sau afiliaţii cu partide politice”.  

2. Întru instituirea unei clarități şi ofe-
rire de suport funcționarului public în 
studierea şi conştientizarea drepturilor şi 
îndatoririlor, restricțiilor şi interdicțiilor cu 
privire la limitele activității politice ar fi 
binevenită elaborarea, sub egida Cance-
lariei de Stat, a Ghidului cu privire la neu-
tralitatea politică a funcționarului public.

3. În scopul dezvoltării unui corp de 
funcționari publici stabili şi integri, în 
cadrul orelor şi cursurilor de dezvoltare 
profesională, urmează a fi studiate su-
biecte cu referire la neutralitatea politică 
şi particularitățile conduitei funcționarilor 
publici în acest sens. 
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SUMMARY
The issue addressed in the article resides in the manifestations study of social cohesion 

in the context of the pandemic COVID 19. Social studies are crucial to understanding the 
impact of the pandemic on Moldovan society, the flexibility of the public administration in 
emerging crises, the reaction of social groups and identification of management mecha-
nisms. The research methodology is mainly qualitative, intended to contribute to under-
standing and explaining the approached problem. The conclusions lead us to the idea that 
the COVID 19 pandemic has affected more dimensions of social cohesion.

Keywords: social cohesion, social relations, social groups, emerging crisis, pandemic.

REZUMAT
Problema abordată în articol rezidă în studiul manifestărilor coeziunii sociale în contex-

tul pandemiei COVID 19. Studiile sociale sunt cruciale pentru a înțelege impactul pande-
miei asupra societății moldoveneşti, flexibilitatea administrației publice în situații de criză 
emergentă, reacția grupurilor sociale şi identificarea mecanismelor de gestionare. Meto-
dologia de cercetare este una preponderent calitativă, menită să contribuie la înțelegerea 
şi explicarea problemei abordate. Concluziile formulate ne conduc spre ideea că pandemia 
COVID 19 a afectat mai multe dimensiuni ale coeziunii sociale.

Cuvinte-cheie: coeziune socială, relații sociale, grupuri sociale, criză emergentă, pan-
demie.

Definirea conceptului de coeziune 
socială. Explorând gama definițională a 
conceptului de coeziune socială, consta-
tăm faptul că s-au înregistrat progrese în 
definirea şi explicarea acestuia. Totodată,  
există o varietate de semnificații ce au 
consecințe  asupra a ceea ce este analizat, 
a măsurării şi comparării indicatorilor şi 
a recomandărilor ce reies din respective-

le  sinteze. Opțiunile definitorii sunt de o 
importanță relevantă, dezvoltându-se în 
timp pe baza dezbaterilor teoretice des-
pre ceea ce generează o mai bună organi-
zare a societății moderne.  

Deşi în ultimii ani s-au adăugat 
contribuții semnificative la cercetarea 
academică a coeziunii sociale, inclusiv 
prin valorificarea unei agende empirice 
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de cercetare la nivel de țară, regiune şi 
global, totuşi interesul investigativ este 
actualizat reieşindu-se din necesitatea 
înțelegerii şi explicării complexității di-
namicii sociale.  Ea provine dintr-un efort 
democratic de a stabili echilibrul soci-
al, dinamismul economic şi identitatea 
națională, cu obiectivele fondării unui 
sistem de echitate şi evitarea fracțiunilor 
sociale.  

Coeziunea socială este un proces soci-
al, format dintr-un ansamblu de fapte şi 
fenomene, care îşi propun să consolide-
ze pluralitatea cetățenilor prin reducerea 
inegalității şi a disparităților, a fracțiunilor 
socio-economice din societate. Reflectă 
nevoile oamenilor atât pentru dezvolta-
rea personală, cât şi comunitară, intră în 
esența sentimentului de apartenență la 
grupurile sociale, leagă libertatea indivi-
duală cu justiția socială, eficiența econo-
mică cu distribuirea echitabilă a resurse-
lor, pluralismul şi reguli comune pentru 
soluționarea conflictelor [3]. 

În interpretarea prezentului studiu, co-
eziunea socială se referă la gradul de co-
nectare şi solidaritate manifestate de gru-
purile sociale. Identifică două dimensiuni 
principale: sentimentul de apartenență 
şi relațiile dintre membrii din cadrul 
comunității  în perioada  pandemiei CO-
VID-19.  

Studiul coeziunii sociale în Repu-
blica Moldova. Coeziunea socială este 
studiată din mai multe perspective. 
Organizațiile internaționale, regionale, 
cele specializate pe anumite probleme 
abordează în analizele sale diferite dimen-
siuni ale coeziunii sociale. Astfel, în anali-
za Organizației Mondiale a Sănătății Soci-
al cohesion for mintal well-being among 
adolescents este inclus un studiu de caz 
pe Republica Moldova, unde sunt estimați 
factorii de risc social, psihologic şi demo-
grafic, contextul sociopolitic al problemei 
şi se evidențiază politicile şi strategiile de 

bază care promovează sănătatea mintală 
a adolescenților [5, p. 169-174]. 

Studiul Consolidarea coeziunii sociale 
şi a unei identități comune în Republica 
Moldova [2] explorează aspecte ce țin de 
relațiile interetnice. Concluzionează că 
societatea moldovenească rămâne a fi 
dezbinată de-a lungul unor repere etnice 
şi lingvistice; elitele exploatează şi apro-
fundează dezbinarea şi frecvent prezintă 
alte grupuri etnice ca o amenințare. Există 
o discrepanță mare între documentele de 
politici şi problemele reale în domeniul 
relațiilor interetnice [2, p.49].

SCORE Moldova este un instrument 
analitic inovator, conceput pentru a  
îmbunătăți înțelegerea dinamicii societății 
din țară. SCORE Moldova se bazează pe 
metodologia indicelui de coeziune şi re-
conciliere socială, care a fost inițial dez-
voltată în Cipru de Programul Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (UNDP) şi de 
Centrul pentru Pace Durabilă şi Dez-
voltare Democratică (SeeD). De atunci, 
SCORE a fost implementat în mai multe 
țări din Europa şi din alte regiuni pentru 
a ajuta părțile interesate, internaționale 
şi naționale, în proiectarea de soluții ba-
zate pe dovezi care pot contribui la întă-
rirea eforturilor de coeziune socială. În 
Moldova, procesul SCORE a fost lansat de 
Organizația Națiunilor Unite în noiembrie 
2016, având în vedere trei obiective prin-
cipale: măsurarea nivelului de coeziune 
socială din țară; construirea  şi înțelegerea 
forțelor care divizează şi unifică în socie-
tate; informarea programelor şi ajustarea 
intervențiilor pentru a sprijini mai bine 
consolidarea coeziunii sociale în țară [1]. 

Indicele  mediu SCORE pentru Moldova 
în anul 2018, măsurat pe o scală de la 0 la 
10, unde 0 reflectă absența completă a fe-
nomenului măsurat în societate şi 10 sem-
nifică o prezență puternică şi răspândită, 
include mai mulți indicatori. Spre exem-
plu, scorul constructivism cetățenesc - 
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4.8, este calculat din indicatorii activism 
cetățenesc – 5,8, angajament civic – 0,7, 
valorile civice prosociale – 7,9. Scorul me-
diu al indicatorilor securității umane este  
compus din securitatea economică – 4.6, 
securitatea personală – 4,5 şi  securitatea 
politică – 7.1[4]. 

Conceptul de coeziune socială îşi găseşte 
reflectare în programele, strategiile şi politi-
cile de stat, lansate de-a lungul anilor. 

Contextul cercetării. În condițiile 
unei crize de asemenea gen, coeziu-
nea socială devine existențială. Pande-
mia globală COVID-19 a solicitat atât 
coeziunea cetățenilor la nivel local, cât 
şi a comunității internaționale. Majo-
ritatea oamenilor şi-au dat seama de 
responsabilitățile ce le revin, înțelegând 
că coeziunea socială este răspunsul co-
lectiv la o amenințare globală, este ca-
pacitatea fiecăruia de a înțelege şi de a 
ajuta o persoană afectată de consecințele 
unei pandemii. Pe de o parte, oamenii au 
devenit izolați la domiciliu, iar pe de altă 
parte, tehnologia informațională a asigu-
rat joncțiunea socială, a deschis posibili-
tatea învățării unul de la altul, combinând 
cunoştințe, experiență, creativitate şi 
energie la scară globală.  

Studierea comportamentelor oamenilor 
în perioadele de criză sunt esențiale pen-
tru a înțelege modalitățile de a acționa şi 
reacționa în anumite împrejurări sau situații, 
ansamblul manifestărilor particulare şi co-
lective. Analizele deja acumulate permit să 
aflăm cum să răspundem rapid şi eficient la 
provocări, cum să facem față acestei proble-
me în creştere, cât de pregătiți putem fi în 
cazul unei pandemii etc. Toate acestea au 
creat o paradigmă complet nouă pentru 
distribuirea resurselor umane, organizarea 
de locuri de muncă la distanță, reprofilarea 
şi crearea de noi tipuri de servicii într-un in-
terval de timp limitat.  

Deşi este dificil de a prevedea impactul 
COVID-19 asupra societății moldoveneşti, 

experiența parcursă arată că grupurile so-
ciale vizate negativ sau afectate acciden-
tal şi disproporționat au potențialul de a 
slăbi coeziunea socială. Grupurile sociale 
care percep că sunt tratate în mod diferit 
decât restul, acestea pot submina încre-
derea şi coeziunea socială la nivel de so-
cietate.

Metodologia studiului. Având în 
vedere varietatea empirică în literatu-
ra de specialitate, cercetarea are la bază 
operaționalizarea conceptului de coezi-
une socială, identificarea indicatorilor, a 
efectelor şi cauzelor. Indicatorii elaborați  
reiese din  definiția sintetizată. Cercetarea 
are un caracter calitativ. Materialul socio-
logic empiric a fost acumulat de către au-
torul articolului prin aplicarea interviului 
online în luna mai 2020.

Ghidul de interviu a fost elaborat în 
cadrul Centrului Sociologie şi Psihologie 
Socială, Institutul de Cercetări Juridice, 
Politice şi Sociologice, fiind parte com-
ponentă a proiectului instituțional „For-
marea şi consolidarea coeziunii sociale 
în Republica Moldova în contextul apro-
pierii de Uniunea Europeană”. Ghidul de 
interviu a fost aplicat în localități urbane 
şi rurale, fiind respectat criteriul de gen şi 
vârstă. Rezultatele obținute reprezintă o 
sursă prețioasă pentru a înțelege şi expli-
ca coezivitatea socială în condițiile unui 
proces emergent de pandemie. 

Interpretarea datelor empirice. Con-
statările făcute în baza aplicării interviu-
rilor online denotă că experiența vieții 
pandemice şi-a lăsat amprenta asupra 
psihicului uman, relațiilor sociale, coe-
ziunii grupurilor şi comunităților. Epoca 
pandemică a modificat părerile oameni-
lor privind valorizarea vieții, modul în care 
munca lor influențează asupra bunăstării 
individuale şi colective, interacțiunea cu 
colegii şi flexibilitatea aşteptată de la an-
gajatori,  capacitatea administrației locale 
şi centrale de a organiza societatea. 
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În contextul pandemiei, persoanele 
intervievate din comunitățile rurale au 
apreciat că localitățile lor au fost destul 
de unite, încercând să respecte regimul 
de carantină impus de autorități. Cei din 
mediul urban, au fost mai critici, conside-
rând că pandemia nu a afectat în mod di-
rect solidaritatea oamenilor. 

Coeziunea socială este percepută, în 
primul rând, din perspectiva respectă-
rii  cerințelor de carantină şi autoizolare. 
Acțiunile de solidaritate s-au manifestat 
în mai multe moduri: de la ajutorarea per-
soanelor în etate,  a celor cu dizabilități 
până la acțiuni de susținere în social me-
dia. Au fost aduse exemple pozitive pri-
vind activitățile întreprinse de autorități 
şi cetățeni. 

„Chiar de la început de pandemie, în 
oraşul Ialoveni au fost dezinfectate mai 
multe spații publice, stații, drumuri, chiar şi 
unele intrări de la blocurile de locuit. De ase-
menea, în magazine cumpărătorii respectă 
măsurile de protecție, păstrând distanța so-
cială.”  (bărbat, vârsta 46-55 ani, mediul ur-
ban, studii superioare, moldovean, angajat 
sectorul privat).

„Când au fost anunțate interdicțiile de 
părăsire a domiciliului, un agent economic 
din teritoriu, care deține un magazin ali-
mentar, a acceptat să facă livrări la domici-
liu. Mai târziu, după ce persoanele de peste 
63 de ani au fost restricționate şi obligate să 
nu părăsească locuința, acelaşi agent eco-
nomic a dispus ca pentru aceştia livrarea 
la domiciliu să fie gratuită.” (femeie, vârsta 
16-25 ani, mediul rural, studii superioare, 
moldoveancă, angajat sectorul public).

Au fost relatate situații când s-a evitat 
respectarea regulilor elementare, de a pur-
ta mască, mănuşi şi de a ține distanța so-
cială. Unii şi-au asumat riscul de a merge 
în locurile publice fără a fi echipați, astfel 
punând în pericol viața lor şi a celor din jur. 

„Cunosc cazuri când persoane infecta-
te, fără a preveni că au careva simptome, 

s-au prezentat la serviciu, contaminând şi 
alți colegi, sau  că au mers la cumpărături 
având acasă un membru al familiei infec-
tat.  Pot spune ferm că nivelul gândirii aces-
tor oameni este afectat de răutate, ură şi 
vorba ceea : De ce numai eu? Lasă-i să sufe-
re şi alții.” (femeie, vârsta 36-45 ani, mediul 
urban, studii superioare, moldoveancă, 
sectorul privat).

Partea majoritară a persoanelor in-
tervievate îşi percep propria contribuție 
la  solidaritatea socială prin faptul că au 
respectat restricțiile de carantină. Dintre 
aceştia unii s-au implicat în stabilirea şi 
menținerea legăturilor din comunitate 
prin dezvoltarea mai multor acțiuni. 

„Chiar dacă suntem în criză financiară, 
am ajutat cu o mică donație Spitalul Raio-
nal  din Ialoveni.” (bărbat, vârsta 46-55 ani, 
mediul urban, studii superioare, moldo-
vean, angajat sectorul privat). 

„Eu fiind lucrător medical, am ajutat de 
la distanță oameni infectați de COVID-19, 
cărora medicamentele indicate nu îi ajutau. 
Am aplicat tratament care, în final, a  vinde-
cat aceste persoane.” (femeie, vârsta 36-45 
ani, mediul urban, studii superioare, mol-
doveancă, angajat sectorul privat).

 Persoanele intervievate au menționat 
că pentru oamenii din anturajul lor este 
caracteristic să dea o mână de ajutor alto-
ra, atunci când aceştia au nevoie. Se aju-
tă, în primul rând, între membrii familiei, 
după care urmează prietenii, cunoştințele. 
Mai rar se apelează la suportul primăriei, 
liderilor locali. Cel mai des sunt ajutați cu 
alimente şi haine oamenii în vârstă şi per-
soanele cu dizabilități.

 „Într-o comunitate rurală oamenii se 
cunosc unii cu alții şi este mult mai uşor să 
se afle despre necazul unuia dintre săteni 
şi mult mai repede să i se ofere ajutor. Oa-
menii se ajută unii pe alții când se întâmplă 
vreo nenorocire, cum ar fi un deces sau un 
accident. Atunci, fără să stea pe gânduri, in-
diferent de situația financiară,  fiecare aju-
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tă cu ceea ce poate.” (femeie,  vârsta 16-25 
ani, mediul rural,  studii superioare, mol-
doveancă, angajat sectorul public).

„Pot să spun despre copiii mei. Le-am in-
suflat dăruirea de sine pentru cel apropiat.  
De mici au fost educați să ajute un bolnav, 
un bătrân sau oricare persoană care are ne-
voie. O vor face cu plăcere!” (femeie, vârsta 
36-45 ani, mediul urban, studii superioa-
re, moldoveancă, angajat sectorul privat). 

În cazul când o persoană din localitate 
are o problemă se poate adresa, în primul 
rând, celor apropiați, care pot acorda tot 
sprijinul.  După care urmează prietenii, 
rudele, cunoscuții, primarul, serviciul de 
asistentă socială. Consideră că personal 
pot aştepta un ajutor material concret, în 
caz de necesitate, de la cei apropiați. Deşi, 
încearcă să nu permită situații de urgență 
în propria viață. 

„Ajutorul ar putea fi din partea rudelor 
mele (suntem  mulți şi mai suntem şi prie-
teni, nu am pierdut legătura) şi ai prieteni-
lor mei.” (bărbat, vârsta 26-35 ani, mediul 
rural, studii superioare, bulgar, angajat 
sectorul nonguvernamental).

„Cred că primăria va încerca să ajute sau 
să găsească pe cineva care ar putea susține 
în situație dificilă.” (femeie, vârsta 26-35 
ani, mediul rural, studii superioare, găgă-
uză, angajat sectorul nonguvernamental).

Apartenența şi coeziunea intergrup a 
fost analizată prin aplicarea următoarei 
întrebări: „Dacă v-ar întreba cineva cine 
sunteți, ce i-ați spune în câteva cuvin-
te?”.  Spectrul răspunsurilor a variat, de la 
un simplu cetățean al Republicii Moldo-
va,  o persoană cu cei şapte ani de aca-
să, un moldovean care-şi iubeşte pămân-
tul şi prețuieşte valorile țării, până la un 
cetățean care vrea să schimbe modul în 
care gândesc oamenii, un tânăr cu capa-
citate înaltă de muncă, activ, o persoană 
sociabilă cu inimă mare şi foarte respon-
sabilă etc.

„Sunt un cetățean al țării mele, care 

încearcă să schimbe ceva pentru viitorul 
generației următoare. Îmi doresc ca copiii 
mei să fie mândri că s-au născut în Moldo-
va.” (femeie, vârsta 16-25 ani, mediul ur-
ban, studii superioare, găgăuză, angajat 
sectorul nonguvernamental). 

Fiind întrebați, dacă  atunci când plea-
că în alte sate, oraşe din republică, cum se 
simt spunând că sunt din localitatea lor. 
Majoritatea intervievaților au afirmat că 
trăiesc sentimentul de mândrie. 

„Oriunde în lume, sunt mândru de țară şi 
de locul în care m-am născut şi  am crescut.” 
(bărbat, vârsta 26-35 ani, mediul rural, 
studii superioare, bulgar, angajat sectorul 
nonguvernamental).

„Mă simt foarte fericită că satul meu de 
baştină este anume Viişoara, un sat foarte 
frumos şi pitoresc.” (femeie, vârsta 46-55 
ani, mediul rural, studii superioare, mol-
doveancă, angajat sectorul public).

„Atunci când spun că sunt din satul 
Slobozia-Duşca simt un mare sentiment de 
mândrie - indiferent de faptul că sunt în altă 
localitate sau în Chişinău. Sentimentul de 
mândrie este acelaşi oriunde a-şi merge. Ni-
ciodată nu mi-a fost ruşine să spun, atunci 
când am fost întrebată,  de unde sunt, ba 
din contra, chiar eu am ținut mereu să spe-
cific acest lucru.”  (femeie,  vârsta 16-25 ani, 
mediul rural,  studii superioare, moldo-
veancă, angajat sectorul public).

Totodată, au fost emise  şi opinii neu-
tre. „Sunt neutră în acest sens. Pentru mine 
este absolut lipsit de importanță în care 
oraş s-a născut o persoană, ea rămâne un 
om, la fel ca şi mine.” (femeie, vârsta 16-25 
ani, mediul urban, studii superioare, găgă-
uză, angajat sectorul nonguvernamental). 
„Nu am careva sentimente deosebite sau de 
jenă.” (bărbat, vârsta 16-25 ani, mediul  ru-
ral, studii medii, găgăuz, angajat  sectorul 
nonguvernamental). 

Plecând peste hotare, în fața străinilor, 
respondenții se prezintă drept locuitori 
ai Republicii Moldova, iar reprezentanții 
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etniilor conlocuitoare - că sunt ruşi, ucrai-
neni, găgăuzi, bulgari sau de alte etnii. 
Prin aceasta demonstrând diversitatea et-
nică a țării noastre.

„Mă prezint că sunt din Republica Mol-
dova, o țară plină de tradiții, oamenii pri-
mitori şi frumoşi la suflet.” (femeie, vârsta 
16-25 ani, mediul rural, studii superioare, 
moldoveancă, angajat sectorul public).

„Spun că vin din Republica Moldova şi 
reprezint un grup etnic ca găgăuzii.” (fe-
meie, vârsta 26-35 ani, mediul rural, stu-
dii superioare, găgăuză, angajat sectorul 
nonguvernamental).

Majoritatea persoanelor intervievate, 
fiind întrebate ce simt când spun că sunt 
din Republica Moldova şi dacă acest senti-
ment diferă de cel pe care l-au avut acum 
10 ani, au afirmat că sunt întotdeauna 
mândri când vorbesc despre țara lor, indi-
ferent de ceea ce spun sau gândesc alții. 
În timp acest sentiment se consolidează, 
chiar dacă pe unii realitatea din Republica 
Moldova îi descurajează, ei speră că peste 
ani situația va fi mai îmbucurătoare. 

„Simt un fior de mândrie că am sânge 
moldovenesc. Și pot spune ferm că nu dife-
ră deloc de acel sentiment de acum 10 ani în 
urmă. Dacă îți iubeşti țara şi neamul, nu te 
poate afecta sufleteşte, nici situația econo-
mică şi nici viziunea politică.” (femeie, vârsta 
36-45 ani, mediul urban, studii superioare, 
moldoveancă, angajat sectorul privat).

Evaluând relația persoanelor intervie-
vate cu reprezentanții altor etnii, consta-
tăm că aceştia le apreciază drept bune şi 
de colaborare. 

„Relațiile mele cu oamenii sunt constru-
ite pe baza calităților lor  personale şi nu a 
naționalității.” (femeie, vârsta 26-35 ani, 
mediul rural, studii superioare, găgăuză, 
angajat sectorul nonguvernamental).

Apreciind relațiile dintre diverse 
grupuri etnice din propria localitate, 
respondenții le consideră drept tolerante. 
Ca şi în oricare societate, există anumite 

stereotipuri referitoare la moldoveni, ruşi, 
ucraineni, găgăuzi, bulgari, romi.

„Toată lumea trăieşte în armonie depli-
nă până apare vreo-o divergență.” (femeie,  
vârsta 16-25 ani, mediul rural, studii supe-
rioare, moldoveancă, angajat sectorul pu-
blic).  „Apar divergențe, dar, în general, sunt 
paşnice.”(femeie, vârsta 36-45 ani, mediul 
urban, studii superioare, moldoveancă, 
angajat sectorul privat).

Cunoaşterea şi vorbirea limbii româ-
ne este o obligațiune  morală a fiecărei 
persoane care trăieşte pe teritoriul aces-
tui stat, consideră intervievații, referin-
du-se la cetățenii Republicii Moldova, 
care refuză să vorbească limba de stat.  
Reprezentanții etniilor conlocuitoare au 
remarcat în acest sens nivelul de organi-
zare şi calitatea discutabilă a  predării lim-
bii de stat pentru minoritățile naționale.

Persoanele intervievate au răspuns că în 
procesul de comunicare cu reprezentanții 
altor etnii demonstrează o abordare spe-
cifică cu privire la divergențele de opinie 
în privința viitorului statului Republi-
cii Moldova. Evită de a intra în anumite 
divergențe, respectând opiniile chiar şi 
cele controversate. Reprezentanții etni-
ilor conlocuitoare consideră că nu este 
atât de important ce vector va alege Re-
publica Moldova, ci în ce măsură această 
alegere va afecta favorabil viitorul țării în 
ansamblu.

Pentru unii intervievați a fi moldovean 
în Republica Moldova înseamnă a fi: un 
mare patriot, să fii născut pe teritoriul re-
publicii, să locuieşti aici permanent, un om 
muncitor, cu credință. Pentru alții, este un 
act de mare eroism, un om care duce lipsă 
de multe lucruri, fudulie, cumătrism, asu-
prire. Indiferent ce naționalitate sau etnie 
reprezintă intervievații, ei sunt conştienți 
de faptul că împart un singur pământ, au 
un mediu natural favorabil vieții,  nu este 
război şi nu sunt refugiați. Respectiv, sunt 
mândri de tot ceea ce posedă.
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Opiniile persoanelor intervievate refe-
ritoare la faptul dacă pandemia a schim-
bat cumva comportamentul oamenilor 
s-au divizat. Aprecierile pozitive rezidă 
în faptul că oamenii au devenit mai lo-
iali, mai uniți în acțiuni de caritate, înde-
osebi pe rețelele de socializare sunt mult 
mai buni şi receptivi. Aspectele negative 
ale comportamentelor umane constau în 
faptul că oamenii au rămas aşa precum 
au fost, egoişti, adăugându-se lipsa de vi-
gurozitate, uneori nedorința de a intra în 
relație de comunicare. Evident, pandemia 
a schimbat modul în care oamenii îşi duc 
viața.  În pofida faptului că majoritatea 
a avut ocazia să se relaxeze, să stea mai 
mult timp cu propriile familii, totuşi ei 
percep carantina şi restricțiile de depla-
sare venind în contradicție cu necesita-
tea firească a omului de a fi liber. Fluxul 
obişnuit al vieții a fost suspendat şi o ast-
fel de tranziție afectează cel mai des psi-
hicul uman. În urma acestei lecții, oamenii 
au înțeles că pot fi distruşi de un virus care 
nici măcar nu este vizibil. Fapt care trebuie 
să-i determine să fie mai respectuoşi unul 
față de altul, să valorizeze mai mult viața, 
propria sănătate şi sănătatea planetei.

Regimul de carantină i-a afectat pe fie-
care dintre intervievați. La început, au tră-
it sentimentul de frică, dar mai târziu au 
conştientizat gravitatea situației, s-au de-
prins cu restricțiile impuse de autorități şi, 
respectându-le, au reuşit să depăşească 
perioada de criză. Au devenit mult mai 
prudenți față de  sănătatea proprie şi a 
celor de alături, altfel au  început să  apre-
cieze ceea ce au. Partea pozitivă este că 
mulți au început să lucreze de la distanță, 
acumulând o nouă experiență în viață.

„M-a afectat foarte mult. Fiind lucrător 
medical, am fost infectată de COVID-19. 
Familia a fost izolată de societate şi atitudi-
nea  unor persoane s-a schimbat brusc.  Le 
era frică de mine, chiar şi după vindecarea 
mea.” (femeie, vârsta 36-45 ani, mediul ur-

ban, studii superioare, moldoveancă, an-
gajat sectorul privat).

Cel mai sensibil aspect al problemelor 
abordare în ghidul de interviu s-a dove-
dit a fi revenirea migranților  moldoveni 
în contextul pandemiei. Este adevărat că 
cei de pe loc nu au excelat în empatie, în 
înțelegerea situației migranților moldo-
veni în timp de criză. Comportamentele 
celor reveniți, în unele cazuri, sunt puțin 
sau completamente inadecvate situației 
sanitare pe timp de pandemie.

Au fost emise opinii, potrivit cărora 
situația epidemiologică nefavorabilă din 
țară se datorează persoanelor care au re-
venit de peste hotare, acestea urmând mai 
întâi să se gândească cât de pregătită este 
Republica Moldova să facă față acestui 
virus. Oamenii care au venit din țări cu o 
situație epidemică nefavorabilă au impor-
tat virusul, contaminând populația locală.

„În străinătate majoritatea aveau acces 
la o medicină destul de dezvoltată.  Întor-
cându-se acasă, neştiind că sunt purtători 
de virus, au pus în pericol propriile  familii 
şi comunitatea.” (bărbat, vârsta 26-35 ani, 
mediul rural, studii superioare, moldo-
vean, angajat sectorul privat).

„Aceşti oameni au ales să plece peste 
hotare, dar când au dat de greu au reve-
nit. In contextul în care primele cazuri erau 
de import,  asta ar însemna că moldovenii 
reveniți au adus virusul în țara noastră.” 
(femeie,  vârsta 16-25 ani, mediul urban, 
studii superioare, moldoveancă, angajat 
sectorul public).

Majoritatea intervievaților înțeleg că 
migranții moldovenii au revenit din cauza 
pierderii locului de muncă, imposibilității de 
a achita gazda, dificultăților financiare etc.

„Emigranții moldoveni au venit acasă la 
familiile lor, fiindcă este greu să rămâi într-
o țară străină în asemenea situație.” (băr-
bat, vârsta 46-55 ani, mediul urban, studii 
superioare, moldovean,  angajat sectorul 
privat).
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Persoanele intervievate cred că 
autoritățile centrale şi locale iau măsuri 
corecte în vederea  prevenirii răspândirii 
virusului, însă demonstrează îngrijorare 
cu privire la efectele negative ale pande-
miei asupra economiei şi vieții de zi cu zi 
a oamenilor. Pozitiv este apreciat sprijinul 
acordat de către autorități persoanelor cu 
statut de şomer, organizarea campanii-
lor de informare a populației. Consideră 
că eforturile autorităților ar fi fost zădar-
nice fără susținerea societății. Totodată, 
menționează necesitatea monitorizării 
mai stricte a respectării restricțiilor im-
puse de administrație. Deşi au fost luate 
măsuri pentru susținerea întreprinderilor 
mici şi mijlocii, acestea la momentul de-
rulării cercetării încă nu erau resimțite. 
Sistemul social şi subsistemele sale 
funcționează în mod diferit. Respectiv, cel 
mai vulnerabil rămâne subsistemul eco-
nomic. Considerându-se că urmările vor fi 
de lungă durată şi se vor răsfrânge nega-
tiv asupra populației.

 Respondenților le-a ajutat să reziste în 
situația de criză munca, familia, prietenii, 
colegii, faptul că au avut timp să acorde 
mai multă atenție hobby-ului, răbdarea şi 
speranța că ziua de mâine va aduce cu ea 
doar lucruri bune.

Comentând afirmația dacă lumea va fi 
mai bună sau mai rea în urma crizei cauza-
te de pandemie, opiniile s-au ramificat: de 
la afirmația că societatea moldovenească 
nu o va schimba nimic, chiar nici pande-
mia la faptul că schimbarea începe în noi 
înşine.  La nivel global, consideră că ome-
nirea se va schimba, înțelegând că trebu-
ie să fie mai prudenți, mult mai pregătiți, 
iar la următorul pericol global deja vor 
acționa mult mai organizat. 

„Societatea moldovenească se va schim-
ba considerabil, lumea va deveni mai bună 
pentru cei care au conştientizat că, indife-
rent de cât de mulți bani ai avea sau câte 
posibilități, în fața acestor încercări suntem 

toți egali şi oricând poate veni o zi în care   
totul ia sfârşit.” (femeie,  vârsta 16-25 ani, 
mediul rural, studii superioare, moldo-
veancă, angajat sectorul public).

„Cred că lumea se va îmbunătăți. În mo-
mentul pandemiei, natura, în sfârşit, pentru 
prima dată într-o lungă perioadă de timp, 
şi-a luat o vacanță şi s-a odihnit de influența 
dăunătoare a omenirii. După ce şi-au pier-
dut „viața monotonă”, oamenii şi-au dat sea-
ma şi  vor trata viața cu mai mult respect.” 
(femeie, 16-25 ani, urban, superioare, gă-
găuză, sectorul nonguvernamental).

Atât persoanele intervievate, cât şi 
oamenii din localitatea lor cel mai des 
se implică în acțiuni de salubrizare a 
comunității, curățirea izvoarelor, planta-
rea arborilor, proiecte de binefacere întru 
ajutorarea persoanelor cu dizabilități şi 
a celor în etate, campanii de informare, 
instruirea copiilor din familiile social-vul-
nerabile şi altele. Deşi conştientizează că 
personal insuficient se implică în acțiunile 
de voluntariat la nivel comunitar.

„Spre marea mea surprindere oamenii 
chiar se implica în acțiunile de voluntariat.  
Un exemplu ar fi cel al unor băieți din sat, 
care, de Sfântul Vasile, merg cu uratul, iar 
banii care se colectează în acea noapte sunt 
folosiți pentru a cumpăra provizii persoane-
lor în vârstă  sau celor social-vulnerabile. Un 
alt act de voluntariat este cel inițiat de către 
autoritățile publice locale cu genericul „Un 
râu curat de la sat la sat”.  Anual,  primăva-
ra sau vara, este curățat malul Nistrului din 
localitate. Astfel locuitorii satului participă 
la această acțiune an de an în număr tot 
mai mare. Eu personal nu pot spune că sunt 
o împătimită a acțiunilor de voluntariat, cu 
părere de rău, însă atunci când pot ajut sau 
particip la ceea ce mi se pare cu adevărat 
important, o fac cu plăcere.”  (femeie, vâr-
sta 16-25 ani, mediul rural, studii superi-
oare, moldoveancă, sectorul public).

În opinia intervievaților, religia creştin-
ortodoxă are o importanță deosebită în 
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viața poporului moldovenesc. Biserica 
Ortodoxă are menirea de a uni oamenii, 
este o adunare locală a creştinilor, ajuta la 
bunul mers al societății. Însă, în realitate, 
angajarea politică a bisericii, promovarea 
anumitor candidați, manipulări pentru 
atingerea unor interese, induce disensiuni 
în mediul enoriaşilor. Intervievații şi-ar dori 
ca Biserica Ortodoxă să dezvolte activități 
de educație a populației, acțiuni de carita-
te, de echilibrare a moralității sociale.

Mass-media, de asemenea, are o 
influență considerabilă asupra societății 
moldoveneşti. Pe de o parte, ea uneşte so-
cietatea, atunci când reflectă obiectiv rea-
litatea. Pe de altă parte, ea dezbină socie-
tatea, atunci când mediatizează informație 
negativă şi provocatoare, atacuri directe 
la persoane, discreditează comunități, ad-
mit falsuri, publică informații puțin verifi-
cate, utilizează un vocabular departe de 
normele gramaticale ale limbii române. 
Pentru a contribui la consolidarea legătu-
rilor dintre oameni, mass-media ar trebui 
să fie independentă, să livreze informații 
veridice, să-şi exercite funcția sa educati-
vă în cadrul societății.  

„Să dea start la programe de suflet, 
educaționale, de dezvoltare a economiei, 
agriculturii şi să înceteze difuzarea progra-
melor politizate în exces.”  ( femeie, vârsta 
36-45 ani, mediul urban, studii superioa-
re, moldoveancă, angajat sectorul privat).

Viitorul țării persoanele intervievate 
şi-l imaginează: „Mai trist ca până acum.” 
(femeie, vârsta 46-55 ani, mediul rural, 
studii superioare, moldoveancă, angajat 
sectorul public).

„Mi-a fost greu să-mi imaginez viitorul 
țării, deoarece pandemia a afectat eco-
nomia şi viața socială.  Am temeri că nici 
autoritățile nu au o viziune clară asupra 
dezvoltării țării în viitor.” (femeie, vârsta 
16-25 ani, mediul urban, studii superioa-
re, găgăuză, angajat sectorul nonguver-
namental).

Intervievații cred că în următorii ani 
situația nu se va schimba drastic, din 
cauza migrației excesive, îmbătrânirii 
populației, scăderii natalității, ridică-
rii gradului de religiozitate şi reducerii 
potențialului economiei naționale. Viito-
rul propriei localități îl percep în contex-
tul dezvoltării țării. Nu prea speră că lu-
crurile se vor schimba în viitorul apropiat.  

Viitorul personal şi al propriei familii, 
de asemenea, este perceput destul de 
vag. „Mă strădui ca să alung tristețea din 
față şi să fiu tot aşa precum am fost.” ( fe-
meie, vârsta 46-55 ani, mediul rural, studii 
superioare, moldoveancă, angajat secto-
rul public).

„Nu-mi pot imagina viitorul în localita-
tea mea sau în Moldova. Familia mea vreau 
să trăiască în condiții mai bune, într-o țară 
mai bună. Ca să nu-şi facă griji de siguranța 
ei, de ceea ce trebuie să mănânce a doua 
zi.” (bărbat, vârsta 16-25 ani, mediul  ru-
ral, studii medii, găgăuz, angajat sectorul 
nonguvernamental).

Concluzii. Rezultatele cercetării re-
prezintă o parte contributivă la proiectul 
instituțional „Formarea şi consolidarea 
coeziunii sociale în Republica Moldova în 
contextul apropierii de Uniunea Europea-
nă”. Manifestările coeziunii sociale în peri-
oada  pandemiei COVID-19 sunt necesare 
de a fi înțelese şi explicate, pentru o mai 
bună gestionare a societății.   

Analizele cercetării sociologice can-
titative denotă, că pentru o societa-
te coezivă cetățenii trebuie să fie mai 
conştienți, mai solidari, mai activi, să se 
implice direct în diferite proiecte benefi-
ce pentru comunitate şi țară. Să se pună 
accent pe educație şi să fie prestate ser-
vicii educaționale de calitate. S-a emis 
ideea privind micşorarea numărului de 
partide, care mai mult dispersează soci-
etatea decât o unesc. O economie puter-
nică ar oferi locuri de muncă şi ar contri-
bui la echilibrarea relațiilor sociale. Toate 
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acestea ar favoriza dorința interioară a 
oamenilor de a se schimba şi de a tinde 
spre o societate unită. 

Analizele empirice sugerează că migrația 
circulatorie, care a reprezentat primul val de 
reveniți în țară pe timp de pandemie, este 
complet ignorată şi necercetată.

 Există riscul de subminare a încrederii 
între numeroase grupuri etnice.  Diversi-
tatea etnică prin care este semnificativă 
societatea noastră continuă să fie exploa-
tată în detrimentul coeziunii sociale. În 
deosebi, este evident acest lucru în peri-
oadele preelectorale.    

Coronavirusul a perturbat  activitățile 
unor subsisteme sociale, modificând 
relațiile de muncă.  Munca de la distantă 

devine experimentată în mai multe do-
menii, necesitându-se studii argumenta-
tive privind avantajele şi dezavantajele, 
efectul în urma implementării. 

Managementul timpului muncii de la 
domiciliu, capacitatea de autoorganiza-
re a persoanei de a executa volumul de 
muncă solicitat calitativ şi flexibilitatea 
angajatorilor de a răspunde schimbărilor 
intervenite, au devenit o nouă realitate 
care trebuie înțeleasă şi valorificată.

 Rezultatele studiului demonstrează 
că, cu cât gradul de coeziune socială este 
mai înalt, cu atât societatea devine mai 
rezistentă la impactul crizei şi îi este mai 
uşor să pună în aplicare măsuri eficiente 
de redresare. 
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SUMMARY
The article presents a scientific approach to the social cost in the context of the current 

pandemic crisis and its correlation with social benefit. The importance of updating the value 
of benefits and costs to obtain the current value is analyzed. It is concluded that the allocati-
ons effected from the budget always have a social content. Allocations of budgetary means, 
especially for the social sector, are social costs, and the expected benefits have a social cha-
racter as well.
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REZUMAT
Articolul prezintă o abordare ştiințifică a costului social în contextul actualei crize pan-

demice şi a corelării acestuia cu beneficiul social. Se analizează importanța actualizării 
valorii beneficiilor şi a costurilor pentru obţinerea valorii actuale. Se concluzionează că 
alocările efectule din buget  au întotdeauna un conținut social. Alocările de mijloace bu-
getare, în special pentru sectorul social, sunt costuri sociale, iar beneficiile  scontate au la 
fel un caracter social.

