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ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ 
LA VÂRSTA AFIRMĂRII

THE ACADEMY OF PUBLIC  ADMINISTRATION 
AT THE AGE OF ACCOMPLISHMENT

 CZU: 378.4 : 35.08

Aurel SÎMBOTEANU,
                                                                          prorector al Academiei de Administrare Publică,

doctor  în științe politice, conferențiar universitar

                                                                  SUMMARY
The Academy of Public Administration, as institution of 

higher education, set up on May 21, 1993, has advanced 
together with the transformations in public administration 
and educational system of the Republic of Moldova. The 
current study contains an overview of the academic activity 
during its 25 years of operating in the field of staff training 
for public administration system, provision of services such 
as professional development for public officials, the release 
of scientific researches in the field of theory and practice of 
the public administration and other related fields.

Keywords: Academy of Public Administration, staff trai-
ning, professional development, scientific research, post-
graduate education, higher education, public administrati-
on, educational services, teaching institution.

REZUMAT
Academia de Administrare Publică, în calitate de instituție de învățământ superior, fondată la 

21 mai 1993, a  evoluat odată cu transformările din sistemul administrației publice şi din sistemul 
educațional al Republicii Moldova. În prezentul studiu autorul procedează la o sinteză a activității 
Academiei pe parcursul celor 25 de ani de funcționare în domeniul pregătirii cadrelor pentru sis-
temul administrației publice, prestării serviciilor de dezvoltare profesională a funcționarilor pu-
blici, efectuării cercetărilor ştiințifice în domeniul teoriei şi practicii administrației publice, în alte 
sfere de activitate. 

Cuvinte-cheie: Academia de Administrare Publică, pregătirea cadrelor, dezvoltare profesio-
nală, cercetare ştiințifică, învățământ postuniversitar, studii superioare de master, administrație 
publică, servicii educaționale, instituție de învățământ. 

Realitățile inițierii perioadei de tranziție 
în domeniul construcției statale, după 
dobândirea Independenței Republicii 

Moldova, la 27 august 1991,  a determi-
nat necesitatea obiectivă în reformarea 
administrației publice. Această reformare 
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era condiționată de procesele transforma-
toare în modul de producție şi sistemul 
de proprietate, în organizarea pe nou a 
sferei sociale, în intențiile de instituire a 
statului de drept, în  inițierea formării sec-
torului neguvernamental, în reevaluările 
potențialului uman din admministrația pu-
blică, care urmau să se producă ca rezultat 
al instituționalizării unui nou sistem politic.

Viziunile noi asupra dezvoltării admi-
nistraţiei publice puteau fi realizate prin 
pregătirea cadrelor capabile să activeze în 
condiţiile noi şi prin efectuarea cercetări-
lor ştiinţifice menite să fundamenteze te-
oretic şi să argumenteze practic misiunea 
administraţiei publice în condiţiile statului 
independent Republica Moldova.  Cu aces-
te sarcini importante a fost abilitată Acade-
mia de Administrare Publică instituită prin 
Decretul  Preşedintelui Republicii Moldova 
nr. 73 din 21 mai 1993 [1].

În prezentul studiu ne propunem să re-
alizăm o sinteză a activității Academiei de 
Administrare Publică pe parcursul celor 25 
de ani de funcționare în domeniul pregă-
tirii cadrelor pentru sistemul administrației 
publice, prestării serviciilor de dezvoltare 
profesională a funcționarilor publici, efec-
tuării cercetărilor ştiințifice în domeniul te-
oriei şi practicii administrației publice.

I. Inițierea activității şi etapele 
evoluției Academiei de Administrare Pu-
blică

Decretul prezidențial nr. 73 din 21 mai 
1993 de fondare a Academiei menţiona că 
instituția se organizează luându-se în con-
siderare complexitatea transformărilor po-
litice şi economice ce au loc în republică şi 
necesitatea formării unui aparat de stat de 
tip nou, profesionist şi în scopul creării unui 
sistem de stat de pregătire şi perfecționare 
a cadrelor pentru organele administrației 
de stat şi de autoadministrare locală, al ela-
borării şi promovării unei politici de cadre 
eficiente.

În calitate de atribuții principale ale 

Academiei au fost stabilite pregătirea şi 
perfecționarea în conformitate cu cerințele 
mondiale a cadrelor pentru organele 
administrației de stat şi autoadministrare 
locală, efectuarea cercetărilor ştiințifice în 
domeniul teoriei şi practicii administrației 
de stat şi autoadministrării locale, pregăti-
rea cadrelor ştiințifice şi didactice pentru 
domeniul administrației publice.

Decretul prezidențial prevedea şi une-
le sarcini adresate Guvernului Republi-
cii Moldova. În scopul realizării acestora, 
Guvernul a stabilit, prin Hotărârea nr. 483  
din  5 august 1993, un şir de acțiuni în ve-
derea creării condițiilor favorabile pentru 
inițierea activității Academiei şi asigurarea 
funcționării durabile a acesteia [4]. Astfel, a 
fost aprobat statutul Academiei,  care deta-
lia atribuțiile instituției, stabilea rigorile față 
de procesul didactic, atât la pregătirea post-
universitară, cât şi la perfecționarea şi ridica-
rea nivelului de calificare al conducătorilor 
şi specialiştilor din organele administrației 
publice, specifica atribuțiile în domeniul 
cercetării ştiințifice, îndeosebi al studiilor cu 
caracter metodico-ştiințific, dar şi aplicativ.

Punerea în aplicare a acestor preve-
deri guvernamentale a solicitat eforturi 
substanțiale din partea conducerii şi co-
lectivului nou format al Academiei. După 
cum menționează primul rector al Acade-
miei, Mihail Platon, în cartea „Un deceniu 
de împliniri”, procesul formării Academiei 
nu a fost simplu, mai ales în primii doi-trei 
ani [8]. La această activitate au participat 
atât unii demnitari de nivel național, cât 
şi membrii colectivului instituției aflate în 
proces de formare.

La depăşirea obstacolelor cu care se 
confrunta Academia în primii ani de acti-
vitate au contribuit viceprim-ministrul, dl 
Valeriu Bulgari, ministrul de stat, dl Gheor-
ghe Gusac, şeful Direcției Administrare Pu-
blică a Cancelariei de Stat, dl Tudor Nirean. 
Cu sprijinul lor, Academia a fost finanțată 
în mod normal, asigurată cu tehnică de 
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calcul, mijloace de transport, materiale de 
reparație. De menţionat că în primii ani de 
activitate şi-au adus contribuţia la crearea 
condițiilor de studii şi de trai ale audienților 
membrii colectivului Academiei Victor 
Ghițu, Serghei Grosu, Nicolae Gavrilenco, 
Ion Mazuric, Ion Grosu şi alte persoane.

Primul an de studii a început la 15 
septembrie 1993. În sălile de curs şi-au 
ocupat locurile 41 de audienți la studii-
le cu frecvență şi 97 de audienți la studii-
le cu frecvență redusă. Toți aceştia au fost 
selectați şi recomandați la studii de către 
organele administrației publice centrale şi 
locale, având deja o anumită practică de 
activitate în aceste structuri.

Corpul profesoral-didactic se constituia 
la acel timp din 11 profesori titulari şi 17 
specialişti angajați prin cumul. Ei au fost 
primii care au inițiat elaborarea şi presta-
rea cursurilor de studii specializate în  do-
meniul administrației publice, unul nou, la 
acel timp, pentru Republica Moldova. În ca-
litate de cadre didactice titulare, în primul 
an de studii, au actrivat profesorii: Arcadie 
Barbăroşie, Teodor Popescu, Oleg Bulgaru, 
Andrei Cantemir, Andrei Cojuhari, Boris Ne-
gru, Tatiana Manole, Valeriu Zbîrciog, Victor 
Popa, Eugenia Dodon, Natalia Burlacu.

Reieşind din sarcinile sale, Academia de 
Administrare Publică şi-a sincronizat activi-
tatea  cu procesele desfăşurate în sistemul 
administrativ şi educațional al Republicii 
Moldova. Prin serviciile educaționale pre-
state, Academia a contribuit la susținerea 
informațională şi metodologică a proce-
selor transformatoare din administrația 
publică, devenind un centru performant 
de  învățământ, ştiințific şi metodic pentru 
autoritățile administrației publice centrale 
şi locale şi angajații acestora.

Din perspectiva prevederilor statuta-
re şi reorganizărilor structurale în evoluția 
Academiei de Administrare Publică se 
evidențiază patru etape principale [12, p. 
35-40]:

a) 1993 – 1998. Etapa de constituire şi de 
afirmare a studiilor postuniversitare şi de 
inițiere a studiilor universitare în domeniul 
administrării  publice. Academia de Studii 
în Domeniul Administrării Publice pe lân-
gă Guvernul Republicii Moldova, aşa cum 
se numea instituția în această perioadă, a 
însemnat un fenomen nou pentru tână-
rul stat independent, care avea menirea 
să contribuie la edificarea şi dezvoltarea 
unui sistem administrativ nou, bazat pe 
democrație, pluralism şi diversitate, diferit 
de cel precedent.

A fost etapa  în care învățământul post-
universitar şi universitar, dar şi de dezvol-
tare profesională continuă în domeniul 
administrării publice a devenit o realitate 
prin elaborarea şi realizarea unor planuri 
şi programe de studii bazate pe studie-
rea experienței unor instituții similare de 
învățământ din țările europene cu sisteme 
performante în acest domeniu.

b) 1998 – 2003. La 22 aprilie 1998, 
Guvernul Republicii Moldova, a aprobat, 
prin Hotărârea nr. 468, un nou Statut al 
Academiei prin care îi conferă titulatura 
de Academia de Administrare Publică pe 
lângă Guvernul Republicii Moldova [5]. 
Aceasta însemna nu numai schimbarea 
denumirii instituției, dar şi redimensio-
narea activității Academiei, reieşind din 
realitățile vieții administrative din Republi-
ca Moldova de la acea vreme. Dezvoltarea 
de mai departe a Academiei avea ca suport 
recomandările elaborate în cadrul proiec-
tului TACIS „Consolidarea administrației 
guvernamentale şi a serviciului public în 
Republica Moldova”, implementarea căruia 
a fost asigurată de  Compania portugheză 
CESO CI, preşedinte, profesorul Americo 
Ramos dos Santos.  

În această perioadă, cu începere din 
anul de studii 2008-2009, în Academie 
s-a purces la o nouă modalitate de orga-
nizare a procesului de  dezvoltare pro-
fesională a funcționarilor publici, după 
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modelul european, prin formarea Direcției 
de perfecționare continuă a personalului, 
în calitate de structură managerială dis-
tinctă, menită să gestioneze acest proces. 
Astfel, dezvoltarea profesională continuă a 
funcționarilor publici capătă noi dimensi-
uni organizatorice, tematice şi metodico-
instructive.

Pe parcursul acestei perioade se reali-
zează studiile universitare la specialitatea 
Administrație publică, având primele două 
promoții de absolvenți, se consolidează 
baza  metodico-ştiințifică a instituției. Au 
fost editate 32 de manuale, în corespunde-
re cu planurile de studii, pregătite de ca-
drele didactice ale Academiei ca rezultat al 
unei stagieri de documentare ştiințifică pe 
parcursul a două luni, în instituții similare 
din Portugalia, Belgia şi Olanda.

Perioada respectivă se finalizează cu 
marcarea, în anul 2003, a aniversării a zecea 
de la fondarea Academiei. Cu acest prilej, a 
fost editată cartea „Un deceniu de împliniri”, 
care conține un set de materiale analiti-
ce semnate de colaboratorii Academiei în 
care sunt descrise rezultatele obținute de 
instituție pe parcursul primelor zece ani de 
funcționare.

c) 2003 – 2014.  Prin Decretul Preşedintelui 
Republicii Moldova nr. 1113-III dn 12 fe-
bruarie 2003, Academia de Administrare 
Publică pe lângă Guvernul Republicii Mol-
dova a fost reorganizată în Academia de 
Administrare Publică pe lângă Preşedintele 
Republicii Moldova [2]. Noul Statut al Aca-
demiei prevedea modalitatea de numire 
a rectorului şi vicerectorului prin Decret 
prezidențial, ceea ce deosebea Academia 
de alte instituții de învățământ superior 
din țară. Conform noilor prevederi, Aca-
demia îşi desfăşoară activitatea în calitate 
de centru național de promovare a politicii 
de stat în domeniul administrației publice, 
de instruire a personalului din serviciul pu-
blic şi de asigurare ştiințifică şi metodică 
a activității autorităților publice. Statutul  

prevedea şi o nouă structură a Academiei 
prin crearea a trei departamente cu statut 
de facultate: administrare publică; relații 
internaționale; management public. De-
partamentele respective, reorganizate din 
2005 în direcții, erau preocupate, până în 
anul 2010, atât de organizarea studiilor de 
master, cât şi de organizarea procesului de 
dezvoltare profesională a funcționarilor 
publici. Ulterior, au fost create două depar-
tamente distincte: Departamentul studii 
superioare de master şi Departamentul 
dezvoltare profesională, care activează 
până în prezent.

Academia se evidențiază în această pe-
rioadă şi prin rezultate bune în domeniul  
ştiințific. Astfel, prin Hotărârea Consiliului 
Național pentru Acreditare şi Atestare nr. 
AC-01/3-3 din 21 mai 2009, Academia a 
fost acreditată ştiințific la profilul de cerce-
tare „Suport ştiințific şi metodologic în edi-
ficarea statului de drept şi modernizarea 
administrației publice”, iar prin Hotărârea 
nr. AC-1/3 din 11 aprilie 2014, Academia 
de Administrare Publică a fost reacredita-
tă la profilul ştiințific  „Suport ştiințific în 
modernizarea  administrației publice din 
Republica Moldova” cu acordarea califica-
tivului de „Organizație competitivă pe plan 
internațional (Categoria B)”.  

d) 2014 -2018. Începutul acestei peri-
oade este marcat de adoptarea prin Hotă-
rârea Guvernului Republicii Moldova  nr. 
225 din 26 martie 2014 a unui nou Statut 
al Academiei [7], întru executarea preve-
derilor Decretului Preşedintelui Republicii 
Moldova nr. 951-VII din 13 ianuarie 2014 
privind reorganizarea Academiei de Ad-
ministrare Publică pe lângă Preşedintele 
Republicii Moldova [3]. În confomitate cu 
prevederile actualului Statut, fondator al 
Academiei este Guvernul Republicii Mol-
dova prin intermediul Cancelariei de Stat a 
Republicii Moldova, care exercită controlul 
privind corespunderea activității Academi-
ei misiunii şi atribuțiilor acesteia.
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Adoptarea Codului Educației al Repu-
blicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 a 
generat unele adaptări ale regulamentelor 
instituționale de organizare şi funcționare 
a Academiei la prevederile acestuia. Pre-
vederile statutare privind organizarea şi 
funcționarea Academiei de Administrare 
Publică sunt completate şi detaliate în Car-
ta universitară a Academiei adoptată de 
Senat la 09 iunie 2015. 

Prin decizia Senatului din 20 decembrie 
2016 a fost aprobat un plan de acțiuni pri-
vind pegătirea, organizarea şi desfăşurarea 
activităților prilejuite de aniversarea a 25-a 
de la fondarea Academiei de Administrare 
Publică. Anul de studii 2017-2018 a fost 
declarat an jubiliar al Academiei, inaugu-
rarea căruia  s-a produs la 18 septembrie 
2017 prin lansarea Culegerii de studii „Pre-
gătirea funcționarilor de stat: în căutarea 
concepției”, autor Mihail Platon, primul 
rector al Academiei, care la 02 septembrie 
2017 ar fi împlinit vârsta de 85 de ani de la 
naştere [10]. 

Pe parcursul anului jubiliar au fost or-
ganizate şi desfăşurate mai multe activități 
cu caracter didactic, ştiințific, editorial 
cu participarea activă a corpului profeso-
ral-didactic, masteranzilor, doctoranzilor, 
participanților la cursurile de dezvoltare 
profesională, absolvenților Academiei, par-
tenerilor de dezvoltare, reprezentanților 
autorităților administrației publice centra-
le şi locale.