Cuvinte-cheie: beneficiu social, beneficiu social net, cost social, valoare actuală, valoare 
actuală netă, analiză cost-beneficiu.

 Introducere. Republica Moldova, de 
la 11 martie 2020, se află în stare de cri-
ză epidemiologică. COVID-19 a atacat  o 
mare parte a populației țării. În această 
situație foarte grea pentru  populație şi 
pentru economie, Guvernul Republicii 
Moldova,  ca şi  guvernele altor țări ataca-
te de această urgie, are multe costuri. 

Astfel, costul unei zile de tratament  în 
secția de terapie  intensivă pentru o per-
soană bolnavă de  COVID-19  este de  5 
300 de lei. Iar pentru un pacient  internat  
în staționar  este de 2 255 de lei. Aşa dar, 
pentru un tratament  de 14 zile, statul ar 
cheltui  zeci de mii de lei pentru fiecare  
contaminat cu corona virus.* 

* Datele au fost prezentate ( la începutul lunii aprilie 2020) de după şedința  Centrului Unic  de Comandă  de gestionare  
a crizei provocate  de virusul COVID-19 de către preşedintele Igor Dodon  ”ca să cunoască cetățenii  Republicii Moldova,  care 
au dubii şi nu vor să  contribuie  prin achitarea  poliței de asigurare  medicală,  la consolidarea sistemului”. Accesat 22.08.2020.
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Potrivit  şefului statului, costul unei 
zile de tratament în staționar  este de 2 
255 de lei. Aici intră cheltuielile pentru 
întreținere, testul, transportul realizat de 
ambulanță. Astfel, pentru 14 zile, pentru 
fiecare persoană care este confirmată  de 
COVID-19 statul are cheltuieli de 32 de 
mii de lei.

Pentru pacienții internați în secția de 
terapie intensivă  costurile sunt şi mai 
mari, spune Dodon.  Pentru o zi în această 
secțiune  costul este de  5 300 de lei, iar 
pentru 14 zile costul pentru un pacient  ar 
fi de peste  73 de mii de lei.

În legătură cu situația creată şi cu 
costurile suportate din bugetul de stat 
al țării,  prezentăm  mai jos un studiu 
ştiințific  al costului social.

Abordarea ştiințifică a costului so-
cial. În legătură cu esența şi scopul cos-
tului, cercetătorii din toate timpurile au 
căutat modalități de eficientizare a costu-
rilor, de aceea ele au trecut printr-o dez-
voltare evolutivă. Astfel, de la costurile 
efective s-a trecut la noțiunea de costuri 
planificate. 

Problema eficientizării cheltuieli-
lor a fost mereu legată de costuri. Mai 
apoi, de la costurile planificate, s-a tre-
cut la noțiunea de cost standard. Aceas-
tă noțiune apare la începutul secolului 
al XX-lea ca metodă de cost standard. 
Metoda de cost standard stabileşte cu 
anticipație cheltuielile directe şi indirec-
te de producție, servind ca tendință ori-
entativă pentru întreprindere. Mai apoi 
metoda de cost standard a fost utilizată 
în toate sectoarele economiei, inclusiv şi 
în sectorul public. 

Astfel, la elaborarea bugetului public 
(bugetului de stat) la baza stabilirii sumei 
cheltuielilor bugetare funcționale (exem-
plu: funcții generale de stat, educație, 
ocrotirea sănătății etc.) stau anumite cos-
turi normate, numite costuri bugetare, 
sau costuri standard bugetare.

Costurile standard sunt nişte etaloane 
de măsurare a costurilor, scopul cărora fi-
ind de orientare tendențională şi de com-
parare cu cele efective. 

Dar cercetările conceptului de cost au 
continuat, provocând savanţii la extinde-
rea acestui concept, de la eficienţa inte-
resului individului, a entităţii (firmei), la 
eficienţa de interes SOCIAL.

Această abordare este tratată profund 
şi cu lux de amănunte de un grup de sa-
vanţi americani: Anthony E. Boardman,  
David H. Greenberg, Aidan R.Vining,  David 
L. Weimer (toţi profesori de Universităţi) în 
lucrarea „Cost-benefit analysis: concepts 
and practice”, 2nd Edition, 2001,660p. (Tra-
dusă din l. engleză în l. română în anul 
2004, ediţia a II-a, Ch.: ARC, 2004). ISBN 
9975-61-337-3.

Această lucrare fundamentată din 
punct de vedere conceptual şi practic 
este totodată cea mai valoroasă lucrare 
care tratează metoda ACB (COST - BENE-
FIT ANALYSIS).

Autorii acestei lucrări se axează pe le-
gătura dintre cost şi beneficiu, punând 
accentul pe beneficiul social, care nu în-
totdeauna coincide cu beneficiul econo-
mic al entităţii producătoare. 

Agenţii economici din domeniul 
producției, serviciilor, cum ar fi transportul 
sau construcţia de locuințe fac investiţii în 
proiecte materiale, în timp ce domeniile 
sociale, cum ar fi sănătatea, asistenţa soci-
ală sau educaţia, investesc în capital uman. 
Din punct de vedere al agentului econo-
mic aceste cheltuieli sunt, pe de o parte, 
costuri materiale, dar beneficiul lor este 
preponderent social. De aceea metoda 
ACB îşi centrează atenţia asupra beneficii-
lor sociale, care sunt prezente în investiţiile 
în politici, proiecte sociale, fiind finanţate, 
în temei, din bani bugetari (publici). 

Analiza cost-beneficiu (ACB) este o 
metodă de evaluare a unei politici care 
cuantifică în termeni monetari valoarea 
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tuturor consecinţelor acestei politici asu-
pra tuturor membrilor societăţii. Beneficiul 
social net exprimă valoarea acestei politici. 
Diferenţa dintre beneficiile sociale (B) şi cos-
turile sociale (C) reprezintă beneficiul social 
net (BSN): BSN=B–C.**

Importanța actualizării valorii bene-
ficiilor şi a costurilor pentru obţinerea 
valorii actuale. Pentru un proiect ale că-
ror costuri şi beneficii se obţin de-a lungul 
unei perioade de timp (ani) este nevoie de 
o modalitate de însumare a beneficiilor şi a 
costurilor obţinute în fiecare an. Este nece-
sar ca beneficiile şi costurile unui proiect, ce 
urmează să se obţină în viitor, să se actuali-
zeze la valoarea lor prezentă, obţinându-se 
valoarea actuală (VA). 

Necesitatea acestei actualizări decurge 
din faptul că un leu sau un dolar sau un euro 
astăzi este mai scump decât să-l ai mâine. 
Totodată, este ştiut că majoritatea oameni-
lor preferă să consume mai degrabă acum 
decât mai târziu, şi, din această cauză, re-
nunţă la a consuma mai mult în viitor.

Notă: Această diferenţă nu are nici o 
legătură cu inflaţia, deşi inflaţia de aseme-
nea trebuie luată în calcul.

Astfel, un cost sau un beneficiu care se 
obţine în anul t este transformat în valoare 
actuală prin împărţirea lui la (1 + s)t,*** unde 
s este rata de actualizare socială. 

De exemplu, să presupunem că un pro-
iect are o durată de viaţă de n ani.

Notăm cu Bt - beneficiile obţinute în anul t;
Notăm cu Ct - costurile obţinute în anul t.
Valorile actuale ale beneficiilor VA(B) 

sunt:
1. VA(B) =                            Formula (1)

Valorile actuale ale costurilor VA(C) 
sunt:

2. VA(C) =                             Formula (2)

Dacă se presupune că, valoarea ratei 
de actualizare socială ,,s” (ajustată cu rata 
inflaţiei) este de 7,5%, apoi vom scrie:  
s=7,5%.

Pentru funcţionari şi agenţii guverna-
mentale rata de actualizare este acea stabi-
lită de Ministerul Finanţelor, de Banca Cen-
trală sau de alte instituţii guvernamentale 
abilitate cu acest drept. Analiştii guverna-
mentali vor ţine cont de acest indicator. 

Pentru orice guvern este important ca 
la alocarea banilor bugetari în orice proiect 
ori politică să fie cheltuiți eficient. De ace-
ea la alocarea banilor publici într-un pro-
iect este necesar să fie prezente mai multe 
variante de proiecte sau politici, din care 
să fie aprobat acel proiect sau politică care 
are o eficientă mai mare.

În ştiința financiară există diverse crite-
rii de determinare a eficienții unui proiect. 
Cel mai practic criteriu de analiză este cri-
teriul VALORII ACTUALIZATE NETE (VAN). 
Dacă rezultatul calculelor ne demonstrea-
ză că VAN are valoare pozitivă, apoi acest 
proiect poate fi aprobat şi implementat.

Formula de calcul a VAN poate fi redată 
astfel:

3. VAN = - CI+                          Formula (3)

Valoarea actuală netă a unei alternati-
ve (VAN) de proiect se calculează ca dife-
renţa dintre valoarea actuală a beneficii-
lor şi valoarea actuală a costurilor:

4. VAN = VA(B) – VA(C)    Formula (4)
La utilizarea criteriului VAN trebuie de 

respectat următoarele reguli:
1. Regula principală pentru luarea unei 

decizii în cazul când nu există variante 
este următoarea: Proiectul se acceptă 
dacă VAN este pozitivă.

2. O altă regulă: se recomandă continu-
area proiectului dacă:

 VAN = VA(B) – VA(C) > 0,  adică VA(B) > VA(C).
** Anthony E. Boardman; David H. Greenberg; Aidan R.Vining; David L. Weimer. COST-BENEFIT ANALYSIS: CONCEPTS 

AND PRACTICE, pag. 2.
*** (1 + s ) t este factorul de compunere; s -  rate de actualizare socială, sau poate fi notat cu i sau r ca rată de actualizare.
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Atunci când sunt mai multe alternative 
de proiecte, apoi se selectează proiectul 
cu cea mai mare VAN. Această regulă pre-
supune implicit că cel puţin o VAN este 
pozitivă. Dacă nici o VAN din proiecte-
le supuse analizei nu au o VAN pozitivă, 
atunci proiectele trebuie respinse. 

La calcularea VAN putem utiliza tabelul 
financiar nr.1: FVIF(r,n) = (1+r)n  (sau din sur-
sele în limba rusă: FMI(r,n) = (1+r)n. Pentru 
calcularea factorului de compunere (1+r)n 

vezi valoarea lui în anexa 1 din tabelul fi-
nanciar.

Selectarea unui proiect cu cea mai 
mare VAN este echivalentă cu selectarea 
unui proiect cu cea mai mare valoare ac-
tuală a beneficiului social net, adică:

5. VAN = VA (BSN)    Formula (5)
În concluzie, putem constata că ACB se 

ocupă de modul în care trebuie luate de-
ciziile de alocare a resurselor. În practică, 
însă, ACB este adesea distorsionată de in-
tervenţiile politicienilor şi ale funcţionari-
lor. Funcţionarii guvernamentali au tendin-
ţa de a vedea costurile şi beneficiile în mod 
diferit, în funcţie de poziţia şi instituţia lor.

Poziţia unui funcţionar are o puterni-
că influenţă asupra a ceea ce crede el că 
este sau ar trebui să fie ACB. Deşi la nivel 
guvernamental ar putea fi luate alte deci-
zii, ştiinţa financiară recomandă luarea în 
considerare a criteriului VAN ca a unui din 
principiile ACB la alegerea alternativei de 
investiție eficientă a resurselor băneşti.

Am putea exemplifica această aborda-
re prin experienţa Guvernului SUA care a 
susţinut prin finanţări şi cercetări de eva-
luare a unor serii de „teste-pilot”, „experi-
mente sociale” privind reforma în dome-
niul asistenţei sociale şi în cele din urmă a 
avut loc o schimbare a politicii sociale. În 
consecinţă, în anul 1988 Guvernul SUA a 
adoptat o nouă lege federală a asistenţei 

sociale, Legea de Sprijinire a Familiei. În 
anii 80 ai secolului al XX-lea în mai multe 
state a fost cercetat acest domeniu.****

Din punctul nostru de vedere, procesul 
de reformare performantă în sistemul bu-
getar a avut loc în cele mai dezvoltate ţări 
ale lumii, începând cu mijlocul secolului 
al XX-lea, având la bază cercetări de ana-
liză cost-beneficiu. Spre exemplu, dacă 
ne-am referi la sistemul bugetar al Repu-
blicii Moldova, la procesul de elaborare şi 
executare a bugetului de stat, apoi trece-
rea la elaborarea acestuia pe bază de pro-
gram şi performanţă, începând cu anul 
2008 (pilotat), iar implementat din 2014, 
constatăm că la baza acestui nou meca-
nism de elaborare şi executare bugetară 
stă identificarea costurilor de resurse fi-
nanciare publice (bugetare) şi beneficiile 
(rezultatele) sociale scontate, măsurate în 
indicatori de performanţă.

Este de menţionat, că statele dezvolta-
te tot mai des recurg la necesitatea utili-
zării metodei de analiză cost-beneficiu. 

În toate ţările dezvoltate, iar Republica 
Moldova nu face excepţie, cheltuielile pu-
blice au tendinţe de creştere.

Această situaţie impune guvernele să 
utilizeze metode moderne experimentate 
pentru eficientizarea cheltuielilor publice. 
În acest scop este binevenită utilizarea me-
todei ACB la selectarea politicilor publice şi 
a proiectelor (programelor) investiţionale 
publice cu beneficii sociale majore.

ACB trebuie să ia în considerare varian-
tele de programe sau proiecte rezonabile 
şi să le aleagă pe cele cu cel mai mic cost, 
pe cele mai eficiente din punct de vedere 
al costurilor, pe cele mai puţin împovără-
toare pentru contribuabili, sau să ofere 
explicaţii în cazul în care astfel de variante 
n-au fost selectate (alese).

ACB este mai mult preocupată de cos-

**** După Anthiny E. Boardman; David H. Greenberg; Aidan R.Vining; David L. Weimer. COST-BENEFIT ANALYSIS: CON-
CEPTS AND PRACTICE, pag. 4; 358.
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turile şi de beneficii sociale, decât de ma-
ximizarea profitului privat. Astfel, obiecti-
vul din sectorul public este maximizarea 
bunăstării, a bunăstării sociale.

Noţiunea de costuri a fost mereu supu-
să procesului de perfectare. Un fenomen 
important în dezvoltarea conceptului de 
cost este trecerea de la costurile comple-
te (costuri directe plus costurile indirec-
te la fabricarea unui produs) la costurile 
pe activităţi. Această trecere are la bază 
consumul de resurse, deoarece un pro-
dus finisat este rezultatul consumului de 
resurse pe mai multe activități legate coe-
rent. Costurile pe activități este o aborda-
re nouă în contabilitatea managerială şi în 
general în ştiința economică din ultimele 
decenii ale secolului al XX-lea. 

Un aport deosebit în dezvoltarea con-
ceptului privind costurile a adus savan-
tul american KAPLAN Robert Steven (a. n. 
1940), profesor la Şcoala de Business din 
Harvard. Kaplan Robert S., în colaborare cu 
savantul Anderson Steven R., a cercetat cos-
turile sub alt unghi, din punct de vedere al 
modului de consum de resurse la fabricarea 
unui bun, promovând o nouă abordare în 
lucrarea „Time –  Activity – Based Costing” 
(2004) în care au promovat conceptul de 
cost pe activităţi, numit şi modelul ABC. 

Fiind introdusă inițial în anii 1980, me-
toda ABC a corectat deficiențele sistemelor 
tradiționale de costuri standard, motivând 
prin faptul că sistemele tradiționale baza-
te pe standard folosesc pentru analiză, de 
obicei, numai trei categorii de costuri: 

- forța de muncă;
- materialele şi 
- cheltuielile generale. 
Argumentul este că companiile de 

producție ar fi mai cointeresate să urmă-
rească, în general, forța de muncă şi ma-
terialele utilizate pentru produsele lor pe 
procese de activități până la finisarea pro-
dusului, lucrării sau serviciului. În acest 
caz volumul resurselor utilizate se modi-

fică în funcție de complexitatea activității 
concrete, considerându-se că în aşa mod 
se poate urmări mai clar utilizarea nu nu-
mai a costurilor directe, dar şi a costurilor 
indirecte, care, cu depărtarea procesului 
de la faza inițială de producție, sunt în 
creştere. Considerăm că această constata-
re este reală, dacă ne referim la producă-
torul agricol, cazul Republicii Moldova.

La fel, în cazul utilizării metodei ABC se 
consideră că costurile pe activități ar putea 
oferi clienților diverse servicii separate, ca:

- producerea şi stocarea unei mai mari 
varietăți de produse;

- susținerea mai multor canale de apro-
vizionare şi de distribuire;

- producerea şi livrarea produselor în 
dimensiuni mai mici;

- furnizarea directă către localitățile de 
destinație ale clienților şi în  timp mai rapid; 

- deservirea clienților post-vânzare;
- asigurarea suportului pentru aplicații 

tehnice specializate etc.
Toate aceste servicii noi au creat valoa-

re, dar nici unul nu a venit gratuit. Pentru 
a oferi varietatea extinsă de servicii şi no-
ile opțiuni, companiile au fost nevoite să 
aloce resurse pentru inginerie, programa-
re, recepție, stocare, inspecție, configu-
rare, manipulare de materiale, ambalare, 
distribuire etc. 

Costurile aferente au crescut atât re-
lativ, cât şi absolut, pe măsură ce com-
paniile s-au diversificat în mai multe linii 
de produse, clienți, canale şi regiuni şi au 
oferit caracteristici noi pentru produse şi 
servicii specializate.

Noua abordare a costurilor pe activități 
partajează mai exact costurile pe fieca-
re activitate, iar managerii companiilor 
utilizează această metodă pentru a lua 
decizii strategice privind procesul de pro-
ducere pe fiecare tip de produse, lucrări 
sau servicii. Se consideră că această me-
todă a dus la îmbunătățirea sustenabilă a 
profitabilității produselor şi clienților. 
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Dar, precum orice abordare nouă 
provoacă critici, aşa este şi în cazul me-
todei ABC. De exemplu, s-a pus la îndo-
ială acuratețea repartizării costurilor pe 
activități, considerând că are un caracter 
subiectiv.

Totodată, noi  considerăm că a fost in-
corect şi atunci când s-au ignorat total-
mente costurile standard tradiționale.

Costul standard este cu succes utilizat, în 
deosebi, la finanțarea serviciilor publice din 
resursele bugetare, fiind un etalon ştiințific 
de măsurare a cheltuielilor, a costurilor. 

Astfel, costurile, ca un indicator econo-
mico-financiar important, se află mereu 
în atenția cercetătorilor, căutându-se noi 

metode de eficientizare a costurilor şi a 
cheltuielilor.

 Concluzii. 1. Alocările efectute din bu-
get  au întotdeauna un conținut social. 2. 
Alocările de mijloace bugetare, în special 
pentru sectorul social, sunt costuri sociale, 
iar beneficiile  scontate au la fel un carac-
ter social, care nu urmăresc maximizarea 
profiturilor. Spre exemplu,  dacă am com-
para costurile pentru  tratamentul a doi 
bolnavi, vom vedea că  pentru vindecarea 
unuia s-au cheltuit 3000 de lei din buget, 
iar pentru vindecarea celuilalt – 10 000 de 
lei din buget. Costurile sunt  diferite, dar în 
consecință au fost salvate două vieți. Aces-
ta este costul social şi beneficiul social.
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SUMMARY
Theoretical and practical approaches of insurance risks are proposed; there are 

countless possible interpretations of the risk notion; ways for organizing the activities 
advertisers  of insurance companies are proposed; the needs to increase the number of 
insured persons are argued. Insurances, in the proposed material, are considered a form 
of „selling risks”. The insured individual, in this case bypasses the risk, does not bear the 
potential losses.

Keywords: minimax strategies, maximin, decision, risks, uncertainties, potential 
losses.

REZUMAT
Sunt propuse abordări teoretice şi practice a riscurilor asigurărilor; sunt nenumărate 

interpretările posibile a noțiunii de risc; sunt propuse modalități de organizare a publi-
citarilor activităților companiilor de asigurări; sunt argumentate necesitățile de creştere 
a numărului persoanelor asigurate. Asigurările, în materialul propus, sunt considerate o 
formă de ,,vânzare a riscurilor”. Individul asigurat, în acest caz ocoleşte riscul, nu suportă 
pierderile potențiale.

Cuvinte-cheie:  strategiile minimax, maximin, decizie, riscuri, incertitudini, pierderi po-
tenţiale.

Omul, în toate activitățile sale, fără ca 
să conştientizeze acest lucru, se află în 
condiții de totală incertitudine. Situațiile 
în adoptarea unei decizii în condiții de 
totală incertitudine pot fi prezentate ca 
un tip de ,,joc matematic” strategie. La un 
asemenea joc pot participa [2, p. 21]:

- doi parteneri: omul şi fenomenele 
imprevizibile, care potenţial pot apărea şi 
cauza cele mai diverse pierderi financiare, 
materiale, de sănătate etc.;

- trei parteneri: omul, fenomenele ne-
dorite şi asiguratorul.

În primul caz avem un joc al omului 
contra ,,fenomenului negativ”.

Omul în activitățile sale foloseşte stra-
tegiile minimax, adică căutând  ca dintre 
toate variantele neavantajoase posibile 
pentru sine îşi alege acea situație care 
i-ar pricinui cea mai mică pagubă în ac-
tivitatea sa. Cel de al doilea ,,partener” – 
fenomenul negativ - acționează cu totul 



68 Administrarea  Public ă n r .  3 ,  2 0 2 0

întâmplător, însă astfel încât potențial 
poate pricinui omului pierderi enorme, 
insuportabile pentru acesta.

Strategia pe care o poate alege omul 
care ,,joacă” cu fenomenul negativ este 
determinată prin termenul deciziei (A1, 
A2,.... Am), iar strategia fenomenului nega-
tiv - prin termenul stării (B1, B2,.... Bn). Dacă 
elementele matricei acestui joc corespund 
veniturilor ce pot fi obținute ca urmare a 
luării de către om a unei decizii sau a al-
teia, el (omul) acționează după principiu 
maximin. Aceasta se explică prin faptul că 
din prudență se porneşte de la premisa că 
fenomenul negativ va ,,alege” situația cea 
mai rea pentru om; de aceea omul adop-
tă o decizie căreia îi corespunde cel mai 
mare dintre minime. Daca însă matricea 
plăților (pierderilor) conține elemente 
care desemnează cheltuielile ce trebuie 
efectuate pentru realizarea unor anumi-
te intenții, atunci omul acționează după 
principiu minimax, deoarece raționând 
ca şi în cazul precedent el (omul) trebuie 
să pornească de la premisa că fenomenul 
negativ va lua o stare, care va fi pentru 
el, omul, cea mai rea şi care va necesita 
cele mai mari dintre cheltuielile posibile 
şi, fiindcă cheltuielile, pierderile posibile 
ale omului potențial pot fi enorme, insu-
portabile pentru ,,buzunarul” acestuia, 
el, omul, riscul, apariția posibilă a feno-
menului negativ, îl vinde companiei de 
asigurări. După comercializarea riscurilor, 
consecințele negative posibile care pot 
apărea dacă acesta( riscul, apariția feno-
menului negativ) se transformă în realita-
te, vor fi suportate deja nu de om, ci de 
structura de asigurări. Unii autori definesc 
riscul [1, p. 41]. În viziunea noastră, riscul 
poate fi doar interpretat. Şi interpretările 
riscului pot fi, în dependență de viziunile 
autorilor, diferite. 

Riscul este măsură a incertitudinii [3, 
p.34]. Noțiunea de risc este multifactori-
ală şi poate fi interpretată în legătură cu 

incertitudinea, eventualitatea. Riscul este 
un eşec eventual, o pierdere materială, fi-
nanciară, pierdere de sănătate. Decizia de 
minimizare a consecințelor negative ge-
nerate de risc   presupune [4, p. 31]:

- analiza pierderilor potențiale; 
- identificarea riscurilor potențiale;
- riscul este un eveniment care poate 

sau nu surveni. Riscurile pot fi generate de:
- programul irațional de deservire;
- de organizarea irațională a muncii; 
- de eşecul utilajelor; 
- de lipsa comenzilor etc.
Riscurile necesită a fi analizate  
Interpretările şi diversitățile riscului, 

care stau la baza asigurărilor pot fi cele 
mai diferite, inclusiv [5, p. 45]:

- primejdie posibilă - eveniment, care 
poate afecta bunurile, capacitatea de mun-
că a oamenilor, sănătatea şi viața persoa-
nelor. Acestea (primejdiile) pot fi provoca-
te de forțele naturii sau de forțele umane;

- soldul ce se determină între probabi-
litatea de daune şi daunele reale ce deter-
mină stabilirea răspunderii asiguratorului 
pentru determinarea cuantumului primei 
de asigurare;

- primejdie care îndeplineşte condițiile 
pentru a putea fi preluată în asigurare;

-  primejdia, pericolul de a suferi o da-
ună, probabilitatea distrugerii bunului 
asigurat, răspunderea preluată de către 
asigurator de a plăti asiguratului suma asi-
gurată datorată ca o consecință a primej-
diei produse. Pentru ca un risc, o primej-
die să fie preluată de către un asigurator 
trebuie să întrunească anumite caracte-
ristici: calitatea obiectului, condițiile de 
funcționare etc.;

- risc (primejdie); 
- primejdie (risc); 
- risc obiectiv; 
- risc putative; 
- risc special determinat de cauze de-

osebite pe parcursul transportului mărfu-
rilor (cutremure, inundații, blocadă etc.); 
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- risc subiectiv; 
- risc tehnic (de calcul); 
- riscuri comune; 
- riscuri constante; 
- riscuri generale; 
- riscuri variabile;  
- riscurile cărăuşului. 
Diversitatea de asigurări [4, p. 25]:
 - asigurare agricolă;
  - asigurare asupra vieţii; 
 - asigurare cargo; 
 - asigurare casco; 
 - asigurare complex a gospodăriei per-

soanei fizice;
 - asigurare condiţionată; 
 - asigurare contra incendiului; 
 - asigurare cumulativă;
 - asigurare ,,cu răspundere pentru ava-

rie particulară” etc.  
Prevenirea riscului – preîntâmpinarea 

producerii unui fenomen sau eveniment 
de către asigurați prin luarea unor măsuri. 
Asigurații au obligația de a întreprinde  
măsuri în  funcție de natura de protecție 
a bunurilor asigurate. În caz contrar asi-
guratorul nu va participa la despăgubirea 
pagubelor.

Prima medie încasată de un contract (o 
poliță) (Pm) este în dependență directă cu 
totalul primelor de asigurare încasate (Tp) 
şi în dependență inversă cu numărul con-
tractelor (polițelor) încheiate (Nc), adică

Pm = Tp/Nc   [3, p. 15]
Despăgubirea de asigurare X = (a*b)/c, 

unde a – cuantumul daunei; b - suma asi-
gurată; c – evaluarea de asigurare.

Sau  x/a = b/c  – răspundere proporțională 
[3, p. 20].

Asigurările naționale de tot felul, sub 
impactul celor mai diferiți factori tot 
mai mult  devin obligatorii. Cunoscând 
apariția şi manifestarea unor aseme-
nea evenimente, societatea omenească 
şi-a luat măsurile de rigoare în vederea 
protejării bunurilor, de prevenire a dau-
nelor, de ocrotire a sănătății oamenilor. 

Constituirea şi stabilirea fondurilor de 
rezervă şi de asigurări la un nivel optim 
se realizează după criterii economico-
sociale ştiințifice cu ajutorul metodelor 
ştiințifico-matematice şi a tehnologiilor 
informaționale.

Publicitatea - o formă de creştere a 
numărului clientelei asigurate

Modelul 1. Admitem, compania de 
asigurări este specializată în asigurarea 
populației care doreşte să ,,ocolească” ris-
cul R. Numărul maxim al populației care 
potențial poate accepta asigurarea R îl no-
tăm prin N. La momentul inițierii eforturi-
lor de desfăşurare a publicităților, numă-
rul persoanelor deja asigurate constituie 
X indivizi. Numărul persoanelor decise să 
se asigure per unitate de timp creşe cu 
viteza (tempoul) dx/dt. Numărul dorito-
rilor să se asigure la compania respecti-
vă creşe datorită publicității, dar şi prin 
intermediul celor care deja s-au asigurat. 
Deci viteza dx/dt este în dependență di-
rectă cu numărul persoanelor deja asi-
gurate (X), cu numărul persoanelor ce 
potențial pot să accepte asigurarea (N-X). 
În limbajul formal, afirmația poate fi scri-
să [8, p. 18]:

dx/dt = kx(N-X) – ecuație diferențială, de 
ordinul întâi, cu variabilele t  şi x separabile. 

Expresia x(N-X) poate fi transformată 
[8, p. 23]:

Separăm variabilele t şi x:

Luăm integrala din ambele părți [8, p. 31]

atunci

Din condițiile inițiale: t=0; X=N0  deter-
minăm valoarea constantei ec:

Deci: 
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Simplificăm această fracție prin: [9, p. 20].

Şi obținem:  

Verificăm condițiile inițiale dacă sunt 
sau nu satisfăcute pentru t = 0:

Pentru
Creşterea numărului persoanelor X, asi-

gurate poate fi interpretată grafic (Figura 1).
Figura.1. Creşterea în timp a numărului 

persoanelor asigurate [ 9, p. 32].

Compania de asigurări, în timp, va 
identifica trei etape [9, p. 28]:

I – numărul persoanelor asigurate creş-
te lent, adică

dx/dt > 0;  d2x/dt2 < 0;
II - numărul persoanelor asigurate creş-

te considerabil, adică
 dx/dt > 0;  d2x/dt2  > 0;
III - numărul persoanelor asigurate 

creşte lent, adică
dx/dt ≥ 0; d2x/dt2 < 0;
Situația cu asigurările riscului R poate 

ajunge la nivelul de ,,saturație”.

Modelul 2. Modelul de mai sus poate fi 
expus şi într-o  forma mai generală. Supli-
mentar, notăm prin (-ax) numărul persoa-
nelor care din anumite considerente refuză 
să-şi asigure viața. Deci, creşterea numă-
rului persoanelor asigurate  per unitate de 
timp, după cum s-a menționat mai sus, este 
în dependență directă cu numărul persoa-
nelor deja asigurate cu numărul persoane-
lor care potențial pot să fie asigurate şi, în 
dependență inversă cu numărul persoane-
lor care refuză să fie asigurate [11, p. 25].

dx/dt = kx(N-ax)-bx, unde  
bx - numărul persoanelor, ce refuză să 

se asigure;
ax - numărul persoanelor ce s-au asigurat, 

unde k; a; b - coeficienți de dependență.
Transformăm: [11, p. 31].

Deci, ecuaţia diferenţială va avea forma 
[11, p. 45]:

 

Separăm variabilele x şi t:

sau

Integrăm: 
 

Din condițiile inițiale t=0; X=N0, deter-
minăm:

Deci: 
reprezintă creşterea per unitate de timp 

a numărului persoanelor asigurate. Lesne 
de demonstrat, că condițiile inițiale sunt 
satisfăcute.
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Determinăm variabila X pentru t=0 
[10, p. 45]:    

X = N0

Determinăm variabila X pentru t  >∞:

Deci: 

Figura 2. Evoluţia în timp a numărului 
persoanelor asigurate [ 10, p. 34].

Concluzii. Este dificil de prevăzut toa-
te fenomenele cu impact negativ asupra 
omului, însă cu certitudine putem afirma 

că acestea (fenomenele), cu o anumită pro-
babilitate, în anumite situații pot apărea. 
Consecințele generale de apariție a unui 
risc pot fi cele mai diferite cantitativ şi cali-
tativ. De regulă, acestea (fenomenele nega-
tive) provoacă enorme pierderi materiale, 
sociale, care nu pot fi suportate de către un 
individ. Unica soluție, ca omul să fie prote-
jat, să ocolească nişte pierderi potențiale 
sunt asigurările. Şi acestea (asigurările) pot 
fi cele mai diferite. Riscurile pot genera şi 
situații, probleme sociale, economice [11, p. 
56]. Toată povara generată de fenomenele 
negative, de regulă, este suportată de către 
structura de asigurări [12, p. 39]. Potențialul 
financiar al companiei de asigurări este în 
dependență directă cu numărul cliente-
lei asigurate. În scopul creşterii numărului 
oamenilor asigurați, compania respectivă 
trebuie insistent, sistematic să-şi facă publi-
citate prin cele mai diverse forme, inclusiv 
prin intermediul clientelei ce a fost onora-
tă financiar în situațiile post-risc. O analiză 
metodică este necesară în scopul creşterii 
calității serviciilor prestate, de excludere 
sau de reducere a numărului persoanelor ce 
refuză să se asigure.
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SUMMARY
Today’s global health crises (Covid-19 pandemic) reminds us once again how useful and impor-

tant is the information and communication technology (ICT) for world, states, governments, public 
and private administrations, and of course for each citizen. When the public institutions (educational 
entities, post offices, public service providers, public medical institutions, central and local adminis-
trations etc.) and private (bank and financial institutions, private service providers etc.) have been 
closed in order to reduce and stop the extension of the virus, the ICT has a crucial role in assuring the 
continuity of life and the social and economical vital activities. That is way in this article we are going 
to examine and analyze the role and impact of ICT upon governments and public administrations. 
So we’ll discuss about e-governance and how this modern tool can ease and streamline the activities 
of public administration authorities and citizens. In a complex, uncertain and changing context in 
which public administration is developing its activity, the social and financial crises demand innova-
tion not only in public services, but within the whole bureaucratic system of public governance. 

Keywords: government, public administration, public services, pandemic crises, information and 
communication technology, e-governance, e-government, decision-making process, streamline.

REZUMAT
Actuala criză globală de sănătate (Pandemia Covid-19) ne reaminteşte încă o dată cât de utilă şi 

importantă este tehnologia informațională şi de comunicare (TIC) pentru omenire, state, guverne, 
administrațiile publice şi private şi, bineînțeles, pentru fiecare cetățean în parte. Când instituțiile pub-
lice (entități de învățământ, oficii poştale, prestatorii de servicii publice, instituțiile publice medicale, 
administrațiile centrale şi locale etc.) şi private (instituții bancare şi financiare, prestatorii de servicii 
private etc.) au fost închise pentru a reduce şi chiar opri răspândirea virusului, TIC are un rol crucial în 
asigurarea continuității vieții şi activităților sociale şi economice vitale. Tocmai de aceea în acest articol 
vom examina şi analiza rolul şi impactul TIC asupra guvernelor şi administrațiilor publice. Vom discuta 
deci despre guvernanța electronică şi modul în care acest instrument modern poate uşura şi eficien-
tiza activitățile autorităților administrației publice şi a cetăţenilor. Într-un context complex, nesigur şi în 
continuă schimbare în care activează administrația publică crizele sociale şi financiare solicită inovare 
nu numai în serviciile publice, ci şi în cadrul întregului sistem birocratic de guvernare publică. 

Cuvinte-cheie: guvern, administrație publică, servicii publice, criză pandemică, tehnologia 
informației şi comunicațiilor, guvernare electronică, guvern electronic, proces de luare a deciziilor, 
eficientizare.
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Introductory aspects. The actual Cov-
id-19 pandemic state shows us again how 
important is the information and com-
munication technology (ICT) for each of 
us and for the public administration also. 
This pandemic situation which is so pain-
ful for everybody and which has stopped 
de world in place reminds us that ICT can 
assure the continuity of administrative, 
educational, financial processes and also, 
why not, to save lives. In these moments 
when the entire world, each country, city, 
person have to maintain de social distance 
and to avoid the physical contacts for not 
expand the pandemic consequences the 
ICT is the proper solution and tool to help 
us in this mission. How the world in these 
hard times would have looked without 
the ICT and internet? I think is a difficult 
question for everybody. 

The ICT has and others benefits for the 
world, with regard to protect the environ-
ment (the bureau’s employees have de 
possibility to work from home, a method 
called teleworkinng [1, p.10], so they are 
saving time, money and protect the envi-
ronment not going to the office), speed-
ing the administrative procedures (almost 
all the public services to be delivered 
electronically), saving time and resources 
(time needed for going to the office, to 
the central and local public authorities, 
to the post office, to the financial institu-
tions, to the shops etc.), offering the real 
possibility to citizens to take part in the 
public live and of course reducing the cor-
ruptions phenomenon from public insti-
tutions.

Thus in this article we are going to ex-
amine and analyze what impact has the 
ICT upon public administration including 
and decision-making process and also to 
find out how it can change the live of citi-
zens. We’ll discuss about e-governance, 
e-government, the goal of public admin-
istration and the interferences between 

public administration, ICT and citizens’ 
interests.

The form and content of e-govern-
ance and the interferences with public 
administration and citizens. Today, the 
Internet is a tool that shapes lives in many 
respects. For some, the Internet is an 
open source of information, and for oth-
ers it is a means by which they manage 
their bank accounts, shop and use public 
services. The  internet  has  become  the  
public  space  of  the  21st  century-the  
world’s  town  square. The rapid pace of 
technological development inspired the 
creation of increasingly advanced infor-
mation and communication technology 
(ICT) solutions that are capable of radi-
cally transforming both public institu-
tions and private organizations. ICT offers 
tools for innovative interactions between 
a government and its citizens and smart 
ways to provide public services [2]. 

Researcher D. Tapscott mentions that 
ICT causes a „paradigm shift” introducing 
„the age of network intelligence”, reinvent-
ing businesses, governments and individ-
uals. Paradigm shifts prevail in the public 
sector too. The traditional bureaucratic 
paradigm is being replaced by competi-
tive, knowledge based economy require-
ments (such as flexibility, network organi-
zation, vertical and horizontal integration, 
innovative entrepreneurship, organization 
learning, speed up in service delivery, and 
a customer driven strategy) [4, p. 1-6].

The use of ICT to provide information 
to citizens and to connect citizens and 
governments has been called e-govern-
ance or e-government in the research 
literature. However there are voices that 
suggest that e-government is only a 
subset of e-governance, consequently 
e-government and e-governance can-
not be defined in the same way and must 
be viewed differently. E-government is a 
generic term that refers to the delivery 
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of government information and services 
via the internet, while e-governance is a 
broader idea that refers to the use of ICT 
by government and private organizations 
to execute the functions of managing ef-
fectively [5; 6]. So, if e-government is un-
derstood as the use of ICT to promote more 
efficient and cost effective government, 
facilitate more convenient government 
services and allow greater public access to 
information, and make government more 
accountable to citizens, then e-governance 
is a wider term which covers the state’s in-
stitutional arrangements, decision-making 
processes, implementation capacity and 
the relationship between government of-
ficials and the public [7]. 

Thus e-governance is the use of ICT by 
the government, civil society and political 
institutions to engage citizens through 
dialogue and feedback to promote their 
greater participation in the process of 
governance, while e-government is fo-
cusing largely on improving administra-
tive efficiency and reducing administra-
tive corruption, involving citizens in the 
governance process by engaging them in 
interaction with policymakers through-
out the policy cycle and at all levels of 
government [6; 7]. 

M. Backus defines e-governance as the 
application of electronic means to the in-
teraction between government and citi-
zens and government and businesses, as 
well as to internal government operations 
in order to simplify and improve demo-
cratic, government and business aspects 
of governance [8]. 

E-governance consists of three compo-
nents: e-administration (improving gov-
ernment processes); e-citizens and e-ser-
vices (connecting citizens and services); 
e-society (building interactions with and 
within the civil society). In this sense, e-
governance has two complementary as-
pects: a political aspect, which focuses on 

enabling democratic participatory pro-
cesses by engaging citizens, and a techni-
cal aspect, which focuses on government 
operations and processes. 

E-government is defined as a process 
of reform in the way governments work, 
share information and deliver services to 
external and internal clients [9, p. 25]. It 
involves the automation or computeriza-
tion of existing paper-based procedures, 
prompts new styles of leadership, new 
ways of debating and determining strat-
egies, transacting business, listening to 
citizens and communities, and organizing 
and delivering information - essentially 
new ways of governing. Hence, this pro-
cess, which consists of using, enhancing, 
inventing and managing e-government 
tools for governance purposes, is called 
e-governance. The ,,e” part of both e-gov-
ernment and e-governance stands for the 
electronic platform or infrastructure that 
enables and supports the networking of 
public policy development and deploy-
ment. Again, might be noticed that e-
governance is a wide concept that defines 
and assesses the impact that technolo-
gies have on the practice and administra-
tion of governments, on the relationships 
between civil servants and the wider so-
ciety, and on interactions with elected 
bodies or outside groups, such as not-for-
profit organizations or private sector cor-
porate entities [9, p. 25-26]. 

The World Bank defines e-government 
as the use of information and communi-
cations technologies to improve the ef-
ficiency, effectiveness, transparency and 
accountability of government. It can be 
seen as simply moving citizen services 
online, but in its broadest sense, it refers 
to the technology-enabled transforma-
tion of government – a method to reduce 
costs, while promoting economic devel-
opment, increasing transparency in gov-
ernment, improving service delivery and 
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public administration, and facilitating the 
advancement of an information society. 
The resulting benefits can be less cor-
ruption, increased transparency, greater 
convenience, revenue growth, and cost 
reductions [6; 7].  

The UN describes e-government as uti-
lizing the ICT for delivering government 
information and services to citizens [10]. 

According to S. Clift, there are five goals 
for e-government that promotes democ-
racy and effective governance, as follows: 
better government decisions; increased 
citizen trust in government; increased 
government accountability and transpar-
ency; ability to accommodate the public 
will in the information age; involvement 
of stakeholders, including NGOs, busi-
ness, and interested citizens in new ways 
of meeting public challenges [11, p. 645]. 

E-government is one type of innova-
tion in the public sector, which gained 
supporters among national governments 
and spread across economies at various 
stages of development [3]. The researcher 
H. Marquette says that countries adopt 
e-government as an innovation for the 
promotion of transparency in public ad-
ministrations, for improving efficiency, 
and strengthen government’s relations 
with citizens. E-government  is  an  inno-
vative  breakthrough  for  the  provision  
of  higher  quality  services  and  greater 
engagement of citizens in administrative 
processes of government [5]. 

Generally, the more services that are 
available online and the more widespread 
their use, the greater the impact that e-
government will have. In addition to the 
internet, mobile phones offer an even 
more convenient channel through which 
to distribute government information. By 
utilizing text messaging, governments are 
able to send out region-wide and specific 
emergency warnings, provide up-to-the-
minute information upon request, and in 

essence make governments accessible to 
the people no matter where they may be, 
at any time [9, p. 30-31]. 

Most of the authors with concerns to-
wards electronic governance research 
emphasize that e-government approach 
can bring the government closer to citi-
zens, overcoming the hurdles of bureau-
cracy, curbing corruption and making 
decision-makers more responsive to peo-
ple’s needs [3; 6]. E-government repre-
sents the introduction of a great wave of 
technological innovation as well as gov-
ernment reinvention, a tremendous im-
petus to move forward in the 21st century 
with higher quality, cost effective govern-
ment services and a better relationship 
between citizens and government [6]. 

In accordance with the above-men-
tioned researchers we are also convinced 
that e-governance together with e-gov-
ernment are the only tools which can 
open the administrative decision-making 
processes and make it more transparent 
and more participative. It offers opportu-
nities for citizens to participate directly 
in decision-making process, by allowing 
them to provide their own ideas and sug-
gestions in forums and on-line communi-
ties [4, p. 9]. Community creation, forums, 
continuous interaction and communica-
tion between government and its citizens 
contribute further to the decision-making 
process. By means of active participation 
in government discussions, citizens can 
contribute their own ideas, and share 
their knowledge and information. This will 
in turn lead to building trust in govern-
ment and improving the relationships be-
tween the government and the governed 
[4]. Considering citizens as governmental 
customers, listening and understanding 
to their needs and requirements, is essen-
tial for a better decision-making process. 
However improvements in the speed and 
quality of decision making depend great-
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ly on the willingness of governments to 
be empowered with new information, 
the capability of staff to process the large 
amount of information, the prevailing 
cultural values as well as the motivation 
of governments to shift from a hierarchi-
cal public administration model to a flex-
ible, less centralized model [4, p.11]. 

S. Bhatnagar and T. Anderson refer-
ring to the case studies of developing 
countries and analysis of e-government 
initiatives, conclude that increased access 
to the internet and the prevalence of e-
governance raises transparency and ac-
countability, lowers unethical practices, 
rationalizes policies and significantly re-
duces corruption [2, p.19]. 

D. Shim and T. Eom argue that ICT or 
e-government can reduce unnecessary 
human interactions between citizens and 
public officials in administrative process-
es, which is the likely cause of bribery and 
corruption [5].

So, we observe how the authors bring 
to the light the interrelations between 
e-governance, corruption, and decision-
making process. Once we get rid of cor-
ruption, the decision-making process is 
becoming more rationale, more transpar-
ent, more impartial, and more responsive 
to people’s needs [7]. 

Lack of transparency and citizen in-
volvement, resistance by entrenched bu-
reaucracy, corruption, regressive policy 
and regulatory environments and un-
skilled human resources are the factors 
that contribute to failures in implement-
ing the e-governance process. The issues 
of the lack of readiness, adoption and use 
of e-government (ICT and related ser-
vices and practices) are often grouped 
together under the term, e-readiness. We 
believe that the e-readiness of all gov-
ernment stakeholders (politicians, senior 
managers, middle managers and employ-
ees) is also an important factor for suc-

cessful e-government deployment, usage 
and adoption. E-readiness assessments 
are performed to determine a country’s 
capacity to use and apply ICT. These are 
primarily focused on the extent to which 
governments have the capacity to imple-
ment applications and users have the ca-
pacity to take advantage of them. They 
help to determine which types of services 
can realistically be provided, which bar-
riers are likely to be encountered, and 
which complementary initiatives are nec-
essary to enhance their impact and sus-
tainability. Indeed, citizens and govern-
ment stakeholders (politicians, managers 
and employees) are varied in their ability 
to understand government services and 
in their desire and ability to use digital 
systems. Hence, governments must de-
velop the knowledge and capabilities 
needed to respond to these challenges 
and, simultaneously, to deal with ongoing 
issues in political, economic and social 
arenas. These issues generate risks which 
may limit the government’s opportunity 
to be successful in adopting e-govern-
ment [9, p. 27-32]. 

It has been observed that e-govern-
ance follows an evolutionary maturity 
model. Thus, M. Backus presents an over-
view of such a model which shows that, by 
the early 1990s, e-governance initiatives 
started with the creation of a web-based 
presence, through which a government 
entity could electronically deliver and dis-
seminate information to the public. The 
information stage was then followed in 
the mid-’90s by an interaction phase, ena-
bling citizens to communicate with a gov-
ernmental entity via email and to initiate 
a transaction by downloading the related 
forms. The transaction then needed to be 
completed at the office counter. E-gov-
ernance initiatives have since advanced in 
maturity and sophistication and reached 
the third stage, known as transaction. 
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Transactions can be initiated, fully com-
pleted and finalized online without any 
need to physically visit the government 
office. It is a more sophisticated stage 
that requires regulatory changes and 
amendments to legally allow online pay-
ment and digital certification. The fourth 
emerging stage is known as transforma-
tion, in which all information systems are 
integrated and the public can complete 
G2C and G2B services at one (virtual) 
counter [9, p. 33-34]. 

Once again, we notice, that through e-
governance, citizens have the opportuni-
ties to participate to the decision-making 
process via the internet at all the stages, 
and even to influence it.  So, if the govern-
ment creates the necessary ITC infrastruc-
ture, with other words - implement the 
e-governance paradigm, the citizens have 
the real chance and right, to take part in the 
decision act. But this thing to happen, the 
decision factors need to take the right deci-
sion, with regard to the willing and engage-
ment of implementing e-governance, and 
the explanation of the advantages of imple-
menting it. The success of e-government 
systems depends on how citizens perceive 
the value realized from using those systems. 

In their research, M. Pang, G. Lee and 
W. DeLone found that IT resources should 
create public value through five organi-
zational capabilities: the public services 
delivery capability, public engagement 
capability, co-production capability, re-
source-building capability, and public-
sector innovation capability [14]. 

Thereby six overlapping dimensions 
of the public value of e-government are 
identified with regard to improved pub-
lic services, improved administrative ef-
ficiency, open government capabilities, 
improved ethical behavior and profes-
sionalism, improved trust and confidence 
in government and improved social value 
and well-being [13, p. 170]. 

The public value dimension of im-
proved public services refers to different 
service improvements offered by e-gov-
ernment (the adoption of digital plat-
forms for the purpose of improved public 
services propositions and deliverables, 
improved access, and delivery of pub-
lic services). E-government-enabled im-
provements are in terms of better services 
to the citizen, responsiveness, effective-
ness, efficiency, cost-reduction, transpar-
ency, accessibility, citizen engagement 
and the balancing of interests in the de-
livery of public services [13, p. 170-171]. 

K. Omar, H. Scheepers and R. Stock-
dale consider that service improvements 
should not only relate to the quality of 
public information and services, but also 
relate to many factors such as increasing 
the quantity of public information and 
services, and the provision of more inclu-
sive public services (public (citizen)-cen-
tered services and personalized public 
services such as special provision for the 
disabled, language support for minori-
ties, online advice, etc.) [16]. 

The dimension improved administra-
tive efficiency includes purposes of effi-
ciency, effectiveness, increasing quality, 
and lower cost for administrative process-
es, systems, and services. It also concerns 
keeping government operations system-
atic, sustainable, flexible, robust, lean and 
agile, better management of public re-
sources and economy. Improved adminis-
trative efficiency also relates to reducing 
the administrative burden, reducing bot-
tleneck and queues in the delivery of ser-
vices to citizens, increasing quality of pro-
cesses and services to citizens, enabling 
better communication, collaboration and 
cooperation in the public administration, 
and enabling public empowerment and 
capacity building, better organization, 
and efficient use of IT. Other improve-
ments to the administrative efficiency 
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are related to making government opera-
tions more responsive through transpar-
ency, participation and inclusiveness. Via 
e-government, humans can be removed 
from the decision-making chain, rules can 
be formalized and embedded in the IT 
and thus deliver (to some extent) great-
er fairness, honesty, equality, reduce or 
eliminate the risk of corruption and abuse 
of the law by public servants [13, p. 171].  

W. Castelnovo argues that the open 
government value is obtained through 
the achievement of democracy dimen-
sions such as openness, transparency, 
participation and collaboration. A trans-
parent environment is established by a 
proactive dissemination of timely infor-
mation to citizens, thus making citizens 
well informed and able to participate in 
decision-making. Also, in today’s dynamic 
environment, open government would 
then support government or public or-
ganizations to collaborate, or be in part-
nership with other public organizations 
or with private-sector businesses to deliv-
er quality public services [13, p. 171; 17]. 

The dimension improved ethical be-
havior and professionalism is related to 
foundational values which include, but 
are not limited to responsibility to the 
citizens, proper and efficient use of pub-
lic funds, facilitation of the democratic 
will, integrity, honesty, fairness, account-
ability, economy or parsimony, rectitude, 
legitimacy, rule of law, effectiveness, co-
herence, adaptability, impartiality, objec-
tivity, trustworthiness, openness, collabo-
ration and participation [13, p. 171; 15]. 

The dimension improved trust and 
confidence in government refers to social 
trust, trust that is gained from the extent 
to which the government secures public 
information and privacy of citizens, and 
to the public trust, that is the way public 
organizations manage economy, public 
resources and delivery of services. E-gov-

ernment can improve public trust through 
increasing transparency, citizen partici-
pation and by providing the public with 
more control of actions and decisions of 
their government [13, p. 171-172]. 

Trust can be gained through increased 
reliability and security, to this effect gov-
ernments should be more flexible and 
agile to cope with emerging challenges, 
protect foundational values of trustwor-
thiness, openness, robustness, reliabil-
ity, accountability and security. Trust via 
transparency is created when public or-
ganizations disclose their decision-mak-
ing processes and procedures through 
e-government, and also by allowing and 
increasing citizens’ participation in public 
discussions [13, p. 171-172]. 

The value dimension social value and 
well-being includes values created by 
governments for the family, community 
and other relationships. Enabling free-
dom, capacity building, empowerment 
and equal rights impacts the individual 
and household health, security, satisfac-
tion and general well-being, impacts citi-
zen’s income, assets, property and wealth. 
The increased ease of doing business can 
create a value for citizens as such, in terms 
of the country’s better economic condi-
tions that in the long term can contribute 
to increasing the citizens’ well-being and 
quality of life. Well-Being is also support-
ed by e-government through facilitating 
a better management of public resources 
by means of online (zero paper) applica-
tions and transactions, by improving the 
quantity and quality of services to citi-
zens, etc. The dimension social value and 
well-being of e-government relates to the 
ability to support governments in achiev-
ing better outcomes in areas of peace, se-
curity, poverty reduction, public health, 
employment, crime rates, improved envi-
ronment and better educational achieve-
ments [13, p. 172]. 
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Concluding remarks. As we’ve done 
with the presentation and analysis of the 
form and content of the e-governance 
process, including and e-government, 
might be noticed that these modern so-
cial tools that express the innovative 
paradigms available for privet and public 
sectors have a lot of benefits for citizens. 

If we couldn’t realize till now how pow-
erful and how useful is the e-governance, 
now in these difficult times is the last our 
chance to do it. 

In a summarized way we can empha-
size the following strong aspects of the 
electronic governance:

1. Contribution to the safeguarding 
the age of the planet. E-governance offers 
the possibility to reduce a lot the mate-
rial consumptions which pollute the envi-
ronment. The actual world’s leaders must 
understand, beyond the economic inter-
est, that tools like e-governance together 
with another modern technologies (re-
cycling, production of eleonian energy, 
reduction of gas emissions etc,) can save 
the planet, reducing the climate change 
in a such way, that these natural resources 
to be available for future generations.

2. E-governance is the expression of ef-
ficiency and effectiveness in the public sec-

tor, including and public administration.
3. ICT has the necessary attributes to 

ease the live of citizens, facilitate their 
access to public and privet services and 
streamline the activities of the public and 
privet administrations.

4. E-governance has the necessary 
technological capacities to reduce de cor-
ruption and useless spending from public 
sector.

5. E-governance offers the possibility 
to citizens to participate to the public life 
including decision-making process, thus, 
having the opportunities to control and 
monitor how the public resources are uti-
lized by public authorities.

6. In difficult times like actual Covid-19 
pandemic state ICT can save lives and as-
sure the continuity of social, economic 
and political activities. 

That’s why is for a paramount impor-
tance that the public authorities to make 
the necessary investments in national 
and local ICT infrastructure, to facilitate 
the access of the citizens to electronically 
tools, including and internet, and also to 
develop regular public campaigns about 
how to use the e-governance possibilities 
and how important are these for them 
and for the state. 
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SUMMARY
Competency-based human resource management is increasingly implemented and 

used worldwide as an innovative, strategic and flexible approach to public sector workfor-
ce management. Like any other public administration reform, it is a complex, lengthy pro-
cess which, although based on methodological, conceptual and technical solutions from 
international experience, must be adapted to the national social, economic, administra-
tive and institutional context in order to be successful. Such a model of competency fra-
mework adapted to the reality of a state is the one elaborated for Romania within the 
project ,,Development of a unitary human resources management system in public admi-
nistration” – SIPOCA 136.

Keywords: competence, general competences, specific competences, performance ma-
nagement, functional field.

REZUMAT
Gestionarea resurselor umane bazată pe competențe este din ce în ce mai implementată şi 

utilizată la nivel mondial ca o abordare inovatoare, strategică şi flexibilă a managementului 
forței de muncă din sectorul public. Ca orice altă reformă a administrației publice, este un pro-
ces complex şi îndelungat care, deşi se bazează pe soluții metodologice, conceptuale şi tehnice 
din experiența internațională, trebuie adaptat contextului social, economic, administrativ şi 
instituțional național pentru a avea succes. Un astfel de model de cadru de competență adap-
tat realității unui stat este cel elaborat pentru România în cadrul proiectului „Dezvoltarea unui 
sistem unitar de management al resurselor umane în administrația publică” - SIPOCA 136.

Cuvinte-cheie: competență, competențe generale, competențe specifice, managemen-
tul performanței, domeniu funcțional. 
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Necesitatea de reformă bazată pe 
competență. Reformele sectorului public 
din ultimii ani au accentuat necesitatea 
creşterii performanței organizaționale şi 
individuale, în directă corelație cu schim-
barea percepției asupra a ceea ce constituie 
calitatea în serviciul public (de la accentul 
pe eficiență, legalitate şi respectarea pro-
cedurilor, la atenția acordată receptivității 
la nevoile cetățenilor şi eficacității furniză-
rii serviciilor), cu percepția publică negati-
vă a administrației publice (sectorul public 
fiind considerat mai puțin performant de-
cât cel privat, iar funcționarii publici mai 
puțin instruiți, motivați şi controlați, dar 
mai protejați şi bucurându-se de mai multe 
privilegii) şi cu presiunile vizând reducerea 
costurilor.  

Sub influența globalizării şi a tranziției 
spre o economie a cunoaşterii, precum şi 

a noilor tendințe din management şi psi-
hologie, şi organizațiile din sectorul pu-
blic au nevoie să înțeleagă că performanța 
organizațională crescută depinde de 
performanța crescută a celor mai impor-
tante active: resursele lor umane, de abili-
tatea acestora de a se dezvolta permanent, 
dar şi de abilitatea instituțională de forma-
re, motivare şi retenție a personalului. 

Întrucât „performanța maximă se pro-
duce atunci când capacitatea sau ta-
lentul persoanei este în concordanță cu 
nevoile locului de muncă şi cu mediul 
organizațional (Boyatzis, 2008, pag. 6), 
sarcina principală a managementului 
resurselor umane şi în acelaşi timp pro-
vocarea lansată practicienilor este de a 
identifica şi dezvolta competențe, adică 
acele „caracteristici care permit individu-
lui să îşi desfăşoare acțiunile cu succes 
şi într-o manieră exemplară, grupate în 
profiluri adecvate pentru fiecare loc de 
muncă sau rol organizațional, „într-un 
mod care va asigura cea mai eficientă 
funcționare a organizației (Sienkiewicz, 
2014, pag. 5-13), fie că este vorba des-
pre competențe de prag, ce constituie 
nivelul de bază pentru un anumit post 
(experiență, expertiză, nivel de cunoştințe, 
competențe cognitive de bază, precum 
memoria şi raționamentul deductiv) sau 
de competențe care fac distincția din-
tre performanța scăzută şi performanța 
remarcabilă, precum gândirea sistemică 
şi inteligența emoțională şi socială – ce 
include autocontrolul, empatia, lucrul în 
echipă (Boyatzis, 2008, pag.7). 

Competențele reprezintă limbajul 
performanței. Ele pot transpune în cuvin-
te atât rezultatele aşteptate în urma efor-
turilor individuale, cât şi modul în care 
sunt realizate aceste activități. Deoarece 
toată lumea din organizație poate învăța 
să vorbească această limbă, competențele 

Fig. 1. Eficacitatea guvernării în state-
le-membre ale Uniunii Europene (UE).*

  * Sursa: Worldwide Governance Indicators (WGI), datacatalog.worldbank.org
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oferă un mijloc comun, înțeles de toți, de a 
descrie performanța preconizată în multe 
contexte diferite (Rankin 2002, apud Arm-
strong 2003, pag. 147). Modelul de cadre de 
competențe oferă punctul de plecare pen-
tru utilizarea competențelor pe tot ciclul 
proceselor-cheie aferente managementu-
lui resurselor umane şi integrarea acestor 
procese într-o singură abordare strategică 
coordonată – de la design organizațional şi 
planificarea strategică a resurselor umane 
la recrutare, selecție şi inducție, şi ulterior 
până la evaluare, formare (dezvoltare pro-
fesională şi personală), dezvoltarea carie-
rei, motivare financiară şi non-financiară şi 
în final la părăsirea organizației (Armstrong 
2003, pag, 156, Sienkiewicz 2014, pag. 10).

 

Pentru administrația publică, cadrele 
de competență asigură nu doar creşterea 
abilităților angajaților, promovarea atitu-
dinilor pozitive, un grad ridicat de moti-
vare, flexibilitate şi retenție a resurselor 
umane, dar şi crearea unui serviciu public 
identificat ca un „angajator competitiv” şi 
a unei funcții publice productive, orienta-
te pe rezultate şi mai receptivă la nevoile 
cetățenilor (Matei 2006, pag. 251). Noile 
provocări aduse de globalizare, schimbă-
rile economice şi tehnologice, necesită 

îmbunătățirea continuă a calificărilor şi 
dezvoltarea competențelor personalului 
– proces benefic atât pentru performanța 
şi reziliența instituțiilor publice, cât şi pen-
tru angajații în cauză, ca parte a învățării 
pe tot parcursul vieții, cu implicații vizând 
integrarea lor în organizație şi eventuala 
reinserție pe piața muncii. 

Situația actuală. Ca parte a procesu-
lui de reformă a administrației, abordarea 
bazată pe competențe a managemen-
tului funcției publice din România a fost 
inclusă în principalele documente elabo-
rate la nivel național pentru îndeplinirea 
condiționalității ex-ante a Uniunii Euro-
pene, având ca obiect „existența unui ca-
dru strategic pentru întărirea eficienței 
administrative a Statelor Membre, inclu-
siv reforma administrației publice”,** şi 
anume: Strategia privind consolidarea 
administrației publice 2014-2020, Strate-
gia pentru dezvoltarea funcției publice 
2016-2020, Strategia privind formarea 
profesională pentru administraţia publică 
2014-2020, precum şi în Codul adminis-
trativ, în vigoare începând cu iulie 2019.  

Astfel, cadrul legislativ identifică o 
serie de competențe generale şi specifi-
ce pentru anumite categorii de posturi 
din familia ocupațională „Administrație”, 
utilizate în procesul de recrutare, la ela-
borarea fişelor de post şi în procesul de 
evaluare anuală a performanțelor, sub di-
verse denumiri („criterii de performanță, 
„criterii de evaluare, „competențe”). Aces-
te competențe se referă la: cunoştințele 
despre administrația publică şi funcția 
publică din România, cunoştințele des-
pre instituțiile europene, cunoştințele 
în domeniul specific de activitate, 
competențele lingvistice, competențele 
de utilizare a tehnologiei informațiilor şi 
comunicației, capacitatea de organizare şi 
coordonare, capacitatea de analiză şi sin-

Fig. 2 . Beneficiile cadrului de competențe 
(Banca Mondială, 2020).

** Anexa XI la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
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teză, capacitatea de autoperfecționare, 
abilitățile de lucru individual şi în echipă, 
capacitatea de administrare a resurselor 
alocate, abilitățile de comunicare. 

O analiză detaliată a problemelor siste-
mice ale managementului resurselor uma-
ne din administrația publică din România 
şi a neajunsurilor asociate cu utilizarea 
actuală a competențelor în procesele de 
management al resurselor umane este dis-
ponibilă într-o serie de studii recent elabo-
rate de către Banca Mondială,*** în cadrul 
proiectului cu finanțare europeană ,,Dez-
voltarea unui sistem de management uni-
tar al resurselor umane din administrația 
publică”, cod SMIS 119957 (SIPOCA 136), 
despre care va fi vorba în cele ce urmează.

 Analiză şi design propus. În cadrul 
activității nr. 8 „Proiectarea unui model de 
cadru de competențe generale şi specifice 
pentru administrația publică” din proiectul 
,,Dezvoltarea unui sistem de management 

unitar al resurselor umane din administrația 
publică”, cod SMIS 119957 (SIPOCA 136), 
al cărui obiectiv îl constituie dezvoltarea 
sistemului de management strategic inte-
grat al resurselor umane, astfel încât aces-
tea să poată asigura suportul necesar unei 
administrații publice moderne, performan-
te, incluzive şi inovative, a fost elaborat un 
„Raport privind competențele şi tipurile 
de posturi din administrația publică din 
România”, împreună cu modulele aferente 
(Elaborarea fişelor de post standardizate, 
Propunere pentru cadrul de competențe 
şi Analiza experienței internaționale), ce 
cuprinde:

- un inventar şi o analiză a tipurilor 
de funcții aferente familiei ocupaționale 
„Administrație”, aşa cum este prevăzută în 
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salariza-
rea personalului plătit din fonduri publice,

- o propunere de simplificare a cla-
sificării posturilor, însoțită de 34 fişe de 

Fig. 3. Problemele managementului resurselor umane şi importanța cadrelor de 
competență.

*** Studiu privind cadrul legal şi instituțional existent în domeniul resurselor umane, Banca Mondială, 2019, Raport pri-
vind competențele şi tipurile de posturi din administrația publică din România, Banca Mondială, 2020, pag. 21-22, Propunere 
pentru cadrul de competențe, Banca Mondială, 2020, pag. 17-19.
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post standardizate, ce cuprind misiunea 
şi atribuțiile pentru fiecare tip de post, în 
funcție de nivelul profesional şi de cele 
zece domenii funcționale identificate ca 
reprezentative pentru toate instituțiile pu-
blice (management de proiect, inspecție, 
control managerial intern, audit public 
intern, managementul resurselor umane, 
management financiar, politici publice, 
elaborarea reglementărilor, planificare 
strategică şi reprezentare instituțională); 

- un model de cadre de competențe, 
aplicabile tuturor nivelurilor ierarhice din fa-
milia ocupațională „Administrație”, uşor de 
înțeles şi aplicat de factorii interesați, însoțit 
de un plan de implementare etapizată. Pro-
iectarea acestui model s-a realizat pornind 
de la identificarea tipurilor de performanță 
şi a rezultatelor aşteptate de la funcționarii 
publici şi pe baza informațiilor provenite 
din analiza documentelor existente, analiza 
experiențelor internaționale**** şi din țările 
OCDE şi din consultările extinse cu părțile 
implicate (incluzând focus grupuri şi in-
terviuri), ținând cont de un set de principii 
corespunzătoare celor mai bune practici 

identificate la nivel internațional (separarea 
clară a funcțiilor publice generale, claritatea 
relațiilor ierarhice, reducerea nivelurilor  in-
termediare în clasificarea posturilor şi orien-
tarea către performanță). 

Modelul de cadre de competență 
propus de către Banca Mondială pen-
tru administrația publică din Româ-
nia recomandă utilizarea unui cadru de 
competențe generale unic, adaptat la 
contextul țării (conceptualizarea bunei 
performanțe, cerințele societale şi de digi-
talizare, aşteptările sociale, gradul de ma-
turitate a reformelor deja implementate). 
Într-o fază ulterioară, după legiferarea şi 
implementarea cadrului de competențe 
generale, se impune elaborarea cadrelor 
de competențe specifice pentru fiecare tip 
de post, ținând seama de nevoile fiecărei, 
de specificul domeniului de activitate şi 
de nivelul ierarhic/nivelul administrativ al 
instituției.*****

Se face o distincție clară între 
competențele necesare pentru toți 
funcționarii publici la toate nivelurile – nu-
mite ,,competențe de bază (generale)” şi 

Fig. 4. Utilizarea cadrelor de competență în procesele de management al resurselor 
umane de la nivelul Uniunii Europene.

Pr
ac

ti
ca

 M
RU

  

Ca
rt

og
ra

fie
re

a 
co

m
pe

te
nț

el
or

Re
cr

ut
ar

e 
şi

 
se

le
cț

ie
 b

az
at

e 
pe

 c
om

pe
te

nț
e

Pl
an

ifi
ca

re
a 

fo
rț

ei
 d

e 
m

un
-

că
 p

e 
ba

ză
 d

e 
co

m
pe

te
nț

e

Ev
al

ua
re

a 
pe

rf
or

m
an

țe
lo

r 
pe

 b
az

ă 
de

 
co

m
pe

te
nț

e

A
na

liz
a 

ne
vo

ilo
r 

de
 fo

rm
ar

e

Nr. statelor   în care 
se utilizează cadrele 
de competență

80%
(20/25)

80%
(20/25)

64%
(16/25)

64%
(16/25)

88%
(22/25)

**** Banca Mondială (2020) - Analiza experienței internaționale, pag. 28-58. Sunt prezentate studii de caz din Australia, 
Belgia, Canada, Estonia, Franța, Irlanda, Lituania, Olanda, Coreea de Sud şi Marea Britanie, abordările privind elaborarea şi 
dezvoltarea cadrului de competențe variind în funcție de statul analizat, de la coexistența mai multor cadre de competențe 
generale, pentru grupuri-țintă diferite (în Australia, Canada, Irlanda şi Coreea de Sud), la existența unui cadru de competențe 
generale, comun  (în Marea Britanie, Olanda şi Belgia) sau a unui singur cadru incluzând competențe specifice detaliate pen-
tru fiecare funcție de referință (în Franța).

***** Banca Mondială (2020) - Propunere pentru cadrul de competențe, pag. 21-23.
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competențele necesare doar într-un do-
meniu specializat de activitate - numite 
,,competențe funcționale (specifice)”. 

Pentru posturile la nivel de execuție sunt 
propuse trei grupe de competențe de bază 
(eficiență personală, eficiență interperso-
nală şi responsabilitate socială), iar pentru 
funcțiile de conducere sunt prevăzute cinci 
grupe de competențe (cele trei aferente 
funcțiilor de execuție, la care se adaugă 

două grupe de competențe referitoare la 
abilitățile manageriale şi leadership).

 Fiecărui grup de competențe îi cores-
punde un set de competențe adaptat ni-
velului fiecărei funcții (execuție, manager 
tehnic, manager, înalt funcționar public), 
corelat cu creşterea gradului de complexi-
tate a acestor competențe (expert, avan-
sat, profesional) şi cu propunerea de sim-
plificare a clasificării posturilor. 

Fig. 5. Categoriile de competențe recomandate pentru toate posturile publice 
(Banca Mondială, 2020).

Fig. 6. Cadrul de competențe generale propus, în funcție de nivelul postului şi com-
plexitatea atribuțiilor (Banca Mondială, 2020).
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Beneficiile utilizării cadrelor de competență

Principalii factori 
interesați

Beneficii preconizate

Publicul general şi 
candidații la 

posturile vacante din 
administrația publică 

- mai bună înțelegere a ceea ce este necesar pentru a avea succes 
în procesul de selecție pe un post în administrația publică; 
- O mai bună înțelegere a misiunilor instituțiilor publice şi a rolu-
lui pe care îl are personalul în instituție

Angajați - Un sistem de management al personalului mai echitabil şi mai 
transparent Încurajarea sporită  a dezvoltării profesionale şi per-
sonale 
- mai bună înțelegere a ceea ce este necesar pentru atingerea 
unei performanțe ridicate la locul de muncă 
- O mai bună înțelegere a misiunii instituției şi a rolului individual 
pe care îl are persoana în instituție 

Manageri - Oferă un instrument suplimentar pentru motivarea angajaților 
- Asigură un limbaj comun în domeniul gestionării resurselor 
umane 
- Criterii mai transparente şi adecvate pentru luarea deciziilor de 
selectare, evaluare a performanței sau formare şi dezvoltare 

Departamentele de 
resurse umane

- Permite dezvoltarea unei abordări unitare în domeniul gestio-
nării resurselor umane 
- Oferă instrumente mai utile pentru selecția, evaluarea, formarea 
şi dezvoltarea personalului 
- Facilitează abordarea strategică a obiectivelor privind planifica-
rea posturilor şi a obiectivelor instituționale 
- Reprezintă un instrument util în articularea, în termeni mai 
concreți, a aşteptărilor cu privire la valori şi etică, excelență şi im-
plicarea angajaților Asigură continuitate în monitorizarea carierei 
funcționarilor publici 

Instituții/
administrația 

publică

- Sprijină identificarea activităților instituționale care necesită 
cele mai multe îmbunătățiri 
- Asigură claritate în ceea ce priveşte obiectivele care trebuie în-
deplinite şi modul de a le îndeplini 
- Permite o integrare mai bună a nevoilor instituționale şi a carac-
teristicilor individuale ale angajaților 
- Permite dezvoltarea unei abordări globale în domeniul gestio-
nării resurselor umane 

Instituțiile care 
asigură formarea şi 

perfecționarea 
personalului

- înțelegere mai bună a nevoilor viitoare privind managementul 
personalului şi nevoile de dezvoltare 
- O mai bună corelare a programelor de formare oferite cu nevoile 
de dezvoltare ale personalului 

Tabelul 1. Utilizatorii cadrului de competențe şi beneficiile managementului pe bază 
de competențe.
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Paşi de acțiune. Depăşirea eventuale-
lor obstacole în implementarea cadrelor de 
competență (cultura administrative lega-
listă, confuzii şi suprapuneri conceptuale - 
între mandat/competență şi o competență 
a unui angajat,****** între performanță şi 
competență; abilitatea scăzută a manage-
rilor de a defini performanța şi de a identi-
fica corect competențele asociate acesteia, 
rezistența la schimbare, subiectivismul în 
evaluare; particularitățile şi prioritățile fi-
ecărei instituții şi dificultatea surprinderii 
diversității instituționale) poate fi realizată 
printr-un cumul de factori:

- pregătire temeinică şi un proces per-
manent de consultare şi comunicare pe 
termen lung cu toate părțile implicate;

- coordonarea de la nivel central a ca-
drelor de competențe;

- obținerea susținerii decidenților poli-
tici/angajamentului managementului;

- implementare etapizată şi clară pentru 
introducerea progresivă a schimbărilor (de 
exemplu, pilotare pentru anumite catego-
rii de funcții publice, urmată de extindere 
la restul funcțiilor publice şi ulterior şi la 
cele contractuale; în primă fază fără carac-
ter coercitiv);

- implicarea utilizatorilor finali, la nivel 

de execuție şi de conducere, pe tot parcur-
sul procesului (de la concepție la planifica-
re şi implementare, până la evaluare);

- dezvoltarea instrumentelor necesare 
pentru colectarea informațiilor, monito-
rizarea şi raportare; pentru a fi acceptate, 
acestea trebuie să fie uşor de folosit;

- transformarea majorității posturi-
lor pentru care se va organiza concursul 
național în posturi de nivel debutant;

- stabilirea unei terminologii unice şi 
consecvente; 

-  dezvoltarea capacităților managerilor 
şi structurilor de resurse umane,

- ajustarea sistemelor relevante din 
domeniul tehnologiei informației şi 
comunicațiilor astfel încât să reflecte, 
fără duplicări de informații, integrarea 
competențelor în ciclul managementului 
resurselor umane. 

Acest cumul de măsuri va asigura un 
sistem unitar de management al resurse-
lor umane în România, capabil să atragă în 
funcția publică, să rețină, să valorifice şi să 
motiveze persoanele compatibile cu pos-
tul respectiv, care dețin combinația nece-
sară de competențe pentru a-şi îndeplini 
rolul, în vederea furnizării de bunuri şi ser-
vicii publice de calitate superioară.
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SUMMARY
This article examines the basic trends in the evolution of the European research area 

from the adoption of the Lisbon Strategy in 2000 up to the completion of the Europe 2020 
Strategy. It examines how these policy documents have contributed to the development of 
research and innovation, contributing to increasing EU competitiveness internationally in 
the context of rapid globalization. Moreover, there is a need to invest more in knowledge 
and research, both materially and in terms of content, otherwise the EU risks losing the 
global competition for  its leadership position in research and innovation. 
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reforms, performance.

REZUMAT
În articol se examinează tendințele de bază ale evoluției spațiului european de cerceta-

re de la adoptarea Strategiei de la Lisabona în 2000 până la finalizarea Strategiei Europa 
2020. Se examinează modul în care aceste documente politice au contribuit la dezvoltarea 
cercetării şi inovării, contribuind la creşterea competitivității UE la nivel internațional, în 
contextul unei globalizări rapide. Mai mult decât atât, este necesar să investim mai mult 
în cunoaştere şi cercetare, atât material cât şi din punct de vedere al conținutului, altfel UE 
riscă să piardă concurența globală pentru poziția de lider în domeniul cercetării şi inovării.

Cuvinte-cheie: Strategia Lisabona, Europa 2020, cercetare, inovare, educație, incluzi-
une, reforme, performanță.

Uniunea Europeană parcurge o etapă 
de redefinire a identităţii şi a coeziunii sale 
interne, urmare a Brexit-ului, în contextul 
necesităţii de a se afirma ca actor compe-

titiv şi dinamic pe arena internațională, 
dar şi pe fundalul crizei generate de pan-
demia Covid-19. Uniunea Europeană tre-
buie să facă faţă provocării de a se adapta 
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permanent schimbărilor generate de o 
serie de factori interni, precum şi externi. 
Astfel, UE este o construcţie în mişcare 
într-un context internaţional dinamic.

Strategia Lisabona lansată în anul 2000 
a introdus ideea „celei mai competitive şi 
dinamice economii din lume”, întemeiată 
pe cunoaştere. Scopul a fost de a demara 
o serie de reforme structurale în domeni-
ile economic (ocuparea forței de muncă, 
educație, inovare), social (protecție şi in-
cluziune socială) şi de mediu (dezvoltare 
durabilă, reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră), pentru a creşte competiti-
vitatea UE pe scena internațională în con-
textul unei globalizări rapide [6]. 

Necesitatea unei asemenea strategii, 
axate pe cunoaştere şi promovarea cer-
cetării şi inovării a fost condiționată de 
discrepanța evidentă între nivelul atins 
pe aceste dimensiuni de SUA, Japonia, 
Coreea de Sud şi statele-membre ale UE. 
În decursul anilor 1990 s-a înregistrat un 
decalaj substanțial între Europa şi State-
le Unite, pe măsură ce au crescut puterile 
economice emergente, iar Japonia a înre-
gistrat performanțe serioase în procesul 
de cercetare şi dezvoltare.

De exemplu, între 1996 şi 2006, numă-
rul de articole ştiințifice publicate în țările 
Uniunii Europene a reprezentat doar 88% 
din cele publicate în Statele Unite. În mod 
similar, numărul articolelor europene care 
figurează printre cele mai citate publicații 
din lume este de doar 54% raportat la to-
talul celor americane [4, p. 95].

În aceste condiții, Strategia Lisabona 
urmărea să facă din UE în 2010 „o eco-
nomie capabilă de o creştere durabilă, 
însoțită de o îmbunătățire cantitativă şi 
calitativă a ocupării forței de muncă şi o 
mai mare coeziune socială” [6]. Obiectivul 
era ambițios şi a depăşit cadrul de cerce-
tare pentru a se extinde la rata de ocu-
pare a femeilor, tinerilor şi a persoanelor 
în vârstă. Însă această strategie a eşuat. 