II. Reflecții asupra procesului 
de formare a personalului pentru 
administrația publică

Una  dintre principalele atribuții ale 
Academiei de Administrare Publică a fost 
şi rămâne pregătirea cadrelor pentru siste-
mul administrației publice în conformitate 
cu cerințele înaintate de evoluția sistemu-
lui  administrativ, dar şi celui educațional. 
Începând chiar cu primul an de studii, ac-
centul a fost pus pe organizarea studiilor 
postuniversitare care urmăreau scopul  

formării unor specialişti de înaltă califica-
re, capabili să activeze în condițiile unei 
societăți democratice.

Sarcinile care stăteau în fața Academiei 
puteau fi realizate prin promovarea unor 
activități manageriale adecvate studii-
lor postunivrsitare, în organizarea cărora 
trebuia de ținut seama de necesitățile de 
instruire a audienților înscrişi  la  aces-
te studii la recomandarea autorităților 
administrației publice. 

Admiterea la studii se realiza în 
două etape. La prima etapă autoritățile 
administrației publice centrale şi locale se-
lectau candidații pentru studii, reieşind din 
necesitățile instituției, în baza unor criterii 
proprii şi îi recomandau pentru participa-
rea la concursul de admitere din cadrul 
Academiei. La cea de-a doua etapă, se or-
ganiza concursul propriu-zis prin organiza-
rea unor interviuri în prezența unei comisii 
alcătuite din reprezentanții corpului profe-
soral-didactic al Academiei, Cancelariei de 
Stat, altor autorități.

Academia de Administrare Publi-
că a prestat pe parcursul anilor servicii 
educaționale de mai multe niveluri: studii 
postuniversitare tradiționale (1993- 2007); 
studii iniversitare de licență (1997-2007); 
studii de masterat (2007 - prezent). 

Studiile postuniversitare tradiționale 
(1993-2007). Organizarea studiilor respec-
tive a fost efectuată în temeiul legislației 
în vigoare din perioada dată şi în confor-
mitate cu concepția de instruire elaborate 
în acest scop. La elaborarea concepției de 
instruire s-a ținut seama de necesitățile 
de instruire a specialiştilor din domeniul 
administrației publice şi de cerințele şi ri-
gorile crescânde ale pieței muncii față de 
prestația funcționarilor publici. Aceasta 
se referă, în primul rând, la o temeinică 
pregătire teoretică a viitorilor specialişti, 
folosind posibilitățile pe care le oferă 
ştiința administrației şi alte discipline de 
studii. Aceasta presupunea şi cultivarea 
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abilităților viitorilor specialişti de a trans-
pune postulatele teoretice în activitatea 
administrativă practică.

O altă componentă a profesiogramei 
unui funcționar public, de care se ținea 
cont în procesul lor de formare în cadrul 
Academiei, a fost asigurarea unei bune 
pregătiri juridice a acestora. Aceasta se 
dobândeşte prin studierea ştiințelor juridi-
ce şi ramurilor de drept care reglementea-
ză activitatea administrativă şi sferele de 
activitate în care sunt implicați funcționarii 
publici. Cunoaşterea legislației în vigoare, 
respectarea şi implementarea adecvată 
a prevederilor sale în activitatea practică 
reprezintă o cale reală de eficientizare a 
activității administrative şi de satisfacere a 
intereselor cetățenilor.

În procesul de pregătire a specialiştilor 
pentru domeniul administrației publce s-a 
acordat o atenție deosebită şi pregătirii 
economice a acestora. Aceasta se justifică 
prin faptul că autoritățile administrației 
publice, atât centrale, cât şi locale, exerci-
tă un şir de funcții şi atribuții în domeniul 
elaborării şi implementării politicilor pu-
blice, înclusiv în sfera antreprenoriatului, 
sunt preocupate de gestionarea finanțelor 
publice, patrimoniului statului şi unităților 
administrativ-teritoriale.

O cerință asupra căreia s-a insistat 
mult la elaborarea concepției studiilor 
postuniversitare tradiționale se referă la 
cultivarea competențelor de comunicare 
a funcționarilor publici prin studierea şi 
însuşirea psihologiei manageriale, culturii 
organizaționale, problemelor eticii profe-
sionale, altor discipline care contribuie la 
formarea competențelor din acest dome-
niu.

Nu au fost de neglijat, ca parte compo-
nentă a concepției studiilor postuniversi-
tare tradiționale, şi pregătirea specialiştilor 
în domeniul tehnologiilor informaționale şi 
utilizării lor în activitatea administrativă. 
Aceasta se întrevedea destul de actual, în-

deosebi, în primii ani de activitate a Aca-
demiei, când în autoritățile administrației 
publice se inițiase utilizarea acestor teh-
nologii şi funcționarii publici aveau strictă 
necesitatre în însuşirea lor.

Organizarea studiilor iniversitare de 
licență (1997-2007) era prevăzută chiar în 
primul Statut al Academiei, dar la realizarea 
lor s-a purces în anul 1997. Instruirea uni-
versitară în Academie s-a realizat la speci-
alitatea Administrare publică. Planul de stu-
dii şi programele cursurilor predestinate 
studenților de la acest ciclu prevedeau  în 
calitate de obiectiv o bună pregătire teo-
retică şi practică a specialiştilor, modelarea 
unei înalte conştiințe civice şi cultivarea 
competențelor care le-ar permite viitorilor 
funcționari să exercite la un înalt nivel pro-
fesional funcții în organele administrației 
publice. La aceasta a contribuit şi orga-
nizarea celor două etape ale stagiului de 
practică în organele administrației publice 
centrale şi locale cu implicarea studenților 
în activități desfăşurate de aceste organe.

Pe parcursul celor zece ani, Academia a  
pregătit 364 de specialişti cu studii superi-
oare la specialitatea Administrație  publică. 
Majoritatea din ei s-au încadrat, după ab-
solvire, în activitatea administrativă, o altă 
parte - în sectorul neguvernamental,  acti-
vitatea didactică şi de cercetare, inclusiv în 
cadrul Academiei de Administrare Publică.

Studii superioare de master. Prin Ho-
tărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 
577 din 24 mai 2007  studiile postuniver-
sitare din cadrul Academiei au fost reor-
ganizate în studii superioare de master, iar 
diplomele, eliberate de Academie până în 
anul 2007, inclusiv, au fost substituite cu 
diplome de master [6].

Programele de master au evoluat în 
dependență de solicitările pieţei muncii, 
pe dimensiunea administraţiei publice şi 
proceselor transformatoare din acest do-
meniu. Academia prestează următoarele 
programe de master: a) master ştiințific: Te-
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oria şi practica administraţiei publice; Ma-
nagement; Relaţii internaţionale; b) master 
de profesionalizare: Administrare publică; 
Anticorupţie; Management; Relaţii inter-
naţionale; Drept public; Management in-
formaţional în administraţia publică.

Procesul de instruire la studii superi-
oare de master se realizează de către cele 
patru catedre de specialitate: Ştiințe admi-
nistrative; Ştiințe juridice; Economie şi ma-
nagement public; Ştiințe politice şi relații 
internaționale. Activitatea de instruire se 
desfăşoară în conformitate cu planurile de 
învăţământ pentru fiecare program în par-
te, care sunt actualizate în fiecare an de stu-
dii, ţinându-se cont de specificul acestuia, 
de tendinţele şi schimbările ce se produc 
în administraţia publică, dar care nu afec-
tează standardul pregătirii profesionale a 
specialiştilor pentru administrația publică.

De la fondarea Academiei şi până în 
prezent,  studiile postuniversitare şi supe-
rioare de master  le-au absolvit 5721 de 
persoane, din ele 1949 - studii cu frecvenţă 
şi 3772 - studii cu frecvenţă redusă.  Repar-
tizarea absolvenților Academiei pe speci-
alizări (programe) arată în felul următor:  
administrare publică - 2417 absolvenţi, 
management - 1543 absolvenţi, relaţii in-
ternaţionale - 1207  absolvenţi, drept con-
stituţional şi drept administrativ - 333, ma-
nagement informațional în administrația 
publică - 70, anticorupție - 98, drept public 
– 53 de absolvenți.

Absolvenții Academiei activează în 
autoritățile administrației publice centrale 
şi locale, în unele misiuni diplomatice ale 
Republicii Moldova, în sectorul neguverna-
mental, precum şi în mediul privat. Majori-
tatea dintre ei participă activ în procesele 
de reformare a administrației publice, de 
consolidare a capacităților organizaționale 
şi funcționare a instituțiilor administrative, 
în elaborarea şi implementarea diferite-
lor politici publice, care au menirea de a 
îmbunătăți  nivelul de trai al cetățenilor.

III. Ascensiuni în dezvoltarea profesi-
onală a funcționarilor publici

Activitatea de dezvoltare profesională a 
personalului din autoritățile administrației 
publice reprezintă o sarcină statutară de 
bază pe parcursul întregii perioade de 25 
de ani de funcționare a Academiei de Ad-
ministrare Publică. Acestui domeniu de ac-
tivitate i s-a acordat o atenție deosebită, în-
trucât multitudinea schimbărilor survenite 
în administraţia publică în procesul de mo-
dernizare a ei solicită cunoştințe, abilități 
şi competențe sporite ale funcționarilor 
publici, care pot fi formate prin sistemul de 
dezvoltare profesională.

Din 1993 şi până în anul 1998 activita-
tea de dezvoltare profesională a persona-
lului era gestionată de către Direcția instru-
ire, preocupată concomitent şi de mana-
gementul studiilor universitare de licență, 
precum şi celor postuniversitare. În aceas-
tă perioadă cursurile de perfecționare 
erau organizate în baza programelor pre-
destinate pentru o categorie concretă 
de funcționari publici în conformitate cu 
funcțiile deținute.

În anul 1998, în scopul fortificării sis-
temului de management al procesului de 
dezvoltare profesională a funcționarilor 
publici, în contextul reformei administrației 
publice în desfăşurare, prin modificarea 
organigramei Academiei, a fost formată 
Direcția perfecționare continuă a persona-
lului  în obligațiunile căreia au fost puse, 
exclusiv, organizarea cursurilor de dezvol-
tare profesională a funcționarilor publici. 
Aceasta a constituit inițierea implemen-
tării unei noi metodologii în prestarea 
serviciilor de dezvoltare profesională a 
funcționarilor publici, prin delimitarea in-
struirii continue de instruirea inițială,  im-
plementarea mecanismelor de studiere a 
necesităților de instruire a funcționarilor 
publici, practicarea studiilor de marketing 
privind piața instruirii în domeniul dezvol-
tării profesionale a funcționarilor publici, 
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implementarea sistemului de evaluare 
a cursurilor de dezvoltare profesională, 
inițierea  prestării cursurilor de dezvoltare 
profesională în bază de contract şi altele. 
Aceste activități, ulterior au fost dezvoltate 
şi permanent actualizate în conformitate 
cu evoluția cadrului normativ din domeniu 
şi practicii administrative autohtone.

Reorganizarea Academiei, efectua-
tă prin Decretul Preşedintelui Republi-
cii Moldova nr.1113-III din 12 februarie 
2003, a condus la modificări în structura 
sa, inclusiv în sistemul de management al 
procesului de dezvoltare profesională a 
funcționarilor publici. Astfel, în perioada 
2003-2005,   activitățile de dezvoltare pro-
fesională au fost organizate şi desfăşurate 
de către cele trei departamente constituite 
în cadrul Academiei: Administrare publică, 
Management public, Relații internaționale şi 
politică externă, fiecare în domeniile sale de 
competență, iar coordonarea  procesului 
de perfecționare a fost efectuată de către 
Direcția monitorizare, evaluare şi control. 
În decembrie 2005 se revine la sistemul 
precedent de management, prin Direcția 
perfecționare profesională a personalului, 
reorganizată în 2010 în  Departamentul 
dezvoltare profesională, care funcționează 
până în prezent.

Organizarea cursurilor de dezvoltare 
profesională a funcționarilor publici în ca-
drul Academiei s-a desfăşurat şi continuă 
să se desfăşoare în baza cadrului normativ 
care reglementează această activitate şi 
care evoluează odată cu avansarea în timp. 
La etapa actuală procesul de dezvoltare 
profesională în Academie se desfăşoară în 
conformitate cu prevederile Legii cu privire 
la funcția publică şi statutul funcționarului 
public nr. 158 din 04 iulie 2008, care prin 
art. 37 şi 38 din secțiunea a 3-a stabileşte, 
pe de o parte, drepturile şi obligațiunile 
funcționarului public de a-şi perfecționa în 
mod continuu abilitățile şi pregătirea pro-
fesională, iar pe de altă parte, stipulează 

obligațiunile autorităților publice cu refe-
rire la prevederile bugetare pentru aceste 
activități, asigurarea posibilităților egale 
pentru funcționarii publici la instruire prin 
diferite forme şi durată de studii şi altele.

Prevederile legale îşi găsesc concretiza-
re în Regulamentul cu privire la dezvolta-
rea profesională continuă a funcționarilor 
publici  aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 201 din 11 martie 2009, care, de rând 
cu descrierea principiilor de organiza-
re şi realizare a dezvoltării profesionale, 
defineşte conținutul sistemului de dezvol-
tare profesională continuă a funcționarilor 
publici, care include beneficiarii de instru-
ire, tipurile, metodele şi programele de in-
struire, prestatorii serviciilor de instruire, 
finanțarea procesului de dezvoltare profe-
sională continuă, organele responsabile de 
coordonarea şi monitorizarea procesului.

Academia de Administrare Publică a 
organizat, realizat şi continuă să presteze 
activități de dezvoltare profesională pen-
tru funcționarii autorităților administrației 
publice centrale şi locale folosind mai mul-
te modalități: a) la comanda de stat; b) la 
solicitarea autorităților publice; c) în cola-
borare cu partenerii de dezvoltare.

Anual, Guvernul Republicii Moldova 
stabileşte Academiei de Administrare Pu-
blică comanda de stat privind dezvoltarea 
profesională a personalului din autoritățile 
publice centrale şi locale. Scopul gene-
ral al cursurilor de dezvoltare profesio-
nală la comanda de stat constă în conso-
lidarea competențelor profesionale ale 
personalului: aprofundarea, actualizarea 
cunoştințelor, dezvoltarea abilităților, mo-
delarea atitudinilor necesare funcționarilor 
pentru exercitarea eficientă a atribuțiilor 
de serviciu, prestarea unor servicii publice 
calitative cetățenilor şi societății, precum şi 
pentru realizarea obiectivelor şi priorităţi-
lor  Guvernului.  Comanda de stat prevede 
expres denumirea cursurilor, subiectele de 
bază pe care trebuie să le conțină progra-
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mele de instruire, durata fiecărui curs, cate-
goria şi numărul de participanți. 

În perioada 1993-2017,  prin comanda 
de stat, în cadrul Academiei de Adminis-
trare Publică şi-au perfecționat calificarea 
18387 de funcționari din autoritățile publi-
ce centrale şi locale din Republica Moldo-
va.

De rând cu comanda de stat, Academia 
de Administrare Publică prestează servi-
cii de dezvoltare profesională şi la solici-
tarea autorităților administrației publice. 
Această categorie de cursuri reiese din 
necesitățile de instruire a funcționarilor 
din autoritățile administrației publice 
solicitante, în baza cărora se elaborează 
programele de studii. Cursurile la solicita-
rea autorităților administrației publice se 
desfăşoară atât în incinta Academiei cât 
şi, nemijlocit, în autoritățile respective ale 
administrației publice.

În acest sens,  Academia a colabo-
rat, pe parcursul anilor, cu autoritățile 
administrației publice în vederea acordării 
asistenței metodologice şi prestării servici-
ilor de perfecționare profesională a perso-
nalului, organizând, la solicitarea acestora, 
cursuri de instruire continuă. În perioa-
da 1998-2017, la solicitarea autorităților 
administrației publice, în cadrul Academi-
ei şi-au perfecționat calificarea 6168 de 
funcționari din autoritățile publice centra-
le şi locale. 