În timp ce planifica să aloce 3% din PIB-
ul său pentru cercetare, UE în ansamblu 
a dedicat doar 1,9% (cu diferențe sem-
nificative între țări: 3,95% pentru Suedia 
în 2006, față de 2,16% pentru Franța sau 
1,1% pentru Italia). Pentru comparație, 
alocările pentru cercetare erau de 2,6% 
în Statele Unite şi de 3,15% în Japonia. De 
asemenea, rata de creştere vizată a fost de 
3%, dar a atins doar 1,25% în medie [1].

De asemenea, Europa rămânea în urmă 
în ceea ce priveşte PIB-ul pe cap de locui-
tor, cu 25.160 de euro în 2011, comparativ 
cu 36.720 euro în Statele Unite şi 26.190 
euro în Japonia. Nici obiectivele privind 
ocuparea forței de muncă nu au fost atin-
se: obiectivul stabilit a fost o rată generală 
de ocupare a forței de muncă de 70% şi s-a 
ajuns la doar 64,3% în 2011; cel al persoa-
nelor de 55-64 de ani a trebuit să crească 
până la 50% şi a ajuns la doar 47,4%. Desi-
gur, pot fi invocate aici consecințele crizei 
din 2008, dar acest lucru ar umbri carențele 
de dinaintea crizei şi deficiențele strategiei 
definite în 2000 [2].

Într-adevăr, Strategia Lisabona sufe-
rea de numeroase slăbiciuni. În primul 
rând, obiectivele au fost, fără îndoială, 
prea numeroase şi au vizat prea multe 
domenii pentru a satisface cât mai mulți 
actori: creştere, competitivitate, cerce-
tare, protecție socială, mediu. În plus, 
această strategie nu a fost susținută de ni-
cio personalitate emblematică, contrar a 
ceea ce s-a întâmplat pentru piața unică, 
susținută de Jacques Delors sau moneda 
unică, promovată de cancelarul german 
Helmut Kohl şi de preşedintele Franței 
François Mitterrand. În plus, carența 
esențială a Strategiei Lisabona constă, 
fără îndoială, în metoda folosită. Departe 
de metoda comunitară utilizată pentru 
politica agricolă comună, uniunea vama-
lă sau piața unică, de această dată a fost 
aleasă „metoda deschisă de coordonare”. 
Mult mai flexibilă, aceasta s-a limitat la  a 
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stabili ținte pentru statele-membre şi la 
promovarea evaluării comparative, dise-
minând cele mai bune practici. Nimic nu 
a fost impus statelor-membre, care nu 
au fost constrânse de directive şi supuse 
supravegherii de către Curtea de Justiție 
- cum a fost cazul pieței unice - şi nici de 
criterii ferme - cum ar fi cele de la Maastri-
cht pentru unificarea monetară. Deci, 
cum putea fi forțat un stat să dedice 3% 
din PIB-ul său cercetării? 

În sfârşit, Strategia Lisabona nu a fost 
dotată cu mijloace financiare suficien-
te: Statele Unite aveau un buget federal 
care le permitea să aloce 127 de miliar-
de de dolari pe an cercetării, pe când UE 
cheltuia pentru dezvoltarea ştiinței doar 
4 miliarde de dolari anual. Europa cerce-
tării şi inovării se poate baza pe campu-
surile Paris-Saclay, Munchen, Oxford şi 
Cambridge etc. Cu toate acestea, nimeni 
nu poate revendica performanța celebru-
lui Massachusetts Institute of Technology 
din Boston, niciun pol de competitivitate 
nu poate egala Silicon Valley. Şi în timp ce 
Franța şi Germania încercau să coalizeze o 
„Europă a cercetării şi inovării” împotriva 
dominației Chinei, giganții tehnologici ai 
secolului XXI sunt mai degrabă americani 
- Google, Apple, Facebook, Amazon, Tesla, 
Netflix, Uber sau chinezeşti - Telcent, Ali-
baba, WeChat [5]. 

Giganții tehnologici europeni datează 
din secolul trecut, de la Airbus la Aria-
nespace şi CERN (Organizația Europeană 
pentru Cercetări Nucleare). Doar Galileo, 
un sistem de poziționare prin satelit, 
s-a născut în secolul al XXI-lea. Potrivit 
experților, Europa a ratat revoluția digita-
lă, crearea inteligenței artificiale şi a robo-
ticii, în timp ce China şi Statele Unite se 
confruntă pe ariile inteligenței artificiale, 
a tehnologiei 5G şi a maşinii autonome. 
Doar pentru inteligența artificială, cheltu-
ielile publice şi private în Europa sunt de 
trei ori mai mici decât în China, Japonia şi 

Coreea de Sud şi de patru ori mai mici decât 
în Statele Unite. Față de această concurență 
internațională, investițiile europene în cer-
cetare şi inovație rămân solide, dar sunt 
împrăştiate şi lipsite de o viziune strategică. 
Mai presus de toate, rămân prea „naționale” 
pentru a mobiliza resursele necesare dez-
voltării de proiecte complexe din punct de 
vedere tehnologic [1].

În ciuda evaluării intermediare a Stra-
tegiei Lisabona, realizate în 2004 de Wim 
Kok, fostul prim-ministru al Țărilor de Jos, 
şi reorientarea efectuată în 2005, eşecul 
acesteia era evident. Criza financiară din 
2008, în tandem cu o criză economică şi 
socială, a fost în parte responsabilă pen-
tru aceasta. Au fost înregistrate eşecuri 
răsunătoare, în special în ceea ce priveşte 
investițiile în cercetare şi dezvoltare: în 
2007, ținta de 3% din PIB-ul investit în 
cercetare şi dezvoltare la nivel european 
a fost atinsă doar de două state-membre, 
iar alte patru au depăşit pragul de 2%. 
Strategia Lisabona suferea de două mari 
neajunsuri: multiplicarea obiectivelor sale 
şi mecanismul de guvernare, care au re-
dus eficacitatea măsurilor luate. 

În aceste condiții, Comisia Euro-
peană a finalizat în martie 2010 elabo-
rarea strategiei Europa 2020. In iunie 
2010 a fost adoptată strategia Europa 
2020, care  abordează slăbiciunile struc-
turale ale economiei europene, tinde 
spre îmbunătățirea competitivității şi 
productivității acesteia şi sprijină o eco-
nomie socială de piață durabilă. Noua 
strategie viza „creşterea inteligentă, du-
rabilă şi incluzivă”, fiind organizată pe 
trei axe: inovare; creşterea gradului de 
ocupare; durabilitatea creşterii. Aceasta 
îşi propunea mai multe obiective, cum ar 
fi o rată generală de ocupare a forței de 
muncă de 75% (cu 5% mai mult decât în 
strategia de la Lisabona), un buget de cer-
cetare echivalent cu 3% din PIB (reluarea 
obiectivului anterior, reafirmat în ciuda 
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contextului reducerii deficitului şi a cri-
zei), o reducere a sărăciei cu 25% şi o scă-
dere a abandonului şcolar de la 15 la 10%. 
Statele-membre ale UE au integrat aceste 
obiective în obiectivele naționale, ținând 
cont de situația lor şi de posibilitățile pe 
care le au de a contribui la scopurile co-
mune [2].

Strategia Europa 2020 conținea o 
serie de „proiecte-pilot” mai clare şi cu 
mai puțini indicatori. Astfel, una dintre 
„inițiativele emblematice” a fost defini-
tă ca „o Uniune a inovării”, având ca scop 
îmbunătățirea condițiilor şi accesul la 
finanțe în sectorul cercetării şi inovării, 
pentru a transforma ideile inovatoare în 
produse şi servicii care creează locuri de 
muncă şi creştere [2]. În cercurile de la 
Bruxelles, inovarea era adesea interpre-
tată ca o extensie a programelor de cer-
cetare şi dezvoltare. Însă mai multe sta-
te-membre ale UE apreciau procesul de 
cercetare şi inovare nu ca unul care cere 
în permanență  subvenții, dar care este 
strâns conectat la piață şi lumea afaceri-
lor. Inovarea, în opinia experților, ar putea 
integra şi alte strategii, cum ar fi cele lega-
te de politica antreprenorială, reglemen-
tarea mai inteligentă, asistența medicală 
la prețuri accesibile, reforma socială [3]. 

Totodată, succesul măsurilor enumera-
te ține şi de capacitatea de a realiza fuzi-
unea între educație şi sectorul cercetării 
şi dezvoltării. Aceasta a depins în mare 
măsură de punerea în aplicare a „Viziu-
nii 2020 pentru Spațiul european de cer-
cetare” [7]. Această strategie evidenția 
importanța „triunghiului cunoaşterii”, care 
combină instruirea, cercetarea şi inova-
rea, fiind susținută de Institutul European 
de Inovație şi Tehnologie şi al cărui mo-
del se bazează pe experiența renumitului 
Massachusetts Institute of Technology şi, 
prin urmare, stabileşte obiective foarte 
ambițioase. Astfel, Uniunea Europeană 
este invitată să investească mai mult în 

cunoştințe şi cercetare, atât din punct de 
vedere material, cât şi din punct de vede-
re al conținutului. Altfel, UE riscă să devi-
nă o simplă piață care cumpără produse şi 
servicii americane şi chineze.

Cercetarea şi inovarea se află în centrul 
politicilor dezvoltate de Uniunea Europea-
nă pentru stimularea creşterii economice, 
a ocupării forței de muncă şi a investițiilor 
în Europa. Uniunea Europeană se con-
fruntă cu creşterea concurenței globale 
în domeniul cercetării şi inovării. Con-
form tabloului de scor al inovării europe-
ne din 2019, performanța inovării în UE se 
îmbunătățeşte de patru ani la rând. În me-
die,  performanța inovării în UE a crescut cu 
8,8%  din 2011. În cadrul UE, performanța 
inovării a crescut în 25 de țări din 2011. 
Suedia a fost liderul inovării  UE în 2019, 
urmată de Finlanda, Danemarca şi Olanda. 
Lituania, Grecia, Letonia, Malta, Regatul 
Unit, Estonia şi Olanda au fost inovatorii 
cu cea mai rapidă creştere. La  nivel global, 
UE a depăşit Statele Unite.  Însă în raport 
cu Japonia şi Coreea de Sud, UE a pierdut 
teren, iar China avansează repede în mate-
rie de cercetare şi inovare. Performanța UE 
față de Brazilia, India, Rusia şi Africa de Sud 
rămâne considerabilă [8]. 

Concluzie. Deoarece ajungem aproa-
pe de finalizarea strategiei Europa 2020,  
se cunoaşte că UE a atins deja obiec-
tivul pentru învățământul superior şi 
se apropie de ținta fixată pentru aban-
donul şcolar. UE a înregistrat progrese 
substanțiale în domeniul schimbărilor 
climatice şi al energiei şi este pe drumul 
cel bun în ceea ce priveşte obiectivele în 
domeniile emisiilor de gaze cu efect de 
seră, energie şi eficiență energetică. Însă 
investițiile în cercetare şi dezvoltare şi 
lupta împotriva riscului sărăciei şi excluzi-
unii sociale încă nu sunt în conformitate 
cu obiectivele stabilite. Strategia Europa 
2020, deşi a afirmat necesitatea de a-şi 
îmbunătăți mecanismele, nu a propus 
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stabilirea unor constrângeri care ar putea 
fi exercitate asupra statelor, contrar pro-
punerilor făcute de anumiți parlamentari 
europeni, care au recomandat, de aseme-
nea, recompense pentru a încuraja statele 
îşi îndeplinesc rolul prescris de Strategia 
Europa 2020. 

Este destul de înaltă probabilitatea ca 
obiectivele care țin de cercetare şi dez-
voltare, şomaj şi sărăcie să nu fie atinse. 
De la adoptarea strategiei Europa 2020, 
situația economică a unor țări s-a deterio-

rat, cu o recesiune persistentă la mijlocul 
anilor 2010, crescând datoriile şi şomajul, 
la acestea adăugându-se şi efectele de-
zastruoase pe care le generează pande-
mia Covid-19, estimarea acestora fiind 
într-o fază incipientă. Totuşi, potrivit esti-
mărilor preliminare, rezultatele strategiei 
Europa 2020 pe axa cercetare şi inovare 
sunt apreciabile cu remarca necesității 
modernizării infrastructurii de cercetare, 
consolidării cooperării transnaționale şi 
internaționale.
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SUMMARY
Economically developed countries promote their image through the presence of per-

formance indicators and the shaping of a positive public opinion towards certain actions, 
while small states, such as the Republic of Moldova, are directly affected by the policies 
promoted by them and are put in the situation of develop an active and mobile diplomacy 
so as to be able to promote the image of the state and its interests.
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mance, international competitors.

REZUMAT
Țările dezvoltate economic îşi promovează imaginea prin prezentarea indicatorilor de 

performanță şi prin formarea unei opinii publice pozitive față de anumite acțiuni, în timp 
ce statele mici, precum Republica Moldova, sunt afectate direct de politicile promovate de 
ele şi sunt puse în situația de a dezvolta o diplomație activă şi mobilă, astfel încât să poată 
promova imaginea statului şi interesele acestuia.

Cuvinte-cheie: globalizare, misiuni diplomatice, interdependență, imaginea statului, 
progres tehnologic, relații internaționale, competitivitate, investiții, performanță în inova-
re, concurenți internaționali.

În era globalizării promovarea ima-
ginii statului în raport cu comunitatea 
internațională devine un subiect ce antre-
nează nu doar puterea şi poziționarea sa 
în ierarhia statelor, dar şi cultura, tradițiile 
şi sistemul valorilor politice şi diplomația. 

Pentru milioane de oameni, globali-
zarea înseamnă libertate şi prosperitate. 

Însă pentru alte milioane, acelaşi proces 
a produs dezavantaje economice şi dez-
binare socială. În esenţa ei, globalizarea 
este nici bună, nici rea. Guvernele nu-şi 
pot izola cetăţenii de efectele ei în afară 
doar de înlăturarea lor de la oportunită-
ţile şi beneficiile globalizării. Însă aceleaşi 
guverne pot canaliza aceste oportunităţi 
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în avantaje naţionale şi internaţionale.
Statele dezvoltate economic îşi pro-

movează imaginea prin prezența indica-
torilor de performanță şi modelarea unei 
opinii publice pozitive față de anumite 
acțiuni realizate, pe când  statele mici, 
după cum este şi Republica Moldova, sunt 
afectate direct de politicile promovate 
de acestea şi sunt puse în situația de a-şi 
dezvolta o diplomație activă şi mobilă, 
astfel încât să fie capabilă să promoveze 
imaginea statului şi interesele acestuia. 
În acelaşi timp, statele mici, în implemen-
tarea strategiei pentru promovarea unei 
imagini pozitive trebuie să țină cont în 
special de informarea cât mai profundă şi 
concisă despre politica țării în străinătate, 
informarea opiniei publice din alte țări, şi 
acest lucru este posibil prin dezvoltarea 
unei diplomații balansate capabilă să se 
adapteze la situații şi să răspundă prompt 
la toate necesitățile 

Mеcanismele şi practicile privind pro-
movarea imaginii statului  realizate de 
către misiunile diplomatice reprezintă un 
element al „soft power” care presupune 
capacitatea de atracție şi încurajarea altora 
să realizeze ceea ce îşi doreşte un alt actor 
fără exercitarea directă a forței [1, p. 34]. 

Luând în considerare aceste 
prejudecăți, constatăm că Republica Mol-
dova are un statut şi o poziție în forma-
re care nu are suficiente mecanisme de a 
exercita o asemenea persuasiune față de 
alți actori în privința promovării imaginii 
de țară. În schimb, Republica Moldova, 
dacă e să analizăm strategiile şi mecanis-
mele diplomației sale, are multe perspec-
tive şi instrumente care ar putea convinge 
comunitatea internațională de atractivita-
tea țării noastre, şi aici putem menționa: 
cultura, tradițiile, obiceiurile, turismul 
rural, oamenii, diplomația paşnică şi pri-
etenoasă. Toate acestea sunt analizate 
din perspectiva construirii unei imagini 
pozitive pe arena internațională prin in-

termediul implementării unui serviciu di-
plomatic viabil care să se manifeste prin 
misiunile sale diplomatice.

Dacă e să analizăm construirea imaginii 
Republicii Moldova la etapa actuală, tre-
buie să menționăm următoarele realizări. 
Începând cu anul 2017, odată cu reforma-
rea structurilor administrative de stat, în 
cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene al Republicii Moldova, 
a fost creat Serviciul Diplomație Publică, 
Comunicare Strategică şi Interacțiune cu 
Presa [2, p. 55]. Acesta este primul organ 
statal care se ocupă direct de diplomația 
publică a țării, având ca obiectiv general 
promovarea unei imagini şi percepții pozi-
tive față de Republica Moldova în străină-
tate. Tot acesta are în responsabilitatea sa 
comunicarea interactivă cu publicul larg şi 
promovarea politicii externe a Republicii 
Moldova în rândul  cetățenilor noştri şi a 
celor străini. Este bine cunoscut faptul că 
imaginea pozitivă a țării în exterior poate 
fi formată doar atunci când această ima-
gine este la fel percepută şi de cetățenii 
proprii ai statului. Acest lucru semnifică 
realizarea unei bune guvernări, ridicarea 
nivelului de trai, asigurarea populației cu 
locuri de muncă. Toate acestea se răsfrâng 
direct asupra imaginii statului Republica 
Moldova pe arena internațională. 

O altă realizare de proporții la nivel de 
țară este crearea Institutului Diplomatic în 
cadrul MAEIE, care este o instituţie publi-
că, unică de felul său ce se află în serviciul 
statului, cu vocaţia asumată de a fi princi-
pala instituție de formare şi perfecționare 
a elitelor diplomatice, politice şi adminis-
trative. Impactul activității  Institutului 
este unul de o importanță majoră atât 
pentru  Ministerul Afacerilor Externe şi In-
tegrării Europene, cât şi pentru Republica 
Moldova, prin instruirea personalului di-
plomatic de carieră care îşi îndeplineşte 
profesionist obligațiunile şi misiunile sale 
peste hotare. 
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Din păcate, în Republica Moldova, la 
nivelul elitelor administrative încă nu a 
fost elaborată o Concepție unică, clară şi 
concisă despre promovarea imaginii pozi-
tive a țării noastre. În acelaşi timp, pentru 
prima dată în anul 2004 a fost lansat un 
proiect-pilot de lansare a brandului de 
țară care să fie promovat peste hotarele 
statului nostru. Acesta a fost creat de că-
tre agenția de publicitate „Lowe Chişinău” 
care a dezvoltat o imagine complexă a 
brandului şi identității acestuia, împreună 
cu toate elementele grafice şi audiovizua-
le [3, p. 72]. Brandul național al țării simbo-
liza ospitalitatea, dinamismul, sincerita-
tea şi energia țării noastre, având sloganul 
„Discover us” (Descoperiți-ne). Brandul nu 
a fost popular în rândul străinilor, astfel 
încât peste câțiva ani deja nici o structură 
statală nu îl mai promova. Totuşi, conside-
răm că a fost o primă încercare de a atra-
ge atenția străinilor referitor la Republică 
Moldova. Valorile culturale  constituie 
elementele de bază ale strategiei de pro-
movare a imaginii statului. Putem spune 
cu siguranță că Republica Moldova are o 
cultură bogată şi diversificată care poate 
contribui semnificativ la crearea şi promo-
varea unei imagini pozitive a statului pes-
te hotare, care trebuie promovate inclusiv 
şi prin intermediul misiunilor diplomatice. 
În primul rând, menționăm că în Republi-
ca Moldova avem trei elemente culturale 
caracteristice țării noastre ce sunt înscrise 
în lista patrimoniului imaterial al UNES-
CO: Mărțişorul, Covoraşul tradițional şi 
Colindele de Crăciun. Astfel, aceste ele-
mente culturale sunt recunoscute la nivel 
internațional ca elemente de importanță 
majoră pentru cultura nu doar moldove-
nească, ci a întregii omeniri.

Un  eveniment major care cu siguranță 
a crescut semnificativ imaginea şi vizi-
bilitatea țării a avut în anul 2014, atunci 
când UNESCO a adăugat la lista Patri-
moniului său renumitul vals din coloana 

sonoră a filmului „Gingaşa şi Tandra mea 
Fiară” al marelui compozitor moldovean 
Eugen Doga. Mai mult, acest vals a fost 
numit de către UNESCO drept a patra 
capodoperă muzicală a secolului al XX-
lea [4, p. 89]. Evenimentul dat poate fi 
considerat drept un element central în 
recunoaşterea importanței culturii statu-
lui nostru la nivel internațional. Trebuie să 
menționăm faptul că Republica Moldova 
are un potențial enorm anume prin aces-
te elemente şi a mijloacelor serviciului di-
plomatic național, care să promoveze şi să 
creeze o imagine internațională pozitivă. 
În acest sens, menționăm numeroasele 
festivaluri care aduc mai multe beneficii 
țării noastre. Un exemplu concret poate 
servi Festivalul etno-gastronomic „Gus-
tar”, care în fiecare an adună mii de oa-
meni, inclusiv din țările vecine, dar şi din 
alte țări occidentale. În cadrul festivalului 
sunt invitate diverse trupe sau artişti din 
alte state atât în țară, cât şi peste hotare 
în cadrul ambasadelor Republicii Moldo-
va acreditate peste hotare. 

La fel, un instrument viabil de pro-
movare a imaginii statului care ține de 
competența misiunilor diplomatice peste 
hotare este organizarea şi desfăşurarea 
manifestațiilor tematice, sărbătorilor 
naționale, conferințelor, festivalurilor. 

Un alt instrument de promovare a 
imaginii, cât şi a brandului de țară aflat 
în competența misiunilor diplomatice 
moldoveneşti peste hotare este organi-
zarea recepțiilor şi manifestațiilor cul-
turale, ştiințifice şi economice ce presu-
pune promovarea produselor naționale 
pe piețele de desface din străinătate. Un 
exemplu de acest gen putem menționa 
eforturile ambasadei Republicii Moldova 
în China privind organizarea evenimen-
tului promoțional ,,Republica Moldova – 
Oportunități Investiționale”, în comun cu 
distribuitorul general al vinurilor ”Mileştii 
Mici” pe piața chineză, organizat la 29 ia-
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nuarie 2019 în China, or. Putian, Provincia 
Fujian. Acest gen de activități oferă posi-
bilitatea şi disponibilitatea Republicii Mol-
dova de a sprijini eforturile companiilor 
chineze în promovarea şi distribuția vinu-
rilor moldoveneşti pe piața chineză, fapt 
ce constituie un lucru salutabil atât în plan 
economic, cât şi la nivel de imagine de țară. 

Participarea delegațiilor moldoveneşti 
la târgurile şi expozițiile internaționale 
în țara de reşedință reprezintă un instru-
ment principal cu dublă semnificație în 
privința promovării imaginii de țară. Pe de 
o parte, participarea activă a diplomaților 
noştri permite îndeplinirea misiunilor de 
bază şi anume informarea şi reprezenta-
rea statului şi a intereselor sale, iar pe de 
altă parte, contactele în cadrul acestor 
manifestații permite promovarea sau pe-
netrarea piețelor autohtone cu produse 
moldoveneşti. Remarcăm că participarea 
companiilor autohtone la astfel de eve-
nimente contribuie semnificativ la pro-
movarea imaginii țării noastre pe piața 
internațională, facilitând astfel stabilirea 
relațiilor de colaborare şi extinderea pe 
piața europeană şi cea internațională.

Astfel, la 14 martie 2019, reprezentanța 
Ambasadei Republicii în Moldova a par-
ticipat la Expoziţia Internațională Cos-
moprof Worldwide  specializată pe produ-
se cosmetice, parfumerie şi echipamente 
pentru saloanele de frumuseţe, ce uneşte 
într-un singur loc producătorii mondi-
ali de materie primă şi produse finite. În 
premieră, Republica Moldova participă 
la eveniment fiind reprezentată de Com-
pania Viorica-Cosmetic - cel mai mare 
producător din țară cu o activitate de 30 
de ani, care a expus la standul național o 
gamă vastă de produse cosmetice şi de 
parfumerie fabricate din plante unice din 
zonele ecologice ale Republicii Moldova, 
cu utilizarea celor mai înalte tehnologii 
în domeniu şi respectarea standardelor 
internaționale.

În această ordine de idei, putem lua 
drept exemplu eforturile misiunii di-
plomatice moldoveneşti din Bucureşti 
privind participarea la 21-24 februarie 
2019, la Târgul de Turism al României. 
Evenimentul a fost marcat de promova-
rea în premieră a noii rute cultural-turis-
tice transfrontaliere ,,Voievodul Ştefan cel 
Mare şi Sfânt”, care uneşte 22 de localități 
din România şi 9 localități şi zece domenii 
vitivinicole din Republica Moldova, fiind 
cel mai nou proiect dezvoltat de Agenția 
pentru Investiții din Republica Moldova în 
parteneriat cu Ministerul Turismului din 
România, în baza Acordului bilateral pri-
vind cooperarea în domeniul turismului, 
semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2018 
[5, p. 98]. 

Un alt eveniment frumos a dema-
rat în noiembrie 2018, unde delegația 
Reprezentanței Permanente a Republicii 
Moldova pe lângă Oficiul ONU din Gene-
va a participat la Târgul internațional de 
caritate organizat de Clubul femeilor al 
Națiunilor Unite din Geneva.

Republica Moldova fiind prezentă la 
târg cu două standuri – standul național 
unde au fost expuse o gamă largă de pro-
duse Made in Moldova şi standul culinar 
care a întâmpinat vizitatorii cu produse 
moldoveneşti, unde a fost prezentate şi 
un lot de vinuri care s-au bucurat de mare 
succes. Acest eveniment a oferit un bun 
prilej pentru promovarea brandului de 
țară şi a Republicii Moldova ca destinație 
turistică atractivă [6, p. 90].

Participarea misiunilor diplomatice ale 
Republicii Moldova în cadrul diferitor foru-
muri sau structuri internaționale şi regio-
nale la fel reprezintă sfera de competențe 
în ceea ce priveşte promovarea imaginii 
de stat şi a brandurilor de țară. Astfel, 
putem menționa cea de-a 81-a şedință a 
Consiliului Economic al Comunității Sta-
telor Independente, la care au participat 
reprezentanţi ai țărilor-membre ale CSI, 
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în 15 martie 2019, în or. Moscova, printre 
care s-au regăsit şi delegații guvernamen-
tale naționale. Pe agenda reuniunii au fi-
gurat mai multe subiecte de interes eco-
nomic comun, care presupun cooperarea 
în următoarele domenii: economia digita-
lă, inovații, sectorul vamal, proprietatea 
intelectuală [8, p.78]. 

În această ordine de idei, mеcanismele 
şi instrumentele misiunilor diplomati-
ce privind promovarea imaginii statului 
peste hotare sunt foarte diverse şi cu-
prind un set de măsuri care trebuie va-
lorificate la maxim şi eficient în raport 
cu subiecții internaționali. Astfel, în sfera 
competențelor privind promovarea ima-
ginii statului intră următoarele acțiuni: 
organizarea şi desfăşurarea vizitelor ofi-
ciale ale demnitarilor de stat, sectorului 
economic şi de afaceri privind promova-
rea diplomației economice; participarea 
şi prezentarea produselor moldoveneşti 
la manifestații tematice, expoziții, târguri 
economice în care consumatorii străini să 
poată avea ocazia de a contacta cu produ-
cătorii noştri şi cu produsele şi brandurile 
naționale; inițierea activităților de repre-
zentare cu caracter economico-comercial 
în cadrul comisiilor mixte interguverna-
mentale între Republica Moldova şi state-
le în care avem reprezentanțe diplomatice 
privind colaborarea economică cu asoci-
aţiile parcurilor industriale, tehnologice, 
ştiinţifice şi a incubatoarelor de afaceri; 
dezvoltarea relațiilor de cooperare cu sec-
toarele de consum a  industriei vinicole, 
industria agroalimentară, industria uşoa-
ră, cosmetică, construcţii şi energetică.

Desfăşurarea întrunirilor de către misi-
unile diplomatice care să prezinte oportu-
nităţile şi potenţialul existent în domeniul 
turismului autohton reprezintă o priorita-
te majoră pentru țara noastră. O aseme-
nea inițiativă este folosită ocazional de 
către  misiunile diplomatice moldoveneşti 
peste hotare, în privința accentuării bran-

dului de țară. Menționăm participarea  
delegaţiei Republicii Moldova la Târgul de 
Turism al României organizat în Pavilioa-
nele ROMEXPO SA, unde a avut posibilita-
te să prezinte oportunităţile şi potenţialul 
existent în domeniul turismului autohton. 
Rolul Ambasadei Republicii Moldova reve-
nindu-i competența de a lansa proiectului 
„Descoperă Brandul Moldovei”, aceasta 
fiind una din iniţiativele strategice ale 
Programului de promovare a produselor 
turistice „Brandul Naţional al Industriei 
Moldovei” cu scopul de a spori numărul 
de turişti străini în Republica Moldova [9, 
p. 97]. 

Un loc deosebit în promovarea imagi-
nii de țară exercitat de către misiunile di-
plomatice peste hotare revine eforturilor 
şi profesionalismului corpului diplomatic 
moldovenesc în SUA, care a contribuit 
considerabil în privința consolidării ca-
drului juridic în domeniul economic, des-
făşurarea evenimentelor de promovare 
a oportunităţilor de afaceri în Republica 
Moldova şi atragerea investiţiilor ameri-
cane în sectoarele prioritare de interes 
(IT, energie regenerabilă, domeniul mi-
litar). În acest context, în anul 2015 avut 
loc promulgarea Legii privind extinderea 
Sistemului Generalizat de Preferinţe pen-
tru un grup de ţări în curs de dezvoltare, 
din care face parte şi Republica Moldova. 
Datorită acestui act normativ, companii-
le din Republica Moldova beneficiază de 
scutire de taxe la exportul în SUA a anu-
mitor categorii de produse autohtone 
(valoarea aproximativă a exporturilor este 
de 3,5 mil USD pe an). Un alt succes în-
registrat l-a constituit lansarea Asociaţiei 
de Afaceri Americano - Central Europene 
care serveşte drept platformă de dialog 
dintre reprezentanţii corporaţiilor ameri-
cane şi liderii politici ale celor 14 ţări care 
fac parte din asociaţie, sporind contac-
tele economice bilaterale. Colaboratorii 
reprezentanței diplomatice moldoveneşti 
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inițiază discuţii cu reprezentanţii compa-
niilor Chevron, FronteraResources, John 
Deer International, Mega Engineering Ve-
hicle, Mercury-Hermes LLC, Cubic Corpo-
ration, în vederea stabilirii unor proiecte 
economice bilaterale, precum şi menţine-
rea lor pe piețele de desfacere. 

La fel, un loc deosebit în privința diver-
sificării piețelor de desfacere Ambasada 
Republicii Moldova în Canada a desfăşu-
rat în perioada de referinţă o serie de ac-
ţiuni menite să iniţieze negocieri cu orga-
nele competente din Canada cu privire la 
obţinerea permisului de export a vinurilor 
şi fructelor moldoveneşti pe piaţa exigen-
tă a Canadei. Astfel, în premieră, compani-
ile vitivinicole din Republica Moldova au 
obţinut licenţă pentru livrarea produselor 
vinicole în provinciile canadiene Onta-
rio şi Quebec, care sunt importate de cel 
mai mare importator de băuturi alcooli-
ce din lume, întreprinderea monopolistă 
de stat - LCBO. Astfel, exportul de vinuri 
moldoveneşti pe piaţa canadiană în 2018 
s-a majorat de 10 ori faţă de anul 2015 
şi de cca 4 ori faţă de 2014. Totodată, în 
vederea obţinerii autorizaţiei de import 
a fructelor moldoveneşti în Canada, Am-
basada a facilitat dialogul dintre Agenţia 
Canadiană pentru Inspecţia Alimentelor 
(CFIA) şi Agenţia Naţională pentru Sigu-
ranţa Alimentelor din RM (ANSA), care 
au demarat de comun acord expertiza 
fitosanitară privind importul prunelor 
din Moldova. Cu titlu aparte, merită a fi 
remarcat faptul că instabilitatea politică 
din Republica Moldova a avut un impact 
negativ asupra atragerii şi implementării 
proiectelor economice comune în ţară, iar 
reprezentanţii companiilor străine şi-au 
exprimat în cadrul întrevederilor bilate-
rale îngrijorările vizavi de situaţia de pe 
piaţa financiar-bancară din RM (aici vom 
menţiona în mod expres compania John 
Deer International).

În acest context,  menționăm că 

reprezentanțele permanente ale Republi-
cii Moldova peste hotare au în programul 
lor de activitate un complex enorm de 
mijloace în privința promovării imaginii 
de stat, pe care le exercită pro activ. În fi-
nal, nu putem să nu amintim şi specificul 
promovării imaginii externe a Republicii 
Moldova prin lansarea brandului turistic 
moldovenesc. Ca exemplu, putem men-
ţiona ghidurile ,,Moldova turistică”, ,,Dru-
mul vinului” şi ,,Drumul mănăstirilor”. Bine 
structurate, realizate în 3 limbi (română, 
engleză şi rusă), îmbogăţite cu suficiente 
imagini color care să îndemne la drum, 
dotate cu suficiente adrese utile, aces-
te materiale promoţionale vin să atragă 
atenţia ,,consumatorilor” asupra bogatu-
lui potenţial turistic de care dispune ţara 
noastră. Ghidul ,,Moldova turistică” a fost 
lansat în luna septembrie 2010, în cadrul 
manifestărilor prilejuite de marcarea Zilei 
Mondiale a Turismului ca un îndemn adre-
sat celor ce doresc să ne viziteze şi să ne 
descopere ţara.

În scopul dezvoltării turismului şi pro-
movării Republicii Moldova ca destinație 
turistică, Agenția Turismului a Republicii 
Moldova, în parteneriat cu Ministerul de 
Externe şi cu sectorul privat şi Proiectul 
USAID CEED II a lansat, în 2014, un spot 
publicitar. Elaborarea spotului vine ca va-
lorificare a oportunității date de cea mai 
mare şi credibilă editură de ghiduri de 
călătorie din lume – Lonely Planet – care 
a numit Republica Moldova ,,destinație 
turistică nr. 1 neexplorată în Europa”. În 
aprilie 2015 a fost lansată prima aplicație 
mobilă accesibilă pe tablete şi telefoane 
mobile care promovează turismul. 

Atracțiile turistice pot fi identificate 
prin aplicația mobilă disponibilă şi în lim-
ba engleză în 2 versiuni: pe iOS şi Android, 
fiind descărcată gratuit.

 Aceasta oferă informații generale des-
pre destinații, localizarea pe hartă, cu po-
sibilitatea planificării unei vizite. De ase-
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menea, prezintă top 50 atracții turistice 
din Moldova, fiind incluse vinării, monu-
mente culturale, muzee şi mănăstiri. Lansa-
rea aplicației face parte dintr-o campanie 
amplă de promovare a Brandului Turistic al 
Moldovei - Pomul vieții - şi a sloganului tu-
ristic ,,Discover the routes of life”. 

Formarea şi promovarea imaginii Re-
publicii Moldova ca destinaţie turistică 
este realizată şi la nivel de Guvern, prin 
acordurile încheiate de Republica Moldo-
va şi alte ţări în ceea ce priveşte colabora-
rea în domeniul turismului. 

Popularizarea tururilor informaţionale 
de către reprezentanţii diplomatici aflați 
în misiune constituie una dintre tehnicile 
viabile de promovare a imaginii Republi-
cii Moldova pentru turiştii străini. Acestea 
pot fi organizate în cadrul diferitor proiec-
te comune cu alte state (Turul informaţio-
nal organizat în cadrul cooperării Agenţiei 
Turismului şi Organizaţiei pentru Demo-
craţie şi Dezvoltare Economică GUAM – 
Japonia, - proiect de promovare pentru 
turiştii niponi).

Astfel, prin intermediul ambasadelor 
sale, Republica Moldova acordă o atenţie 
specială dezvoltării imaginii sale pozitive 
în relaţiile cu partenerii străini, pe care le 
consideră deosebit de importante în pro-
cesul de consolidare democratică şi eco-
nomică a ţării şi integrării în structurile 
europene.

O perspectivă absolut nouă în promo-
varea imaginii externe a Republicii Moldo-
va, este lansarea secţiilor comercial-eco-
nomice în cadrul misiunilor diplomatice 
ale Republicii Moldova peste hotare. În 
contextul revizuirii cadrului legislativ care 
stă la baza activităţii misiunilor diploma-
tice şi a oficiilor consulare, la începutul 
anului 2017, MAEIE în comun cu MEC, a 
fost semnat Ordinul Comun, cu privire la 
realizarea priorităţilor diplomaţiei econo-
mice, optimizarea şi eficientizarea activi-
tăţii birourilor/secţiilor comercial-econo-

mice în cadrul misiunilor diplomatice ale 
Republicii Moldova peste hotare, precum 
şi interacţiunea acestora  cu autorităţile 
publice. 

Având drept scop creşterea rolului di-
plomaţiei economice în promovarea in-
tereselor economice ale ţării în condiţiile 
proceselor integraţioniste şi concurenţei 
pe piaţa mondială, în proces de definiti-
vare este Regulamentul privind birourile 
(secţiile) comercial-economice în cadrul 
misiunilor diplomatice şi oficiilor consu-
lare ale Republicii Moldova peste hotare. 
Aici, MAEIE şi MEC îşi concentrează efor-
turile în vederea determinării principa-
lelor state-ţintă din punct de vedere al 
atractivităţii pentru realizarea exporturi-
lor pe pieţele respective şi din punct de 
vedere a potenţialului investiţional. De 
aici rezultă necesitatea revizuirii modali-
tăţii de distribuire geografică a birourilor 
comercial-economice. 

Îmbucurător este faptul că se planifică 
ca în curând să fie înfiinţate noi birouri co-
merciale în Republica Polonă şi Republica 
Turcia. În acelaşi timp, pentru Republica 
Moldova prezintă interes deschiderea bi-
rourilor comerciale în ţări precum: Japo-
nia, Statele Unite ale Americii, ţările Bene-
lux (Regatul Belgiei, Olanda, Luxemburg), 
Republica Populară Chineză, Egipt.

În scopul realizării priorităţilor diplo-
maţiei economice, optimizarea şi efici-
entizarea activităţii birourilor şi secţiilor 
comercial-economice în cadrul misiunilor 
diplomatice ale Republicii Moldova peste 
hotare, precum şi interacţiunea acestora 
cu autorităţile publice, Ministerul Econo-
miei şi Ministerul Afacerilor Externe şi In-
tegrării Europene, printr-un ordin comun, 
au creat Grupul de lucru pentru elabora-
rea, coordonarea şi monitorizarea imple-
mentării Regulamentului privind activi-
tatea acestor subdiviziuni. În misiunea 
Grupului comun al celor două ministere 
este fixată şi implicarea activă la dezvolta-
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rea conceptului ,,diplomaţiei economice”, 
care să asigure un cadru eficient de coo-
perare instituţională în vederea promovă-
rii obiectivelor economice ale ţării în străi-
nătate şi, respectiv, atragerii tehnologiilor 
avansate şi investiţiilor străine şi asisten-
ţei externe în Republica Moldova.