Un rol considerabil la crearea siste-
mului actual de dezvoltare profesională 
a funcționarilor publici în cadrul Acade-
miei l-au jucat partenerii de dezvoltare, 
organizațiile internaționale cu care Aca-
demia a colaborat şi continuă să cola-
boreze: TACIS, PNUD, SIPU International, 
Banca Mondială,  Agenția de Cooperare 
Internațională a Germaniei (GIZ) şi altele.

Participarea Academiei la realizarea 
proiectelor internaționale a contribuit 
substanțial la consolidarea capacităților 
educaționale ale Academiei, în general, 

şi în domeniul dezvoltării profesionale, în 
special. Astfel, în anul 2016, a fost lansat cu 
suportul Programului Comun de Dezvolta-
re Locală Integrată  (PNUD Moldova)  Plat-
forma de e-learning  pentru instruirea con-
silierilor locali. Tot în anul 2016 Academia, 
în colaborare cu GIZ, a inițiat o nouă mo-
dalitate de conlucrare cu autoritățile publi-
ce locale prin intermediul unei platforme 
de comunicare deschisă în problemele 
administrației publice. Pe parcursul anilor 
2016-2017 au fost organizate trei Forumuri 
deschise în cadrul cărora au fost discutate 
cu funcționarii din administrația publică 
locală şi centrală şi alte instituții relevan-
te, reprezentanții societății civile subiecte 
ce țin de: Reforma administrației publice 
locale; Dezvoltarea regională şi locală; Pla-
nificarea strategică la nivel local. Scopul cre-
ării acestei platforme deschise de comuni-
care este îmbunătățirea competențelor 
autorităților publice, încurajarea discuțiilor 
deschise în scopul realizării unui schimb 
de experiență, de bune practici şi identi-
ficarea provocărilor şi oportunităților cu 
care se confruntă autoritățile publice, în 
contextul dezvoltării locale şi regionale.

IV. Retrospective şi valențe actuale 
ale cercetării ştiințifice

Activitatea ştiințifică a fost şi rămâne 
una dintre atribuțiile de bază ale Acade-
miei de Administare Publică prevăzute 
inițial în Decretul Preşedintelui Republicii 
Moldova din 21 mai 1993 privind fondarea 
Academiei. Alături de instruirea şi dezvol-
tarea profesională a funcționarilor publici, 
Academia a fost abilitată cu efectuarea  
ceretărilor ştiințifice în domeniul teoriei şi 
practicii administrației publice, elaborarea  
materialelor analitice şi recomandărilor 
metodice în problemele serviciului public, 
precum şi pregătirea cadrelor ştiințifice şi 
didactice în domeniul administrației publi-
ce.

Iniţierea reformei administraţiei publi-
ce după dobândirea Independenței Re-
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publicii Moldova a determinat necesitatea 
efectuării cercetărilor ştiințifice consacra-
te  proceselor complexe ce se desfăşoară 
în sistemul administrației publice aflat în 
continuă evoluție  şi transformare. Aceas-
ta s-a făcut, în cadrul Academiei, pe ca-
lea  adaptării principiilor universale ale 
ştiinței administrației, care poartă un ca-
racter interdisciplinar, la condițiile  Repu-
blicii Moldova, luându-se în considerare 
evoluția proceselor transformatoare din 
administrația publică.

Cercetarea ştiințifică în cadrul Academi-
ei pe parcursul acestui sfert de veac a fost 
axată pe studiile privind teoria, istoria şi 
practica administrației publice, reglemen-
tările juridice ale organizării şi funcționării 
administrației publice, relațiile economice 
de piață şi rolul autorităților administrației 
publice în gestionarea acestora.  Într-o 
strânsă legătură cu tematica managerială 
sunt şi cercetările efectuate în  sfera etico-
comportamentală, culturii administrative, 
psihologiei conducerii, tehnicilor de co-
municare şi negociere în cadrul activității 
administrative, studii care sunt de real fo-
los pentru funcționarii publici. Reieşind 
din aspirațiile europene ale Republicii Mol-
dova şi din necesitatea racordării activității 
autorităților administrației publice la stan-
dardele europene, s-a dovedit a fi evidentă 
necesitatea cercetărilor ştiințifice în dome-
niul relațiilor şi cooperării internaționale, 
de care au fost şi sunt preocupați cercetă-
torii Academiei. În condițiile în care socie-
tatea informațională se manifestă tot mai 
activ, devine de la sine înțeleasă şi nece-
sitatea promovării cercetării ştiințifice în 
domeniul creării unui sistem informaţional 
modern, care constituie o pârghie de mo-
dernizare a administraţiei publice şi la care 
îşi aduc contribuţia şi cercetătorii Acade-
miei.

Astfel, pe parcursul celor 25 de ani de 
activitate, Academia de Administrare Pu-
blică, în calitate de instituție de învățământ 

superior de stat şi de centru național de 
promovare a politicii de stat în domeniul 
administrației publice, a acumulat o bo-
gată experiență de organizare a activității 
ştiințifice în toate domeniile menționate. 

Academia participă prin serviciile 
educaționale şi de cercetare prestate la edi-
ficarea societății bazate pe cunoaştere. Ac-
tivitatea de cercetare desfăşurată în Acade-
mie are misiunea de integrare a eforturilor 
cadrelor didactico-ştiințifice în investiga-
rea problemelor actuale din administrația 
publică. Cercetarea se desfăşoară în ca-
drul catedrelor de specialitate, proiectelor 
naționale şi internaționale, şcolii doctorale, 
coordonată de Consiliul ştiințific în confor-
mitate cu politicile de cercetare aprobate 
de Senatul Academiei.

Pentru valorificarea cercetărilor 
ştiințifice proprii, în cadrul Academiei sunt 
organizate diferite manifestări ştiinţifi-
ce devenite deja tradiție, în cadrul căro-
ra se pun în discuție cele mai stringente 
probleme solicitate de evoluția reformei 
administrației publice. Printre ele vom 
menționa Conferinţa  ştiinţifico-practică 
internațională „Teoria şi practica adminis-
trării publice”, organizată anual în luna 
mai şi  dedicată Zilei Academiei, Confe-
rinţa  ştiinţifico-practică internațională 
„Contribuția tinerilor cercetători la dez-
voltarea administrației publice”, organi-
zează anual în luna februarie de către 
Catedra ştiințe administrative în comun 
cu Şcoala doctorală, Masa rotundă cu 
participare internațională „Interacțiunea 
dreptului național şi internațional în rea-
lizarea protecției drepturilor şi libertăților 
fundamentale ale omului”, organizată 
anual în luna decembrie de către Catedra 
ştiințe juridice şi care este consacrată Zilei 
internaționale a drepturilor omului, alte 
manifestări.

Chiar din primii ani de activitate, în Aca-
demie s-a acordat o atenție deosebită cer-
cetărilor în cadrul proiectelor naționale şi 
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internaționale. La ora actuală, sunt în deru-
lare mai multe proiecte de acest gen. Cer-
cetările se efectuează în domeniul conso-
lidării şi modernizării Bibliotecii Ştiințifice 
a Academiei, consolidării instituționale şi 
funcționale a administrației publice locale, 
dezvoltării regionale privind diminuarea 
disparităților interregionale în Republi-
ca Moldova şi altele. În cadrul proiectelor 
naționale şi internaționale au fost organi-
zate şi desfăşurate ateliere de lucru, mese 
rotunde, conferinţe ştiinţifico-practice, 
şedinţe de lucru cu autorităţile publice lo-
cale, unde au fost formulate recomandări 
pentru autoritățile locale şi centrale, au 
fost publicate articole ştiinţifice pe tema-
tica cercetării, au fost editate mai multe 
Ghiduri practice pentru autorităţile publi-
ce locale, alte studii.

O componentă a activităţii de cerce-
tare a Academiei o constituie pregătirea 
cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare prin 
studiile de doctorat. Ca urmare a finalizării 
cu succes a studiilor doctorale din cadrul 
Academiei, până în prezent 16 absolvenți 
ai acestor studii au susținut tezele de doc-
tor,  dintre ei: 3 - în ştiințe politice, 7 - în 
drept, 2 - în ştiințe economice, 1 - în istorie, 
3 - în ştiințe administrative.

În conformitate cu prevederile Codului 
Educației nr. 152 din 17 iulie 2014 şi Regu-
lamentului privind organizarea studiilor 
superioare de doctorat, ciclul III, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 
10 decembrie 2014, în cadrul Academiei 
a fost înființată Școala doctorală în ştiințe 
administrative, autorizată să funcționeze 
prin Hotărârea Guvernului nr. 816 din 11 
noiembrie 2015. 

Şcoala doctorală include totalitatea 
studenților-doctoranzi şi a conducătorilor 
de doctorat, altor cercetători şi cadre di-
dactice implicate în activități de cercetare 
şi predare în cadrul studiilor avansate de 
doctorat.  În prezent, la Academie urmează 
programul de studii prin doctorat la cele 

două specialități 25 de persoane, sub în-
drumarea a 12 conducători ştiințifici. 

Studiile superioare de doctorat cu-
prind un program de pregătire avansată, 
desfăşurat în baza unui plan de învăţă-
mânt, compus din discipline obligatorii şi 
opţionale, parcurs în primul an de studii 
cu obținerea unui număr de credite, şi un 
program individual de cercetare ştiinţifică, 
care se încheie cu susţinerea publică a te-
zei de doctor.

Membrii Şcolii doctorale, cercetătorii 
din cadrul catedrelor sunt membri ai unor 
colegii de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice 
din străinătate şi din țară, membri ai semi-
narelor ştiințifice de profil, membri ai con-
siliilor ştiințifice de susținere a tezelor de 
doctor, referenți oficali ai tezelor de doc-
tor, membri ai comitetelor de program ale 
unor manifestări ştiințifice din țară şi din 
străinătate.

Pentru facilitarea cercetării ştiințifice, 
alături de alte activități, la Academie a fost 
instituită şi revista metodico-ştiințifică tri-
mestrială ,,Administrarea Publică”. Pe par-
cursul celor 25 de ani, în cele 98 de numere 
de revistă, au fost publicate peste două mii 
de studii care, în totalitatea lor, constituie 
un aport important la dezvoltarea ştiinței 
administrației în Republica Moldova.

De rând cu aportul său major la dez-
voltarea ştiinței administrației şi folosind 
posibilitățile acestei ştiințe, revista ,,Ad-
ministrarea Publică” a exercitat şi continuă 
să exercite un şir de funcții sociale foarte 
importante. Fiind unica revistă de specia-
litate din domeniul administrației publice 
din Republica Moldova, ea ocupă un rol 
deosebit, în primul rând, în promovarea 
politicii de stat în domeniul administrației 
publice. Alături de aceasta, revista publică 
cu regularitate în paginile sale documente 
oficiale ale Guvernului, ale altor autorități 
publice ale statului. 

 Având în vedere importanţa cercetării 
ştiinţifice pentru dezvoltarea cunoaşterii şi 
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formarea cadrelor de înaltă calificare, Aca-
demia pune accentul pe excelenţă, inter-
disciplinaritate şi vizibilitate internaţiona-
lă, susţine cercetările complexe în domeni-
ile: administrație publică, economie, drept, 
relații internaționale. 

V. Rolul  serviciilor de suport în acti-
vitatea Academiei

Realizarea eficientă a atribuțiilor Acade-
miei în domeniul formării cadrelor pentru 
administrația publică, dezvoltării profe-
sionale a funcționarilor publici şi organi-
zării cercetării ştiințifice depinde în mare 
măsură de activitatea serviciilor de suport. 
În acest sens, se  evidențiază serviciile 
care asigură cooperarea internațională a 
instituției, politica de personal, deservirea 
informațională, activitatea editorială şi, de-
sigur, baza tehnico-materială a instituției..

Cooperarea internațională este una din 
sarcinile şi direcțiile de activitate ale  Aca-
demiei din primul an de activitate, 1993, 
şi reieşea din necesitatea studierii, pre-
luării şi implementării experienței țărilor 
avansate în domeniul pregătirii cadrelor 
pentru administrația publică, întrucât Re-
publica Moldova la acel timp nu poseda o 
experiență proprie în acest domeniu.

Ca urmare a implementării acordurilor 
de colaborare cu instituțiile similare din 
străinătate sau a proiectelor internaționale, 
cercetătorii şi studenții Academiei au efec-
tuat numeroase  vizite de documentare şi 
de studiu peste hotare, care au oferit po-
sibilitatea de a prelua experiența de orga-
nizare  a procesului de pregătire a cadrelor 
pentru sistemul administrației publice.

Pe de altă parte, Academia a avut parte 
pe parcursul anilor de mai multe vizite a 
unor experți, cadre didactice, formatori din 
instituțiile similare din străinătate care au 
participat în diferite forme la procesul di-
dactic din Academie. De o importanță deo-
sebită au fost deplasările profesorilor de la 
instituțiile de prestigiu din SUA, Portugalia, 
Suedia, Marea Britanie, Olanda, România, 

Italia, Cehia, Polonia, Germania, Federația 
Rusă, Ucraina şi alte țări, care au susținut 
cursuri de lecții la Academie, au acordat 
asistență informațională şi metodică în mai 
multe domenii de activitate.

Aceste activități au contribuit la sta-
bilirea unor relații benefice între cadre-
le didactice ale Academiei şi experții din 
străinătate. Personalul didactico-ştiințific 
şi administrativ constituie elementul cre-
ator al activităților desfăşurate în cadrul 
Academiei în domeniul pregătirii cadre-
lor pentru administrația publică, dezvol-
tării profesionale a funcționarilor publici, 
precum şi cercetării ştiințifice. Politica de 
personal în cadrul Academiei este axată 
pe realizarea obiectivelor instituției în do-
meniul educațional, corelate cu tendințele 
existente pe piața muncii în domeniul 
administrației publice. Pe parcursul celor 
25 de ani de activitate, în cadrul Academiei 
este  promovată o politică de personal, ba-
zată pe câteva principii esențiale, care au 
permis o dezvoltare continuă a   instituției 
prin consolidarea factorului uman. 

Fiind permanent în căutarea noilor 
posibilități de dezvoltare, a noilor forme 
şi metode de lucru, cerințele, care erau 
înaintate față de personalul Academiei, 
includeau, de rând cu  pregătirea avan-
sată în domeniu, şi alte calități: devota-
ment, creativitate, dorința de a contribui 
prin aport personal la promovarea ima-
ginii instituției. Totodată, cerințele față 
de personalul care activa sau era anga-
jat se stabileau în funcție de obiectivele 
instituționale la fiecare etapă de dezvol-
tare.  În primii ani de activitate a Academi-
ei era importantă afirmarea pe piața servi-
ciilor educaționale, ulterior - menținerea 
imaginii instituției-lider în pregătirea per-
sonalului pentru administrația publică, iar 
pe parcursul întregii activități – sporirea 
gradului de credibilitate față de calitatea 
pregătirii specialiştilor în cadrul Academi-
ei. 
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Un aspect important al politicii de per-
sonal este motivarea creşterii performan-
ţelor şi a competitivității personalului.  În 
mare parte aceasta se asigură  prin aplica-
rea diverselor forme de evaluare şi auto-
evaluare. Alături de formele tradiționale 
sunt implementare şi unele forme mai 
noi: evaluarea de către beneficiari prin  
chestionarea acestora, oferirea platfor-
mei de discuție în cadrul întrevederilor cu 
studenții, doctoranzii şi participanții la cur-
surile de dezvoltare profesională, expune-
rea propunerilor, sugestiilor şi obiecțiilor 
prin intermediul „căsuțelor poştale”. Aceste 
forme  permit perfecționarea permanentă 
a calității serviciilor prestate, dar şi deschid 
noi oportunități pentru dezvoltare.

Un serviciu de suport foarte important 
în activitatea Academiei este Biblioteca 
Ştiinţifică - o parte integrantă a sistemului 
informaţional instituţional cu misiunea de 
asigurare informațională şi documentară a 
procesului didactic la toate formele de stu-
dii şi activității ştiințifice, satisfacerea  nece-
sităţilor informaţionale complexe ale mas-
teranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice, 
cercetătorilor ştiințifici, funcţionarilor pu-
blici,  altor categorii de utilizatori.