Conform ordinului semnat, în scopul 
concentrării eforturilor de promovare 
în statele-ţintă a Republicii Moldova ca 
destinaţie pentru investiţii, precum şi di-
namizarea relaţiilor comerciale cu ţările 
identificate drept pieţe atractive pentru 
export, Grupul de lucru are ca misiune de 
a examina şi a propune o nouă distribuire 
geografică a birourilor/secţiilor, inclusiv şi 
a numărului optim de personal pentru ac-
tivitatea eficientă a acestora [10].

O perspectivă în promovarea imaginii 
externe a Republicii Moldova ar fi valorifi-
carea mai asiduă a festivalurilor culturale. 
În afară de sărbătorile naţionale, nume-
roase ocazii рentru festivităţi se рroduc 
în Moldova în fiece an. Anual, la Chişinău 
se organizează câteva festivaluri interna-
ţionale ca ,,Vă Invită Maria Bieşu” (festival 
de oрeră şi balet în seрtembrie), festiva-
luri internaţionale de jazz, ,,Zilele Muzicii 
Noi” (în iunie), festivalurile teatrale ,,One 
Man Show” şi Bienala Teatrului ,,Eugene 
Ionesco”, Sărbătoarea Vinului (în octom-
brie) ,,Mărţişor” (festival de muzică clasică, 
рoрulară, estradă şi jazz în martie) şi altele. 
Tradiţionalul festival de muzică Mărţişor, 
care a înceрut în 1967, are loc în fiecare an 
în Republica Moldova de рe 1 рâna рe 10 
martie. Ansambluri de artă ale amatorilor 
şi vedete рrofesioniste din alte ţări sunt in-
vitaţi să рarticiрe la festival [11, p. 77]. 

În concluzii menţionăm că ţara noastră 
este până în prezent puţin cunoscută pu-

blicului străin, fiind prezentată în general 
ca una dintre cele mai sărace, dar totoda-
tă şi scumpe ţări din Europa, de aceea ca-
racterul subiectelor este în mare parte pe-
iorativ. Dacă în plan cultural şi uman sunt 
înregistrate o serie de aspecte pozitive, în 
cea ce priveşte regimul politic şi calitatea 
guvernării, există numeroase critici.

Totodată, constatăm că reflectarea gu-
vernării moldoveneşti este condiţionată 
şi de vectorul politicii externe. Spre exem-
plu, în perioada când el avea un caracter 
european expresiv, mass-media europea-
nă era mai tolerantă vis-a-vis de nerespec-
tarea drepturilor omului şi altor încălcări 
de ordin normativ-constituţional. Dimpo-
trivă, după ce clasa politică de la Chişinău 
a început a se orienta spre Moscova, criti-
cile au fost reluate.

Climatul investiţional din Republica 
Moldova este apreciat ca nefavorabil atât 
din punct de vedere al legislaţiei, cât şi 
din cel al corelaţiei putere – business. În 
acest sens, au fost expuse o serie de cazuri 
de intimidări şi intervenţii ale puterii în 
sfera afacerilor. Pentru înlăturarea caren-
ţelor este necesar un mediu de afaceri ca-
racterizat de stabilitatea regulilor de joc, 
limitarea implicării statului în activitatea 
de antreprenoriat, existenţa unui cadru 
de reglementări practice şi simple şi o in-
frastructură financiară dezvoltată.

În ceea ce priveşte politica de promo-
vare a unei imagini pozitive, s-a conşti-
entizat cu întârziere această necesitate, 
dar şi eforturile depuse nu sunt bine con-
ceptualizate, structurate şi coordonate. 
În plus, trebuie să recunoaştem că chiar 
dacă şi se încearcă a forma o imagine vir-
tuală, în condiţiile în care ea este ruptă de 
realitate, efectele pot fi nocive.
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SUMMARY
In the last decade, Republic of Moldova ranks among the top ten countries in Europe receiving 

foreign assistance. According to the Organization for Economic Co-operation and Development, 
in the period 2009-2010 Moldova contracted over 3.39 billion Euro of Official Development Assis-
tance, which is above the average of total assistance in the region. In this context, assessing the 
impact of external aid on policy implementation is particularly important. The following article 
presents an approach of financial assistance impact evaluation using econometric methods. The 
analysis is performed applying the Cubb-Douglas production function, researching the dynamics 
of several indicators and statistically estimating the coefficients of a regression.

Keywords: external assistance, evaluation, impact.

REZUMAT
În ultimul deceniu, Republica Moldova s-a clasat printre primele zece țări din Europa care 

primesc asistență străină. Potrivit Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, 
în perioada 2009-2010 Moldova a contractat peste 3,39 miliarde de euro de asistență oficială 
pentru dezvoltare, care este peste media asistenței totale în regiune. În acest context, evalua-
rea impactului ajutorului extern asupra implementării politicii este deosebit de importantă. 
Articolul prezintă o abordare a evaluării impactului asistenței financiare prin metode eco-
nomometrice. Analiza este realizată aplicând funcția de producție Cubb-Douglas, cercetând 
dinamica mai multor indicatori şi estimând statistic coeficienții unei regresii.

Cuvinte-cheie: asistență externă, evaluare, impact.

Introducere. Din 2009, odată cu 
schimbarea guvernării şi vectorului extern 
al Republicii Moldova, volumul asistenței 
contractate şi oferite de către partene-

rii de dezvoltare a crescut considerabil. 
Asistența financiară externă acordată Re-
publicii Moldova, numită în literatura de 
specialitate Asistența Oficială de Dezvol-
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tare (AOD), cuprinde suport financiar sub 
formă de împrumuturi, granturi, inclusiv 
livrări de bunuri şi/sau lucrări pentru im-
plementarea proiectelor/programelor de 
asistență externă. Conform datelor statis-
tice ale Organizației pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică (OCDE), Republica 
Moldova se plasează printre primele zece 
țări din Europa, beneficiare a asistenței 
externe cu o medie pentru anii 2009-2018 
de peste 4.8% din totalul asistenței pe 
regiune, depăşind Macedonia de Nord, 
Muntenegru şi Belarus.

Totodată, deşi ajutorul extern este, 
de regulă, condiționat, rezultatele im-
plementării programelor de asistență 
financiară externă şi influența asupra po-
liticilor publice deseori sunt discutabile. 
De exemplu, asistența externă acordată 
pentru conceptualizarea şi implementa-
rea politicilor în domeniul descentraliză-
rii şi dezvoltării regionale a valorat mai 
multe zeci  de milioane de dolari, însă 
politicile din aceste domenii sunt contes-
tate [1]. De aceea evaluarea impactului 
utilizării ajutorului extern asupra imple-
mentării politicilor este de o importanță 
deosebită.

  În literatura de specialitate există mai 
multe abordări privind evaluarea impac-
tului asistenței externe [2]. Diferențele 
dintre abordări sunt cauzate atât de sco-
pul evaluării, cât şi de metodologia de 
evaluare aplicată. O problemă principală a 
furnizării asistenței, însă, nu constă în ran-
damentul scăzut al fluxurilor de asistență 
externă, dar în absența unei transformări 
sistemice reale, adică a unei schimbări a 
paradigmei de dezvoltare. În procesul de 
realizare a unei evaluări, cele mai dificile 
întrebări care apar sunt următoarele: ce 

constituie obiectul evaluării? De ce au 
apărut modificări sistemice? Cum ar putea 
fi măsurat impactul asistenței externe? 

În general, metodele de evaluare a 
impactului se împart în două categorii: 
1) cantitative şi 2) calitative. Evaluările 
de impact cantitativ au câteva avantaje 
incontestabile: а) utilizarea de date sta-
tistice; b) posibilitatea de a efectua o 
analiză mai detaliată cu ajutorul instru-
mentelor matematice; 3) posibilitatea de 
a înțelege empiric comportamentul gru-
purilor țintă. 

La rândul lor, evaluările calitative, care 
se realizează prin sondaje şi interviuri, 

Figura 1. Asistența AOD pentru Republica Moldova în perioada 2009-2018.

Sursa: OECD, 2018. În: https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=3 
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ajută la identificarea mecanismelor prin 
care programele de asistență externă ar 
putea atinge impactul scontat. De ase-
menea, sondajele pot identifica factorii 
de decizie sau actorii locali implicați în 
determinarea modului de implementare 
a programelor, contribuind astfel la o eva-
luare operațională. Metodele calitative 
pot fi mai eficiente în analiza comporta-
mentului principalelor părți interesate şi 
a beneficiarilor direcți ai ajutorului extern. 
Totodată, o evaluare calitativă indepen-
dentă nu poate măsura rezultatele rele-
vante alternative sau rezultatele contra-
făcute. Nu se poate identifica cu adevărat 
ce s-ar putea întâmpla în absența derulării 
programului. 

O îmbinare de metode calitative şi 
cantitative (abordarea cu metode mix-
te), prin urmare, ar putea fi utilă pen-
tru a obține o viziune cuprinzătoare a 
eficienței programului. Selectarea me-
todelor depinde de obiectivele analizei. 
Utilizarea atât a evaluării cantitative de 
impact cât şi a celei calitative oferă mai 
mult oportunități pentru a obține feed-
back-ul ce ar putea facilita interpretarea 
rezultatelor.

Metoda regresiilor statistice. În con-
tinuare se prezintă o abordare de evalu-
are a impactului asistentei externe prin 
metode econometrice. Analiza se reali-
zează prin utilizarea funcției de producție 
Cubb-Douglas [3],  cercetarea dinamicii a 
mai multor indicatori şi estimarea statisti-
că a coeficienților unei regresii. 

Vom cerceta relația:
Yt=F(At,Pt )  =c At

α Pt
β,

unde: t este indicele perioadei (anul) 
t=1, 2,…T

 Yt - valoarea Produsului Intern Brut 
(PIB) în anul t; At - valoarea asistenței ex-
terne, acordate in perioada t, iar 

Pt  – valoarea unui indicator de re-
zultat  al politicii in perioada t, α şi β – 
coeficienți.

Utilizând logaritmul natural, obținem:
lnYt = lnc +  αlnAt+βlnPt
sau sub forma de rate de creştere 
yt= αat+βpt + ε,
unde yt, at, pt – reprezintă rata de 

creştere a PIB-ului, a asistenței externe şi 
a indicatorilor de rezultat al politicilor, ε  - 
constantă.

Astfel, punând în practică funcția 
de producție, putem evalua impactul 
asistenței asupra creşterii economice, 
inclusiv prin influența politicilor aplica-
te. Cunoscând ,,efectul” unui procent de 
asistență (α), precum şi a unui procent al 
indicatorilor de rezultat al politicilor (β), 
pot fi adoptate decizii ce vor asigura o 
creştere maximă a produsului finit. După 
cum se cunoaşte, pentru dezvoltarea ex-
tensivă avem  α+β=1 şi α+β>1 – pentru 
dezvoltarea intensivă. 

Prin valorificarea asistenței externe, a 
tehnologiilor eficiente şi moderne, Repu-
blica Moldova îşi va putea asigura o dez-
voltare economică sustenabilă. Funcția 
de producție poate fi elaborată în baza 
datelor statistice. Elaborarea funcției de 
producție devine dificilă în cazurile când 
datele statistice lipsesc sau sunt incorec-
te. În asemenea cazuri apare necesitatea 
de a estima exponenții α şi β, coeficien-
tul de proporționalitate ε, în baza date-
lor statistice veridice. De exemplu, dacă 
am obținut funcția Y= A0,77∙P0.23, adică la 
creşterea ajutorului extern cu 1%, pro-
dusul final va creşte cu 0,77%. Totodată, 
contribuția la creşterea politicilor „bune” 
la creşterea produsului final  va constitui 
0,23%.

În general, statistica națională şi 
internațională oferă date statistice despre 
PIB si asistența AOD începând cu 1995. 
După cum se vede din graficul de mai 
jos, există o dependență clară între va-
loarea produsului intern brut şi valoarea 
asistenței externe pentru perioada 1996-
2017.
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Figura 2. Relația între rata de creştere  pe locuitor PIB şi AOD pe locuitor. 

Sursa: Calcule autorilor pe baza datelor OECD, 2018.

O situație mai complicată constituie eva-
luarea indicatorilor de impact al implemen-
tării politicilor publice. Cu mari excepții, ma-
joritatea politicilor publice nu sunt însoțite 
de indicatori de monitorizare cuantificabili. 
De exemplu. Planul de acțiuni al Strategiei 
naționale de descentralizare (SND), imple-
mentat în perioada 2013-2020, deşi include 
o coloană dedicată indicatorilor de moni-
torizare pentru diverse obiective, măsuri 
şi acțiuni, aceştia nu sunt cuantificați. Nu 
sunt indicate clar sursele de verificare a re-
alizărilor planificate. În consecință, nici Ra-
portul de evaluare a implementării SND nu 
include valoarea indicatorilor monitorizați, 
dar se limitează doar la evaluarea relativă 
a acțiunilor, prin atribuirea calificativului – 
implementat integral, parțial, nerealizat sau 
amânat [4]. 

O altă problemă, legată de măsurarea 
impactului implementării politicilor este 
că, de regulă, impactul politicilor se reflec-
tă printr-un set de indicatori, mai mult sau 
mai puțin importanți, şi de diferite unități 
de măsură, ceea ce face dificilă evaluarea 
corectă şi coerentă a acțiunilor implemen-
tate. Pentru rezolvarea acestei probleme, în 
cercetare se propune o metodă care permi-
te evaluarea agregată a indicatorilor de im-
pact.

Metodologia de evaluare agregată 
a nivelului de dezvoltare. Problemele ce 
țin de cuantificarea nivelului atins în dez-
voltarea economico-socială sub aspect teri-
torial, au atras şi continuă să atragă atenția 
mai multor specialişti şi instituții naționale 
şi internaționale. Astfel, părerile experților 
converg spre ideea că noțiunea de dez-
voltare economico-socială reprezintă o 
noțiune destul de complexă, care poate fi 
cuantificată doar prin luarea în considerație 
concomitent a mai multor aspecte speci-
fice ale acesteia. Combinarea mai multor 
indicatori selectați într-un singur indicator 
agregat, permite evaluarea comparativă a 
nivelului atins în dezvoltare de către fiecare 
regiune în parte, precum şi gruparea aces-
tora în cadrul unor grupe calitative (regiuni 
de dezvoltare, zone defavorizate etc.).

În continuare, pornind de la discrepanțele 
teritoriale existente în dezvoltare, se propu-
ne o metodologie de evaluare prin calcu-
larea pentru fiecare raion (regiune) a unui 
Indicator (sintetic) al Dezvoltării Economi-
co-Sociale (IDES) în baza căruia se stabileşte 
nivelul de dezvoltare (subdezvoltare) şi care 
ar putea servi drept instrument de monito-
rizare a impactului politicilor publice [5].

Principalii paşi în determinarea indicato-
rului agregat sunt:
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1. Selectarea caracteristicilor ce urmea-
ză a fi luate în calcul pentru determinarea 
nivelul de dezvoltare economico-socială a 
unităților administrativ-teritoriale (sau a re-
giunilor).

2. Transformarea caracteristicilor, astfel 
încât acestea să devină adimensionale şi să 
poată fi supuse ulterior operațiunilor de în-
sumare.

3. Calculul indicatorilor sintetici parțiali 
pentru fiecare domeniu.

4. Calculul indicatorului sintetic global al 
dezvoltării economico-sociale.

Cea mai complexă şi dificilă etapă în con-
struirea indicatorului agregat, care să cuan-
tifice cât mai exact procesul de dezvoltare 
economico-socială, o reprezintă selectarea in-
dicatorilor inițiali. În vederea selectării indica-
torilor necesari calculării IDES trebuie de avut 
în vedere următoarele aspecte importante:

- indicatorii luați în calcul trebuie să fie 
pe cât se poate mai independenți, pen-
tru a evita redundanța datelor şi implicit 

creşterea importanței unui anumit dome-
niu al dezvoltării economico-sociale în ca-
drul indicatorului agregat;

- indicatorii trebuie să fie reprezentativi 
pentru toate unitățile administrativ-teri-
toriale luate în calcul, în scopul asigurării 
comparabilității necesare;

- pentru reflectarea mărimii regiunilor 
indicatorii absoluți trebuie transformați în 
mărimi relative de intensitate.

De asemenea, trebuie de ținut cont şi 
de faptul că unii indicatori au sens obiec-
tiv de creştere, iar alții de descreştere. Din 
acest considerent, combinarea lor într-un 
indicator agregat trebuie făcută cu multă 
precauție, pentru cei cu sens obiectiv de 
descreştere utilizându-se diferite tehnici de 
transformare.

Reieşind din cele expuse mai sus şi din 
datele disponibile în profil teritorial, au fost 
selectați 15 indicatori grupați pe trei dome-
nii importante – economic, social şi infra-
structură.

Boxa 1. Indicatorii pentru calcularea IDES.

Domenii Indicatori Unitatea de măsură

Economic 1. Vânzările întreprinderilor, cifra de afaceri pe 
locuitor
2. Ponderea salariaților în total populație
3. Salariul mediu brut lunar
4. Număr de IMM-uri la 1000 locuitori
5. Camere de cazare în structuri turistice pe localități

Lei

%
lei
Număr
Număr

Social 6. Rata mortalității (decese la 1000 locuitori) 
7. Gradul de încărcare al unui cadru didactic
8. Număr medici ce revin la 10000 locuitori
9. Rata criminalității (infracțiuni la 1000 locuitori)
10. Număr computere la 100 locuitori

Număr
Cadru didactic/elevi
Număr medici
Număr infracțiuni
Număr computere

Infrastructură 11. Investiții în active imobilizate
12. Densitatea drumurilor publice modernizate
13. Sisteme de alimentare cu apă funcționale pe 
localități
14.  Sisteme de canalizare dotate cu stații de epu-
rare pe localități
15. Construcții sportive pe localități

Mii lei/locuitor 
Km/100 km2
Număr/localități

Număr/localități

Număr/localități
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Autorii studiului sunt conştienţi de fap-
tul că există indicatori mult mai relevanţi 
din punctul de vedere al caracterizării ni-
velului de dezvoltare economico-socială 
aşa ca: rata şomajului, veniturile popula-
ţiei etc. Cu părere de rău, aceşti indicatori 
nu sunt calculaţi în plan teritorial de către 
Biroul Naţional de Statistică, dată fiind 
împărţirea administrativ-teritorială foarte 
detaliată. Aşa cum majoritatea indicatori-
lor vizând piaţa muncii şi cei ai nivelului 
de trai pot fi obţinuţi doar prin metoda 
sondajului, determinarea acestora la nive-
lul localităţilor presupune costuri înalte.

Trebuie de menționat, că nu toți in-
dicatorii necesari pentru evaluarea po-
liticilor pot fi obținuți din datele oficiale 
statistice. De aceia este important, pe de 
o parte, la elaborarea politicilor de  pus 
accent pe surse accesibile, iar pe de altă 
parte – perfecționarea permanentă a sta-
tisticii teritoriale. De asemenea, indicato-
rii, de regulă, au importanțe diferite, lucru 
de care ar trebui să se țină cont în deter-
minarea IDES. Totuşi, în ciuda eforturilor 
întreprinse pe plan internațional, până în 
prezent nu s-a reuşit ajungerea la un con-
sens în vederea determinării obiective a 
importanței fiecărui indicator din cadrul 
unui set de indicatori statistici. Din acest 
considerent, s-a convenit ca toți indicato-
rii luații în calcul să fie considerați ca fiind 
de aceeaşi importanță.

Literatura de specialitate prezintă mai 
multe metode de calcul al unui indicator 
agregat pe baza unui set finit de caracte-
ristici. Una dintre metodele cu cele mai 
bune rezultate, publicată în literatura de 
specialitate şi utilizată în acest articol este 
metoda abaterilor standardizate. Metoda 
constă în calcularea pentru fiecare regiu-
ne şi fiecare indicator a abaterilor norma-
le normate, după care cu ajutorul mediei 
aritmetice se calculează indicatorul agre-
gat. În cazul utilizării acestei metode, IDES 
se calculează după formula:

 unde zij reprezintă valoa-
rea standardizată a abaterii 
valorii caracteristicii j înre-

gistrate în localitatea i de la valoarea ei 
medie şi se calculează utilizând formula:

unde: xj - reprezintă valoarea me-
die a caracteristicii j pentru întreg te-
ritoriul național, k reprezintă numărul 
localităților,  nij – ponderea caracteristicii j  
în localitatea  i, iar  σj - reprezintă abaterea 
medie pătratică a caracteristicii.

De menționat, că pentru indicatorii al 
căror sens obiectiv de evoluție este des-
crescător abaterea standardizată se consi-
deră cu semn negativ.

În scopul determinării nivelului de dez-
voltare al localităţilor pe domenii în parte 
s-au determinat şi indicatori agregaţi par-
ţiali pe domenii: economie, social şi infra-
structură. Pentru calcularea acestora s-a 
utilizat aceiaşi relaţie ca şi în cazul calcu-
lării IDES, cu menţiunea că au fost utilizaţi 
doar indicatorii specifici fiecărui domeniu 
în parte. În calitate de ponderi pentru de-
terminarea valorilor medii şi a abaterilor 
medii pătratice, în funcţie de caracteristici, 
au fost utilizați următorii indicatori:

1. Efectivul populaţiei pentru caracteris-
ticile: valoarea cifrei de afaceri pe locuitor, 
plată populaţiei pe locuitor, valoarea pro-
ducţiei agricole pe locuitor, ponderea salari-
aţilor în total populaţie, numărul de IMM-uri 
ce revin la 1000 locuitori, numărul medicilor 
ce revin la 10000 locuitori, numărul paturi-
lor de spital ce revin la 10000 locuitori, nu-
mărul de autoturisme aflate în proprietate 
personală la 1000 locuitori, suprafaţa locui-
bilă pe locuitor şi numărul posturilor telefo-
nice ce revin la 100 locuitori.

2. Suprafaţa localităţilor pentru indica-
torii: densitatea drumurilor modernizate, 
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densitatea reţelei de apeduct şi densita-
tea reţelei centralizate de canalizare.

3. Efectivul nou-născuţilor pentru indi-
catorul mortalitatea infantilă.

4. Efectivul cadrelor didactice pentru 
gradul de încărcare al unui cadru didactic.

5. Efectivul salariaţilor pentru salariul 
mediu lunar nominal.

Pentru a elimina distorsionarea realității 
este necesară eliminarea din calcule a mu-
nicipiilor Chişinău  şi Bălți, ele situându-se 
la mare distanță în ceea ce priveşte nive-
lul de dezvoltare social-economică față de 
celelalte unități administrativ-teritoriale, 
valorile indicatorilor pentru ele compor-
tându-se ca nişte valori exagerate.

Interpretarea indicatorilor agregaţi 
pe domenii şi ale IDES se face în felul ur-
mător: valorile pozitive arată un nivel de 
dezvoltare a unităţii administrativ-terito-
riale respective (după domeniul analizat) 

situat peste medie, iar o valoare negativă 
a acestuia indică un nivel de dezvolta-
re situat sub media naţională. Valoarea 
zero corespunde nivelului mediu de dez-
voltare. În acest sens, calculele efectuate 
demonstrează că, din punct de vedere 
al dezvoltării social-economice, în anul 
2018, cel mai bine se poziționează raioa-
nele Ialoveni, UTAG, Cahul, Anenii Noi şi 
Orhei.  La celălalt pol, la un nivel de sub-
dezvoltare, sunt raioanele Cantemir, Sîn-
gerei, Leova şi Făleşti. De menționat, că 
diferența între raioanele lidere şi codaşe 
este de peste 2 ori. Totodată, raioanele 
din  regiunea de sud – Cimişlia şi Taraclia, 
la fel ca şi cele din nord – Edineț, Soroca, 
Donduşeni şi Drochia se mențin la nivelul 
mediu de dezvoltare socio-economică.

Concluzii. Republica Moldova este 
una dintre cele mai mari consumatoare 
de asistența tehnică externă. Evaluarea 

Tabelul 1. Rezultatele calculelor IDES pentru anul 2018.

Rating Raion IDES Rating Raion IDES
1 Ialoveni 0.91 17 Nisporeni -0.08
2 UTA Găgăuzia 0.82 18 Ştefan Vodă -0.08
3 Cahul 0.70 19 Râşcani -0.10
4 Anenii Noi 0.69 20 Floreşti -0.11
5 Orhei 0.51 21 Căuşeni -0.13
6 Criuleni 0.31 22 Briceni -0.17
7 Rezina 0.28 23 Ocniţa -0.18
8 Străşeni 0.27 24 Şoldăneşti -0.21
9 Dubăsari 0.18 25 Basarabeasca -0.28
10 Ungheni 0.13 26 Teleneşti -0.29
11 Edineţ 0.11 27 Călăraşi -0.30
12 Taraclia 0.04 28 Glodeni -0.34
13 Soroca 0.02 29 Hânceşti -0.37
14 Cimişlia 0.01 30 Cantemir -0.48
15 Donduşeni -0.04 31 Sângerei -0.50
16 Drochia -0.08 32 Leova -0.58
   33 Făleşti -0.66

Sursa: Calculele autorilor pe baza datelor BNS, 2018.
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impactului utilizării fondurilor externe 
rămâne a fi o preocupare importantă 
atât din punct de vedere practic, cât şi 
ştiințific. Măsurarea impactului ajutorului 
extern asupra implementării politicilor, 
de regulă, este un exercițiu dificil.  

Utilizarea metodelor statistice permite 
evaluarea impactului asistenței externe 
asupra creşterii PIB. Totodată, lipsa datelor 

privind implementarea politicilor, în gene-
ral, nu permite a afirma, dacă creşterea eco-
nomică a fost cauzată şi de politici adec-
vate. Luând în considerare discrepanțele 
esențiale teritoriale existente în dezvolta-
rea teritoriilor un instrument de monitori-
zare a impactului politicilor publice poate 
servi calcularea şi analiza Indicatorului 
agregat al Dezvoltării Economico-Sociale.

BIBLIOGRAFIE
1. Pârvan V., Raport de monitorizare a implementării strategiei privind reforma 

administrației publice pentru anii 2016-2020. IDIS Viitorul, 2018. 
2. Burnside C.,  Dollar D, (2000). Aid, policies, and growth. The American Economic 

Review 90 (4), 847–868.
3. Gamețchi A., Solomon D. Modelarea matematică a proceselor economice. – 

Chişinău.: Evrica, 1998, - p. 632.
4. Raport privind evaluarea implementării Strategiei naționale a descentralizării şi a 

planului de acțiuni in perioada 2012-2015, PNUD, 2015.
5. Roşcovan M., Hîrbu E., Galer L., Prisacari M. Caracteristica nivelului de dezvoltare 

socială şi economică a localităților din Republica Moldova cu ajutorul IDES. Conferința 
ASEM „25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competi-
tivitate spre progres economic”, p.160-163.

Prezentat: 26 mai 2020.
E-mail: mihai.roscovan@gmail.com



Tribuna 
tânărului cercetător



117Tribuna tânăr u lui  cercetător

ANALIZA COMPARATIVĂ A STANDARDELOR DE 
REFORMARE A ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI A 
REALITĂȚILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN 

CONTEXTUL RESPONSABILIZĂRII  
APARATULUI ADMINISTRATIV

COMPARATIVE ANALYSIS OF PUBLIC ADMINISTRATION 
REFORM STANDARDS AND REALITIES IN THE REPUBLIC 

OF MOLDOVA IN THE CONTEXT OF RESPONSIBILITY FOR 
THE ADMINISTRATIVE APPARATUS

DOI: 10.5281/zenodo.3996033
CZU: 35.086(478+4)

Boris BALUȚEL,
doctorand, 

Academia de Administrare Publică 

SUMMARY
In the context of the decentralization process of the public administration, the article explores 

in a comparative dimension the provisions of the draft National Strategy on the decentralization 
of the public administration and good practices in the decentralization process. The comparative 
analysis is performed through 3 stages of the decentralization process mentioned in the literature 
and announcements: the process of devolution, delegation and deconcentration. These are further 
analysed in the light of essential elements in the process of reforming the reform of public adminis-
tration in the Republic of Moldova, such as: preventing and combating corruption, implementing 
the Association Agreement, streamlining the costs and productivity of public administration.
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concentration, efficiency.

REZUMAT
În contextul procesului de descentralizare a administrației publice, articolul în cauză explo-

rează într-o dimensiune comparativă prevederile proiectului de Strategiei Națională cu privire 
la descentralizarea APL şi bunele practici în procesul de descentralizare. Analiza comparativă se 
realizează prin intermediul a 3 etape ale procesului de descentralizare menționate în literatura 
de specialitate şi anume: procesul de devoluție, delegare şi desconcentrare. Acestea în continu-
are sunt analizate prin prisma elementelor esențiale în procesul de reformare a administrației 
publice din Republica Moldova, precum: prevenirea şi combaterea corupției, implementarea 
Acordului de Asociere, eficientizarea costurilor şi a productivității administrației publice.

Cuvinte-cheie: administrație publică, reformă, standarde, responsabilizare, descen-
tralizare,desconcentrare, eficiență.
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În ultima perioadă s-a înregistrat o 
creştere semnificativă a atenției acorda-
te înțelegerii şi evaluării reformei de des-
centralizare în Republica Moldova. La 
insistența şi îndrumarea Băncii Mondiale 
şi organizațiilor internaționale europene 
guvernarea Republicii Moldova s-a anga-
jat pe calea pro-descentralizării. Corpul 
de cunoştințe privind proiectarea şi im-
plementarea reformei de descentralizare 
în Republica Moldova este destul de vast 
[7, p. 80], dar totodată fragmentat. Natu-
ra fragmentată a studiilor anterioare este 
generată de disponibilitatea datelor şi 
intervalul de timp al datelor disponibile. 
Disponibilitatea datelor (sau, mai degrabă, 
indisponibilitatea) la momentul cercetării 
a limitat metodologiile de cercetare la eva-
luarea calitativă . Perioada de disponibili-
tate a datelor a fost, de asemenea, limitată. 

Cea mai des citată taxonomie a des-
centralizării administrative este cea în 
care procesul este caracterizat prin gra-
dul său de : (1) devoluție, (2) delegare şi 
(3) desconcentrare [9]. Diferența majoră 
dintre aceste tipuri de descentralizare ad-
ministrativă este relația dintre guvern şi 
autoritățile locale: mulți o abordează ca 
un  continuum al autonomiei autorităților 
locale acordată de guvernele centrale. 
Desconcentrarea reprezintă o relaţie ie-
rarhică birocratică, delegarea implică un 
raport contractual, iar devoluția este co-
nexiunea între nivelurile de guvernare. 
Sensul capacității în contextul aspectu-
lui administrativ a sistemului de descen-
tralizare se referă la descrierea eficienței 
autorității. Astfel, capacitatea, în acest 
caz, se referă la „capacitatea guvernului 
de a efectua formularea şi implementa-
rea politicilor” [1, p. 151]. Gradul de des-
centralizare administrativă a fost definit 
de Kaufmann ca „calitatea serviciilor pu-
blice, competența funcționarilor publici, 
independența serviciului public de pre-
siunile politice şi credibilitatea angaja-

mentului guvernului față de politici” [3, p. 
119]. Astfel, calitativ definirea descentrali-
zării administrative poate fi măsurată prin 
indicatori ai „eficienței guvernamentale”, 
„statului de drept”, „reglementărilor de 
calitate” şi „controlului corupției” [2, p. 81].

Analizând contextul şi realităţile din 
domeniul administraţiei publice, ţinând 
cont de factorii obiectivi şi cei subiectivi, 
considerăm că principalele obstacole în 
acest proces de reformare sunt:

- criza valorilor etico-morale şi corup-
ţia, care sunt un obstacol general pentru 
dezvoltarea Republicii Moldova, inclusiv 
pentru administraţia publică locală; la 
aceasta se adăugă mentalitatea şi ezita-
rea societăţii, prin care orice reformă sau 
schimbare „trebuie să se înceapă de la ori-
cine, numai nu de la mine”; 

- lipsa unei informări adecvate a socie-
tăţii, din partea autorităţilor centrale, în 
ceea ce priveşte raportul cost-beneficiu 
pe termen mediu şi lung, precum şi a ori-
cărei iniţiative de reformare a administra-
ţiei publice locale, promovate în contex-
tul alinierii la standardele europene; 

- rezistenţa la schimbare şi moderni-
zare din partea unor categorii ale autori-
tăţilor administraţiei publice locale ce nu 
corespund exigenţelor profesionale şi ri-
gorilor legale;

- lipsa, în cazul partidelor de la guver-
nare, a voinţei politice de a asigura o au-
tonomie locală reală - decizională, finan-
ciară şi bugetară, şi asta deoarece, astfel, 
liderii politici pierd nişte pârghii de imix-
tiune şi control politic în teritoriu; în mod 
similar, clasa politică ezită să purceadă la 
reorganizarea administrativ-teritorială, 
pentru că aceasta ar presupune să-i prive-
ze de locul de muncă sau de mandat pe 
unii funcţionari publici sau aleşi locali din 
partea unor anumite formaţiuni, care ac-
tualmente sau pe viitor pot fi tocmai ace-
le resurse ale organizaţiilor teritoriale ale 
partidelor, care aduc voturi;
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- necunoaşterea, respectiv neaplicarea 
de către mulţi reprezentanţi ai autorităţi-
lor publice locale a legislaţiei în vigoare, 
a strategiilor şi programelor de dezvol-
tare ale Republicii Moldova, în ale căror 
Planuri de acţiuni pentru implementare 
există obiective sau acţiuni cu termene 
concrete de realizare, pentru care sunt 
responsabile autorităţile publice locale; 

- nivelul scăzut de pregătire profesio-
nală a specialiştilor în administraţia publi-
că locală - în special, în materie de abilităţi 
practice, de competenţe în domeniul ma-
nagementului proiectelor şi de fundrai-
sing , dar şi lipsa condiţiilor adecvate de 
remunerare pentru debutanţii în serviciul 
public la nivel local; tot aici se înscrie nive-
lul scăzut de colaborare a instituţiilor sta-
tului cu mediul academic şi comunitatea 
cercetătorilor, pentru a identifica cele mai 
bune soluţii pentru administraţia publică;

- lipsa mijloacelor financiare ce ar per-
mite implementarea unor reforme tehni-
ce şi de sistem în administraţia publică lo-
cală, în special, în ceea ce ţine de dotarea 
cu programe şi echipamente, sistemati-
zarea datelor şi evidenţa statistică, furni-
zarea operativă a informaţiilor, avizelor şi 
documentelor solicitate de cetăţeni, etc.; 

- nivelul scăzut al implicării cetăţenilor 
în procesul decizional şi slaba asigurare a 
transparenţei decizionale la nivel local; 

- lipsa unor criterii mai riguroase în 
procesul de propunere, de către partidele 
politice, a candidaţilor pe listele electo-
rale sau de promovare în anumite funcţii 
publice - de cele mai multe ori, din lipsă 
de alternativă se preferă cantitatea în de-
trimentul calităţii; 

- nivelul scăzut de competenţă şi de 
cunoaştere, de către autorităţile publice 
locale şi, în speţă, de către aleşii locali, a 
cadrului legal în vigoare, ceea ce se reflec-
tă asupra corectitudinii şi legalităţii acte-
lor adoptate. Conform rapoartelor privind 
controlul de legalitate a actelor autorităţi-

lor administraţiei publice locale, efectuat 
la cele zece oficii teritoriale ale Cancelariei 
de Stat a Republicii Moldova, numărul do-
cumentelor care sunt abrogate, modifica-
te sau completate este în creştere (de ex., 
în 2010 au fost 1271 de acte, iar în 2013 
- circa 2402). Tot aici menţionăm şi neexe-
cutarea mai multor hotărâri judecătoreşti, 
emise ca urmare a sesizărilor oficiilor teri-
toriale ale Cancelariei de Stat [8]. 

Obiectivul general al primei com-
ponente a Strategiei de reformă a 
administrației publice este consolidarea 
responsabilităților autorităților adminis-
trative, ale instituțiilor publice şi ale între-
prinderilor de stat, pentru îmbunătățirea 
gestionării acestora şi asigurarea prestă-
rii celor mai bune servicii publice, con-
form principiilor SIGMA/OECD. Conform 
informațiilor furnizate de către Cancelaria 
de stat, precum şi din datele disponibile 
pe paginile web ale instituțiilor responsa-
bile de implementarea acțiunilor planifi-
cate, principiile administrației publice ale 
SIGMA şi Cadrului Comun de Evaluare al 
IEAP au fost luate în considerație la etapa 
de elaborare a Legii nr. 153 din 14.07.2017 
[6] pentru modificarea şi completarea 
unor acte legislative, prin care s-a pus în 
aplicare Legea nr. 136 cu privire la Guvern 
din 07.07.17 [5]. Odată cu aprobarea aces-
tei legi, responsabilii de implementare 
au constatat probabil că este inoportună 
aprobarea unei hotărâri de guvern, care 
să aprobe o metodologie de (auto) eva-
luare a autorităților şi instituțiilor publice, 
în baza „Principiilor administrației publi-
ce” şi recomandărilor în urma evaluării 
administrației publice efectuate de SIG-
MA şi Cadrului Comun de Evaluare al IEAP.

În opinia noastră, acest fapt este ne-
justificat. Cele 15 principii SIGMA şi IEAP 
ale administrației publice sunt complexe 
ca şi abordare, consistente ca şi conținut 
şi sunt însoțite de un şir de indicatori de 
performanță care ghidează administrația 
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publică spre a fi competentă, responsa-
bilă, transparentă, eficientă, democratică 
şi orientată spre beneficiar. Aceste princi-
pii sunt agreate de Comisia Europeană şi 
sunt recomandate spre preluare de către 
toate statele cu statut de stat asociat UE 
şi celor care tind să se integreze în Uni-
unea Europeană . Astfel, din informațiile 
disponibile nu s-a putut constata dacă 
proiectul metodologiei de (auto) evalua-
re a autorităților şi instituțiilor publice a 
fost elaborat. De asemenea, nu s-a putut 
conchide dacă pilotarea acestei metodo-
logii a fost sau nu a fost realizată. Respec-
tiv, nu se cunoaşte dacă au fost sau nu 
desfăşurate cursurile de instruire pentru 
pilotarea metodologiei de autoevaluare, 
planificate a fi realizate până în decembrie 
2017. Referitor la completările la Legea nr. 
98 din 04.05.2012 privind administrația 
publică centrală de specialitate, se consta-
tă că prin modificările operate se modifică 
şi completează circa 20 de articole ale le-
gii. Prin modificările operate se amendea-
ză sistemul instituțional al administrației 
publice centrale de specialitate şi regi-
mul general al activității acesteia, prin-
cipiile fundamentale de organizare şi 
funcționare, precum şi raporturile juridice 
care decurg din activitatea ministerelor, 
a Cancelariei de Stat şi a altor autorități 
administrative centrale. Prin modificările 
operate se instituie funcția de secretar 
de stat, precum şi se modifică raporturile 
între ministere şi Cancelaria de stat, rolul 
căreia este fortificat. Autoritățile admi-
nistrative din subordinea ministerelor se 
constituie, se reorganizează şi se dizolvă 
de către Guvern, la propunerea ministru-
lui. Alte autorități administrative centrale 
din subordinea Guvernului se constituie, 
se reorganizează şi se dizolvă de către 
Guvern, la propunerea Prim-ministrului, 
în conformitate cu Legea cu privire la 
Guvern. În contextul acestui indicator de 
rezultat apare o confuzie în logica plasării 

lui la această acțiune. Este dificil de înțeles 
ce s-a avut în vedere prin planificarea 
acestei acțiuni. Intuim că prin modifică-
rile operate se dorea reglementarea prin 
lege a principiilor de bună guvernare sau 
a aspectelor metodologice de evaluare. 
Nici una, nici alta prin modificările opera-
te nu s-a întâmplat. Instituirea funcției de 
secretar de stat în locul funcției de vice-
ministru pare să fie unul din aspectele de 
instituire a principiilor de bună guvernare 
– Principiile 4 şi 5 ale SIGMA. Dar, modifi-
carea operată prin care s-a vrut înlocuirea 
,,funcțiilor politice” ale vice-miniştrilor cu 
,,funcții apolitice” ale secretarilor de stat, 
nu s-a realizat în mod clar. Delimitarea cla-
ră a funcțiilor politice de cele administra-
tive, cu transferarea ulterioară a funcțiilor 
administrative în competența exclusivă a 
secretarilor de stat, nu este expres stabi-
lită în lege. Iar prevederile la alin. (3), art. 
13 prin care se stabileşte că secretarul de 
stat „realizează activitățile de administra-
re a treburilor curente ale ministerului în 
cazul lipsei ministrului” induce ideea că la 
delimitarea funcțiilor sunt încă necesare 
clarificări. 