Întemeiată  odată cu fondarea Academi-
ei, în anul 1993, Biblioteca Ştiinţifică a cres-
cut şi s-a dezvoltat continuu, având misiu-
nea de a participa la procesul de instruire, 
formare şi educare, precum şi la activitatea  
de cercetare ce se desfăşoară în cadrul Aca-
demiei, prin  formarea unei colecţii de do-
cumente în corespundere cu curriculumul 
academic şi, respectiv, facilitarea accesului 
la aceste colecții de informații.

În perioada anilor 1993-2017  fondul  
Bibliotecii Ştiințifice  a crescut până la   46 
000 de volume. Peste 90% din toate ma-
terialele intrate în colecțiile bibliotecii 
le reprezintă cărțile şi edițiile periodice:  
35719 cărți, 5841de exemplare (290 titluri) 
de   publicații periodice, 1332 de broşuri, 
334 de  autoreferate, 10 teze de doctor, 

804 manuscrise, 1045 de CD şi documen-
te audiovizuale. Din sursele informaționale 
ale bibliotecii 70%  sunt în limba română, 
30% - în limbile rusă, engleză, franceză şi 
germană.  

În deplină concordanţă cu tendinţele 
globale în domeniul structurilor de infor-
mare şi documentare, Biblioteca Ştiințifică 
a Academiei se află în plin proces de auto-
matizare şi integrare în reţelele informaţi-
onale. În acest sens, în vederea dezvoltării 
capacităţilor de funcţionare, a extinderii 
bazei informaţionale, precum şi a facilitării 
accesului la informaţii, sunt în curs de reali-
zare o serie de acţiuni menite să complete-
ze automatizarea Bibliotecii prin perfecţio-
narea sistemului integrat de gestiune a bi-
bliotecii, dezvoltarea colecţiei de publicaţii 
în format electronic şi, nu în ultimul rând, 
familiarizarea utilizatorilor cu posibilităţile 
pe care le deţine Biblioteca electronică.

Prin Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 483 din 5 august 1993 Aca-
demiei i s-a oferit dreptul de editor al lite-
raturii metodice şi didactico-ştiințifice de 
profil. Pe parcursul activității Academiei, cu 
participarea nemijlocită a Secției activitate 
editorială,  au fost editate în mii de exem-
plare zeci de publicaţii din domeniul teori-
ei, istoriei şi practicii administraţiei publice,  
teoriei statului şi dreptului, economiei şi 
finanţelor publice, relaţiilor internaţionale, 
problemelor social-umane, tehnologiilor 
informaţionale. Multe dintre aceste ediţii 
sunt de pionierat în domeniul administrării 
publice în Republica Moldova.

 Anual sunt editate culegerile de mate-
riale ale conferinţelor teoretico-ştiinţifice şi 
ştiinţifico-practice naţionale şi internaţiona-
le, care se desfăşoară tradiţional către Ziua 
Academiei - 21 mai, materialele meselor ro-
tunde dedicate Zilei internaționale a drep-
turilor omului şi ale conferințelor ştiințifice 
ale tinerilor cercetători. Aceasta constituie 
un suport informațional important pentru 
masteranzii şi doctoranzii Academiei.
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Viabilitatea unei instituții de învățământ 
superior depinde, alături de alți factori, şi 
de baza tehnico-materială a procesului de 
studii. Întrucât spațiile distribuite Acade-
miei în 1993 aveau o altă destinație, con-
ducerii Academiei de atunci, serviciilor 
specializate ale acesteia, le-a revenit sar-
cina responsabilă şi deloc simplă, ca într-
un termen foarte restrâns şă le adapteze 
prin reconstrucție pentru organizarea şi 
desfăşurarea procesului de studii şi cerce-
tare şi pentru crearea condițiilor favorabile 
de funcționare a căminului-hotel pentru 
studenții şi audienții Academiei. 

Activitățile de consolidare a bazei tehni-
co-materiale a Academiei au fost susținute 
permanent de Guvernul Republicii Moldo-
va, care de mai multe ori a adoptat decizii 
cu referire la acest subiect, acordând spri-
jin logistic şi financiar în acest domeniu. 

Consolidarea bazei tehnico-materiale a 
Academiei s-a făcut şi cu susținerea parte-
nerilor de dezvoltare, prin realizarea diferi-
telor proiecte comune, din resurse extrabu-
getare. Astfel, alături de extinderea spațiilor 
auditoriale şi înzestrarea lor cu echipamen-
tul necesar, s-a dat în folosinţă blocul „C” 
de studii, unde actualmente se desfăşoară 
cursurile de dezvoltare profesională a 
funcționarilor publici, a fost asigurată cu 

spații noi, mai extinse şi cu echipament per-
formant, Biblioteca ştiințifică a Academiei, a 
fost renovată şi echipată cu un nou sistem 
de încălzire sala de festivități a Academiei, 
a fost renovată şi retehnologizată cu utilaj 
performant Cantina instituției, s-au realizat 
şi alte activități de îmbunătățire a infrastruc-
turii de studii şi de trai a beneficiarilor ser-
viciilor prestate de Academie. Potențialul 
logistic şi infrastructura tehnico-materială 
actuală a Academiei permit desfăşurarea  
procesului de studii şi cercetare la un nivel 
care corespunde exigențelor timpului.

Generalizând cele expuse în acest studiu 
vom concluziona că Academia de Admi-
nistrare Publică, fondată în anul 1993 din 
necesitatea pregătirii cadrelor pentru noul 
sistem administrativ constituit după decla-
rarea Independenței Republicii Moldova, a 
parcurs o cale rodnică de afirmare în toate 
domeniile de activitate: formarea persona-
lului pentru administrația publică, organiza-
rea dezvoltării profesionale a funcționarilor 
publici, efectuarea cercetărilor ştiințifice în-
tru susținerea proceselor reformatoare din 
sistemul administrativ autohton, folosind 
posibilitățile tuturor serviciilor de suport 
prin care a asigurat alinierea activității sale 
la standardele educaționale europene din 
domeniul administrației publice.
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VIVAT ACADEMIA! VIVAT PROFESORES!

Stimați colegi, profesori, doctoranzi, masteranzi şi absolvenți ai Academiei! Din 
câte cunoaşteți, la 21 mai curent se împlinesc 25 de ani de la fondarea Academiei de 
Administrare Publică. Cu acest prilej, în revista ,,Administrarea Publică” a fost inaugu-
rată rubrica ,,Academia de Administrare Publică la 25 de ani”, la care am publicat diver-
se materiale consacrate acestui eveniment remarcabil. Iată de ce Vă adresăm câteva 
întrebări, răspunsurile la care le vom publica în nr. 2 al revistei noastre din anul 2018, 
care va fi o ediție specială. 

1. D-voastră sunteți unul (una) dintre primii (primele) care ați activat la Academie (ați absolvit 
Academia). Ce impresii V-au lăsat Academia şi studiile în aulele sale? Cum apreciați evoluția APC 
şi APL pe parcursul ultimilor 25 de ani, dar şi reforma actuală a administrației publice centrale?

2. Ce relații ați stabilit cu colegii de studii (de serviciu), Vă mai întâlniți cu ei, colaborați, Vă 
susțineți în activitatea D-voastră reciprocă? Ce proiecte mai importante ați realizat în ultima pe-
rioadă de activitate?

3. Cum se reflectă cunoştințele obținute (practica acumulată) la Academia de Administra-
re Publică în activitatea D-voastră cotidiană? Pe cât de necesară este o astfel de instituție de 
învățământ postuniversitar în țara noastră şi ce urmează să se întreprindă în vederea eficienti-
zării activității acesteia?

4. Cu ce mesaj ați veni de ziua aniversării către profesorii şi masteranzii Academiei de Admi-
nistrare Publică? 

ACADEMIA TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ INSTITUȚIA CARE 
SĂ PREGĂTEASCĂ ȘI SĂ PERFECȚIONEZE CADRELE 

DIN INSTITUȚIILE STATULUI

Tudor DELIU,
 deputat în Parlamentul Republicii Moldova

 
1. Am menționat 

cu mai multe ocazii 
că Academia de Ad-
ministrare Publică 
este acea instituție 
de învățământ care 
are menirea să for-
meze funcționari 
publici, veriga cea 
mai importantă 

de angajați din structurile statului. Fon-
dată în anul 1993, ea a venit să acopere 
acel gol care exista şi care mai există în 
instituțiile publice. Personal, chiar dacă 

studiile au durat doar un an de zile, am 
reuşit să conştientizez faptul că, fără 
o pregătire în domeniu, nu poți să rea-
lizezi performanțe in activitate. Şi azi 
sunt convins ca e greşită abordarea pre-
cum că intr-o instituție publică pot ac-
tiva persoane de orice specialitate. Pot, 
dar nu va fi acea eficiență în activitate, 
daca cei angajați nu dispun de o diplo-
mă de studii în domeniu sau, cel puțin, 
de o adeverință de formare sau reciclare 
în domeniul profesat. De la declararea 
independenței, în Republica Moldova 
s-au produs schimbări esențiale în di-
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ferite domenii, fie de politică internă sau 
de cea externă. Toate aceste schimbări au 
condiționat şi unele reforme atât la nive-
lul administrației publice centrale cât şi la 
nivelul administrației publice locale. Logi-
ca e simplă. Anume autoritățile centrale 
şi locale sunt factorii determinanți în pro-
movarea şi, respectiv, în rezultatele refor-
melor. Cu părere de rău, reformele nu tot 
timpul au fost făcute în baza unor strategii 
pe termen lung. Deseori, se acționează la 
moment, fără a şti ce va fi mâine. La acest 
capitol poate fi înscrisă şi actuala reformă 
a administrației publice centrale. Redu-
cerea unor autorități centrale, comasa-
rea diferitelor structuri pentru a optimiza 
cheltuielile nu pot fi numite reforme, dacă 
ele nu vor produce rezultate în beneficiul 
cetățeanului. Mie mi se creează impresia 
că nu se acționează vizionar. Orişice refor-
mă trebuie să producă efecte şi pentru vii-
tor, nu doar pentru prezent. Ele trebuie să 
pună în prim-plan managementul calității, 
şi nu ambițiile politice.

2. A trecut aproape un sfert de veac 
de la absolvirea Academiei. Cei 39 de 
absolvenți s-au împrăştiat care şi încotro. 
Unii au plecat peste hotare, alții activează 
în organizațiile societății civile, dar sunt 
şi dintre acei care prelungesc să serveas-
că statul. Adică activează în autorități ale 
administrației publice centrale şi locale. 
Nu am avut ocazia să ne revedem toți îm-
preună, motivele sunt plecările. Cu cei care 
au rămas în republică ne mai întâlnim cu 
diferite ocazii, cu unii  țin legături perma-
nente. La întâlniri discutăm despre studiile 
de la Academie, despre faptul că guvernă-
rile care s-au perindat în Republica Moldo-
va nu au prea pus în prim-plan politica de 
cadre, angajările fiind după criterii politice. 
Chiar dacă eram cu toții trecuți de mult 
de vârsta majoratului (vârsta era de la 25 
până la peste 40 de ani), ne mai amintim şi 
de peripețiile pe care le făceam după ore-
le de curs, aşa ca  nişte studenți cu acte în 

regulă. Cât priveşte susținerea reciprocă, 
încercăm, în măsura posibilităților, să ne 
susținem măcar moral, dacă altfel este im-
posibil. 

3. Am spus-o cu orişice ocazie că ceea 
ce am obținut în ultimii ani, mă refer la suc-
cesele profesionale, le datorez studiilor de 
la Academie. Anume aici am conştientizat, 
chiar dacă activam într-o funcție publică, 
eram primar în comuna Răzeni, comună 
cu o populație de peste 7800 de locuitori, 
că fără o pregătire în domeniu nu poți face 
mari isprăvi. Nu poți să te ascunzi după 
mandatul de ales local, cum o fac şi astăzi 
mulți demnitari, dacă nu ai cele mai ele-
mentare cunoştințe în domeniu. La Acade-
mie, grație prelegerilor şi lecțiilor practice, 
susținute de specialiştii din Moldova şi din 
România, am înțeles că numai cunoştințele 
sunt cheia progresului. Pe parcursul ani-
lor, Academia a demonstrat că este o for-
jărie de cadre pentru funcția publică, fapt 
apreciat de miile de absolvenți. Mergând 
în teritoriu, am un sentiment de satisfacție 
când întâlnesc absolvenți ai Academiei 
care confirmă acest lucru. Dar, cu trecerea 
timpului, mai constat şi un adevăr amar. 
Unii guvernanți nu-şi doresc funcționari 
deştepți, se vede că ei sunt mai greu de 
manipulat. Altfel, nu pot înțelege politica 
actualului Guvern de a reduce activitatea 
Academiei doar la un centru de reciclare. 
Probabil, deşteptăciunea este străină pen-
tru acei ce-şi doresc să se mențină la gu-
vernare. Academia trebuie să rămână Alma 
Mater a funcționarilor publici, instituția care 
trebuie să pregătească şi să perfecționeze 
cadrele angajate în instituțiile statului. 
Atrag atenția la noțiunea „să pregăteas-
că”. Nu poți perfecționa ce nu-i pregătit. În 
funcția publică nu pot fi jumătăți de mă-
sură.

4. Mesajul meu e foarte simplu. Feli-
citări, succese şi mai multă îndrăzneală. 
Guvernele vin şi se duc, dar ştiința este 
veşnică. Vivat, Academia! 
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ACTIVITATEA ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLICĂ 
CONTRIBUIE FOARTE MULT LA 

EFICIENTIZAREA INSTITUȚIILOR SISTEMULUI

Claudia CRĂCIUN, 
doctor în pedagogie, profesor universitar

1. Am activat la 
Academia de Ad-
ministrare Publică 
de la fondarea ei. 
Am ținut cursul de 
„Comunicare în ad-
ministrarea publi-
că”. Am fost încân-
tată de audienții 
primelor promoții. 

Erau oameni tineri din administrația pu-
blică locală şi centrală, orientați foarte se-
rios pentru un studiu riguros al domeniu-
lui, cu capacități cognitive performante şi 
o atitudine constructivă față de procesul 
de instruire. Întâlnirile cu ei îmi provocau  
satisfacție morală şi erau un motiv serios 
pentru studiul autodidact. În al doilea 
an de activitate am propus să includem 
în planul de învățământ disciplina  „Teh-
nici de negocieri”, care a fost acceptată 
de audienți cu mult interes. Peste câțiva 
ani am elaborat cursul „Deontologia 
funcționarului public”. Din primul an am 
fost conducătorul tezelor de masterat şi 
am avut ocazia în decurs de douăzeci de 
ani să mă conving de capacitățile elevate 
de cercetător ale  multor discipoli.

Consider că activitatea Academiei de 
Administrare Publică a contribuit foarte 
mult la eficientizarea instituțiilor siste-
mului şi putem să afirmăm cu siguranță 
că progresul este evident. Fapt  confir-

mat prin evoluările funcționarilor pu-
blici în mass-media. Cu 25 ani în urmă 
nu puteai găsi un primar să acorde un 
interviu. Închistați, fără repertoriu, în 
necunoaştere a legislației... Îți era jale să-i 
priveşti. Acum, vorbesc o română fru-
moasă, discută liber pe teme destul de 
complicate, au ținută. 

Reforma actuală a administrației pu-
blice centrale este binevenită şi necesară. 
Avem o țară atât de mică, dar avem mai 
multe ministere decât țările mari.

2. Cu colegii şi absolvenții Academi-
ei de Administrare Publică am menținut 
relații frumoase de colaborare. Cu mulți 
ne-am întâlnit în cadrul diferitelor semi-
nare, traininguri, conferințe. M-au bucu-
rat succesele lor şi am participat cu plăce-
re la proiectele propuse de ei. 