În contextul ambițiilor de reformare a 
administrației publice şi de responsabili-
zare a acesteia Guvernul Republicii Mol-
dova şi-a asumat angajamentul să conti-
nue eficientizarea administrației publice 
pentru a oferi cetățenilor servicii la cel 
mai înalt nivel în conformitate cu practici-
le democrațiilor europene. Acest angaja-
ment este reflectat în Strategia de reformă 
a administrației publice pentru anii 2016-
2020 [4]. Documentul propune o abordare 
etapizată, care se bazează în mod progre-
siv pe acțiunile anterioare de reformare. 
Actuala strategie este elaborată după 11 
ani de la lansarea primelor inițiative de 
reformă în domeniu în anul 2005, care au 
contribuit la dezvoltarea instituțiilor din 
Republica Moldova. Reprezentanți atât 
ai societății civile, cât şi ai partenerilor de 
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dezvoltare au confirmat că unele aspecte 
ce țin de reorganizarea Guvernului, refor-
marea serviciului public, managementul 
financiar şi eficientizarea procesului deci-
zional au fost realizate. Cu toate acestea, 
fără un document strategic şi asistență 
în domeniu pe parcursul ultimilor ani, 
efectele ciclului precedent de reformă a 
administrației publice sunt infime, redu-
cându-se constant. Au rămas încă multe 
lucruri care trebuie îmbunătățite, iar so-
cietatea, pe bună dreptate, are aşteptări 
tot mai mari de la administrație. Strate-
gia de reformă a administrației publice 
propune o abordare nouă şi mai practică. 
În procesul de modernizare a modului 
de funcționare a administrației publi-
ce, schimbările inițiale au ținut aproape 
exclusiv de mecanismele interne ale 
Guvernului la nivel central. În continua-
re, Strategia va avea în vizor extinderea 
componentelor reformei în administrația 
publică locală, ale cărei capacități în do-
meniu necesită a fi consolidate. În confor-
mitate cu această abordare, autoritățile 
trebuie să asculte şi să analizeze proble-
mele cu care se confruntă cetățenii şi să 
elaboreze soluții eficiente. Capacitățile şi 
abilitățile serviciului public pentru acor-
darea serviciilor publice cu utilizarea unor 
metode şi tehnologii noi trebuie dezvol-
tate. De asemenea, este necesară eficien-
tizarea activității administrației publice 
prin corelarea costurilor acesteia cu capa-
citatea de a produce rezultate calitative. 
Totodată, unul din elementele intersec-
toriale şi inovatorii ale reformei genera-
le şi profunde a administrației publice în 
raport cu reformele anterioare trebuie să 
devină descentralizarea puterii. Descen-
tralizarea administrativă şi financiară re-
prezintă unul din cele mai importante şi 
efective instrumente în atingerea obiec-
tivelor de modernizare a administrației 
publice, îmbunătățirii calității serviciilor 
publice, luptei cu corupția şi reforme ale 

justiției. Reforma administrației publice, 
bazată pe decentralizarea puterii, urmea-
ză să asigure o definire şi o delimitare cla-
ră a raporturilor din cadrul administrației 
publice centrale, între guvernarea centra-
lă şi cea locală, între administrația publică 
şi sectorul privat. În comparație cu ciclul 
de reformare anterior, Strategia de refor-
mă a administrației publice este: 

- axată mai mult pe cetățean - reformele 
nu mai sunt axate exclusiv pe funcționarea 
internă a birocrației, ci au scopul să efici-
entizeze modul de acordare a serviciilor 
de către administrație cetățenilor, inclusiv 
aspectele ce țin de amplasare, cost, viteză 
şi satisfacția clienților; 

- mai comprehensivă - aceasta nu se mai 
limitează doar la autoritățile publice centra-
le, ci vizează şi autoritățile publice locale; 

- mai coordonată - procesul de moni-
torizare şi supraveghere la nivel central 
se axează pe prioritățile şi sinergia între 
domenii şi presupune termene mai stric-
te şi indicatori verificabili. Un aspect im-
portant al Strategiei este că va contribui 
la implementarea Acordului de Asociere 
RM-UE, prin realizarea cerințelor ce țin de 
capacitățile administrative necesare imple-
mentării plenare a angajamentelor asuma-
te prin acest Acord, astfel încât să fie atins 
principalul obiectiv economic şi politic al 
Republicii Moldova de a deveni membră 
cu drepturi depline a Uniunii Europene [4]. 

Scopul este de a dezvolta capacitatea 
generală de management în sectorul pu-
blic, în vederea accelerării dezvoltării şi 
integrării în UE. Pentru a atinge obiective-
le pe termen mediu prevăzute în Strategia 
Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030” 
şi Acordul de Asociere RM-UE, instituțiile 
administrației publice trebuie să devină 
nu doar mai competente în domeniile 
prioritate, dar şi mai capabile să planifi-
ce, să aloce resurse şi să realizeze acțiuni 
complexe, combătând, în acelaşi timp, 
managementul defectuos şi corupția. Prin 
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urmare, Strategia identifică prioritățile 
pentru principalele sisteme de manage-
ment general, care vor permite Guver-
nului să monitorizeze şi să coordoneze la 
nivel central schimbările necesare, astfel 
încât să asigure consecvența acestora şi 
consolidarea reciprocă a efectelor aces-
tor schimbări. Necesitatea unui nou ciclu 
al reformei reflectă caracterul reformei 
administrației publice ca proces de ajus-
tare continuă la realitățile politice, econo-
mice şi sociale care sunt în permanentă 
schimbare. Procesele de reformare trebuie 

să aibă loc treptat pentru a asigura suste-
nabilitatea acestora, deoarece implică nu 
doar reguli, dar şi schimbări în atitudini 
față de guvernare şi politică. Din acest mo-
tiv, Strategia cuprinde domeniile abordate 
de ciclul anterior al reformei, precum şi câ-
teva domenii noi: modul în care autoritățile 
generează produsele lor specifice (politice, 
publice, servicii publice), organizarea ne-
cesară pentru livrarea acestora în modul 
corespunzător şi modul de gestionare a 
resurselor disponibile (financiare, umane şi 
tehnologice). 
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REZUMAT
În studiul de faţă se investighează  rolul  Parlamentului în realizarea dreptului la proprie-

tate, prin analiza funcţiilor acestei autorităţi în raport cu dreptul în discuţie, în special a func-
ţiei legislative. De rând cu funcţia legislativă, în acest demers ştiinţific, se mai analizează şi 
funcţia de interpretare a legii, funcţia de control, dreptul deputaţilor de a sesiza Curtea Con-
stituţională pentru controlul constituţionalităţii legilor; atribuţii care întregesc rolul acestei 
instituţii în garantarea realizării dreptului la proprietate.
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SUMMARY
 The present study investigates the role of the Parliament in realizing the right to property, 

by analyzing the functions of this authority in relation to the right in question, especially 
the legislative function. Along with the legislative function, in this scientific approach, the 
function of interpreting the law, the control function, the right of the deputies to notify the 
Constitutional Court for the control of the constitutionality of the laws are also analyzed; 
attributions that complete the role of this institution in guaranteeing the realization of the 
right to property.

Keywords:  right to property,  Parliament, legislative function,  interpretation function,  
control function, control of  constitutionality of laws.

Este adevărat că o societate democra-
tică nu poate funcţiona  în afara unui un 
sistem al dreptului de proprietate[14, pag. 
48]. Pornind de la importanţa acestui drept 
pentru fiecare individ în parte, garantarea 
realizării acestuia este o necesitate fireas-
că, pasată pe umerii statului, după cum a 
şi statuat constituantul în art. 127 alin. (2) 
din Constituţie, că statul garantează  reali-
zarea  dreptului de proprietate în formele 

solicitate de titular. În mecanismul statal 
de garantare a drepturilor  fundamentale, 
un rol crucial aparţine Parlamentului, care 
este întemeietorul sistemului de drept ba-
zat pe proprietatea  privată şi care se pre-
ocupă de garantarea  realizării acestuia, de 
rând cu alte drepturi ale omului.

În creionarea rolului legiuitorului în rea-
lizarea dreptului la proprietate, vom porni 
de la funcţiile acestei instituţii. Cu toate că 
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la  prima facie, pornind de la celebra teorie 
a separării puterilor, s-ar părea că funcţiile 
Parlamentului s-ar reduce doar la cea le-
gislativă, o asemenea abordare nu poate fi 
acceptată[2, pag. 258]. Funcţia legislativă 
este indiscutabil una definitorie a Parla-
mentului[15, pag. 121], însă, aceasta nu îi 
aparţine  în mod exclusiv, deoarece regle-
mentarea anumitor domenii sociale este 
pusă pe seama executivului.

Deşi, Parlamentul dispune de dreptul 
de suveran de a adopta legi, această func-
ţie este circumscrisă  anumitor  limite. O 
primă limită a competenţei legislative re-
zultă din consacrarea drepturilor omului, 
care implică în virtutea art. 54 alin. (1) şi 
142 alin. (2) din Constituţie, interdicţia de 
a adopta  legi sau de a revizui Constituţia 
în sensul în care s-ar produce  diminuarea 
sau suprimarea drepturilor fundamentale. 
O altă limită se referă la respectarea regi-
mului de separație în exercitarea puterii de 
stat, conform căreia nici o autoritate publi-
că nu se poate substitui celorlalte în reali-
zarea rolului şi competențelor ce le revin. 
Pe acest segment, menţionăm că în mod 
imperativ, art. 72 alin. (3) din Constituție 
stipulează că doar Parlamentul are dreptul 
să reglementeze regimul juridic al propri-
etăţii, prin stabilirea statutului juridic al 
participanţilor la circuitul civil, temeiurilor 
apariţiei dreptului de proprietate, modului 
de exercitare a acestuia, etc. Nerespecta-
rea acestei reguli, poate atrage neconsti-
tuţionalitatea actului normativ, după cum 
s-a procedat în una din speţele deferite 
tribunalului constituţional[8], prin care a 
fost invitat să verifice constituţionalitatea 
unui Regulament, adoptat de Guvern, care 
reglementa regimul juridic al proprietăţii, 
prin determinarea temeiului, condiţiilor şi 
a modului de confiscare a producţiei. Aces-
tea fiind spuse, este necesară o concretiza-
re: Guvernul sau autorităţile subordonate 
acestuia sunt în drept să adopte acte nor-
mative care reglementează unele relaţii ce 

ţin de dreptul la proprietate, însă acestea 
se emit pentru punerea în aplicare a unui 
act legislativ şi nicidecum nu se referă la 
regimul juridic al proprietăţii.

Chiar de la declararea independenţei, 
autoritatea legislativă nu a încetat să-şi 
demonstreze abnegaţia faţă de dreptul la 
proprietate. Eliberat de tarele unui regim 
totalitar, în care dreptul la proprietate era 
o iluzie, tânărul stat s-a pomenit în faţa 
unei noi construcţii constituţionale, care a 
reclamat o schimbare de viziune a propri-
etăţii prin recunoaşterea dreptului la pro-
prietate privată şi asanarea sistemului de 
drept la standardele  europene. Eforturile 
suveranului de a institui dreptul la propri-
etate privată s-au materializat, înainte de 
elaborarea legii supreme, prin adoptarea 
Legii cu privire la proprietate nr. 459-XII 
din 22 ianuarie 1991 (abrogată la 30 martie 
2007), care a avut un caracter revoluţionar 
şi a contribuit esenţial la modificarea rela-
ţiilor de proprietate şi a conştiinţei juridice 
a cetăţenilor. Tabloul sistemului de propri-
etate privată a fost întregit la scurt timp 
prin adoptarea la 04 iulie 1991 a Legii cu 
privire la privatizare nr. 627-XII (abrogată 
la 04 mai 2007), care reglementa procesul 
de deetanizare a proprietăţii de stat şi la 
25 decembrie 1991 a Codului funciar, care 
a devenit actul legislativ principal pentru 
desfăşurarea şi iniţierea reformei funciare. 
Un loc esenţial în completarea cadrului 
normativ al dreptului la proprietate apar-
ţine Legii privind reabilitarea victimelor re-
presiunilor politice nr. 1225-XII din 08 de-
cembrie 1992, prin care  statul şi-a asumat 
angajamentul de a repune în drepturile 
patrimoniale victimele represiunilor politi-
ce ale regimului totalitar. 

Proclamarea în art. 9 al Constituţiei a 
dreptului la proprietate privată a conferit 
acestuia o consacrare la nivel constituţi-
onal. În condiţiile în care Constituţia din 
1978 nu recunoştea dreptul de proprieta-
te privată, autorii proiectului Constituţii 
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s-au preocupat îndeosebi de instituirea 
garanţiilor acestui drept, care au fost în-
serate în art. 46, al cărui nomen iuris este 
,,Dreptul la proprietate privată şi protec-
ţia acesteia”. 

În contextul ratificării Convenției Eu-
ropene a Drepturilor Omului, precum şi a 
primului Protocol prin Hotărârea nr. 1298-
XIII din 24 iulie 1997 şi primelor hotărâri de 
condamnare pentru încălcarea art. 1 Pro-
tocol nr. 1 a Convenţiei, legiuitorul a fost 
impus în situaţia de  a sincroniza continuu 
cadrul normativ al dreptului la proprietate 
la rigorile enunţate de Curtea europeană. 
Exempli gratia, după adoptarea speţei Ola-
ru şi alţii contra Moldovei[9], în care Curtea 
a constatat încălcarea art. 6 din Convenţie 
şi art. 1 Protocol nr. 1 pentru neexecutarea 
hotărârilor judecătoreşti privind asigura-
rea cu locuinţe din partea autorităţilor lo-
cale în virtutea legii a anumitor categorii 
de persoane, la 21 aprilie 2011 Parlamentul 
a adoptat o nouă cale de atac referitoare 
la neexecutarea hotărârilor judecătoreşti 
şi durata excesivă a procedurilor şi anume 
Legea privind repararea de către stat a pre-
judiciului cauzat prin încălcarea dreptului 
la judecarea în termen rezonabil a cauzei 
sau a dreptului la executarea în termen re-
zonabil a hotărârii judecătoreşti nr. 87 din 
21 aprilie 2011.

În vederea evitării unor noi condam-
nări ce vizează neexecutarea hotărârilor 
de acordare a spaţiilor locative, autorita-
tea legislativă a avut grijă să amendeze 
cadrul legal ce asigura cu spaţiu locativ 
anumite categorii de  persoane. În speci-
al, prin Legea pentru modificarea şi com-
pletarea unor acte legislative nr. 90-XVIII 
din 04.12.2009[11] s-au abrogat mai mul-
te acte legislative, care asigurau cu spaţii 
locative unele categorii de persoane. În 
această manieră, statul a depăşit  proble-
ma  sistemică constatată de CtEDO.

Pe acelaşi vector al investigaţiei, ates-
tăm că sfidarea dreptului de proprietate 

prin neexecutarea hotărârii judecătoreşti 
a fost constatată de Curtea europeană pe 
bandă rulantă în cauzele intentate împotri-
va Moldovei. Numărul impunător al acestor 
hotărâri au impus guvernanţilor adoptarea 
unei reforme în mecanismul de executare 
a hotărârilor judecătoreşti prin intermediul 
executorilor judecătoreşti, care s-a soldat 
cu adoptarea Legii cu privire la executorii 
judecătoreşti nr. 113 din 17 iunie 2010 şi 
prin care s-a îmbunătăţit esenţial sistemul 
de executare al hotărârilor. 

Deşi, la epoca de azi, legislaţia internă 
sub aspectul formei şi conţinutului în fond, 
în materia dreptului la proprietate, cores-
punde grosso modo, rigorilor europene, 
atestăm unele carenţe în ceea ce priveşte 
calitatea legii: accesibilitatea, previzibilita-
tea şi claritatea, sau, uneori, lipsa în textul 
de lege a unor garanţii materiale sau juri-
dice, situaţii care au fost reţinute de Curtea 
Constituţională şi instanţa europeană.

În acest sens este reprezentativă una 
din speţele [7] deferite tribunalului consti-
tuţional, în care s-a invocat încălcarea art. 
46 din Constituţie şi în care Curtea Con-
stituţională a observat că textul de lege 
contestat, care reglementează notificarea 
debitorului ipotecar cu privire la intenția 
exercitării dreptului de ipotecă, modalita-
tea de expediere şi recepționare a aceste-
ia, este formulat de o manieră imprecisă şi 
neclară. Cu o altă ocazie[4], Curtea Consti-
tuţională a observat că dispozițiile contes-
tate permit interpretări diferite, motiv din 
care persoanele în discuție nu pot deduce, 
în mod rezonabil, care este baza de calcul 
al cheltuielilor de transport al mărfii şi, 
prin urmare, acțiunile care ar putea anga-
ja răspunderea lor. Acest text este formu-
lat de o manieră imprecisă şi neclară şi nu 
îndeplineşte standardul calității legii. Ace-
leaşi exigenţe ale legii au fost verificate de 
judecătorul constituţional în altă speţă[6], 
în care s-a concluzionat că normele supuse 
controlului constituționalității încalcă exi-
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genţa previzibilităţii, deoarece suspenda-
rea licenţei executorului judecătoresc pen-
tru ,,încălcarea gravă a legislaţiei”, până la 
aplicarea sancţiunii disciplinare, nu permi-
te determinarea cu exactitate a situaţiilor 
în care poate avea loc suspendarea activi-
tăţii acestuia, deoarece, legiuitorul nu spe-
cifică încălcările care urmează a fi conside-
rate „grave” din punct de vedere juridic. 

Catalogul  speţelor  în care tribunalul 
constituţional a constatat astfel deficienţe 
este unul mare şi acesta se completează şi 
cu statuările judecătorului european. Ast-
fel, în speţa Prigală contra Moldovei[10] 
ce se referă la modul de calculare a asi-
gurărilor sociale de stat, în special dacă 
contribuțiile urmau a fi achitate din venitul 
net sau din venitul brut, Curtea a subliniat 
că problema  principală se rezumă la fap-
tul dacă noțiunea de „onorarii” utilizată în 
legea bugetului asigurărilor sociale a fost 
suficient de bine definită în dreptul intern. 
În această privință, instanţa europeană a 
remarcat faptul că nici legea cu privire la 
notariat, nici legea bugetului privind asi-
gurările sociale nu au specificat definiţia 
exactă al termenului respectiv. 

O altă funcţie a Parlamentului inciden-
tă dreptului la proprietate este interpreta-
rea legilor potrivit. 66 lit. c) din Constituţie. 
Parlamentul a realizat această sarcină când 
a adoptat Legea pentru interpretarea unor 
prevederi ale Legii privind reabilitarea vic-
timelor represiunilor politice nr. 296-XIII din 
23 noiembrie 1994, prin care a lărgit sensul 
noţiunii de victimă a represiunilor politice şi 
când a fost invitat de ARFC să dea  o inter-
pretare a art. 39 alin. (2) Cod funciar [1].

Funcţia de control a Parlamentului se 
realizează pe mai multe direcţii, însă ne 
vom opri la controlul parlamentar exerci-
tat prin intermediul petiţiilor, adresate de 
către cetăţenii RM, în care se reflectă cele 
mai stringente probleme ale acestora. Deşi, 
astfel de rapoarte se emit anual, conform 
ultimului raport pentru 2019[13], în petiţiile 

adresate Parlamentului se invocă un număr 
mare de probleme ce ţin de protecţia so-
cială, repartizarea cotelor de teren echiva-
lent şi valorice, indexarea şi plata integrală 
a depunerilor băneşti, şi alte chestiuni care 
au incidenţă cu dreptul la proprietate. Cre-
dem că problemele  expuse în aceste petiţii 
invită autoritatea legislativă la o atitudine 
pro-activă pentru depăşirea acestora şi con-
stituie linii directorii în actul de guvernare.

O altă funcţie a parlamentarilor  este  
funcţia de iniţiativă legislativă, potrivit 
art. 73 din Constituţie. Spre exemplu, prin 
Proiectul de lege pentru modificarea arti-
colului 2 din Legea nr.121/2001 cu privire 
la protecția socială suplimentară a unor 
categorii de populație nr. 92 din 02 mar-
tie 2020[12], înregistrat de un deputat în 
Parlament, s-a propus modificarea cadru-
lui normativ în vederea majorării alocaţiei 
lunare participanţilor la acţiunile de luptă 
încadraţi în grad de dizabilitate pentru a 
îmbunătăţi condiţiile de trai a acestor per-
soane. Deşi majoritatea proiectelor înain-
tate de parlamentari au ca obiect prestaţii-
le sociale, acestea sunt incidente dreptului 
la proprietate, deoarece în lumina juris-
prudenţei degajată de Curtea Europeană, 
aceste prestaţii sunt incluse în câmpul de 
aplicare a art. 1 Protocol nr. 1.

Dreptul de a sesiza Curtea Constituţi-
onală pentru controlul constituţionalităţii 
legilor este o altă funcţie a actorilor legis-
lativi, potrivit art. 38 alin. (1) lit. g) Codul 
jurisdicţiei constituţionale, prin care se 
realizează garantarea dreptului la propri-
etate. Potrivit datelor statistice[3], până în 
anul 2015, cele mai multe sesizări au fost 
formulate de deputaţi şi acestea au vizat, 
în special, protecția proprietății. Deşi, se-
sizările formulate de deputaţi în materia 
dreptului la proprietate sunt numeroase, 
vom exemplifica sesizarea formulată de 
un grup de deputaţi[5], prin care aceştia 
au contestat textul de lege, care stipula că 
,,dividendele care nu au fost primite de ac-
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ţionar din vina lui în decurs de 3 ani de la 
data apariţiei dreptului de primire a lor se 
trec la venitul societăţii şi nu pot fi revendi-
cate de acţionar”.

În afara  funcţiilor  generale analizate 
mai sus, Parlamentului, în materia dreptu-
lui la proprietate, îi este delegată şi anumi-
te competenţe specifice. Cu titlu de exem-
plu avem în vedere prerogativa acestuia de 
a declara utilitatea publică pentru lucrări 
de interes naţional, care este prevăzută ex-
pres în art. 6 alin. (1) lit. a) Legea exproprie-
rii pentru cauză de utilitate publică. 

Concluzii. Ca într-un palimpsest, pe 
fundalul atrocităţilor din perioada sovie-
tică, Parlamentul  Republicii  Moldova în 
tandem cu aspiraţia poporului moldav 
a recunoscut proprietatea privată şi i-a 

asigurat şi o consacrare constituţională. 
Odată cu ratificarea Convenţiei în 1997 şi 
în contextul primelor hotărâri de condam-
nare pe tărâmul art.1 Protocol nr. 1, auto-
ritatea legislativă s-a antrenat într-o cursă 
continuă de configuraţie a sistemului de 
drept al proprietăţii private conform exi-
genţelor europene. Deşi, cadrul normativ 
al proprietăţii în linii mari se circumscrie 
exigenţelor europene, puncte discutabile 
apar la criteriile ce ţin de calitatea legii. Cu 
toate că aceste deficienţe sunt în mare par-
te eliminate de judecătorul constituţional, 
invităm şi în continuare aleşii poporului, să 
ţină cont de normele de tehnică legislativă 
în efectuarea actului de guvernare, pentru 
a evita noi condamnări de către Curtea eu-
ropeană pe tărâmul protecţiei proprietăţii.
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SUMMARY

In this article, by using the analytical and comparative method of studying the law, 
the crime subject of leaving the scene of road accident, provided by the legislation of the 
Republic of Moldova, was identified. Through the prism of multilateral research, it was pos-
sible to render and correctly perceive a specific model of the analyzed crime subject. The 
systemic characteristics and the obligatory elements of the person - criminal subject were 
highlighted. At the same time, the exceptions were interpreted and the clear picture on the 
subject was created.

Keywords: crime, subject, driver, leaving the accident site, responsibility, etc.

REZUMAT
În prezentul articol, prin utilizarea metodei analitice şi comparatiste de studiere a dreptu-

lui, a fost identificat subiectul infracțiunii de părăsire a locului accidentului rutier, prevăzut 
de legislația Republici Moldova.  Prin prisma cercetării multilaterale a fost posibilă redarea şi 
perceperea corectă a unui model specific a subiectului infracțiunii analizate. S-au evidențiat 
caracteristicile sistemice şi elementele obligatorii ale persoanei – subiect infracțional. Toto-
dată s-au dedus interpretativ excepțiile şi s-a creat tabloul clar cu privire la subiect. 

Cuvinte-cheie: infracțiune, subiect, conducător – auto, părăsire a locului accidentului 
rutier, responsabilitate,  etc. 

Introducere. Circulația rutieră nu este 
o modalitate de alegere ci un proces obli-
gatoriu la care se angajează întreaga co-
lectivitate omenească. Pentru ca fiecare 
participant la trafic să se simtă în siguranță 
pe drumul public el trebuie să cunoască şi 
să respecte normele impuse de legislația 
în vigoare. Astfel pentru a fi participant 
la trafic atât pietonul cât şi conducătorul 
mijlocului de transport trebuie să cunoas-

că şi să respecte regulile impuse fiecăruia. 
Mai ales conducătorul mijlocului de trans-
port care a primit permisul de conducere, 
finalizând un curs de instruire practică şi 
teoretică, este obligat să respecte în toc-
mai regulile de siguranță şi circulație în 
momentul implicării sale ca participant 
la trafic pentru a fi atras la răspundere 
contravențională sau penală. 

Metode şi materiale aplicate. În limi-
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tele studiului acestui articol metoda prio-
ritară de cercetare a fost cea analitică. La 
fel au fost folosite metodele comparati-
viste şi interpretării logice-juridice a nor-
melor de drept penal. 

Conținut de bază. Subiectul infrac-
țiunii de părăsire a locului accidentului 
rutier nu poate fi orice persoană, ci doar 
acea persoană fizică responsabilă care, 
trebuie să cumuleze obligatorii mai multe 
condiții: 1. la momentul săvârşirii infrac-
ţiunii, a atins vârsta de 16 ani, 2. trebuie 
să conducă mijlocul de transport la mo-
mentul producerii accidentului şi 3. care  
anterior a săvârşit infracţiunea prevăzută 
la alin. (3) acțiunea de încălcarea regulilor 
de securitate a circulaţiei sau de exploata-
re a mijloacelor de transport de către per-
soana care conduce mijlocul de transport, 
încălcare ce a cauzat din imprudenţă o vă-
tămare medie a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii, care a provocat a) vătămarea 
gravă a integrităţii corporale sau a sănă-
tăţii; b) decesul unei persoane, sau prevă-
zută la alin. (5) art. 264 CP [1]RM, aceeaşi 
acțiune care a cauzat decesul a două sau 
mai multor persoane. 

Calitatea specială a subiectului 
infracțiunii date este prevăzută şi în 
Convenția asupra circulației rutiere [2] din 
08/11/1968 în art. 8, unde se expune faptul că:

- orice vehicul sau ansamblu de vehicu-
le în mişcare trebuie să aibă un conducător 
chiar şi recomandă în pct. 2 ca legislațiile 
naționale să prevadă ca şi animalele de po-
vară, de tras sau de călărie şi, eventual, cu 
excepția unor zone semnalizate special la 
intrare, animalele izolate sau în turma, tre-
buie să aibă un conducător;

- fiecare conducător trebuie să aibă 
calitățile fizice şi psihice necesare şi să fie 
în stare fizică şi mintală de a conduce;

- fiecare conducător de vehicul cu mo-
tor trebuie să aibă cunoştințele şi îndemâ-
narea necesare conducerii vehiculului;

- fiecare conducător trebuie să aibă 

permanent controlul vehiculului sau să 
poată însoți animalele sale.

Astfel reiterăm că subiect al infracțiunii 
de părăsire a locului accidentului rutier 
este persoana responsabilă cu statut spe-
cial de conducător auto care acționează 
direct, imediat şi definitiv. 

La compartimentul conducerea mijlo-
cului de transport este necesară preciza-
rea faptului că conducerea mijlocului de 
transport este acea operaţie tehnică prin 
care o persoană pune în mişcare mijlo-
cul de transport şi îl dirijează potrivit cu 
scopurile urmărite de ea, adică are loc de-
plasarea mijlocului de transport, aflarea 
acestuia în mişcare. Cât timp mijlocul de 
transport nu a pornit, nu se poate vorbi 
de o conducere a acestuia. Se conside-
ră conducere şi dirijarea unui mijloc de 
transport ce se deplasează pe o şosea, în 
pantă, coborând, în virtutea inerţiei, nu 
prin acţionarea dispozitivului mecanic de 
propulsie [3]. 

Calitatea ,,specială” a subiectului 
prevăzute de art. 266 CP RM, condu-
cător auto, este determinată de natura 
activității pe care o efectuează persoana 
(conducerea unui mijloc de transport), 
nu însă de existența unei abilități pentru 
desfăşurarea acestei activități. Aceasta 
rezultă din pct. 7 al Hotărârii Plenului nr. 
20/1999, conform căruia lipsa permisu-
lui de conducere nu poate servi ca temei 
pentru eliberarea făptuitorului de răspun-
dere penală; nu contează la calificarea 
conform art. 266 CP RM nici dacă făptui-
torul este sau nu proprietar al mijlocului 
de transport, nici dacă l-a răpit sau dacă 
proprietarul i-a predat sau nu conducerea 
mijlocului de transport.

La fel pct. 8 al Hotărârii Plenului nr. 
20/1999, prevede în cazul încălcării re-
gulilor de securitate a circulației sau de 
exploatare a mijloacelor de transport în 
timpul instruirii cursanților, răspunderea 
o poartă instructorul auto, dacă el nu a în-
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treprins la timp măsuri pentru a preveni 
urmările prejudiciabile specificate în art. 
264 CP RM, nu însă persoana ce urmează 
pregătirea practică. Regula dată este pre-
văzută şi de RCR în alin. (4) pct. 108, care 
spune că: la faza incipientă de instruire 
în conducerea autovehiculului, trebuie 
utilizate terenuri speciale, instruirea efec-
tuându-se sub controlul permanent al 
instructorului. Instruirea pe drumurile pu-
blice poate fi efectuată numai pe itinera-
rele autorizate de organele poliției  locale 
deplasându-se numai pe banda extremă 
dreaptă, şi numai în cazul în care cursanții 
au dexteritate suficientă în conduce-
rea autovehiculului, cunosc şi respectă 
exigențele Regulamentului circulației ru-
tiere. 

Pedeapsa corespunzătoare pentru 
părăsirea locului accidentului rutier este 
aplicată doar autorului nemijlocit şi anu-
me cel care conduce mijlocul de transport. 
Dacă însă accidentul rutier a fost provocat 
de către un alt participant la trafic, acesta, 
părăsind locul accidentului rutier, nu va fi 
sancţionat, de aici şi  condiția obligatorie 
că nu poate fi subiect al infracțiunii anali-
zate persoana care anterior nu a săvârşit 
infracțiunea prevăzută la alin. (3) sau (5) 
art. 264 CP RM.

Din păcate, tot mai des apar situații 
în care conducătorii auto, implicați în 
accidente rutiere soldate cu victime, 
părăsesc locul faptei, fără a se gândi la 
consecințe. Astfel, în dimineața de 15 
ianuarie, pe str. Calea Orheiului din ca-
pitală, un bărbat în vârstă de 54 de ani, 
sosit în vizită din Federația Rusă, a fost 
tamponat mortal în momentul traversă-
rii străzii. Şoferul ce a comis tamponarea 
a părăsit locul accidentului. Peste o zi, 
acesta s-a prezentat benevol la Procura-
tura municipală, recunoscând fapta prin 
depoziții. El s-a dovedit a fi un locuitor al 
capitalei, în vârstă de 36 de ani, care este 
cercetat în libertate.

În situația dată subiect al infracțiunii 
este conducătorul mijlocului  de transport 
care a tamponat pietonul, după care în 
mod vădit şi conştient a părăsit locul acci-
dentului rutier. În asemenea circumstanțe 
vinovăția lui este evidentă fără careva 
interpretări. Alta ar fi situația în cazul în 
care conducătorul ar fi părăsit locul acci-
dentului rutier pentru a chema ajutor sau  
echipele de intervenție specială necesare, 
dacă chemarea lor fără părăsirea locului 
accidentului nu ar fi fost posibilă. Aici nu 
e vorba de părăsirea locului accidentului 
rutier pentru că însăşi acțiunea de pără-
sire trebuie să întrunească câteva condiții 
şi anume părăsirea trebuie să fie defini-
tivă, intenționată şi imediată şi nemijlo-
cit de către conducătorul vinovat. Astfel 
părăsirea definitivă presupune plecarea 
de la fața locului fără revenire cu scopul 
de a se eschiva de la răspunderea penală. 
Dacă totuşi conducătorul vinovat a trans-
portat victimele la unitate medicală sau a 
mers după organele de poliție şi a revenit, 
subiectul infracțiunii v-a răspunde doar 
pentru accident nu şi pentru părăsire.

Imprudența în partea acțiunii de pă-
răsire a locului accidentului rutier este 
imposibilă.  Cu referire la condiția că pă-
răsirea locului accidentului rutier trebuie 
să fie făcută nemijlocit de conducătorul 
auto putem la fel interpreta. Aici subiec-
tul este direct conducătorul auto care 
a săvârşit accidentul. Dar există situații 
când însăşi conducătorul care pare a fi 
vinovat poate fi şi victimă. De exemplu: 
cet. X conducând mijlocul de transport, 
staționând regulamentar pe carosabil la 
semnalul roşu al semaforului, tamponea-
ză o persoană care în mod intenționat 
şi evident se aruncă în fața automobilu-
lui, dar nu suferă traumatisme, se ridică 
şi fuge de la fața locului. Totodată după 
tamponare conducătorul auto se depla-
sează înainte la câțiva metri distanță de 
locul accidentului şi staționează pe par-
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tea dreaptă a carosabilului, pentru a nu 
periclita circulația şi nu a face ambuteiaj. 
La prima vedere ar părea că el a părăsit 
intenționat locul accidentului, pentru că a 
schimbat poziția automobilului, care este 
una din cerințele obligatorii pentru califi-
carea conform normei date, însă de fapt 
el nici nu este vinovat de accident ci poa-
te fi numit victima unui incident creat.  În 
cazul dat conducătorul ar putea fi subiect 
al contravenției pentru părăsirea locului 
accidentului rutier. Dar tot aici se impune 
mențiunea că, presupunem că victima, 
după ceva timp de la tamponare s-a adre-
sat la o unitate medicală şi s-a adeverit 
faptul că suferă careva traumatisme şi ar 
părea că conducătorul auto urmează a fi 
subiectul infracțiunii de părăsire a locului 
accidentului rutier, însă deoarece victima-
vinovatul nu a rămas la fața locului, con-
ducătorul auto care stătea la semafor nu 
poate fi subiect al infracțiunii prevăzute 
de art. 266 Cod Penal.

Cele mai mari dificultăți apar în prac-
tică în legătură cu stabilirea vinovăției 
elevului şi instructorului şcolii auto. După 
regula generală răspunderea pentru 
producerea accidentului rutier de către 
elevul şcolii auto o poartă instructorul, 
cu condiția că acesta se afla în mijlocul 
de transport. În acelaşi timp, dacă stagi-
arul, care deține drept de a conduce în 
prezența instructorului, conduce mijlocul 
de transport şi comite un accident rutier 
el şi poartă răspundere în toate condițiile, 
având deprinderi de a conduce, dar îşi 
perfecționează abilitatea [4]. 

 Opinia dată o putem întâlni parțial 
şi în literatura română unde se indică că 
infracțiunea de părăsirea locului acciden-
tului ori modificarea sau ştergerea urme-
lor acestuia prevăzută în art. 338 are su-
biect activ şi subiect pasiv. 

Subiectul activ nemijlocit (autor) al in-
fracţiunii analizate este o persoană califi-
cată, respectiv: a) conducătorul unui vehi-

cul; b) instructorul auto, aflat în procesul 
de instruire; c) examinatorul autorităţii 
competente, aliat în timpul desfăşurării 
probelor practice ale examenului pentru 
obţinerea permisului de conducere. 

La prima vedere ar părea că subiectul 
infracțiunii date este unul independent, 
însă este posibilă şi participația penală 
sub forma instigării şi complicității asupra 
faptului părăsirii accidentului. Coauto-
ratul, însă nu este posibil deoarece, prin 
însăşi natura sa, acţiunea de părăsire a 
unui anumit loc se săvârşeşte de un con-
ducător individual care conduce mijlocul 
de transport, neputând fi comisă decât de 
un singur autor, în aşa fel încât fiecare din-
tre cei care au părăsit locul accidentului 
săvârşesc în mod distinct infracţiunea în 
această  modalitate, pe când în modalită-
ţile  modificării  stării locului sau ştergerii 
urmelor  accidentului de circulaţie, coau-
toratul este posibil. 

Subiect pasiv principal este statul ca ti-
tular al valorilor sociale ocrotite, iar subiect 
pasiv secundar (adiacent) este persoana 
care a suferit o vătămare de pe urma pro-
ducerii accidentului de circulaţie. 

Conform doctrinei române subiectul 
infracțiunii de părăsire a locului acciden-
tului rutier  prevăzute de art. 338 Cod pe-
nal are trei calități: este unul activ fiind 
implicat direct în circulaţia vehiculelor pe 
drumurile publice, fie în calitate de con-
ducători de vehicule, fie în calitate de pro-
prietari ai acestora [5]. 

Conducătorul auto este primul respon-
sabil de situația în trafic şi este subiect al 
infracțiunii  cercetate şi în general putem 
considera  conducătorul auto drept su-
biectul universal sau general pentru toate 
infracțiunile din categoria celor de trans-
port. Acest lucru este cert deoarece condu-
cătorul mijlocului de transport este princi-
palul  şi unicul participant care conduce 
mijlocul de transport şi care decide cum să 
acționeze  în caz de accident atât în partea 
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ce ține de ajutor la fața locului cât şi de ră-
mânerea sau plecarea de la fața locului.