Sunt bucuroasă că am elaborat şi am 
publicat pentru funcționarii publici ma-
nualele „Comunicarea în administrarea 
publică”, „Tehnici de comunicare şi ne-
gocieri”, „Teoria şi practica negocierilor”, 
„Comunicare persuasivă”, „Retorica şi arta 
comunicării”.

3. Existența unei asemenea Academii 
în Republica Moldova este arhinecesară.  
Pregătirea specialiştilor trebuie efectua-
tă atât prin studii de masterat, cât şi prin 
cursuri de formare continuă. 

4. Succese frumoase în activitate! La 
mai mult şi la mai mare!
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VIVAT ACADEMIA! VIVAT PROFESORES ! 

Svetlana GOROBIEVSCHI,
doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, 

Universitatea Tehnică a Moldovei

Am activat în ca-
drul Academiei de 
Administrare Publică 
în perioada septem-
brie 1997 - august 
2004, în calitate de şef 
al Catedrei economie 
şi management pu-
blic, ultima jumătate 
deținând şi funcția 

de şef al Departamentului economie şi ma-
nagement.  În funcția de rector al Academiei 
în perioada respectivă se afla dl Mihail Platon, 
doctor habilitat, profesor universitar.  

 Îmi aduc aminte de aceşti ani interesanți 
şi plini de diverse activități prin faptul că 
Academia de Administrare Publică se afla în 
proces de formare şi au fost depuse  eforturi 
enorme pentru a crea o structură optima-
lă a acestei  instituții: erau realizate  multe 
proiecte, aveau loc stagii peste hotare, se 
desfăşurau multe întâlniri cu ambasadorii 
țărilor străine, şedințe cu dezbateri etc.

În scopul sporirii eficienței procesului 
didactic, se editau diverse lucrări didactice, 
monografii ştiințifice, manuale şi îndrumări 
metodice. Un rol deosebit în această activi-
tate l-a jucat Secția activitate editorială, în 
special şeful acestei subdiviziuni dl Mihail 
Manea, care, în condițiile insuficienței de 
mijloace tehnice speciale, a efectuat un lucru 
enorm în vederea editării acestor lucrări.

Dl rector Mihai Platon, fiind din firea sa o 
persoană foarte creativă,  vedea Academia 
ca  o instituție cu o misiune deosebită, cu un 
prestigiu social aparte, de aceea considera 
că şi personalul  care activează aici trebuie 
să posede un potențial foarte puternic.  Pe 
atunci se resimțea lipsa de cadre profesio-
niste în domeniul administrației publice şi 

pentru aceasta Dumnealui recruta persona-
lul  performant din alte universități sau din 
structurile APC sau APL. Numai în cadrul 
Catedrei econome şi management public  
activau adevărate notorietăți în domeniul 
economiei, precum  Andrei Cojuhari, doctor 
habilitat, profesor universitar, Valeriu Zbâr-
ciog, doctor habilitat, profesor universitar, 
Tatiana Manole, doctor habilitat, profesor 
universitar, Tudor Tuhari, doctor habilitat, 
profesor universitar, Andrei Blanovschi, doc-
tor, conferențiar universitar, Marian Jalencu,  
doctor, conferențiar universitar, ş. a.,  care au 
depus mult suflet şi elan pentru a forma gân-
direa economică la funcționarii publici de 
diferit nivel. În acelaşi timp, au fost invitate 
persoane cu înalte practici de activitate în ca-
litate de primari, precum dl Tudor Deliu, ac-
tualmente deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova, regretata Svetlana Cojocaru ş. a. 

Gradul înalt de pregătire profesională a 
personalului a contribuit la stabilirea şi forma-
rea imaginii publice a instituției, care mai apoi 
a uşurat procedura de acreditare academică a 
Academiei în sistemul universitar al țării.

Mai târziu, în paralel cu studiile univer-
sitare, au fost inițiate studiile de master şi 
de doctorat la toate cele trei specialități: 
administrație publică; economie şi manage-
ment şi relații internaționale.

Se lucra mult, se efectuau multe sondaje 
publice pe marginea evaluării calității pre-
dării disciplinelor respective, ceea ce pentru 
majoritatea universităților din țară era  pe 
atunci un proces cu totul nou.

Ca rezultat al activității personale în cadrul 
AAP, pot menționa că am pregătit doi doc-
tori în ştiințe economice şi anume: Nădrag 
Dumitru, şeful penitenciarului Poarta Albă 
din Constanța (România), şi Liubovi Prodan-
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ADMINISTRAREA PUBLICĂ ESTE UN DOMENIU, 
ÎN CARE SE NASC ȘI SE DEZVOLTĂ DEMOCRAȚIA ȘI 

PROSPERAREA UNEI NAȚIUNI

Nighina AZIZOV, 
doctorandă, Academia de Administrare Publică

1. În cadrul 
Academiei am be-
neficiat de studii 
doctorale. Afirm 
cu tărie că a fost o 
experiență utilă şi 
interesantă. Mă bu-
cur mult că entuzi-
asmul profesorilor 
este viu, că îşi fac 

meseria cu dedicație şi profesionalism. În 
linii generale, instituția mi-a lăsat impresii 
foarte bune, mai ales că colaborez în conti-
nuare cu unii profesori cu care am lucrat în 
cadrul unor proiecte de cercetare şi instru-
ire. Crearea şi consolidarea rețelelor de co-
municare cu profesioniste şi profesionişti 
din domeniu este un mare avantaj. 

Referitor la evoluția ştiinței în dome-
niul administrației publice centrale şi loca-
le  în ultimii 25 de ani, pot sublinia că au 
fost realizate progrese importante, au fost 
elaborate studii şi cercetări care scot în 
evidență deficiențele sistemului şi posibi-
lele soluții, care sunt axate pe bune prac-
tici, inclusiv pe instruirea reprezentanților 

administrației publice centrale şi locale în 
domenii de referință. Modul în care Aca-
demia a reuşit să influențeze prin reco-
mandări practice legislația națională cu 
privire la dezvoltarea administrației publi-
ce centrale şi locale, viziunea strategică în 
vederea optimizării resurselor şi dezvoltă-
rii autonomiei publice locale este de apre-
ciat. Mai mult ca atât, experții din cadrul 
Academiei se bucură de o influență şi un 
prestigiu incontestabil. 

2. Academia a fost şi este o platformă 
de networking pentru mine. În acest sens, 
când am nevoie de un sfat sau de anumite 
resurse ştiințifice în domeniul meu de cer-
cetare, apelez la profesorii şi colegii mei 
care sunt foarte deschişi şi mă ajută de câte 
ori este nevoie. Mai mult ca atât, în cadrul 
activității pe care am desfăşurat-o la Mi-
nisterul Muncii, Protecției Sociale şi Fami-
liei în calitate de viceministră, precum şi în 
cadrul Parlamentului Republicii Moldova 
în calitate de şefă de cabinet în cabinetul 
vicepreşedintelui Parlamentului Republi-
cii Moldova, am beneficiat de consultanță 
profesionistă din partea reprezentanților 

Şestacova, metodist al Departamentului dez-
voltare profesională de la Academie. Partici-
pând şi contribuind  personal  la toate etapele 
educaționale ale funcționarilor publici în ca-
drul AAP în domeniul economic, m-am format 
şi eu, încununând acest proces cu susținerea  
tezei de doctor habilitat în ştiințe economice.

Cu ocazia aniversării de 25 de ani de la 

fondarea Academiei de Administrare Publi-
că, vin cu sincere mulțumiri pentru profeso-
rii AAP, care au muncit cu râvnă şi străduință 
întru binele neamului românesc şi formarea 
competențelor manageriale ale  funcționarilor 
publici din Republica Moldova.

La mulți ani pentru Academia de Adminis-
trare Publică şi personalul didactic al acesteia!
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Academiei în domenii de interes şi care au 
tangență cu administrația publică centrală 
şi locală. Cu acest prilej, țin să mulțumesc 
încă o dată echipei Academiei de Adminis-
trare Publică  pentru suport şi deschidere. 

De asemenea, am invitat experți din ca-
drul Academiei de Administrare Publică  la 
diverse activități organizate la nivel local 
şi național pentru a prezenta informații 
despre managementul proiectelor, despre 
dezvoltarea proiectelor şi despre activi-
tatea administrației publice locale. Astfel 
de intervenții sunt prețioase, mai ales în 
contextul în care sunt demarate o serie de 
reforme şi trebuie comunicate actorilor de 
decizie locali. 

3. Indiscutabil, este o instituție-cheie. 
În primul rând, oferă acea expertiză şi 
acele cunoştințe, pe care nu le poate ofe-
ri o altă instituție. Instruirile, studiile de 
master şi studiile doctorale, cursurile în 
domeniul managementului, organiza-
rea conferințelor ştiințifice naționale şi 
internaționale în domeniul administrației 
publice sunt extrem de importante atât 
pentru beneficiarii direcți, precum sunt 
studenții, dar şi primarilor, consilierilor, 
preşedinților de raioane, deputaților, 
miniştrilor etc. Astfel de platforme oferă 

posibilitatea de a dezbate deschis şi trans-
parent problemele şi provocările din sis-
tem, creează oportunități de cunoaştere 
a bunelor practici din țările cu democrație 
avansată, sunt instrumente eficiente pen-
tru actorii politici care sunt figurile-cheie 
în promovarea politicilor şi reformelor sta-
bilite. 

4. În primul rând, le-aş dori putere, 
încredere şi cutezanță. Apreciez mult 
efortul profesorilor care îşi dedică viața 
pentru ca cetățenii Republicii Moldova 
să aibă un trai decent şi pentru ca să fie 
informați în domenii vitale. Mai mult ca 
atât, pentru că contribuie la realizarea 
agendei europene prin studiile, cercetă-
rile şi conferințele pe care le fac şi le or-
ganizează. Şi nu în ultimul rând, pentru 
loialitatea față de domeniul administrării 
publice. Din punctul meu de vedere, ad-
ministrarea publică este un domeniu, în 
care se nasc şi se dezvoltă democrația şi 
prosperarea unei națiuni. 

Masteranzilor le doresc obiective reali-
zate. Să viseze măreț şi să implementeze 
cunoştințele în practică, aici, în Republi-
ca Moldova. Noi avem nevoie de oameni 
deştepți, cu viziuni clare şi cu abilități pro-
fesionale înalte. 
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SUMMARY
The article analyzes the challenges and opportunities of streamlining the public administration 

in the Republic of Moldova. Starting from the fact that the issue of public administration efficiency 
is a global concern, a series of national policy documents, starting with 2005, have announced the 
need to improve the performance of public administration. At present, the Moldovan public admi-
nistration faces a high degree of politicization, the exaggerated importance of procedures to the de-
triment of content, insufficient administrative capacity, lack of prioritization and outdated control 
systems for human resource management and public finances.

Keywords: public administration, efficiency, reform, public policies, administrative capacity, de-
politicisation.

REZUMAT
În acest articol sunt analizate provocările şi oportunitățile procesului de eficientiza-

re a administrației publice în Republica Moldova. Pornind de la faptul că problema eficienței 
administrației publice este o preocupare la nivel global, o serie de documente naționale de politici 
publice, începând cu anul 2005, au anunțat necesitatea eficientizării activității administrației publi-
ce. În prezent, administrația publică din Republica Moldova se confruntă cu un grad sporit de politi-
zare, importanța exagerată acordată procedurilor în detrimentul conținutului, capacitate adminis-
trativă insuficientă, lipsa prioritizării şi sistemelor de control depăşite pentru gestionarea resurselor 
umane şi a finanțelor publice.

Cuvinte-cheie: administrație publică, eficiență, reformă, politici publice, capacitate administra-
tivă, depolitizare.

O privire de ansamblu asupra reformei 
administrației publice arată că în ciuda unor 
evoluții certe în ultimii 20 de ani, tranzitând 
de la o societate postsovietică spre un sis-
tem de guvernare democratic, Republica 

Moldova înregistrează carențe serioase la 
capitolul eficiența administrației publice, iar 
lipsa de viziune, birocrația sau politizarea 
excesivă în detrimentul unei abordări me-
ritocratice rămân aspecte criticate constant 
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de experți şi partenerii de dezvoltare.
Lansarea reformei administrației publice 

centrale la sfârşitul anului 2005, prin adop-
tarea  Strategiei de reformă a administrației 
publice centrale [1] venea să satisfacă o ne-
cesitate stringentă a societății în condițiile 
unei crize structurale de amploare.  Aceas-
tă reformă era apreciată drept o  prioritate 
majoră pentru Guvernul Republicii Moldo-
va, elementul-cheie pentru democratiza-
rea ţării, urmând să contribuie la edificarea 
societăţii civile, la satisfacerea necesităţilor 
societăţii, inclusiv la ridicarea nivelului de 
trai al cetăţenilor. Strategia de reformă sti-
pula principiile de bază ale acesteia: trans-
parenţă, predictibilitate, responsabilitate şi 
eficienţă.  Necesitatea reformei era dictată 
atât de factorii interni (calitatea insuficien-
tă a managementului în serviciul public, 
problemele sociale şi economice), cât şi 
de cei externi (globalizare, dezvoltarea ra-
pidă a tehnologiilor informaţionale, inte-
grarea europeană). Strategia de reformă a 
administraţiei publice centrale avea drept 
scop identificarea măsurilor pentru asigu-
rarea modernizării administraţiei publice 
centrale în baza reorganizării ministerelor, 
altor autorităţi administrative centrale, in-
clusiv organe şi instituţii administrative au-
tonome, optimizării procesului decizional, 
îmbunătăţirii managementului resurselor 
umane şi al finanţelor publice.

Documentul stabilea iniţial drept pe-
rioadă de implementare a reformei anii 
2006-2008. Însă la sfârşitul anului 2008 s-a 
considerat necesară continuarea acţiunilor 
de reformare, deşi un nou plan de acţiuni 
de implementare nu a fost aprobat, iar cel 
vechi nu a fost actualizat. Reforma admi-
nistraţiei publice centrale a fost continuată 
în 2009, fiind determinată ca un obiectiv 
distinct în Programul de activitate a noului 
Guvern. Totodată, abordările privind conţi-
nutul şi modul de implementare a reformei 
administraţiei publice centrale au fost, în 
mare parte, diferite de cele anterioare, fiind 

determinate de obiectivele partidelor poli-
tice care au format alianţa de guvernare în 
toamna anului 2009, precum şi de viziunile 
acestora privind sistemul de administraţie 
publică centrală. Astfel, Strategia de refor-
mă a administraţiei publice centrale nu a 
mai constituit un document strategic de 
referinţă pentru reforma administraţiei pu-
blice centrale. Prin acte normative, majori-
tatea obiectivelor reformei au fost modifi-
cate, reformulate substanţial sau înlocuite 
cu altele, fiind, în unele cazuri, mai ambiţi-
oase decât cele din Strategia de reformă a 
administraţiei publice centrale. 

În 2010, un grup independent de experţi 
a lansat raportul „Evaluarea performanţe-
lor implementării Strategiei de reformă a 
administraţiei publice centrale în Repu-
blica Moldova”, punând în evidenţă rezul-
tatele, succesele şi insuccesele reformei 
administrației publice centrale în perioada 
2006-2008 şi, parţial, în anul 2009. Rapor-
tul a concluzionat că „obiectivele Strategiei 
au fost atinse parţial, iar impactul acţiuni-
lor realizate asupra administraţiei publice 
centrale a fost unul moderat” [2, p.10]. Ra-
portul care a evaluat performanțele refor-
mei administraţiei publice centrale în peri-
oada octombrie 2009 – noiembrie 2010 a 
constatat, că obiectivele reformei stabilite 
pentru perioada de analiză au fost atinse 
„parţial”, iar impactul acţiunilor realizate 
asupra organizării şi funcţionării autorită-
ţilor administraţiei publice centrale poa-
te fi apreciat cu calificativul „satisfăcător”. 
Totodată, abordările privind conţinutul şi 
modul de implementare a reformei admi-
nistraţiei publice centrale au fost, în mare 
parte, diferite de cele anterioare, fiind de-
terminate de obiectivele partidelor politi-
ce care au format alianţa de guvernare în 
toamna anului 2009, precum şi de viziunile 
acestora privind sistemul de administraţie 
publică centrală. Astfel, Strategia de refor-
mă a administraţiei publice centrale nu 
a fost un document strategic de referinţă 
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pentru reforma administraţiei publice cen-
trale [15, p.11]. 