Sunt  însă  cazuri când conducătorul  
auto vinovat de accident, deşi cunoaşte 
bine  responsabilitatea care o poartă, 
părăseşte locul accidentului rutier fiind 
influențat sau convins eronat de pasager, 
despre o eventuală evitare a răspunderii 
penale. În acest caz apare şi participația 
penală deşi pare banală şi atipică pentru 
categoria dată de infracțiuni. Probarea 
acestui fapt este însă una anevoioasă. În 
situația respectivă subiect direct şi activ 
este conducătorul auto, iar ca subiect pasiv 
este pasagerul care însă nu va fi tras la răs-
pundere penală pentru că acțiunile de pă-
răsire au fost făcute direct de şofer având 
în responsabilitatea sa  ghidajul mijlocului 
de transport şi a acțiunilor imediat urmă-
toare după producerea accidentului.

Subiectul infracțiunii de părăsire a lo-
cului accidentului rutier deşi are caracte-
ristici specifice tuturor infracțiunilor din 
categoria celor din domeniul transportu-
lui totuşi putem spune că are şi caracte-
ristici aparte şi anume faptul că subiectul 
infracțiunii date îşi asumă conştient şi 
intenționat consecințele părăsirii locului 
accidentului rutier, caracteristic faptului 
că subiectul este în stare de responsabili-
tate absolută şi posedă abilități de condu-
cere a mijlocului de transport, indiferent 
de genul acestuia. 

Aici poate apărea întrebarea ce se în-
tâmplă şi cine este persoana penalmente 
responsabilă în cazul în care conducătorul 
mijlocului de transport este cu responsa-
bilitate redusă sau iresponsabilitate? Ar 
rămâne oare nepedepsită infracțiunea 
dată în asemenea situație? Ar fi oarecum 
inechitabil şi inacceptabil pentru victimă 
de aceea şi ne permitem să intervenim cu 
o opinie în acest sens.  De fapt în situația 
dată pedeapsa şi infracțiunea propriu-zi-
să s-ar diviza în 2 părți şi anume  în cazul 
în care la volanul automobilului impli-

cat în accident urcă o persoană irespon-
sabilă atunci considerăm oportun ca în 
cazul săvârşirii accidentului să fie atrasă 
la răspundere persoana–proprietar al 
automobilului sau cel care a încredințat 
conducerea mijlocului de transport per-
soanei iresponsabile sau cu responsabili-
tate redusă fie că încredințarea a avut loc 
conştient sau inconştient. Ceea ce ține 
de părăsirea accidentului rutier persoana 
iresponsabilă care conduce automobi-
lul şi a produs accidentul automat nu va 
fi pasibilă de pedeapsă penală din cauza 
stării mintale şi nici proprietarul nu va pu-
tea fi atras la răspundere pentru părăsire 
deoarece nu el a luat decizia directă de 
părăsire. Deşi şi încredințarea automobi-
lului unei persoane iresponsabile pare a 
fi greu de probat ceea ce poate defavo-
riza victima, deoarece ar putea fi rămasă 
nepedepsită fapta dată. Reiterăm aici că 
norma cercetată este oarecum imperfectă 
deoarece nu este completă şi nu reflectă 
toate aspectele astfel considerăm că ar fi 
mai ideal ca părăsirea locului accidentului 
rutier să nu fie reflectată ca articol apar-
te ci ca agravantă la art. 264 Cod Penal. 
În astfel de incriminare ar fi pedepsită  
măcar săvârşirea accidentului dacă nu şi 
părăsirea. Aceasta este necesar deoarece 
acțiunea de părăsire a locului accidentu-
lui rutier nu este independentă  şi  incri-
minarea acesteia depinde de prevederile 
art. 264 Cod Penal, astfel este practic inu-
tilă separarea acțiunii de părăsire a locului 
accidentului rutier în normă aparte, deoa-
rece este defavorizată şi victima şi făptui-
torul nu este pedepsit echitabil. 

Concluzii. După abordarea actua-
lă putem face precizarea că subiectul 
infracțiunii de părăsire a locului acciden-
tului rutier este persoana responsabilă 
care a împlinit vârsta de 16 ani, care con-
duce mijlocul de transport şi care anterior 
a săvârşit infracțiunea prevăzută de art. 
264 Cod Penal şi anume încălcarea regu-
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lilor de circulație rutieră şi de exploatare 
a mijlocului de transport. Şi aici însă este 
necesară o modificare şi anume în ceea 
ce ține de conținut şi anume expresia ,,şi 
care anterior a săvârşit infracțiunea prevă-
zută de art. 264 Cod Penal”  este oportun 
a fi înlocuită cu sintagma şi care totodată  

a săvârşit infracțiunea prevăzută de art. 
264 Cod Penal” pentru că în felul în care 
este prevăzută în normă s-ar înțelege că 
persoana a încălcat regulile de circulație 
şi a produs accident azi, dar a părăsit ac-
cidentul produs mâine, ceea ce poartă un 
caracter interpretativ.
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SUMMARY
The scientific study on the establishment of the material or immaterial object of the 

crime material or immaterial object of evidence falsification  reflects a major need, be-
cause it is important to identify the entity against whose values and social relations the 
criminal act violates. The legal image or the normative skeletal portrait of the offenses 
object  of evidence falsification  in both a criminal and a civil trial would not be complete 
and fully fulfilled without achieving a scientific characteristic of the material (immateri-
al) object of these socially dangerous facts.

The present scientific approach has primary objective to identify and analyze the essen-
ce of the material or immaterial object of the offenses of evidence falsification, provided by 
two typical variants in the Criminal Law of the Republic of Moldova.

Keywords: criminal law, evidence, immaterial object, crime product, judicial process.

REZUMAT
Studiul ştiințific privind stabilirea obiectului material sau imaterial al infracțiuni de 

falsificare a probelor reflectă o necesitate majoră, deoarece este important de identificat 
entitatea împotriva cărei valori şi relații sociale atentează fapta infracțională. Imaginea 
juridică sau portretul scheletic normativ al obiectului infracțiunilor de falsificarea probelor 
atât într-un proces penal cât şi în unul civil, nu ar fi complet şi îndeplinit deplin fără a reali-
za o caracteristică ştiințifică a obiectului material (imaterial) al acestor fapte socialmente 
periculoase.

Prezentul demers ştiințific, are drept obiectiv primordial de a identifica şi analiza esența 
obiectului material sau imaterial al infracțiunilor de falsificarea probelor, prevăzute prin 
două variante tipice în cuprinsul Legii penale a Republicii Moldova. 

Cuvinte-cheie: Legea penală, probe, obiect imaterial, produs al infracțiunii, proces 
judiciar.



136 Administrarea  Public ă n r .  3 ,  2 0 2 0

Introducere. Falsificarea probelor, ca 
faptă antisocială, este instituită la art.310 
Cod penal al Republicii Moldova, normă 
juridică dislocată în cadrul capitolului XIV, 
cu denumirea marginală ,,Infracțiuni contra 
justiției”.

Infracțiunea precizată, ca oricare faptă 
ilicită  incriminată în  Partea specială a Co-
dului penal, formează în sine un complex de 
elemente distinctive, intitulate legislativ şi 
doctrinar ca ,,elementele componente  ale 
infracțiunii”.

Din titulatura conceptului evidențiat mai 
sus, rezultă că, componența de infracțiune   
reprezintă un instrument juridic primordial 
şi de bază în procesul de calificare a faptei 
ilegale săvârşite în realitatea obiectivă.

În corespundere cu prevederile art. 52 
Cod penal, se consideră componenţă a in-
fracţiunii totalitatea  semnelor  obiective şi 
subiective, stabilite de legea penală, ce cali-
fică o faptă  prejudiciabilă  drept infracţiune 
concretă, iar potrivit economiei normative 
din cadrul alin. (2) al aceluiaşi act legislativ, 
componenţa infracţiunii reprezintă  baza 
juridică pentru calificarea infracţiunii potri-
vit unui articol concret din Legea penală a 
Republicii Moldova.

Notabil este faptul că, conform, art. 
15 Cod penal, orice componență de 
infracțiune este formată din patru elemente 
substanțiale: obiectul, latura obiectivă, latu-
ra subiectivă şi subiectul infracțiunii [1, art. 
15].

În condițiile descrise, mai este de precizat 
că, obiectul şi latura obiectivă a infracțiuni  
formează elementele obiective, iar latura 
subiectivă şi subiectul infracțiuni  alcătuiesc 
elementele distinctive subiective ale faptei 
prejudiciabile.

Urmare a celor menționate, în continu-
are ne vom referi cu strictețe la analiza şi 
evidențierea obiectului material (imaterial) 
al infracțiuni prevăzute la articolul 310 Cod 
penal al Republicii Moldova – falsificarea 
probelor.

Gradul de investigare a problemei 
la momentul actual, scopul cercetării. 
Cercetarea dată apare destul de actuală 
şi importantă dat fiind faptul că identi-
fică ansamblul mijloacelor juridice utili-
zate de orice persoană interesată pentru 
obținerea diverselor beneficii (facilități), 
prin recurgerea la acțiunea de falsificarea 
probelor într-un proces judiciar, prin orice 
metodă.

Scopul studiului constă  în  analiza şi 
cercetarea multiaspectuală şi complexă 
a mecanismului juridic de identificare a 
probelor şi exclusiv administrarea acesto-
ra într-un proces judiciar prin intermediul 
instrumentelor juridice.

Materiale utilizate şi metode apli-
cate. În vederea obținerii unui rezultat 
relevant al studiului ştiințific realizat asu-
pra esenței obiectului material (imaterial) 
al infracțiunii de falsificarea probelor, au 
fost utilizate următoarele metode de cer-
cetare ale dreptului: metoda deducției, 
metoda cantitativă şi sistemică, analiza 
ideilor şi concepțiile teoretico-ştiințifice 
ale savanților iluştri domeniului de cerce-
tare atât din Republica Moldova cât şi din 
alte state, şi evident, abordarea juridică a 
conceptului esențial instituit în dispoziția 
actului legislativ ce prevede răspunderea 
juridică pentru săvârşirea infracțiunii de 
falsificare a probelor.

Obiectul analizei ştiințifice în procesul 
elaborării articolului ştiinţific, îl constituie 
atât Codul de procedură penală cât şi Co-
dul de procedură civilă al Republicii Mol-
dova, inclusiv şi Codul penal al statului de 
drept, adoptat de către legiuitorul mol-
dav. Baza doctrinară a prezentului demers 
ştiințific este constituită din lucrările  auto-
rilor  autohtoni şi de peste hotare, toate fi-
ind raportate la domeniul dreptului penal.

Rezultatele obținute şi discuții. Gra-
dul prejudiciabil al unei fapte antisociale 
este determinat de importanţa valorii so-
ciale ocrotite prin prisma normei de in-
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criminare, dar deopotrivă şi de obiectul 
material în care este concretizată  această  
valoare. Din aceste raţiuni, este absolut 
important a identifica la concret obiec-
tul material al infracţiunii, în condiţiile în 
care el există. Pornind de la alegaţia potri-
vit căreia nu orice infracţiune dispune de 
obiect material [10, art. 118], poziționăm 
în prim-plan întrebarea dacă în structura 
normei de incriminare dislocată la art. 310 
CPRM poate să existe o entitate corporală 
împotriva căreia se îndreaptă activitatea 
antisocială de falsificare a probelor?

Pentru a stabili răspunsul elocvent la 
această întrebare, este meritoriu de sta-
tuat că, prezența obiectului material în 
elementele componente ale infracțiunilor 
contra justiției, poate fi stabilit doar în 
ipoteza unor articole. Totodată, în lipsa 
acestuia (sau de comun), poate fi stabilit 
şi un obiect imaterial al infracțiunilor con-
tra justiției.

În condițiile enunțate, la art. 310 Cod 
penal, apare şi un alt aspect al elementu-
lui component al infracțiunii – produsul 
acesteia, adică obiectul obținut în rezulta-
tul comiterii infracțiunii din împrejurările 
realității obiective.

Aici, considerăm necesar de atras o 
atenție deosebită asupra acestui termen 
şi anume a – produsului infracțiunii. A. 
Reşetnicov afirmă esențial că ,,prin produs 
al infracţiunii trebuie de înţeles acea entita-
te care a apărut ca atare în urma săvârşirii  
infracţiunii, ca rezultat al influenţării nemij-
locite infracţionale la care a fost supusă o 
altă entitate (alte entităţi). Produsul infracţi-
unii nu se confundă cu: obiectul material al 
infracţiunii; mijloacele de săvârşire a infrac-
ţiunii; bunurile dobândite prin infracţiune; 
alte entităţi având legătură cu activitatea in-
fracţională. Prezenţa produsului infracţiunii 
este indispensabilă în acele cazuri când dis-
poziţia incriminatoare conţine formulări de 
genul ,,falsificare”, ,,confecţionare”, ,,fabrica-
re”, ,,creare artificială”, etc.” [9, pag. 185-191].

Aşadar, pornind de la faptul că, Legea 
penală a Republicii Moldova nu prevede 
expres o definiție juridică a obiectului ma-
terial sau imaterial al infracțiunii, în art. 2 
al Codului penal sunt enumerate cele mai 
importante valori care sunt ocrotite de 
respectivul cadrul legal, iar o definiție a 
obiectului dat,  poate fi dedusă din litera-
tura de specialitate.

Astfel, unii autori reiterează faptul că, 
prin obiectul material al infracțiunii poa-
te fi înțeleasă ,,entitatea materială asupra 
căreia se îndreaptă influențarea nemijlo-
cită infracțională, prin al cărei intermediu 
se aduce atingerea obiectului juridic al 
infracțiuni” [4, pag.151].

Într-o altă ordine de idei, autorul Ser-
giu Brînză susține că ,,obiectul material 
al infracțiunii, fiind expresia materială a 
valorii sociale ocrotită prin incriminare, 
ajută la determinarea obiectului juridic 
generic, care condiționează, decisiv, cali-
ficarea infracțiunii” [5, pag. 143].

De asemenea, putem preciza cu certitu-
dine că, obiectul material nu se regăseşte 
în toate tipurile de infracțiuni instituite 
în Partea specială a Codului penal, iar în 
sensul acesta, cercetătorul român C. Bulai, 
menționează ideea că ,,obiectul materi-
al există numai în cazul în care valoarea 
socială ocrotită, asupra căruia atentează 
făptuitorul, se proiectează într-o entitate 
materială, astfel încât relaţiile sociale sunt 
vătămate sau ameninţate prin interme-
diul acestei entităţi” [7, pag. 196].

Prin urmare, menționăm că, obiectul 
material sau imaterial al infracțiunilor 
contra justiției incriminate la capitolul XIV 
din Legea penală a Republicii Moldova, 
reprezintă o trăsătură de individualizare 
pentru fiecare normă juridică în parte. 
De aceea, considerăm oportun şi eloc-
vent, elucidarea doar a obiectului mate-
rial (imaterial) al infracțiunii de falsificare 
a probelor atât într-un proces penal cât şi 
într-un proces civil.
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Aşadar, în ipoteza faptei ilicite de falsi-
ficarea probelor în procesul civil de către 
un participant la proces sau de către re-
prezentantul acestuia, obiectul imaterial 
îl constituie elementele din care sunt fa-
bricate probele false în procesul civil.

Potrivit art. 117 Cod de procedură civilă, 
probe în cauzele civile sunt elementele de 
fapt, dobândite în modul prevăzut de lege, 
care servesc la constatarea circumstanţelor 
ce justifică pretenţiile şi obiecţiile părţilor, 
precum şi altor circumstanţe importante 
pentru justa soluţionare a cauzei.

În calitate de probe în cauze civile se 
admit elementele de fapt constatate din 
explicaţiile părţilor şi ale altor persoane 
interesate în soluţionarea cauzei, din de-
poziţiile martorilor, din înscrisuri, probe 
materiale, înregistrări audio-video, din 
concluziile experţilor.

Probele obţinute cu încălcarea legii nu 
au putere de probaţiune şi nu pot fi puse 
de instanţă în temeiul hotărârii [3, art. 117].

Aşadar, probele sunt faptele juridice 
sau actele juridice care au creat ori au mo-
dificat raportul dedus juridic, ori faptele 
care au determinat ineficacitatea acestu-
ia şi au dat dreptul de a cere constatarea 
nulității actului juridic, anularea, rezilierea 
acestuia, etc. Faptele care trebuie dovedi-
te pot fi materiale sau psihologice, poziti-
ve ori negative.

Instituția probelor este calificată ca o 
instituție centrală a procesului civil, pro-
bele fiind deosebit de importante pentru 
protecția şi ocrotirea drepturilor subiec-
tive civile. Încă în dreptul roman s-a con-
sacrat adagiul idem est non esse et non 
probari (a nu fi sau a nu fi probat este una 
şi aceeaşi). Considerând că un proces este 
un duel al probelor părților, putem spu-
ne că probele au importanță atât pentru 
judecător, cât şi pentru părți. Întrucât liti-
giul dedus judecății poate fi rezolvat nu-
mai pe baza afirmațiilor părților, acestea 
trebuind să fie dovedite, urmează ca pe 

baza acestora judecătorul să-şi formeze 
convingerea intimă şi să pronunțe hotărâ-
rea [6, pag. 692].

Dintr-o altă poziționare legislativă, 
analizând ipoteza descrisă a faptei antiso-
ciale de falsificarea probelor în procesul 
penal de către persoana care efectuează 
urmărirea penală, procuror sau de către 
apărătorul admis în procesul penal, ob-
servăm că, obiectul imaterial al infracțiuni 
respective, îl formează elementele din 
care sunt fabricate probele false în proce-
sul penal.

În corespundere cu prevederea juridi-
că instituită la pct. 33 din art. 6 al Codului 
de procedură penală, probele într-un pro-
ces penal sunt elemente de fapt, dobân-
dite în modul prevăzut de lege, ce servesc 
la constatarea împrejurărilor care au im-
portanţă pentru justa soluţionare a cauzei 
penale.

Aceeaşi idee este dislocată la art. 
93 Cod de procedură penală, unde se 
menționează că, probele sunt elemente 
de fapt dobândite în modul stabilit de 
lege, care servesc la constatarea existenţei 
sau inexistenţei infracţiunii, la identifica-
rea făptuitorului, la constatarea vinovăţi-
ei, precum şi la stabilirea altor împrejurări 
importante pentru justa soluţionare a ca-
uzei [2, art. 93 alin. (1)].

Ca împrejurări de fapt, probele se si-
tuează în afara procesului penal. Cu toa-
te acestea, întrucât privesc obiectul pro-
cesului, prin administrarea lor în cadrul 
acestuia ele dobândesc caracter procesu-
al. Probele ajung la cunoştința organului 
de urmărire penală şi a instanței de jude-
cată prin mijloace, numite de probă, care 
sunt prevăzute expres şi limitativ de lege 
şi prin care se constată elemente de fapt 
ce pot servi ca probă [6, pag. 696].

În calitate de probe în procesul penal 
se admit elementele de fapt constatate 
prin intermediul următoarelor mijloace:

1) declaraţiile bănuitului, învinuitului, 
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inculpatului, ale părţii vătămate, părţii 
civile, părţii civilmente responsabile, mar-
torului;

2) raportul de expertiză judiciară;
3) corpurile delicte;
4) procesele-verbale privind acţiunile 

de urmărire penală şi ale cercetării jude-
cătoreşti;

5) documentele (inclusiv cele oficiale);
6) înregistrările audio sau video, foto-

grafiile;
7) constatările tehnico-ştiinţifice şi me-

dico-legale;
8) actele procedurale în care se con-

semnează rezultatele măsurilor speciale 
de investigaţii şi anexele la ele, inclusiv 
stenograma, fotografiile, înregistrările şi 
altele;

9) procesele-verbale de consemnare a 
rezultatelor investigaţiilor financiare pa-
ralele şi procesele-verbale de consemna-
re a opiniei organului de control de stat 
al activităţii de întreprinzător, emisă con-
form prevederilor art.2761 dacă nu a fost 
expusă într-un proces-verbal de control;

10) procesul-verbal de control, întoc-
mit  în cadrul controlului de stat asupra 
activităţii de întreprinzător, un alt act de 
control administrativ cu caracter decizi-
onal, întocmit de un organ de control în 
rezultatul unui control efectuat conform 
legislației speciale în vigoare [2, art. 93 
alin. (2)].

Datele de fapt obţinute prin activitatea 
specială de investigaţii pot fi admise ca 
probe numai în cazurile în care ele au fost 
administrate şi verificate prin intermediul 
mijloacelor precizate, în conformitate cu 
prevederile legii procesuale, cu respec-
tarea drepturilor şi libertăţilor persoanei 
sau cu restricţia unor drepturi şi libertăţi 
autorizată de către instanţa de judecată 
[2, art. 93 alin. (4)].

Datele de fapt obţinute de către  echi-
pele comune internaţionale de efectuare 
a urmăririi penale pot fi admise ca probe 

numai în cazul în care au fost administra-
te prin intermediul mijloacelor de probă 
prenotate [2, art. 93 alin. (5)].

Totodată, este de menționat că, în pro-
cesul penal nu pot fi admise ca probe şi, 
prin urmare, se exclud din dosar, nu pot 
fi prezentate în instanţa de judecată şi nu 
pot fi puse la baza sentinţei sau a altor 
hotărâri judecătoreşti datele care au fost 
obţinute:

a) prin aplicarea violenţei, ameninţări-
lor sau a altor mijloace de constrângere, 
prin violarea drepturilor şi libertăţilor per-
soanei;

b) prin încălcarea dreptului la apărare 
al bănuitului, învinuitului, inculpatului, 
părţii vătămate, martorului;

c) prin încălcarea dreptului la interpret, 
traducător al participanţilor la proces;

d) de o persoană care nu are dreptul 
să efectueze acţiuni procesuale în cauza 
penală, cu excepția organelor de control 
şi altor părți în proces prevăzute la art.93 
alin. (3) Cod de procedură penală;

e) de o persoană care evident ştie că 
intră sub incidenţa de recuzare;

f ) dintr-o sursă care este imposibil de a 
o verifica în şedinţa de judecată;

g) prin utilizarea metodelor ce contra-
vin prevederilor ştiinţifice;

h) cu încălcări esenţiale de către organul 
de urmărire penală a dispoziţiilor legale;

i) fără a fi cercetate, în modul stabilit, în 
şedinţa de judecată;

j) de la o persoană care nu poate recu-
noaşte documentul sau obiectul respectiv, 
nu poate confirma veridicitatea, provenien-
ţa lui sau circumstanţele primirii acestuia;

k) prin provocarea, facilitarea sau încu-
rajarea persoanei la săvârşirea infracţiunii;

l) prin promisiunea sau acordarea unui 
avantaj nepermis de lege [2, art. 94 alin. (1)].

Constituie încălcare esenţială a dispo-
ziţiilor legale, la administrarea probelor, 
violarea drepturilor şi libertăţilor consti-
tuţionale ale persoanei sau a prevederilor 
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legii procesuale penale prin privarea par-
ticipanţilor la proces de aceste drepturi 
sau prin îngrădirea drepturilor garantate, 
fapt care a influenţat sau a putut influenţa 
autenticitatea informaţiei obţinute, a docu-
mentului sau a obiectului [2, art. 94 alin. (2)].

În concluzie la cele menționate 
mai sus, se poate spune că, sub aspect 
funcțional, proba are în procesul penal un 
caracter dublu:

1. proba constituie un instrument de 
cunoaştere, prin intermediul căruia se ca-
ută adevărul;

2. proba constituie un instrument de do-
vedire şi aceasta se manifestă în condițiile 
contradictorialității, când părțile folosesc 
şi administrează probe pentru a susține ar-
gumentările făcute [6, pag. 697].

Activitatea de înfăptuire a justiției se 
finalizează printr-o manifestare de voință 
care îmbracă forma actului jurisdicțional, 
act care se bucură în condițiile legii de 
autoritatea lucrului judecat. Potrivit 
Constituției, justiția se înfăptuieşte în nu-
mele legii, ceea ce înseamnă că actul de 
justiție izvorăşte din normele legale şi 
forța lui executorie derivă din lege. Deci, 
aşa cum arată Montesquieu, actul de 
justiție este în ultima instanță tot un act de 
aplicare a legii, însă în scopul soluționării 
unui conflict de interese [8, pag. 42].

Concluzie. Reieşind din cele expu-
se, putem reitera cu certitudine că, 

componența de infracțiune, ca parte in-
dispensabilă a dreptului penal, reprezintă 
un concept juridico-aplicativ al practicii 
judiciare. Totalitatea semnelor obiective 
şi subiective care formează componența 
de infracțiune, este şi criteriul juridic de 
delimitare a faptelor antisociale. Unul din 
aceste elemente îl reprezintă şi obiectul 
infracțiuni, care instituie în sine pe lângă 
alte părți componente, obiectul material 
şi/sau imaterial al infracțiunii.

Obiectul material şi/sau imaterial al 
faptelor instituite la art. 310 Cod penal al 
RM, în reprezintă elementele de fapt şi/
sau de drept din care sunt fabricate pro-
bele într-un proces judiciar. Astfel, aceste 
elemente din care sunt fabricate probele 
false, trebuie să fie îndreptate expres la 
constatarea circumstanţelor ce justifică 
pretenţiile şi obiecţiile părţilor, consta-
tarea împrejurărilor care au importanţă 
pentru justa soluţionare a cauzei care este 
pusă pe rol în vederea soluționării.

Totodată, este de menționat că, ele-
mentele din care sunt fabricate probele 
false care înglobează limitele juridice ale 
obiectului imaterial al art. 310 Cod pe-
nal al RM, trebuie să fie îndreptate către 
constatarea existenţei sau inexistenţei su-
biectului de drept, la identificarea făptui-
torului, la constatarea vinovăţiei, precum 
şi la stabilirea altor împrejurări importan-
te pentru justa soluţionare a cauzei.
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SUMMARY
The consistent evolution of the society, the multiple needs that arise from changes whi-

ch include but are not limited to the political regime and the influence received from the 
developed countries have determined both the expansion and the concern of the public 
services of providing multiple services and the quality of  the community in which they 
serve.
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REZUMAT
Evoluția consecventă a societății, multiplele nevoi care apar din schimbări care includ, 

dar nu se limitează la regimul politic şi influența primită din țările dezvoltate au determi-
nat atât extinderea, cât şi preocuparea serviciilor publice de a furniza servicii multiple şi 
calitatea comunității în care slujesc.

Cuvinte-cheie: administrație publică, serviciu public, comunitate, interes general, pro-
gres general, entitate socială, drept administrativ, gestionarea serviciului public, delega-
rea gestiunii serviciului public.

Nevoile omului sunt numeroase şi vari-
ate şi se amplifică în funcție de nivelul de 
dezvoltare al unei societăți şi de gradul de 
cultură al fiecăreia.

De aceea, dezvoltarea serviciilor publice 
şi diversificarea acestora au fost favorizate 
de progresul general al societății care a de-
terminat noi trebuințe pentru populație, 
trebuințe pe care puterea publică a fost 
tentată să le satisfacă din motive de interes 

general. În numele interesului general sta-
tul şi colectivitățile locale intervin pentru 
a asigura satisfacerea unor nevoi prin pre-
starea directă a unor servicii publice sau 
pentru a stimula şi susține sectorul privat. 

Din aceste motive, interesul general, 
interesul public sau binele comun pot 
avea înțeles diferit de la un stat la altul sau 
chiar în cadrul aceluiaşi stat, de la o etapă 
la alta de dezvoltare. 
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Serviciile publice s-au diversificat şi 
extins în toate domeniile vieții sociale, cu 
toate că au fost supuse unor constrângeri 
majore, îndeosebi prin aplicarea princi-
piului libertății comerțului şi industriei. 
Intervenția statului prin servicii publice 
a fost justificată fie pentru a garanta ac-
cesul la acestea (electricitate, educație), 
fie pentru a înlătura un monopol privat, 

fie pentru a realiza infrastructuri colecti-
ve (căi ferate, distribuție de apă şi elec-
tricitate) sau pentru a gestiona activități 
nerentabile precum asistența socială sau 
colectarea deşeurilor.

Ideea de serviciu public răspunde fap-
tului că anumite activități sociale trebuie, 
în funcție de natura obiectivelor şi inte-
reselor urmărite, să iasă de sub regulile 
pieței şi ale căutării profitului pentru a fi 
gestionate după criterii specifice.  Astfel, 
se facilitează accesul tuturor la anumite 
bunuri şi servicii şi se aduce o contribuție 
importantă la echilibrul şi coeziunea eco-
nomică, socială şi culturală a societății.

Serviciul public – în accepțiunea mo-
dernă a termenului – a apărut la începu-
tul secolului XX, sub influența juriştilor, ca 
bază a fondării dreptului public.  Treptat, 
noțiunea s-a îmbogățit cu alte semnificații, 
intrând în sfera de analiză a economiştilor, 
sociologilor, ecologiştilor, etc. 

Serviciul public, aşa cum a fost definit 
de către jurişti în urmă cu mai bine de un 
secol, cuprinde trei elemente specifice: 

1) satisfacerea nevoilor cu caracter public; 
2) o activitate concretă căreia i se aplică 

un regim juridic derogatoriu de la dreptul 
comun: regimul serviciului public inspirat 
din trei principii (egalitate, continuitate, 
mutabilitate), activitate adesea protejată 
prin monopol; 

3) existența unui organism care îl pune 
în aplicare.

Conturarea noțiunii clasice a serviciu-
lui public a avut numeroase consecințe: a 

marcat distincția dintre public şi privat şi 
a transformat imaginea statului care se le-
gitimează mai ales prin prestațiile pe care 
le asigură. 

Existența fiecărui individ este 
influențată zilnic de serviciile publice, 
dezvoltarea acestora afectând direct ni-
velul de trai prin gradul de satisfacere al 
unor nevoi recunoscute de colectivitate 
ca fiind de interes general şi a căror reali-
zare nu este la îndemâna inițiativei priva-
te, nevoi care pot viza garantarea dreptu-
rilor şi libertăților fundamentale.

Noţiunea serviciului public, care era 
tratată în accepţiunea sa restrânsă, aceea 
de activitate de gestiune publică, are o di-
mensiune ideologică şi politică ce explică, 
în parte, evoluţiile pe care le-a parcurs.  La 
sfârşitul secolului XIX au fost dezvoltate 
două explicaţii majore. Prima a fost apre-
ciată ţinând seama de mutaţiile statului, 
mult mai angajat decât în trecut în viaţa 
economică (revoluţia industrială), în pro-
blemele sociale (lupta contra inegalităţii) 
şi refondarea politică (afirmarea modelu-
lui republican). Statul şi colectivităţile loca-
le trebuiau să ţină cont de nevoile colective 
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ale publicului pentru a răspunde idealului 
de solidaritate socială, [3, pag. 454].

A doua explicaţie formulată a fost nece-
sitatea de a da un domeniu de competen-
ţe mai vast judecătorilor administrativi, în 
timp ce aceştia deveneau independenţi 
faţă de administraţie.

În jurul acestei noţiuni au apărut o 
serie de conflicte şi dispute, referitoare, 
în principal, la extinderea dreptului ad-
ministrativ şi, de asemenea, extinderea 
competenţei judecătorilor administrativi. 
În prima jumătate a secolului XX dezvol-
tarea serviciului public, în număr şi în im-
portanţă, este considerabilă. Persoanele 
publice devin ,,giranţii afacerilor colecti-
vităţii”. Se vorbeşte de un declin al servi-
ciului public, vicisitudini şi crize. 

O serie de decizii care intervin în anii 
1955-1960 revigorează această noţiune, 
făcând din serviciul public elementul ma-
jor de recunoaştere a activităţii publice: 
Effimieff - 1955, Societe le Beton -1956, 
referitoare la domeniul public, Epoux Ber-
tin - 1956, referitoare la contractele admi-
nistrative.

În prezent, deşi polemicile doctrinare 
nu s-au terminat, dezbaterile vizează alte 
probleme. Dezbateri animate în ultimii 
ani, în Franţa şi nu numai, s-au purtat în 
ceea ce priveşte locul serviciului public în 
construcţia Uniunii Europene. Noţiunea 
de serviciu public este dificil de a fi înţe-
leasă şi de a fi definită. Utilizată în câm-
puri conceptuale foarte diversificate, este 
saturată de semnificaţii multiple, care se 
suprapun şi se intersectează.  Jacques 
Chevallier identifică trei modalităţi de a 
percepe noţiunea de serviciu public [4].

În primul rând, serviciul public este o 
entitate socială, care înglobează diverse 
activităţi şi structuri plasate sub depen-
denţa colectivităţilor publice; aparţinând 
sferei publice, serviciile publice prezintă o 
serie de particularităţi care interzic orice 
asimilare cu întreprinderile private. 

Serviciul public este şi o noţiune juri-
dică, iar consecinţa acestui fapt este că 
antrenează aplicarea regulilor specifice 
şi derogatorii de la dreptul comun: ,,ser-
viciul public condensează şi rezumă ceea 
ce înseamnă particularismul dreptului ad-
ministrativ” [4, pag. 3-6]. Al treilea înţeles 
al noţiunii de serviciu public este acela de 
operator ideologic. În explicitarea acestei 
noţiuni, Chevallier precizează că serviciul 
public ,,conturează mitul unui stat gene-
ros, binevoitor, unic, pentru binele tutu-
ror; serviciul public este principiul axio-
logic care este ales să conducă gestiunea 
publică, finalitatea la care tind guvernan-
ţii şi funcţionarii, norma de care depinde 
legitimitatea activităţii lor” [4].

Expresia ,,serviciu public” evocă simul-
tan trei semnificaţii: instituţională, juridică 
şi ideologică. Combinarea celor trei sem-
nificaţii ale serviciului public a jucat mult 
timp rolul de vector al expansiunii etati-
ce: expansiunea gestiunii publice, impusă 
prin slaba rezistenţă a mecanismelor de 
reglare economică şi socială, a contribuit 
la conturarea unui stat capabil să aibă răs-
puns la toate problemele publice. În doc-
trina franceză, noţiunii de serviciu public 
i-au fost recunoscute două sensuri: unul 
organic sau formal şi unul material. 

În sens organic sau formal, serviciul 
public era caracterizat ca fiind o organiza-
ţie, o întreprindere girată de administra-
ţie, iar în sens material, serviciul public era 
socotit ca fiind orice activitate care avea 
ca scop satisfacerea unui interes general 
(indiferent de natura organizaţiei care o 
exercită) [8 pag. 11]. De multe ori, defi-
niţia materială şi cea formală coincideau, 
astfel încât, în dreptul classic francez, o 
activitate de interes general, girată de ad-
ministraţie era întotdeauna considerată 
serviciu public [8, pag. 11].

Încercând să cristalizeze concepţiile re-
feritoare la noţiunea de serviciu public, în 
literatura de specialitate pe baza jurispru-
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denţei Consiliului de Stat s-au formulat 
două situații: în primul caz, o activitate de 
interes general este asumată de o colecti-
vitate publică sau se desfăşoară în contul 
acesteia, iar în al doilea caz, un organism 
care nu are caracter de drept public este 
investit cu o activitate de interes general 
[8, pag. 11]. În literatura de specialitate ro-
mânească se afirmă că noţiunea de servi-
ciu public a redevenit ,,o noţiune de bază 
a dreptului administrativ” [1, pag. 83].

Literatura de specialitate din perioada in-
terbelică fundamenta noțiunea de serviciu 
public pornind de la aşteptările sociale căro-
ra statul trebuie să le răspundă, serviciul pu-
blic fiind „mijlocul prin care administrația îşi 
exercita activitatea” [2, pag. 61], susținându-
se în continuare ideea de serviciu public ca 
fundament al acțiunilor publice. Anibal Teo-
dorescu susține că „funcția executivă a sta-
tului se exercită prin servicii publice, aces-
tea fiind înființate şi organizate de către stat 
sau subîmpărțirile sale administrative pen-
tru îndeplinirea atribuțiilor lor executive” [7, 
pag. 256].

În literatura de specialitate interbelică 
din România, termenul de serviciu public 
a fost definit în mai multe moduri ca „ac-
tivitate a autorităților publice pentru sa-
tisfacerea unor nevoi de interes general 
care este atât de importantă, încât trebuie 
să funcționeze în mod regulat şi continuu” 
[6, pag. 124], sau ca „un organism admi-
nistrativ, creat de stat județ sau comună, 
cu o competență şi puteri determinate, cu 
mijloace financiare procurate din patri-
moniul general al administrației publice 
care l-a creat, pus la dispoziția publicului 
pentru a satisface în mod regulat şi conti-
nuu o nevoie cu caracter general, căreia 
inițiativa privată nu ar putea să-i dea de-
cât o satisfacție incompletă şi intermiten-
tă” [5, pag. 123]. 

Aşadar, aceste teorii se înscriu în linia 
formulată de şcoala clasică franceză, sub-
liniind ideea de serviciu ca activitate şi 

organism, creat de puterea publică în nu-
mele interesului general.

În opinia acestui ultim autor, orice servi-
ciu public, fie că este al statului, al județului 
sau al comunei, are următoarele trăsături:

- nevoile publice ale statului, județului 
sau comunei sunt satisfăcute din bugete-
le acestor instituții;

- gestiunea financiară a acestor servicii 
publice e supusă legii contabilității gene-
rale a statului;

- actele juridice îndeplinite de agenții 
serviciului sunt acte administrative; 

- agenții sau funcționarii serviciului sunt 
supuşi ierarhiei administrative, adică au un 
singur şef pentru activitatea serviciului; 

- când un serviciu public face o lucrare, 
de pildă o construcție, o şosea, această lu-
crare este supusă condițiilor generale de 
întreprindere şi lucrări publice; 

- serviciul, pentru lucrările pe care le 
face, poate recurge la expropriere pentru 
cauză de utilitate publică; 

- un serviciu public trebuie să aibă 
o funcționare regulată şi continuă, atât 
timp cât el există; 

- specialitatea serviciului public, fieca-
re serviciu public fiind creat pentru sati-
sfacerea unui anumit sau unor anumite 
interese de ordin general;

- în general, un serviciu public are mai 
multe subdiviziuni, corespunzând fiecare 
unei ramuri de activitate: operațiuni admi-
nistrative, tehnice, comerciale, financiare, 
etc.

Aşadar, se observă că serviciile publi-
ce erau înființate şi furnizate doar de către 
agenți publici, aspect care nu corespun-
dea în totalitate cu dinamica socială şi cu 
creşterea solicitărilor de servicii, în contex-
tul unei lipse de flexibilitate a structurilor 
publice la aceste cerințe, astfel că au apărut 
mutații majore în furnizarea serviciilor, prin 
acceptarea prestării acestora de către agenți 
privați care dispun de prerogative de pute-
re publică, sub controlul administrației.
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SUMMARY
The Security Council is established regarding the UN Charter as a body for determining 
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REZUMAT
Consiliul de Securitate este instituit în conformitate cu Carta ONU ca organ de bază cu 

puteri discreţionare.  Acesta nu reprezintă un ideal şi nu întotdeauna obține rezultatele 
dorite sau scontate, însă  rămâne a fi unicul organ cu vocație internațională mandatat să 
asigure pacea, securitatea şi stabilitatea internaţională. 