În anul 2016 reforma administrației pu-
blice revine în vizorul clasei politice, astfel 
încât este adoptat un nou document de po-
litici, Strategia privind reforma administrației 
publice pentru anii 2016-2020 [3], în vede-
rea implementării angajamentelor asuma-
te prin Acordul de Asociere între Republica 
Moldova şi Uniunea Europeană, Obiectivele 
de Dezvoltare Durabilă, Strategia Naţională 
de Dezvoltare „Moldova 2020”, Strategia na-
ţională de descentralizare. Strategia privind 
reforma administrației publice pentru anii 
2016-2020 a calificat efectele ciclului pre-
cedent de reformă a administraţiei publi-
ce (2005-2016) drept infime, precizând că 
doar unele aspecte ce ţin de reorganizarea 
structurii Guvernului, reformarea serviciu-
lui public, managementul financiar şi efi-
cientizarea procesului decizional au fost 
realizate. Necesitatea relansării reformei 
administrației publice a fost determinată 
de faptul că până în anul 2010 moderniza-
rea administraţiei publice a ţinut aproape 
exclusiv de mecanismele interne ale Guver-
nului la nivel central. Noul document de po-
litici îşi propune  extinderea componentelor 
reformei asupra administraţiei publice loca-
le, ale cărei capacităţi în domeniu necesită 
a fi consolidate. În comparaţie cu ciclul de 
reformare anterior, Strategia se vrea axată 
mai mult pe cetăţean (reformele nu mai sunt 
axate exclusiv pe funcţionarea internă a bi-
rocraţiei, ci au scopul să eficientizeze modul 
de acordare a serviciilor de către adminis-
traţie cetăţenilor, inclusiv aspectele ce ţin 
de amplasare, cost, viteză şi satisfacţia clien-
ţilor; mai cuprinzătoare (nu se limitează doar 
la autorităţile publice centrale, ci vizează şi 
autorităţile publice locale); mai coordonată  
(procesul de monitorizare şi supraveghere 
la nivel central se axează pe priorităţile şi si-
nergia între domenii şi presupune termene 
mai stricte şi indicatori verificabili) [3].

Unul dintre termenii-cheie frecvent uti-

lizat atât în textul Strategiei de reformă a 
administrației publice centrale, cât şi a Stra-
tegiei privind reforma administrației publice 
pentru anii 2016-2020 este „eficientizarea 
administrației publice”.  Însă nu găsim o de-
finire a acestei noțiuni în documentele de 
politici menționate, în afară de specificarea, 
că este necesară eficientizarea activităţii ad-
ministraţiei publice prin corelarea costurilor 
acesteia cu capacitatea de a produce rezul-
tate calitative [3]. 

În literatura de specialitate eficienţa ad-
ministraţiei publice este definită ca cora-
portul dintre realizarea scopurilor sociale 
stabilite şi rezultatele obținute, iar pe de altă 
parte, coraportul  rezultatelor şi resurselor 
publice utilizate. Administrarea eficientă 
este activitatea cu cele mai bune rezultate 
posibile pentru satisfacerea necesităţilor şi 
intereselor sociale în condiţiile reglemen-
tării resurselor statului. Astfel, categoria de 
„eficienţă a administraţiei publice” se deter-
mină prin noţiunile: „scopuri sociale”, „rezul-
tate”, „necesităţi şi interese sociale”. Fiecare 
dintre aceste noţiuni reflectă caracteristi-
cile specifice ale administraţiei publice cu 
aspect politic. „Scopuri sociale”, în ultimă 
instanţă, sunt scopuri politice; „rezultate” 
- servicii, procese, informaţii ce ţin de sati-
sfacerea necesităţilor şi intereselor sociale 
(exprimate în politica statului); „resursele 
publice” - capitalul economic, social, politic, 
ideologic şi informaţional reglementat de 
stat. [4, p. 24].

O abordare teoretică importantă este 
cea privind eficiența administrației publice, 
care poate fi susținută prin standardizare, 
control şi printr-un management ştiințific 
aplicat (standardizarea a reprezentat punc-
tul central al activității administrației publi-
ce, până în anii `40 ai sec. XX). După 1940, 
eficiența administrației publice începe să 
fie evaluată, pe scară largă, cu ajutorul teh-
nicilor şi modelelor matematice. Astfel, un 
model de referință în domeniu este Modelul 
utilității aşteptate subiective (MUAS) elaborat 
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de Herbert Simon (laureat al premiului No-
bel în anul 1978 pentru analiza proceselor 
de decizie în organizațiile economice), care 
defineşte condițiile optime care pot justifi-
ca perfect eficiența administrației publice, 
care funcționează în condiții de incertitu-
dine şi dependență față de factorii politici 
decizionali [5].

Urmărindu-se asigurarea unui anumit 
nivel de eficiență a activității administrației 
publice, trebuie să se pornească de la urmă-
toarele premise:

- resursele cheltuite trebuie să-şi găseas-
că cea mai bună întrebuințare; 

- să răspundă unor nevoi pe termen lung, 
adaptându-se rapid noilor condiții.

În aceeaşi ordine de idei, eficiența admi-
nistraţiei publice poate fi determinată de o 
manieră subiectivă, stabilind un raport între 
cheltuielile pe care ea le generează şi calita-
tea subiectivă. Calitatea subiectivă a autori-
tăţilor publice reprezintă un indice care se 
compune din scorurile înregistrate în ceea 
ce priveşte birocraţia, transparenţa, eficaci-
tatea şi corupţia. Acest indice compozit este 
pus în relaţie cu cheltuielile publice destina-
te „serviciilor publice generale” pe locuitor 
[6, p.125].

Prin noile forme de management apli-
cate şi principiile inovatoare pe care se pro-
movează, administrația publică a evoluat 
în mod constant şi permanent, devenind o 
formă dinamică de guvernare. În prezent, 
statele dezvoltate se caracterizează printr-o 
administrație publică puternică, ce contri-
buie la creşterea nivelului general al bunăs-
tării sociale.

Ineficiența administrației publice gene-
rează corupție şi prezența economiei te-
nebre, sărăcie şi subdezvoltare. Țările care 
prezintă un sector public ineficient pot 
apela la politici de reformare, fapt ce poa-
te conduce la creşterea calității bunurilor 
şi serviciilor publice (de ex., prin introdu-
cerea concurenței în furnizarea serviciilor, 
prin concesionarea dezvoltării infrastruc-

turii, privatizarea parțială, alocarea unor 
fonduri sporite învățământului, sănătății 
etc.). În prezent, se consideră că un sec-
tor public modern este cel care furnizează 
oportunități pentru informarea inovati-
vă şi tehnologia informației, accelerează 
performanțele strategice şi cele ale resurse-
lor umane, permițând administrației să per-
formeze eficient, pentru creşterea nivelului 
de trai.

Calitatea administrației publice repre-
zintă un motor important al competitivității 
naționale. Condițiile necesare unei 
administrații publice eficiente sunt: 

- orientarea către performanță;
- orientarea către servicii şi produse de 

calitate; 
- reorganizarea şi adaptarea instituțională; 
- un management eficient al resurselor 

umane; 
- inovarea tehnicilor şi metodelor de gu-

vernare, inclusiv guvernarea electronică [7, 
p. 28]. 

Problema eficienței administrației publi-
ce este o preocupare la nivel global. Astfel, 
de peste două decenii, studiul „Worldwide 
governance indicators” al  Băncii Mondiale 
indexează pentru 212 țări şase dimensiuni 
ale guvernării: democrație participativă şi 
libertatea de expresie, stabilitatea politică 
şi absența violenței, eficiența guvernării, 
calitatea reglementărilor, supremația legii şi 
controlul corupției. Un indice cu o valoare 
ridicată la o anumită categorie corespun-
de unei evaluări pozitive. Indicatorii reflec-
tă opinia sectorului privat, a celui public, a 
experților din organizațiile nonguverna-
mentale şi a cetățenilor. Orice categorie 
este evaluată în funcție de scorul de guver-
nare pentru acea categorie, care variază de 
la -2,5 la +2,5. Procentele pentru fiecare ca-
tegorie în parte arată cât la sută din cele 212 
țări monitorizate de Banca Mondială au un 
scor mai mic decât țara în cauză la respecti-
vul indicator.  „Eficiența guvernării” în Repu-
blica Moldova înregistrează o îmbunătățire, 
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dar rămâne cu punctaj negativ, de la - 0,79 
(în 2006 când demarează reforma APC) la - 
0,62 (2016). Republica Moldova s-a clasat, în 
2016, potrivit acestui raport, mai bine decât 
29,8% dintre țările evaluate. Țara noastră a 
înregistrat cel mai bun scor în 1996, când 
a avut - 0,22, iar pe cel mai mic - în 2004 
(-0,87).     Republica Moldova se clasează la 
indicele eficiența guvernării, conform ra-
portului din 2016, mai prost decât Ucraina, 
România, Bulgaria, care la această categorie 
au  un scor mai bun [8]. 

Prin urmare, situația la capitolul eficiența 
guvernării din Republica Moldova este în-
grijorătoare, iar amânarea luării unor decizii 
clare a dus la adâncirea problemelor. În acest 
context, sunt necesare eforturi susținute 
pentru a spori eficiența administrației pu-
blice.  Indicatorul care măsoară eficiența 
administrației publice surprinde diverse as-
pecte ale acesteia, precum:

- calitatea serviciilor publice; 
- calitatea funcției publice şi gradul de 

independență față de presiunile politice;
- calitatea formulării politicilor publice;
- calitatea managementului financiar;
- credibilitatea angajamentului luat de 

guvern de a implementa politicile adoptate 
[9, p. 6]. 

În Republica Moldova administrația pu-
blică prezintă performanțe relativ reduse: 
transparență decizională şi responsabilita-
te redusă, capacitate administrativă insufi-
cientă, calitate redusă a prestării serviciilor 
publice, gestionarea ineficientă a resurselor 
publice, aceşti indicatori fiind corelați direct 
cu politicile publice de calitate. La aceasta 
se mai adaugă şi percepția negativă pe care 
cetățenii o au asupra calității instituțiilor pu-
blice, asupra serviciilor oferite şi, în general, 
asupra politicilor publice şi factorului poli-
tic. 

Deşi a fost formulată o viziune pentru 
reformarea administrației publice care pre-
vede că în anul 2020 administraţia publi-
că din Republica Moldova va fi eficientă, 

eficace şi responsabilă la toate nivelurile, 
devenind, astfel, un catalizator important 
al dezvoltării continue şi durabile a ţării, 
administrația publică se confruntă în con-
tinuare cu un grad ridicat de politizare, 
decizii politice în funcție de circumstanțe 
şi lipsa unei aprecieri a analizei de politici 
publice, importanța exagerată acordată 
procedurilor în detrimentul conținutului, 
lipsa prioritizării şi resurselor bugetare alo-
cate fără criterii de performanță sau siste-
me de control depăşite pentru gestionarea 
resurselor umane şi a bugetelor. Reforma 
administrației publice centrale demarată în 
2006 a avut un impact limitat la nivel siste-
mic. Astfel, componenta care viza procesul 
decizional şi anume sporirea capacităţii de 
elaborare a documentelor de politici sec-
toriale, de analiză şi monitorizare a imple-
mentării acestora nu s-a soldat cu finalități 
durabile, astfel încât a fost reluată în cadrul 
noii Strategii privind reforma administrației 
publice [3] sub denumirea de Elaborarea şi 
coordonarea politicilor publice. La acest capi-
tol se observă preferința pentru abordarea 
legalistă în detrimentul celei de politici pu-
blice. Cadrul instituțional şi formal pentru 
elaborarea şi coordonarea politicilor publi-
ce a fost creat, dar nu a funcționat la para-
metrii aşteptați. Documentele de politici 
publice, concepțiile, strategiile, programele, 
planurile nu au ajuns  să joace rolul de in-
strument de luare a deciziei. În cel mai bun 
caz, documentele de politici publice au ser-
vit drept fundamentare pentru decizii deja 
adoptate. Nu a existat o cerere reală din 
partea decidenților politici pentru o analiză 
structurată şi fundamentarea intervențiilor 
publice. În acest sens considerăm că prin-
cipalele probleme au fost determinate de 
faptul că:

- Direcţia generală coordonarea politici-
lor, asistenţei externe şi reforma administra-
ţiei publice centrale din cadrul Cancelariei 
de Stat a monopolizat procesul de coordo-
nare a politicilor publice, limitând mandatul 
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de coordonare practică a politicilor pentru 
Comitetul interministerial pentru planifica-
re strategică;

- abordarea legalistă a administrației pu-
blice cu un impact negativ asupra utilizării 
documentelor de politici şi simplificării pro-
cesului de luare a deciziilor;

- deciziile în funcție de condițiile de 
moment afectează nevoia şi cererea 
funcționarilor publici de conducere de nivel 
superior pentru analiza politicilor;

- cooperare limitată între personalul nu-
mit pe criterii tehnice şi cel numit pe criterii 
politice (întrevăzându-se o predominanță a 
deciziilor dominate de considerente strict 
politice în detrimentul celor tehnice, pe 
baza unei analize de politici publice).

Eficiența redusă a administrației publi-
ce din Republica Moldova este generată 
şi de măsurile haotice de consolidare a 
capacității administrative care nu au un im-
pact serios asupra sistemului administrației 
publice. În acest sens intervențiile de for-
mare a personalului au un succes limitat 
dacă nu sunt corelate cu dezvoltarea sau 
îmbunătățirea sistemelor, proceselor şi pro-
cedurilor de management. Pentru a răspun-
de rigorilor actuale, orice funcţionar public 
trebuie să deţină cunoştinţe, care acoperă 
o serie de subiecte, de la etică profesiona-
lă şi transparenţă în administraţia publică, 
planificare strategică, elaborarea şi eva-
luarea politicilor publice, managementul 
proiectelor până la managementul conflic-
telor, managementul timpului şi negocie-
re. Autoritățile publice trebuie să acorde o 
atenție deosebită pregătirii personalului 
propriu şi adaptării, din punct de vedere 
instituțional şi uman, la schimbările foarte 
rapide ce au loc în societate. În acest con-
text, formarea continuă a personalului din 
cadrul autorităților administrației publice 
reprezintă un element definitoriu în conso-
lidarea capacității instituționale şi eficien-
tizarea administrației publice. Dezvoltarea 
abilităților şi competențelor profesionale 

ale funcționarilor din administrația publi-
că vin să determine în mod semnificativ 
performanța unei instituții publice şi capa-
citatea instituțională a acesteia.

Formarea profesională a funcţionarilor 
publici se defineşte ca fiind un proces pla-
nificat de modificare a atitudinilor, compor-
tamentului sau a cunoştinţelor şi deprinde-
rilor angajaţilor din instituţiile publice, care 
are drept scop dezvoltarea abilităţilor profe-
sionale individuale pentru a satisface nevoi-
le prezente şi viitoare ale autorității publice. 
Din punctul de vedere al scopului urmărit, 
considerăm că obiectivele formării profe-
sionale rezidă în următoarele: contribuie 
la dezvoltarea abilităţilor, cunoştinţelor şi 
deprinderilor individuale ale funcţionarilor 
publici; contribuie la satisfacerea necesită-
ţilor curente şi viitoare ale organizaţiei în 
domeniul resurselor umane şi de personal; 
contribuie la creşterea eficienţei şi eficacită-
ţii activităţilor din cadrul instituţiilor publice 
şi implicit la creşterea performanţelor insti-
tuţiei.

Din punctul de vedere al formei de des-
făşurare, formarea profesională poate fi re-
alizată prin  programe de formare alcătuite 
ca urmare a efectuării unor studii  aprofun-
date de evaluare a necesitaților de training, 
evaluarea minuțioasă atât a calității instru-
irii, cât şi a instructorilor, a materialelor di-
dactice, a relevanței programelor propuse, 
ceea ce va asigura îmbunătățirea calității 
acestora. Schimbarea depinde, în primul 
rând, de competenţele oamenilor care fac 
administraţiile publice să fie transparen-
te, responsabile şi în serviciul cetăţenilor, 
şi toate acestea depind, la rândul lor, de 
atenţia acordată formării şi perfecţionării 
profesionale a resurselor umane din admi-
nistraţia publică. Formarea trebuie să con-
stituie un instrument esenţial de punere în 
practică a reformei administraţiei publice în 
special, a întregului proces socioeconomic 
de reformă, în general. 

În acelaşi timp, una dintre problemele 
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care afectează direct eficiența administrației 
publice este gradul de politizare a 
administrației. Politizarea este definită ca 
fiind „o acţiune prin care se acordă o semni-
ficaţie politică unei situaţii lipsite de această 
caracteristică; este o practică abuzivă de a 
atribui un caracter politic fenomenelor ce 
nu comportă un asemenea caracter” [10, p. 
358]. Politizarea administrației publice a re-
prezentat un subiect sensibil în orice sistem 
administrativ modern. Astfel, se consideră 
că este acceptat un anumit nivel de implica-
re a politicului în administraţia publică, cu 
condiţia să nu fie compromisă selecţia func-
ţionarilor publici pe baza meritului şi a com-
petenţei. O altă opinie susţine că politizarea 
se poate realiza prin selecţia funcţionarilor 
publici pe criterii politice datorită loialităţii 
faţă de un anumit partid politic, însă există 
posibilitatea ca această problemă să varie-
ze, iar selecţia să se realizeze în funcţie de 
aderenţa la o anumită politică, viziune sau 
program. Un al treilea punct de vedere sus-
ţine că modul în care criteriile politice sunt 
angajate poate conta pentru performanţa 
sistemului administrativ [11, p. 3], astfel, 
dacă este sprijinit sistemul de merit şi sunt 
înlăturaţi din administraţia publică angajaţii 
vechi, cu o vedere îngustă, inflexibili, în de-
trimentul persoanelor afiliate politic, acest 
lucru nu poate fi considerat o chestiune 
dăunătoare democraţiei sau administraţi-
ei publice. Politizarea mai poate semnifica 
faptul că funcţionarii publici preiau anu-
mite sarcini care în mod formal ar putea fi 
considerate ca fiind politice sau că utiliza-
rea criteriului politic poate fi mai important 
pentru garantarea sau asigurarea valorilor 
democratice în guvernare decât folosirea 
criteriului convenţional, de merit [11, p.3]. 

Există câteva efecte negative ale politiză-
rii funcţiei publice, astfel, competenţa este 
prima criticată şi se constată că funcţionarii 
publici aflaţi în funcţii de conducere acordă 
o importanţă deosebită relaţiei cu superio-
rii, care cel mai frecvent sunt miniştri sau se-

cretari de stat şi nu privesc spre baza ierar-
hiei [12, p. 161]. O altă critică adusă relaţiei 
dintre sfera politică şi administraţia publică 
e partizanatul, întrucât funcţionarii publici 
susţin politicile guvernanţilor şi nu sprijină 
inovaţia şi creativitatea, în administraţia pu-
blică creându-se mereu o castă a celor care 
împărtăşesc aceleaşi filozofii şi în funcţia 
publică sunt promovate şi selectate per-
soanele care nu provoacă conflicte şi susţin 
partidul aflat la guvernare [12, p.163-164]. 
„Lipsa de transparenţă în activitate, secreto-
mania administraţiei şi,  în special, a vârfu-
lui puterii executive” [12, p.164] reprezintă 
o altă critică invocată în acest context şi ar 
putea fi atenuată prin depolitizarea funcţi-
ei publice, întrucât este de la sine înțeles că 
acest factor reprezintă un impediment pen-
tru o adevărată democraţie.

Noţiunea de „politizare a administraţiei 
publice” are un înţeles bivalent; ea trimite 
fie la un fenomen în desfăşurare, de impreg-
nare a structurilor administraţiei publice cu 
persoane „vasalizate” politic ori de subordo-
nare a acţiunii administrative voinţei unui 
anumit partid politic sau unei alianţe po-
litice care, într-un fel sau altul, şi-a asumat 
exerciţiul guvernării, fie la o realitate deja 
existentă, de aservire a aparatului admi-
nistraţiei publice unei formaţiuni politice 
determinate ori unei structuri de valoare 
egală. În acest din urmă caz, nu mai vorbim 
despre o administraţie în interesul unei co-
lectivităţi date, ci în interesul unui partid 
politic, iar loialitatea funcţionarilor publici 
– pe care aceştia o datorează, în principiu, 
statului – ajunge să fie pusă în slujba re-
spectivului partid [13]. 

Încercarea de a depolitiza administrația 
publică din Republica Moldova nu poate fi 
făcută în lipsa analizei mediului politic din 
ultimii 20 de ani. Programele partidelor 
în acest domeniu au fost şi sunt blocate la 
nivelul unor generalități precum „crearea 
unui corp profesionist de funcționari pu-
blici”. Principala presiune pentru schimbare 
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a venit din partea partenerilor de dezvol-
tare. Depolitizarea activității ministerelor, 
caracterul tehnocrat al secretarilor de stat, 
accentul pe alegerea acestora prin concurs 
public au reprezentat  laitmotivul de bază al 
restructurării administraţiei publice centrale 
de specialitate. Accentul pe independența 
de politic a viitorilor secretari de stat a fost 
la baza promovării necesității reformei de 
reorganizare a Guvernului. În nota informa-
tivă la proiectul Legii cu privire la Guvern se 
regăseşte ideea depolitizării – „delimitarea 
clară a funcțiilor politice de cele de adminis-
trare, exercitate de către miniştri, cu transfe-
rarea ulterioară a funcțiilor de administrare 
în competența exclusivă a secretarilor de 
stat, astfel consolidând instituția secretari-
lor de stat” [14].  

O politizare excesivă duce la o slăbire a 
gradului de competenţă în administrație, 
a gradului de responsabilitate şi de efi-
cienţă.  Managementul resurselor uma-
ne, indiferent cât de mult este adaptat şi 
îmbunătățit, indiferent câte proceduri de 
recrutare, retenție sau recompensare a 
performanței se aplică, are rezultate limi-
tate în lipsa responsabilității reale. Când 
deciziile sunt luate aproape în totalitate 
de politicieni, iar înalții funcționari publici, 
care în teorie ar trebui să fie profesioniştii 
sistemului care să ghideze şi să consilieze 
decidenții politici, sunt în marea lor majo-

ritate numiți temporar, tocmai pentru a pu-
tea fi schimbați mai uşor, atunci o politică 
reală de management a resurselor umane 
în administrația publică este, practic, o uto-
pie [9, p. 8]. 

O evaluare atentă a realizărilor anterioa-
re ale reformei administrației publice din 
Republica Moldova din 2006 până în pre-
zent ne conduce spre formularea câtorva 
concluzii: 

- s-a acordat o importanţă exagerată 
procedurilor, cum ar fi elaborarea de regula-
mente, norme, în detrimentul conținutului;

- resursele bugetare au fost dispersate 
spre mai multe domenii de politici publice, 
fără a le prioritiza pe cele mai importante;

- lipsa transparenței rezultatelor obţinu-
te;

- lipsa unei viziuni unitare asupra unui 
sistem coerent al administrației publi-
ce, care să stimuleze stabilitatea, cariera 
funcționarilor publici şi performanța.

În concluzie, asigurarea unui anumit ni-
vel de eficiență a activității administrației 
publice trebuie să se pornească de la urmă-
toarele premise: resursele cheltuite trebuie 
să-şi găsească cea mai bună întrebuințare, 
să răspundă unor nevoi pe termen lung, să 
fie consolidată capacitatea administrativă, 
capacitatea de analiză, monitorizare şi eva-
luare a politicilor publice, să fie depolitizată 
funcția publică. 
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SUMMARY
This article analyzes the public administration through three dimensions: political, social and legal. 

Public administration is an interdisciplinary field and, for the exercise of its functions, interacts practically 
with all elements of the social system. Lately, there is a growing debate about the division the   adminis-
tration  from  politics: it is argued that public administration is not a profession: that public administrati-
on and management are in fact the same. In this context, the subject under examination is current and 
the author has the purpose to examine the distinctive features of public administration.

The results of the researches show the multidimensional character of the public administration, thus 
highlighting the factors that determine the efficiency of the administration.

Keywords: public administration, private administration, government, politics, public interest, orga-
nization. 

REZUMAT
Acest articol analizează administrația publică prin prisma a  trei dimensiuni: politică, socială şi ju-

ridică. Administraţia publică este un domeniu interdisciplinar şi pentru exercitarea funcţiilor sale inter-
acţionează, practic, cu toate elementele sistemului social. În ultimul timp, se discută tot mai pronunţat 
pentru divizarea politicului de administrare,  se pledează că administraţia publică nu este o profesie, că 
administrația publică şi managementul sunt, de fapt, identice. În acest context, subiectul cercetat este ac-
tual, iar autorul şi-a propus ca scop examinarea trăsăturilor distinctive ale administraţiei publice.  Rezul-
tatele cercetărilor efectuate demonstrează caracterul multidimensional al administraţiei publice, astfel 
evidențiind factorii ce determină eficiența administrației.

Cuvinte-cheie: administraţie publică, administraţie privată,  guvern,  politică, interes public.

În ştiinţele sociale cu noţiunea de admi-
nistraţie este numită orice organizaţie mare  
de angajaţi profesionali, a căror responsabili-
tate de bază constă în realizarea politicii ce-
lor ce iau decizii [ 2, p. 98-107]. Administraţia 
este un sistem raţional sau o structura orga-
nizată, destinată îndeplinirii calificate şi efici-
ente a politicii publice şi care dispune de o 
putere ierarhică strict determinată. În sensul 
îngust al cuvântului, administrare înseamnă 
activitatea profesională a funcţionarilor de 

stat, direcţionată spre realizarea deciziilor 
luate de conducere. În sensul larg, adminis-
trare nu este numai activitatea profesională 
a funcţionarilor, dar şi întreg sistemul de in-
stituţii cu o ierarhie strictă, prin intermediul 
cărora responsabilitatea pentru îndeplinirea 
deciziilor se realizează de sus în jos.  Astfel, 
administrarea reprezintă procesul de condu-
cere de un nivel mai înalt şi complex decât 
managementul,  la general, şi managemen-
tul public, în special. Administrarea este în-
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dreptată, în fond, la elaborarea şi stabilirea 
scopurilor mari şi de perspectivă  (ale organi-
zaţiilor, ramurilor, regiunilor, statului), iar ma-
nagementul  este îndreptat spre realizarea 
obiectivelor stabilite şi identificarea căilor şi 
soluţiilor optimale de atingere a acestora.

Charles Debbasch  menţionează în lucra-
rea „Science Administrative” că administraţia 
publică este ,,aparatul de gestiune a proble-
melor publice”. Ea este constituită din ansam-
blul serviciilor publice a căror bună desfăşu-
rare permite realizarea obiectivelor definite 
de puterea politică [4].  Ea constituie, de ase-
menea, organizarea care se dă oricărui grup 
social evoluat, instrumentul de coeziune şi 
de coordonare indispensabilă, fără de care 
societatea se dezintegrează.

Este simplu a defini administraţia publică 
dacă ne limitam la o definire simplă. În acest 
context, administrația publică este guvernul 
în acțiune – managementul afacerilor publice 
sau implementarea politicilor publice. Aceas-
tă definiție, deşi  este corectă,  nu este com-
plexă pentru misiunea importantă pe care o 
are administrația publică în sistemul social. 
Pentru a cunoaşte administrația publică, este 
foarte important de a o defini cât mai larg.  
Astfel, este posibil să-i explorezi bogăția şi 
subtilitatea, să-i savurezi semnificația istorică 
şi aplicarea universală, precum şi dezvoltarea 
contemporană a acesteia.  Administrația pu-
blică este atât de vastă încât nu există nicio 
modalitate de a o cuprinde într-o singură 
definiție. Astfel, Jay M. Shafritz şi E.W. Russell  
au dat mai multe definiții administrației pu-
blice şi le-au grupat în patru categorii: poli-
tică, juridică, managerială şi profesională [5, 
p. 145-160]. 

În rândurile ce urmează venim cu analize 
care, în opinia noastră, demonstrează carac-
terul multidimensional al administraţiei pu-
blice. 

Dimensiunea politică a administrației 
publice. Administrația publică nu poate exis-
ta în afara contextului politic. Acest context 
o face să fie publică, o face să fie diferită de 
administraţia privată. 

Administraţia publică este, prin însăşi na-
tura sa, din sistemul de valori dominante, din 
puterea politică. Acest sistem de valori este şi 
cel care fixează administraţiei publice scopu-
rile şi mijloacele pe care trebuie să le utilizeze 
pentru a le atinge.

În literatura de specialitate se menţionea-
ză că administraţia publică este permanent 
plasată sub nivelul politic, subliniindu-se că, 
în sfera administraţiei publice, deasupra in-
stituţiilor administrative  există instituţii poli-
tice, care facilitează existenţa statului şi sati-
sfacerea nevoilor comune ale colectivităţii în 
conformitate cu deciziile instituţiilor politice. 
Activitățile sectorului public nu pot fi înțelese 
şi evaluate în afara contextului politic, a cul-
turii politice. Factor determinant  al atitudi-
nilor comunității față de calitatea şi vigoarea 
instituțiilor lor guvernamentale este cultura 
politică a zonei geografice în cauză. Astfel, uni-
ca modalitate de a explica varietățile extreme 
în  birocrațiile publice  este examinarea  con-
textului cultural al  cadrului lor jurisdicțional. 
Calitatea şi stilul  activităților birocratice 
sunt determinate  crucial de voința politică a 
comunității. Ele determină valorile şi resurse-
le de a fi aplicate  pentru  problemele publice 
apărute. Voința politică facilitează stabilirea 
obligațiunilor cetățenilor şi tot ea stabileşte 
limita activităților  în care un funcționar poate 
participa.  Parte componentă a culturii exter-
ne a organizațiilor publice sunt valorile cultu-
rale. Astfel, procesul decizional în organizațiile 
publice este filtrat prin sistemul de valori exis-
tent în aria geografică dată.

Administrația publică este ceea ce face 
Guvernul. În întreaga lume angajații guver-
namentali fac lucruri care afectează viața 
de zi cu zi a cetățenilor.  Aceste lucruri vari-
ază de la lucruri  eroice  la cele lumeşti.  De 
obicei, aceste eforturi sunt benefice, une-
ori  însă   ele  nu sunt tocmai  benefice. De 
cele mai multe ori, în cele mai multe țări, 
administratorii publici tind spre businessul 
public,  de exemplu: ei construiesc poduri 
şi autostrăzi, colectează deşeuri şi sting in-
cendii, strâng zăpada   şi oferă servicii pen-
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tru păturile social vulnerabile.  
Administrația publică este totalitatea 

activităților birocraților lumii, indiferent dacă 
aceste activități sunt realizate în mod legal sau 
ilegal, competent sau incompetent.

Administrația publică acționează direct şi 
indirect. Direct - atunci când angajații guver-
namentali oferă diverse  servicii populației, 
cum ar fi asigurarea cu apă şi canalizare, ser-
viciile poştale, serviciile ipotecare. Indirect 
acționează atunci când guvernul contrac-
tează agenți privați să ofere servicii de cali-
tate cetățenilor. În prezent, în toată lumea, 
se atestă o tendință sporită de privatizare  a 
funcțiilor guvernamentale. Această tendință 
s-a consolidat prin creşterea sectorului non-
profit, care primeşte o mare parte din fonduri 
din contractele guvernamentale – în special 
pentru serviciile sociale şi cercetare. Dar este 
important să menționăm,  că privatizarea nu 
a redus valoarea totală a administrației publi-
ce, ci a forțat-o să ia diferite forme. 