Cuvinte-cheie: Consiliul de securitate, Carta ONU, pace, stabilitate, armament, dezar-
mare, justiția penala. 

Lumea a intrat într-o perioadă de schim-
bări globale, marcată de tendinţe extrem 
de contradictorii. Asociaţiile regionale şi 
continentale ale statelor planifică şi contu-
rează moduri de a îmbunătăți cooperarea 
şi soluționarea  unor anumite puncte con-
troversate, legate de conflictul de suvera-
nitate şi coliziunea intereselor naţionaliste. 
Graniţele naţionale sunt tot mai neclare şi 
dispar sub impactul comunicaţiilor moder-
ne şi comerţului global, precum şi în rezul-
tatul deciziei statelor să cedeze o parte din 
prerogativele lor exclusive, organizaţiilor 

la care sunt membre. În acelaşi timp, se fac 
simţite expresii ale naţionalismului, iar uni-
tatea statală este sfidată de grave diferen-
de etnice, religioase, sociale şi culturale. 
Pacea socială, pe de o parte, este amenin-
ţată de noi manifestări ale discriminării şi 
excluderii, şi, pe de altă parte – de acte de 
terorism, pentru a preveni schimbarea într-
o manieră democratică. Eficacitatea ONU 
în procesul de menţinere a păcii şi securi-
tăţii este direct legată de activitatea Consi-
liului de Securitate (CS), care deja de mult 
timp este supusă unei analize critice. 
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CS este instituit în conformitate cu 
Carta ONU ca organ de bază cu puteri 
discreţionare; acesta este împuternicit 
prin capitolele VI şi VII pentru a face faţă 
situaţiilor ce pun în pericol pacea şi secu-
ritatea, pentru a lua măsuri de presiune, 
a obliga statele-membre ONU la anumite 
acţiuni şi pentru a înlocui chiar şi anumite 
obligaţii internaţionale [1].

Din prevederile Cărții pot fi rezumate 
următoarele funcții ale CS:

- menţinerea păcii şi securității inter-
naţionale în conformitate cu principiile şi 
scopurile ONU;

- investigarea oricăror diferende sau 
situaţii care pot rezulta într-un conflict 
internaţional;

- recomandarea metodelor de rezol-
vare a diferendelor sau condiţiilor de 
soluționare a acestora;

- formularea planurilor pentru institui-
rea unui sistem de dirijare a armamentului;

- determinarea existenței unor 
amenin-țări pentru pace sau acte de 
agresiune şi recomandarea măsurilor ce 
trebuie luate;

- apelarea la membri pentru a aplica 
sancţiuni economice şi alte măsuri care 
nu implică utilizarea forţei pentru a pre-
veni sau opri agresiunea;

- întreprinderea acţiunilor militare îm-
potriva unui agresor;

- exercitarea funcţiilor de tutela a ONU 
în „regiunile strategice”.

Toate funcțiile enumerate contribuie 
într-o măsură mai mare sau mai mică la 
asigurarea stabilității în lume în lumina 
noilor provocări cu care se confruntă pa-
cea internațională.

Ca urmare a acestor tendinţe noi, a 
început invazia Consiliului de Securitate 
în acele aspecte, anterior considerate ex-
clusive pentru state: crearea de tribunale 
ad-hoc ca o intruziune în sfera jurisdicţiei 
penale şi instanţele din stat pe propriul 
său teritoriu; transferul unei astfel de 

competenţe comunităţii internaţionale 
fără acordul statului în cauză; adoptarea 
deciziilor obligatorii statelor pentru ex-
trădarea resortisanților lor unui stat stră-
in (Libia, Sudan) sau transferul lor la Tri-
bunalul Internaţional Penal (Iugoslavia, 
Ruanda); cererea de anulare a unei serii 
de acte legislative (Croaţia).

Adevărul de bază, cu toate acestea, 
rămâne  a fi că, Consiliul de Securitate a 
fost creat ca organ ce se preocupă de ga-
rantarea păcii şi securităţii internaţiona-
le după oroarea şi devastarea provocată 
de al Doilea Război Mondial. Nimeni nu 
putea anticipa în mod rezonabil la mo-
mentul redactării Cărții ONU că practica 
ulterioară a Consiliului va evolua pentru a 
cuprinde o activitate  generală de elabo-
rare a normelor de drept pentru a se con-
frunta cu ameninţări la ordinea juridică 
internaţională, a căror natură s-a schim-
bat radical de la mijlocul anilor 1940 [2].

Este important de remarcat apariţia 
tendinței Consiliul de Securitate de a pro-
mova utilizarea de diverse instrumente 
ale diplomaţiei preventive în comparaţie 
cu operaţiunile anterioare, care asigurau 
o încetare a focului şi încheierea unui ar-
mistiţiu. Tot mai multă atenţie este acor-
dată bunelor oficii, medierii, stabilirii 
circumstanţelor reale ale conflictelor şi 
litigiilor, organizării şi desfăşurării de ne-
gocieri şi consultări, pentru a facilita dia-
logul între părțile la conflict. 

În ciuda speculaţiilor că, Consiliul de 
Securitate se confruntă cu o „gravă criză” 
şi nu este în stare să asigure în conformi-
tate cu Carta ONU securitatea colectivă în 
epoca globalizării, el rămâne în continua-
re un instrument internaţional unic, care 
de fapt efectuează funcţiile de preveni-
re şi soluţionare a diferendelor. Dovada 
acestui lucru este faptul că, în mare parte 
anume datorită intervenţiei ONU şi a CS, 
s-a evitat alunecarea la un conflict global 
în perioada postbelică.
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Diplomația preventivă a Consiliului 
de Securitate. Este un fapt bine cunos-
cut că prevenirea crizelor necesită resur-
se umane şi financiare mai reduse decât 
acţiunile militare pentru a răspunde la 
o situaţie de urgenţă. Carta ONU oferă 
Consiliului de Securitate un mandat larg 
pentru implicarea timpurie şi diplomaţia 
preventivă. În temeiul art. 34, CS poate 
investiga orice diferend sau orice situație 
care ar putea duce la un conflict inter-
naţional. Se poate face acest lucru prin 
întreprinderea unei misiuni, stabilirea 
unei comisii de anchetă sau unui grup 
de experţi, numirea un raportor special, 
analizarea situaţiei în cadrul organelor 
subsidiare existente, cererea Secretarului 
General să efectueze o anchetă, trimite-
rea unei misiuni de constatare şi obţine-
rea de briefing-uri de la oficialii ONU şi 
alţi experţi. Articolele 36 şi 37 din Cartă 
autorizează CS să recomande termeni de 
ajustare sau rezolvare a conflictelor pen-
tru părţile cointeresate.

Consiliul de Securitate şi-a afirmat an-
gajamentul său faţă de diplomaţia pre-
ventivă în rezoluțiile nr. 1366 (2001) [3]  şi 
nr. 1625 (2005) [4], precum şi în mai mul-
te declaraţii ale preşedintelui. În contex-
tul conflictului din Darfur, a fost creată o 
comisie de anchetă, care a fost urmată 
de recomandarea de a îndrepta situaţia 
din această provincie sudaneză la Cur-
tea Internațională Penală. Din 1992, CS 
a întreprins misiuni în treizeci şi nouă de 
ţări în curs sau emergente de conflict, co-
municând adesea direct şi confidenţial 
cu reprezentanţi ai guvernului, alte părţi 
implicate, reprezentanţi ai societăţii ci-
vile. În acelaşi timp, unele dintre instru-
mentele Consiliului de Securitate pentru 
diplomaţia preventivă rămân insuficient 
utilizate. De exemplu, CS ar putea invita 
Înaltul Comisar pentru drepturile omului 
pentru a se expune privind contribuţia 
oficiului dat la prevenirea atrocităților în 

masă în zonele de conflict specifice. 
Consiliul de Securitate ar trebui să soli-

cite, de asemenea, cooperarea mai strân-
să cu organizațiile regionale privind men-
ţinerea păcii. Procesul de pace în Burundi 
oferă un bun exemplu când diplomaţia 
preventivă regională şi internațională 
poate ajuta la prevenirea atrocităţilor. La 
mijlocul anilor 1990, situaţia politică din 
Burundi era asemănătoare cu cea din sta-
tul vecin Ruanda înainte de genocid. A 
existat angajamentul comun al actorilor 
regionali şi internaţionali, care a împiedi-
cat apariția unui război civil în Burundi. 
Julius Nyerere şi Nelson Mandela au fost 
mediatori eficienţi pentru procesul de 
pace din Arusha. Eforturile lor au benefi-
ciat de sprijinul a diverşi actori: Organiza-
ţia Unității Africane şi ONU au desfăşurat 
misiuni în Burundi. Consiliul de Securitate 
şi comunitatea internaţională au furnizat 
suport considerabil la eforturile regiona-
le pentru a gestiona conflictul [5].

Sancțiunile Consiliului de Securita-
te. La baza puterii Consiliul de Securitate 
de a impune sancțiuni stă art. 41 al Cartei 
ONU. Sancțiunile constituie instrumentul 
principal al CS de menținere a păcii şi au 
drept scop modificarea comportamen-
tului statului împotriva căruia sunt în-
dreptate. Măsurile ce nu includ utilizarea 
forței pot varia considerabil, dar cel mai 
des se întâlnesc embargoul comercial 
general împotriva unui sau mai multor 
state, embargoul economic îndreptat îm-
potriva unei entități şi o gamă mai mică 
de măsuri adiacente. Embargoul econo-
mic constituie o măsură tradițională în 
practica Consiliul de Securitate, precum 
în cazurile privind Somalia, Sierra Leone, 
Liberia, Republica Democrată Congo, Eri-
treea şi Etiopia, Irak, Afganistan, Libia sau 
Coreea de Nord [6]. 

În practica sa de a impune sancțiuni, 
Consiliul de Securitate ia în considerare 
următorii factori:
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- natura normei internaţionale încălcate;
- probabilitatea eficacității regimului 

de sancţiuni;
- potenţialul efect destabilizator al re-

gimului de sancţiuni;
- atitudinea populaţiei statului împo-

triva căruia sunt îndreptate sancțiunile.
Recurgerea la sancţiuni economice 

este o normă stabilită de comunitatea 
internaţională ca răspuns la situaţii care 
implică violenţa sau un risc de violen-
ţă. Sancţiunile sunt legale în materia de 
drept internaţional, cu condiţia ca aces-
tea să respecte normele privind dreptu-
rile omului şi dreptul umanitar interna-
ţional. Acest lucru înseamnă că regimul 
sancţiunilor trebuie să fie instituit astfel 
ca acestea să nu pună în pericol viaţa sau 
sănătatea populației din statul orientat. 
Ele trebuie să prevadă excepții umani-
tare pentru a limita suferinţele cauzate 
populaţiei civile şi să respecte drepturile 
omului şi dreptul umanitar internaţional. 
În plus, regimurile de sancţiuni trebuie 
să fie monitorizate, pe toată durata aces-
tora, pentru a se asigura că nu cauzează 
probleme inutile pentru populaţia statu-
lui țintă şi că mecanismele de scutire per-
mit furnizarea de asistenţă umanitară [7].

Folosirea forței de către Consiliul 
de Securitate. Un răspuns al Consiliul 
de Securitate la momentul potrivit faţă 
de atrocităţile deja comise poate preve-
ni escaladarea lor în continuare şi evită 
necesitatea de a întreprinde acțiuni mai 
puternice în viitor. În acelaşi timp, răs-
punsul robust al CS poate duce uneori la 
percepţia unei părtiniri față de una sau 
mai multe părţi în conflict şi, prin urmare, 
poate avea implicaţii negative asupra ne-
gocierilor de pace în curs de desfăşurare. 
În practică, această dilemă deseori duce 
la un dezacord printre membrii Consiliul 
de Securitate. Unii membri argumentea-
ză în sensul de a recurge la măsurile în 
temeiul capitolului VII al Cartei, în timp 

ce alţii pledează pentru mai multe nego-
cieri cu părţile conflictului. În Darfur, spre 
exemplu, astfel de dezacorduri au dus la 
întârzieri considerabile în luarea decizii-
lor Consiliului.

Art. 39 al Cartei prevede că, Consi-
liul de Securitate ,,trebuie să determine” 
existenţa uneia dintre cele trei situaţii în 
care poate întreprinde măsuri coercitive, 
adică amenințare pentru pace, încălcarea 
păcii sau actul de agresiune. Faptul că 
Consiliul de Securitate în sine determină 
când aceste condiţii au fost îndeplinite, 
înseamnă că acesta are o autonomie lar-
gă pe terenul respectiv [8]. 

Împreună cu actele de agresiune, în-
călcările păcii sunt nucleul capitolului VII 
al Cartei. Îndeplinirea acestei condiţii a 
fost găsită de către Consiliul de Securita-
te în situaţiile în care un stat a întreprins 
acţiuni care implică folosirea forţei împo-
triva unui alt stat. Această categorie este 
mai neutră decât „actul de agresiune”, dar 
nu există o linie strictă de delimitare între 
aceste categorii. Au fost incidente în ca-
zul în care CS a apelat la încălcarea păcii, 
deşi în mod clar criteriile actului de agre-
siune au fost îndeplinite. De exemplu, în 
Rezoluţia nr. 660 [9]  Consiliul de Securita-
te a stabilit că invazia irakiană în Kuweit a 
fost o încălcare a păcii.

Conţinutul condiției ,,actului de agre-
siune” a fost extrem de controversat, şi s-a 
convenit în cele din urmă asupra definiției 
în 1974 prin adoptarea Rezoluţiei nr. 3314 
a Adunării Generale [10] a Naţiunilor Uni-
te. Art. 1 stabileşte că agresiunea este 
folosirea forţei armate de către un stat 
,,împotriva suveranităţii, integrităţii teri-
toriale sau independenţei politice a unui 
alt stat, sau în orice alt mod incompatibil 
cu Carta ONU”. În plus, art. 2 din rezoluție 
spune că ,,prima utilizare a forţei armate 
de către un stat ce contravine Cartei con-
stituie o dovadă prima facie a unui act de 
agresiune”. Consiliul de Securitate a stabi-
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lit acte de agresiune numai de trei ori, în 
cazurile referitoare la Israel, Africa de Sud 
şi Rhodesia de Sud.

,,Amenințare pentru pace” este cea 
mai largă din cele trei categorii, şi este 
dificil de a găsi o definiţie precisă a ter-
menului în cauză. Practica după criza din 
Kuweit în 1990 a arătat că s-a extins gama 
de situaţii în care Consiliul de Securitate 
a hotărât să constate ameninţări la pacea 
şi securitatea internaţională. Prin urmare, 
mai multe dintre aceste situaţii se plasea-
ză în afara tradiţionalei înţelegeri a ame-
ninţării la pacea şi securitatea internaţio-
nală. Este evident că implicaţiile politice 
au motivat statele-membre de a recurge 
la această condiție în ocazii în care una 
dintre celelalte condiţii s-a împlinit. Acest 
lucru se datorează faptului că prejudi-
ciul determinării uneia dintre celelalte 
condiții ar putea înrăutăți relațiile dintre 
statele-membre ale Consiliului şi statul 
agresor, sau existenţa poziţiilor diferite a 
membrilor CS asupra aceleiaşi chestiuni. 
Exemplificând, Consiliul de Securitate 
a considerat ca amenințări pentru pace 
actele de terorism, încălcarea drepturilor 
omului, atacurile împotriva democrației, 
deținerea de către unele state a armelor 
de distrugere în masă.

Cele mai importante rezoluții ale 
Consiliului de Securitate privind folo-
sirea forței au fost cazurile conflictelor 
din Iugoslavia, Somalia, Haiti, Ruan-
da, Timorul de Est, Sierra Leone. Aceste 
rezoluții au fost adoptate având diferite 
scopuri, cum ar fi supravegherea respec-
tării sancțiunilor economice impuse de 
Consiliul de Securitate (rezoluțiile sub 
incidența art. 41), dar şi eliberarea sta-
tului de sub ocupație străină (Kuwait), 
reîntoarcerea puterii autorităților legale 
(Haiti), sau restaurarea păcii şi securității 
internaționale (Timorul de Est). Toate 
aceste rezoluții au fost adoptate în majo-
ritate fără acordul statului-țintă, în unele 

cazuri cu acordul guvernului ce deținea 
puterea (Albania), sau guvernului în exil 
(Haiti) [11].

Din practica misiunilor CS de 
menținere a păcii putem identifica urmă-
toarele trei categorii.

Tradițională -  care urmăreşte să pună 
în aplicare un acord între state. Caracte-
risticile acestui tip de operaţiune sunt 
bine cunoscute:

- asistenţă pentru încheierea unui 
acord de încetare a focului sau unui acord 
de pace parţială;

- sarcinile sunt delegate personalului 
militar;

-  sarcinile constau în observarea, ve-
rificarea şi raportarea aplicării acordului 
sau tratatului.

Principiile pentru efectuarea acestor 
operațiuni, la baza intervenției ONU, sunt:

- acordul prealabil al părţilor;
- imparțialitatea de implementare şi 

desfăşurarea misiunii, în sens că misiunea 
nu trebuie să favorizeze nici una dintre 
părți;

- folosirea forţei nu este permisă, cu 
excepţia apărării legitime a căştilor albas-
tre. 

Multidimensională - corespunde im-
plicării într-un conflict intern sau un 
război civil. Obiectivul este de a realiza 
punerea în aplicare a acordului de pace 
între beligeranţi şi de încetare a ostilită-
ţilor. Caracteristici ale de acestui tip de 
misiune se bazează pe:

- asistenţă pentru punerea în aplicare 
de către părți a angajamentelor lor;

- sarcinile vizează toate domeniile (ci-
vile, militare, instituţionale etc.) menţio-
nate în acord;

- se angajează o combinaţie de atribu-
ţii civile şi militare, în funcţie de natura 
mandatului.

Principiile de acţiune pot apărea trep-
tat, în funcție de experiența de teren. Ele 
constau în:
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- ajutarea părţilor să menţină stabilita-
tea şi ordinea publică;

- ajutarea statului vizat pentru a stabili 
autoritatea sa de monopol asupra utiliză-
rii forței;

- acordarea asistenţei pentru reproiec-
tarea coerentă a unui aparat de securitate 
în conformitate cu statul de drept;

- acordarea asistenţei pentru apariţia 
instituţiilor politice legitime în vederea 
medierii conflictului;

- construirea şi menţinerea un consens 
la nivel local, naţional şi internațional în 
direcţia de soluţionare a conflictului.

Combinaţia de atribuţii civile şi mili-
tare este esenţială pentru a putea efectiv 
aplica principiile de acţiune enunţate. 
Acesta este motivul pentru care catego-
ria respectivă de operaţiuni de menţinere 
a păcii juxtapune două sau trei dispoziti-
ve diferite în funcție de situaţie. Pe de o 
parte, este vorba de civilii trimişi de către 
ONU pentru a pune în aplicare termenii 
mandatului în domenii relevante (econo-
mice, sociale, umanitare); aceştia pot ac-
ţiona în mod autonom, dar mai frecvent 
împreună cu reprezentanți ai altor mari 
organizaţii internaţionale (FMI, Banca 
Mondială) şi organizaţiile non-guverna-
mentale. Pe de altă parte, un dispozitiv 
tranzitoriu de poliţie responsabil de men-
ţinerea ordinii administrative şi judiciare. 
Şi, în cele din urmă, un contingent militar  
(de menţinere a păcii) care poate acţiona 
cu susţinerea altor instituţii interguver-
namentale sau regionale (NATO, UE, UA).

Guvernul provizoriu este o operațiune 
specifică de menţinere a păcii rar întâlni-
tă. Ea constă în asigurarea tranziției gu-
vernului dintr-o regiune care are vocaţia 
să devină independentă. Un reprezen-
tant special coordonează toate activită-
ţile legislative, de reglementare şi judi-
ciare, timpul necesar pentru înfiinţarea 
de noi instituţii (Kosovo, Timorul de Est). 
Responsabilitățile puse în sarcina repre-

zentantului special sunt cele ale unui gu-
vern real, incluzând:

- procesul de elaborare a legislaţiei noi 
şi aplicare a legii;

- crearea unui sistem fiscal de colecta-
re a impozitelor;

- stimularea de investiţii internaţionale;
- instituirea de norme specifice pentru 

proprietatea funciară;
- crearea şi gestionarea serviciilor pu-

blice fundamentale [12].
Rolul Consiliului de Securitate în insti-

tuirea jurisdicțiilor internaționale penale
Este remarcabil modul în care Consi-

liul de Securitate a ajuns să recunoască - 
cu mai multe ocazii şi într-o manieră suc-
cesivă – că, crimele grave comise la scară 
largă (genocidul, crimele împotriva uma-
nităţii şi crimele de război) se raliază la 
tipurile de ameninţări ale securității care 
activizează competențele sale obligatorii 
în temeiul capitolului VII al Cartei. Consi-
liul a recurs la aceste puteri ca să aducă 
autorii infracţiunilor grave în faţa justiţiei 
internaţionale penale.

Începând cu 1993 şi până în prezent, 
Consiliul de Securitate a fost un jucă-
tor cheie în introducerea judecătorilor 
şi procurorilor internaţionali pentru in-
vestigarea, judecarea şi sancţionarea 
crimelor grave în locuri diverse precum 
fosta Iugoslavie (1993), Ruanda (1994), 
Timorul de Est (1999), Cambogia (1997), 
Sierra Leone (2000), Kosovo (2000) şi, 
mai recent, Liban (2009). În acest scop, 
Consiliul de Securitate a creat tribunale 
internaționale penale ad-hoc (Iugoslavia 
şi Rwanda); a solicitat Secretarului Gene-
ral ONU să stabilească tribunale ,,hibri-
de” (Sierra Leone, Cambogia, Liban) şi a 
ordonat reprezentanţilor administraţiilor 
guvernelor provizorii de a forma colegii 
jurisdicţionale compuse din judecători 
internaţionali (Timorul de Est şi Kosovo). 
Mai recent, Consiliul de Securitate al ONU 
a decis instituirea Tribunalului Special 
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pentru Liban pentru a judeca pe toți cei 
responsabili pentru atacul terorist din 14 
februarie 2005, în urma căruia a decedat 
fostul prim-ministru libanez Rafiq Hariri şi 
alte 22 de persoane.

Promovarea rolului judecătorilor 
şi procurorilor internaționali ca răs-
puns la noile amenințări la adresa păcii 
internaționale poate fi explicată în lu-
mina câtorva schimbări produse după 
războiul rece. Începând cu anii 1980, a 
fost observat un declin al conflictelor in-
terstatale în timp ce conflictele interne şi 
transnaționale au escaladat. Actori prin-
cipali ai ultimelor nu se limitează la sta-
te, dar se extind la numeroşi participanți 
nestatali – mercenari, grupuri teroriste, 
grupuri de gherilă etc. Adițional, cele mai 
multe pierderi umane sunt înregistrate 
în rândurile populației civile şi nu printre 
soldați. Recurgerea Consiliului la justiţia 
penală şi sancțiunile penale menite să 
se confrunte cu noi ameninţări la adresa 
păcii, ar putea fi văzută ca o dovadă că 
măsurile mai clasice în temeiul capito-
lului VII, în special, utilizarea de sancţi-
uni economice, nu mai sunt eficiente. 
Cu toate acestea, de asemenea, această 
situaţie ar putea fi văzută ca o oglindire 
a succesului relativ al instituţiei dreptu-
rilor omului în ultimii douăzeci de ani în 
aspiraţia să funcționeze în cadrul securi-
tăţii colective [13].

Consiliul de Securitate şi regimul de 
neproliferare a armelor de distrugere 
în masă. Rolul central în evitarea proli-
ferării armamentului şi pericolelor pen-
tru pacea şi securitatea internațională 
care decurg din aceasta, îi aparține 
Consiliul de Securitate care deține toa-
te mijloacele necesare pentru a înlătu-
ra aceste amenințări. Trebuie subliniat 
faptul că, comunitatea internațională a 
însărcinat doar Consiliul de Securitate 
cu competența de a asigura respecta-
rea regulile de neproliferare. Cu părere 

de rău însă, competențele sale privind 
problema dată au fost foarte rareori fo-
losite. Astfel, în Declarația Preşedintelui 
CS din 31.01.1992 s-a enunţat că prolife-
rarea oricărui tip de arme de distrugere 
în masă este considerată ca amenințare 
la adresa păcii şi a fost stabilit cadrul 
pentru combaterea acestei probleme 
[14]. Însă, în următorii ani acțiunile Con-
siliului în acest domeniu au purtat un 
caracter mai degrabă formal şi episodic. 
Neînțelegerile între membrii permanenți 
ai CS nu au permis acestuia să realizeze 
sarcinile sale în combaterea proliferării. 
Dar chiar şi atunci când se ajungea la un 
numitor comun, lipsa voinței politice şi 
acțiunilor energice nu au permis trans-
punerea în realitate a deciziilor luate. 

Pentru soluţionarea conflictelor inter-
naţionale în implementarea tratatelor de 
dezarmare sunt folosite o gamă largă de 
proceduri politice şi diplomatice tradiţio-
nale (consultarea, negocierea, medierea, 
recursul la organismele regionale, etc.). 
Acestea sunt relevante şi eficiente pen-
tru membrii care se supun legilor comu-
nităţii internaţionale. Cu toate acestea, 
cum a confirmat experienţa din ultimii 
ani, instrumentele politice şi diplomati-
ce, diplomaţia multilaterală, îndemnurile 
blânde nu sunt de obicei eficiente îm-
potriva liderilor, care neglijează angaja-
mentele internaţionale, stabil ignorând 
cerinţele cuprinse în rezoluțiile Consiliu-
lui de Securitate. Şi cu atât mai mult, ele 
nu dau rezultate atunci când este vorba 
de a neutraliza ameninţările din partea 
diferitor formaţiuni extremiste, (forțele 
Jihad-ului, alte grupuri fanatice, forma-
ţiunile militare neregulate, crima orga-
nizată transnaţională şi reţele teroriste, 
pirați, etc.) [15].

În 1998, Consiliul de Securitate a con-
damnat unanim testarea armamentului 
nuclear petrecut în India şi Pakistan. Sub 
egida CS a fost lichidat potențialul nucle-
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ar al Irakului constituit în mod ascuns în 
anii 1980. Datorită rezoluțiilor Consiliu-
lui, au fost inspectate obiectele nucleare 
în Irak, care au permis să constate că țara 
nu deține arme de distrugere în masă şi 
s-a evitat sancțiunea de folosire a forței 
internaţionale sub egida Naţiunilor Uni-
te, forţa împotriva Irakului în cele din 
urmă fiind folosită de forţele aliate. 

Consiliul de Securitate a reacționat 
ferm la lansarea experimentală a rache-
telor balistice de către Coreea de Nord în 
2006 prin adoptarea Rezoluției nr. 1695 
[16], precum şi la lansările ce au urmat, 
cerând stoparea oricăror activități lega-
te de construirea rachetelor balistice, 
încetarea tuturor programelor de creare 
a armamentului nuclear, de asemenea 
recomandând tuturor membrilor ONU 
să se abțină de la comerțul cu Coreea 
de Nord în sfera tehnologiilor legate de 
rachete. Phenianului i-a fost cerută înce-
tarea lansării experimentale, iar statelor 
lumii li s-a solicitat să înghețe mijloacele 
băneşti, alte active financiare şi resursele 
economice legate de programul nuclear 
nord-coreean; de asemenea interzicerea 
intrării şi tranzitului pe teritoriul său a 
persoanelor şi membrilor familiilor lor ce 
au ceva atribuții la dezvoltarea armelor 
de distrugere în masă.

În 2006, Consiliul de Securitate a adop-
tat Rezoluția nr. 1737 privind sancțiunile 
împotriva Iranului [17]. Aceasta preve-
dea interzicerea importului şi exportului 
oricăror obiecte, materiale şi tehnologii 
care pot favoriza programul militar nu-
clear iranian. Sancțiunile cuprindeau ac-
tivitatea legată de îmbogățire a uraniului 
şi modalitățile de transportare a arma-
mentului nuclear. Documentul preve-
dea, de asemenea, înghețarea activelor 
internaționale ale unor companii şi unor 
resortisanţi iranieni vizaţi în chestiunea 
dată. În acelaşi timp, rezoluția nu interzi-
cea colaborarea cu Iranul în alte domenii 

ce nu au tangențe la activitatea nucleară.  
Dreptul de veto în Consiliul de Se-

curitate.  Consiliul de Securitate este 
instituit în aşa fel, încât să fie cât mai 
eterogen, cu o reprezentare echilibrată 
pentru toate regiunile geografice, cei 10 
membri din 15 schimbându-se în fiecare 
doi ani. Preocuparea sa principală  pacea 
şi securitatea  devine din ce în ce mai ex-
tinsă. Pare a fi exagerată recomandarea 
că o cultură comună şi valorile comune 
favorizează deliberările din Consiliu, dar 
această condiție atât de exigentă nu este 
suficientă pentru a motiva apariția unui 
consens [18]. 

De la înfiinţarea sa în 1946, Consiliul de 
Securitate s-a fost confruntat cu o critică 
considerabilă şi din acel moment au fost 
făcute mai multe apeluri pentru a-l refor-
ma. O mare parte a criticii este datorată 
structurii, deoarece mulţi o consideră ne-
democratică, mai ales pentru că oferă con-
siderabile puteri şi privilegii anumitor ţări 
din lume. Exemplul principal este dreptul 
de veto a celor cinci membri permanenți 
[19]. Primul drept de veto a fost folosit 
chiar de la începutul activităţii instituţi-
onale în februarie 1946 de către URSS şi 
de atunci membrii permanenți au folosit 
puterea dreptului de veto aproape de 300 
ori. Cel mai des pe parcursul anilor drep-
tul de veto a fost folosit de Rusia şi SUA, 
fiecare mai mult apărându-şi propriile in-
terese, decât preocupându-se de pacea şi 
securitatea internațională. 

În loc de folosirea dreptului de veto şi 
atragerea de critici, ţările din ce în ce mai 
mult preferă să folosească ameninţarea 
cu utilizarea dreptului de veto. Ei folosesc 
această ameninţare implicit sau explicit, 
fie în reuniuni private a celor cinci mem-
bri permanenți sau în cadrul întrunirilor 
complete. Pe marginea mai multor ches-
tiuni, ele au reuşit să ajungă la rezultatul 
dorit şi au putut exclude anumite proble-
me de pe ordinea de zi a Consiliului sau 
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să facă mai ,,moale” limbajul rezoluţiilor.
În ultimul timp, au fost făcute tot mai 

multe apeluri care au condus la nume-
roase propuneri pentru o mai bună func-
ţionare a Consiliului, invocate de diferite 
ţări sau grupuri de ţări. Până în prezent, 
aceste propuneri nu au fost de succes şi 
mai multe întâlniri şi nenumărate ore de 
discuţii nu au dat careva rezultate preci-
se. Ţările se opun reciproc din interese 
proprii şi acordă prea multă atenţie la 
detaliile procedurii în loc să se concen-
treze asupra măsurilor practice necesare 
pentru reformă. În plus, orice modifica-
re a Cartei nu pare a fi uşor realizabilă, 
în special având în vedere faptul că toți 
membrii permanenți au putere de veto 
asupra schimbării Cartei.

În timp ce criteriile obiective  universa-
litatea şi cadrul legal  pentru un sistem de 
securitate colectivă au existat de ceva timp, 
elementele sale subiective cum ar fi solida-
ritatea internaţională, consensul asupra a 
ceea ce este incorect, promptitudinea să 
cedeze autoritatea executivă ONU, pregă-
tirea ,,să poarte orice povară şi să plătească 
orice preţ” pentru consecinţele deciziilor 
colective - întotdeauna au lipsit şi situaţia 
spre regret nu pare să schimbe [20].

Este adevărat că, Consiliul de Securita-
te nu reprezintă un ideal şi nu întotdeau-
na obține rezultatele dorite sau scontate, 
însă acesta rămâne a fi unicul organ cu 
vocație internațională mandatat să asigu-
re pacea, securitatea şi stabilitatea inter-

naţională. S-a făcut clar lucrul că acesta 
necesită reforme, dar totuşi ajungerea la 
un consens, luarea deciziilor şi transpu-
nerea lor în realitate rămâne la conştiința 
fiecărui stat în parte. În condițiile contem-
porane, Consiliul de Securitate joacă un 
rol foarte mare în menținerea stabilității, 
cel puţin din perspectiva echilibrării ac-
torilor statali hegemoni şi păstrarea unui 
oarecare ,,status-quo”, iar lipsa acestuia 
ar provoca mult mai multe conflicte în 
comunitatea internațională, precum şi 
cel mai probabil ar genera o dezvoltare 
haotică a omenirii. Este clar că poziţiile 
contradictorii ale membrilor permanenţi 
asupra situaţiilor mai recente din Irak, 
Libia, Egipt, Turcia, Israel, Ucraina, Siria 
nu demonstrează îndeplinirea atribuţii-
lor majore puse în sarcina Consiliului de 
Securitate pe terenul păcii şi securităţii 
internaţionale, însă absenţa unui con-
sens politic a marcat mereu activitatea 
CS de la înfiinţarea sa din 1946, prin ur-
mare schimbări negative în acest sens 
nu s-au produs. Dimpotrivă, în multiple 
cazuri poate fi constatată o poziţie fer-
mă a membrilor Consiliului pe anumite 
chestiuni importante, precum lupta cu 
terorismul internaţional şi destructurarea 
organizaţiilor şi reţelelor de terorişti deo-
sebit de periculoase, precum este Statul 
islamic. Aşadar, activitatea Consiliului de 
Securitate, deşi criticată ca şi anterior, 
marchează inevitabil dezvoltarea mai 
mult sau mai puţin stabilă a umanităţii.
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Viața, acest dar 
de la Dumnezeu, 
ne este dată pen-
tru a ne regăsi locul 
nostru în societate, 
pentru a ne dezvol-
ta, moştenind cele 
mai bune calități de 
la buneii şi părinții 
noştri, astfel asigu-
rând o continuitate 

a valorilor şi tradițiilor, dar, totodată, pentru 
a ne realiza prin felul nostru de a fi şi a lăsa o 
urmă prin faptele noastre. 

Cu această idee a ajuns la frumoasa 
vârstă de 70 de ani dl Nicolai ROMANDAŞ, 
doctor în drept, profesor universitar, unul 
dintre cei mai apreciați specialişti în drep-
tul muncii. 

Născut la 04 iulie 1950 în s. Sofia, raionul 
Drochia, după absolvirea şcolii în sat, având 
planuri bine gândite şi ascultându-şi în-
demnul inimii, a urmat facultatea de drept 
a Universității de Stat din Moldova. Încă din 
acea perioadă a manifestat un interes deo-
sebit față de un domeniu al dreptului, care 
ar părea simplu la prima vedere, dar destul 
de anevoios în realitate – dreptul muncii şi 
protecției sociale. 

Din 1967 şi-a început activitatea de mun-
că, bătătorind treptat calea spre domeniul 
care-l frământa, dar de care era şi pasionat. 
Astfel, din 1973, activează în cadrul Minis-
terului asigurărilor sociale, în calitate de in-
spector al Aparatului central. Mai târziu, ocu-
pă postul de vicedirector al departamentului 
republican de stabilire şi plata pensiilor şi 

indemnizațiilor, iar în 1990 este numit vice-
ministru al muncii. 

Activitatea realizată nu-i permitea să se 
bucure de timp liber, totuşi, a reuşit să fo-
losească orice posibilitate pentru a medita, 
a scrie, a studia. Urmează cursurile superi-
oare pentru lucrătorii din organele asigură-
rii sociale în or. Leningrad (actualmente or. 
Sankt-Petersburg), vine cu primele articole 
şi comunicări în dreptul muncii, participă în 
activitatea grupurilor de lucru pentru elabo-
rarea cadrului juridic în domeniul dat, iar, pa-
ralel, profesează activitatea didactică. 

Experiența, pe care o deținea la acel 
moment şi dorința de a veni cu o abordare 
nouă în domeniu, îl duce spre studiile de 
doctorat şi susținerea cu succes în 1999 a 
tezei de doctor în drept. 

Fiind un profesionist-practician de talie 
în domeniul dreptului muncii şi protecției 
sociale, dl N. Romandaş, cu acelaşi elan, se 
aruncă în vâltoarea activității ştiințifico-
didactice, activând în calitate de cadru di-
dactic la Universitatea de Stat din Moldova 
şi considerând, pe bună dreptate, că pen-
tru a veni cu o prestație de nivel în fața au-
ditoriului, trebuie să cunoşti la fel de bine 
atât partea teoretică, cât şi cea practică a 
subiectului. 

Pentru a se perfecționa şi la acest capi-
tol, urmează un şir de stagieri în domeniul 
învățământului peste hotare: în Portugalia, 
Belgia, Olanda, Ungaria etc. 

În 2001, dlui N. Romandaş i se conferă 
titlul ştiințifico-didactic de conferențiar 
universitar, iar în 2011- cel de profesor uni-
versitar. Dl Nicolai Romandaş a adunat un 

NICOLAI ROMANDAȘ LA POPAS ANIVERSAR

NICOLAI ROMANDAȘ AT ANNIVERSARY HALT
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bogat palmares didactico-ştiințific, care 
numără peste 120 de lucrări, acestea fiind 
rezultatul căutărilor permanente ale noului 
în activitatea sa. 

O filă aparte a vieții sale ține de Acade-
mia de Administrare Publică, de care şi-a 
legat destinul de la fondarea instituției. 

Prestația deosebită în auditoriu, dăruirea 
de sine, talentul de a forma arhitectura cur-
sului cu implicarea directă a masteranzilor 
şi îmbinarea teoriei cu practica, situațiile de 
caz discutate la seminare, multiplele între-
bări, care continuă în pauzele dintre ore, tre-
zesc un interes viu față de lecțiile Profesoru-
lui Nicolai Romandaş. Nicolai Romandaş la 
popas aniversar. 

Pentru contribuție personală la consoli-
darea capacităților Academiei, şi activitate 
prodigioasă în cadrul instituției i s-a conferit 
titlul ,,Colaborator Emerit al Academiei” cu 
înscrierea în Cartea de Onoare a Academiei 
de Administrare Publică. 

În semn de înaltă apreciere a muncii şi a 
rezultatelor remarcabile, dlui N. Romandaş 
i-au fost conferite distincțiile de stat: Medalia 
„Meritul civic” şi Ordinul „Gloria muncii”. 

Calitățile deosebite ale dumnealui, îm-
binarea abilităților profesionale, ştiințifice, 
didactice şi umane, bunăvoința şi receptivi-
tatea îl determină nu numai ca un bun pro-
fesor, un coechipier devotat, dar şi un Om 
de Omenie. 

Se spune, că timpul se măsoară prin 
folosință. Aceasta îl face scurt sau lung. 

Şapte decenii de viață, dintre care peste 
jumătate de secol – în muncă, ar părea că 
e un timp lung. Pentru dl Nicolai Romandaş 
aniversarea este numai un popas. 

Experiența care o deține, capacitatea 
înaltă de muncă, energia nesecată, dra-
gostea de viață şi dorința de a fi vâltoarea 
activităților îi va permite să continue cu 
acelaşi tempou încă mulți ani înainte. 

Noi îi dorim sănătate şi putere. 
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