Analistul politic E. S. Savas (1982) identi-
fică în lucrarea „Privatizing the Public Sector: 
How to Shrink Government” patru avantaje  
ale guvernului în rezultatul privatizării [8]: 

1. „Diminuarea  încărcăturii sarcinii” gu-
vernului. Se referă la eliberarea guvernului 
de la furnizarea bunurilor şi serviciilor publi-
ce   permițând ca acestea să fie livrate  de sec-
torul privat sau de aranjamente voluntare.

2. Existența unui sistem alternativ de livra-
re a serviciilor şi bunurilor.

3. Impunerea taxelor pentru utilizarea bu-
nurilor şi serviciilor, astfel asigurând creşterea 
bugetului.

4. Promovarea competiției şi minimaliza-
rea monopolului guvernului.

În acest context menţionăm că creşterea 
extensivă a naturii administrației publice, ra-
mificarea ei şi colaborarea cu sectorul privat 
şi nonprofit a dat un nou sens procesului de 
guvernare.   

Administrația publică este o etapă în Ciclul 
de elaborare a politicilor publice. Guvernele 
sunt într-o constantă dilemă tot timpul să 
facă sau să nu facă. Şi orice ele ar face sau 

nu ar face este politică publică. Toate deci-
ziile (inclusiv deciziile de a nu lua o decizie) 
sunt luate de cei care controlează puterea 
politică şi implementate de ofițerii admi-
nistrativi ai birocrației. Astfel, politica publi-
că şi administrația publică sunt două părți 
ale aceleiaşi monede. Una decide, cealaltă 
îndeplineşte. Ele nu pot fi separate, deoarece 
o parte nu poate exista fără cealaltă. Dar, de-
oarece   elaborarea politicilor este un proces 
continuu, el nu poate să finalizeze cu imple-
mentarea. Atunci când guvernul face ceva, 
criticii îi vor propune modalități de a face 
aceasta mai bine. Acest feedback poate fi in-
formal – de la reclamațiile cetățenilor până la 
investigațiile jurnalistice  sau pot lua forma 
unei agenții de evaluare. În orice caz, noile 
decizii trebuie să fie făcute chiar dacă decizia 
este de a evita luarea deciziei.

Administrația publică implementează inte-
resele publice. Interesul public este eticheta 
universală în care actorii politici încadrează 
politicile şi programele pentru care ei ple-
dează.  

Administrația publică face în mod colectiv 
ceea ce nu se poate face atât de bine individual. 
Abraham Lincoln spunea: „...Obiectivul legi-
tim al  guvernării este să facă pentru comu-
nitatea de oameni, indiferent de ce necesități 
au nevoie de a fi făcute, dar nu le pot face cu 
capacitățile individuale, sau le fac, dar nu atât 
de bine” .  Astfel, administrația publică este 
manifestarea matură a spiritului comunității, 
care a început cu servicii voluntare (aşa ca 
protecții antiincendiare sau protecția oame-
nilor săraci) care au  devenit instituționalizate,  
fiindcă  oamenii au   preferat de a plăti impo-
zite pentru a li se acorda servicii de calitate. 
Astfel, o activitate de voluntariat în timp poa-
te deveni o funcție guvernamentală. Comuni-
carea avansată din secolul al XXI-lea a gene-
rat o revoluție de aşteptări ale populației  din 
partea administrației publice. Populația din 
țările tradițional sărace îşi dau seama cât de 
săraci sunt în raport cu statele industrializate, 
iar cetățenii din statele bogate beneficiază de 
programele pentru care ei plătesc din ce în 
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ce mai mult. Toți noi  aşteptăm de la angajații 
guvernamentali soluții reale şi eficiente în 
soluționarea problemelor atât cotidiene cât 
şi în situații de criză.  În acest context, volun-
tarii ar putea îndeplini sarcini uşoare, cum ar 
fi îngrijirea bolnavilor din spitalele locale, dar 
numai profesioniştii cu o înaltă pregătire în 
domeniul serviciului public ar putea face față 
cerințelor reale ale unei comunități. Iată de 
ce organizarea administrației publice a fost şi 
este creată pentru a face ceea ce cetățenii nu 
pot face sau  nu pot face atât  de  bine. 

 Dimensiunea  legală a administrației 
publice. Deoarece administrația publică este 
ceea ce face statul, ea este creată şi imple-
mentată prin intermediul unui instrument 
de drept. De aceea, administrația publică este 
dreptul în acțiune. Administrația publică este 
în mod inerent executarea dreptului public. 
Orice aplicare a unei legi generale necesi-
tă un act de administrare. Administrarea nu 
poate exista fără un fundament legal.

Administrația publică înseamnă reglemen-
tare. Guvernul spune cetățenilor şi între-
prinderilor ce pot   face şi ce nu pot face. Re-
glementarea este una dintre cele mai vechi 
funcții ale Guvernului. Codul lui Hammurabi 
din  Babilonul antic propovăduia că zidarul, 
care a construit o casă ce s-a prăbuşit şi a 
ucis deținutul, să fie condamnat la pedeap-
sa cu moartea. Deşi nu există un cod modern 
în domeniul construcției, acesta s-a dove-
dit a fi un mijloc eficient de reglementare a 
solidității casei.  La etapa actuală, reglemen-
tarea este atât de extinsă şi uneori banală în-
cât noi o simțim în fiecare zi şi o acceptăm 
fără să gândim. Viața noastră este guvernată 
sau interferată permanent de reglementări. 
Noi nu suntem născuți oficial până când nu 
avem certificat de naştere, mergem la şcoală 
până la o anumită vârstă – deci funcţionează 
o anumită reglementare, nu ne putem anga-
ja, în majoritatea  funcțiilor, dacă nu avem 
diplomă de licență   în domeniu – din nou 
este vorba de reglementare. În fine, omul nu  
poate  fi declarat oficial mort fără certificatul 
de deces. 

Reglementarea îşi are originea sa în 
legislație. Dar din moment ce legislația nu 
poate fi cuprinzătoare  totalmente cu privire 
la orice subiect, regulile sunt necesare pentru 
a aborda detaliile care nu au fost specificate 
în legea scrisă.  În acest context, autoritatea 
de reglementare este necesar să fie exerci-
tată de autoritățile administrației publice, 
care reprezintă puterea ce are forța deplină 
a legislației. 

Corneliu Manda consideră în  lucrarea 
„Administraţia publică locală  din România” 
[4],  că administraţia trebuie privită mai întâi 
din punct de vedere juridic, sens în care ea 
reprezintă o activitate - în sens material – sau 
un ansamblu de persoane şi de organe – în 
sens organic. Administraţia publică poate fi 
privită şi din punct de vedere sociologic, sens 
în care este considerată ca un sistem de orga-
nizare vastă şi complexă ce constituie un uni-
vers vizibil, având legile şi procedurile sale, 
mijloacele sale de constrângere, obiceiurile 
şi simbolurile sale, ca şi limbajul şi  mijloacele  
sale de comunicare.

Administrația publică este ,,generozitatea 
regelui”.  Este indiferent ce bunuri, servicii 
sau distincţii, decide să fie atribuite întot-
deauna autoritatea guvernamentală. Aceas-
ta a fost cea mai timpurie semnificație a 
administrației publice. Din moment ce totul 
era deținut de coroană, orice ar fi fost acordat 
nobililor sau țăranilor, era un cadou. În lumea 
modernă această versiune a semnificației 
administrației publice poate fi văzută în mo-
narhiile tradiționale şi  sistemele dictatoriale, 
unde spitalele, şcolile, parcurile sunt procla-
mate ca fiind date de către autocrați poporu-
lui recunoscător. De fapt, o variantă a acestei 
semnificații a administrației publice o putem 
întâlni  şi pe plăgile, des afişate pe clădirile 
publice sau podurile construite, indicând că 
acest edificiu a fost construit în timpul man-
datului de primar a lui Ion Vlas (de ex.).  

Dimensiunea managerială a 
administrației publice. Administrația pu-
blică interferează atât de mult cu manage-
mentul încât multe şcoli doctorale de ma-
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nagement (business sau administrare) sunt 
divizate în:  programe publice şi programe  
private. Baza legală a administrației publice 
îi permite să existe, dar fără aspectul mana-
gerial, nu atât de multe   activități şi rezultate 
pot fi realizate.

Administrația publică este funcția executivă 
a guvernului. În statele democratice, oricare ar 
fi ele - republici sau monarhii constituționale 
- sunt autoritățile administrației publice care 
pun în practică actele legislative ce repre-
zintă voința  populației.  Administrația pu-
blică modernă de orice nivel nu trebuie să 
stea şi să execute numai voința legiuitorului. 
Autoritățile administrației publice trebuie să 
concureze activ pentru a influența această 
voință şi să lupte pentru adoptarea progra-
melor solicitate de cetățeni să fie implemen-
tate în practică cât mai operativ. Deoarece 
aceasta poate conduce la o confruntare dra-
matică şi foarte mediatizată. Foarte des, o 
temă  de discuție în societate este următorul 
subiect: Ce face executivul? Luptă pentru o 
nouă legislație, luptă pentru bugetul anual, 
luptă pentru sau împotriva diferitelor  inte-
rese de grup? De obicei, însă  realitatea este 
mai puțin dramatică, fiindcă majoritatea exe-
cutivelor gestionează programele existente, 
facilitând rularea  birocrației. Acest lucru este, 
practic, invizibil pentru public, cu excepția 
când ceva merge greşit şi atunci începe me-
diatizarea de către mass-media.

Administrația publică este o specialitate de 
management. Managementul se referă atât 
la persoanele responsabile pentru condu-
cerea unei organizații cât şi la procesul de 
funcționare a acesteia – utilizarea numeroa-
selor resurse (umane, materiale, financiare) 
pentru atingerea scopului organizației. Ma-
nagerii de top iau decizii importante şi sunt 
responsabili pentru succesul în ansamblu al 
organizației. În administrația publică, mana-
geri  de top sunt întotdeauna liderii politici,  
dacă ei câştigă puterea prin alegere sau nu-
mire. 

Cea mai mare parte a funcționarilor din  
administrația publică se află la nivelul de 

mijloc al managementului, sunt responsabili 
pentru executarea politicilor top ale mana-
gementului şi pentru  realizarea activității de 
zi cu zi a organizațiilor. Aceste persoane dese-
ori au studii avansate în domenii generale, 
cum ar fi administrarea  publică sau  admi-
nistrarea businessului sau studii în astfel de 
domenii ca sănătatea publică, învățământul  
ş. a. Aceştia sunt oamenii care fac manage-
mentul  programelor guvernamentale. Ei 
au, de obicei, supervizori sau nivel superior 
de manageri care sunt  responsabili  pentru 
etapa finală de implementare a politicilor şi 
cărora le raportează. Aceşti manageri de mij-
loc constituie în mare parte specialitatea de 
management al administrației publice. 

Dimensiunea profesională a  
administrației publice. Una dintre 
satisfacțiile ocupațiilor în serviciul public 
este oportunitatea frecventă de a participa 
la analiza şi evaluarea programelor publice. 
Însă nu toți angajații  sectorului public sunt 
angajați  în dezbateri publice în domeniul 
poliției, legislației,  practicilor manageriale. 
Dar toți sunt interesați în activitatea pe care 
o prestează. Să examinăm, în acest context, 
administrația publică  ca o ocupație. 

Administrația publică este o categorie 
ocupațională. Aceasta este ceea ce angajații 
publici fac în toată lumea. Aceasta variază de 
la efectuarea unei operații pe creier până la 
măturatul străzilor. Cele mai multe persoane 
nu se autentifică,  în această largă categorie 
ocupațională, ca administratori publici.  Ei se 
identifică cu profesiile lor specifice (medic, 
inginer sau arhitect) şi meseriile (tâmplar, 
electrician, instalator). Deşi este adevărat că 
aceştia nu pot fi administratori, în sensul de 
a fi manageri, cu toate acestea ei sunt sluji-
torii publicului (în sensul furnizării serviciilor 
publice).  

Administrația publică este idealismul în 
acțiune. Mulți oameni vin în serviciul public 
pentru că sunt idealişti, ei cred în principiile 
nobile şi caută să avanseze aceste principii 
nobile. „Nobil” este cuvântul-cheie în acest 
context, deoarece, tradițional, nobilimea a 



Administrarea publică: teorie şi practică 47

avut obligațiile serviciului public. Ei au fost 
clasa luptătoare şi au avut obligația de a-i 
proteja pe cei slabi şi mai puțin norocoşi. 
Serviciile guvernamentale de înalt nivel, care 
au fost cândva prerogativa celor proveniți 
din familii de viță nobilă, asigurați financiar 
şi cu relații bune, sunt astăzi deschise pentru 
acei ce s-au născut cu talent, dar fără bani şi 
relații.  Nicăieri altundeva nu poate cineva, 
fără o avere privată, să atingă un   nivel de 
putere atât de înalt, atât de repede. Când ci-
neva l-a întrebat pe John F. Kennedy, candi-
dat prezidențial multimilionar, de ce a dorit 
să fie preşedinte, el a răspuns foarte sincer: 
„Pentru că aceasta este acolo, unde este pu-
tere”.

Administrația publică este un domeniu 
academic. Administrația publică este un 
studiu al artei şi ştiinței managementului 
aplicat în sectorul public. Dar administrația 
publică, tradițional, merge mult mai depar-
te de preocupările managementului şi în-
corporează ca obiect de studiu mediul po-
litic, social, cultural şi juridic, care afectează 
funcționarea instituțiilor publice. Ca dome-
niu de studii, administrația publică este ine-
rent  un domeniu interdisciplinar, deoarece 
cuprinde atât de mult din ştiințele politice, 
psihologie, drept, administrarea businessu-
lui şi alte domenii. 

Când Woodrow Wilson [ 6]  a promovat 
ideea ca administrația publică să fie o disci-
plină academică şi o specialitate de manage-
ment profesională, a argumentat următoare-
le patru poziții:

1. Administrația este un proces unitar 
care poate fi studiat uniform la nivel federal, 
de stat şi la nivel local.

2. Baza pentru studiu în administraţie 
este managementul, nu dreptul.

3. Administrația este încă o artă, dar ide-
ea de transformare în ştiință este atât fezabi-
lă cât şi valoroasă.

4. Administrația „a devenit şi continuă să 
fie inima problemei guvernului modern”.

Ca domeniu academic independent, 
administrația publică a fost întotdeauna 

controversată. În primul rând, acest dome-
niu a fost un ,,copil vitreg” al ştiinței politi-
ce. În multe instituții de învățământ acest 
domeniu era reprezentat de cursuri mici în 
curricula ştiinței politice. Mai târziu, şcolile 
de business sau management au început 
să ofere acestui domeniu specialități admi-
nistrative. În ultimele decenii, în majoritatea 
țărilor au fost create departamente indepen-
dente  şi facultăți de administrare publică. Ca 
domeniu maturizat al administrației publice,  
elementele sale constitutive au început să 
se extindă din punct de vedere intelectual. 
Astfel, finanțele publice sunt revendicate de 
economişti, analiza politicilor publice  este 
îmbogățită cu rigorile matematice ale meto-
dologiei ştiinței politice, elementele  princi-
pale de management sunt tratate cu ajuto-
rul managementului public.

În Republica Moldova, administraţia pu-
blică ca domeniu academic a apărut în anul 
1993, când a fost fondată Academia de Ad-
ministrare Publică. Pe parcursul a 25 de ani 
misiunea de bază a Academiei este pregăti-
rea fundamentală a conducătorilor la toate 
nivelurile manageriale din autorităţile publi-
ce, a specialiştilor din autorităţile adminis-
traţiei publice centrale şi locale de nivelurile 
I şi II, în scopul formării unui aparat adminis-
trativ la nivelul cerinţelor moderne.  

Administrația publică este  o profesie. 
Administrația publică este aplicarea artei 
şi ştiinței în problemele societății. Dar este 
administrația publică o profesie aşa cum e 
dreptul, medicina, arhitectura? Cazul pentru 
statutul administrației publice ca profesie 
poate fi făcut prin aplicarea testului de pro-
fesionalism. Posedă administrația publică 
trei caracteristici de bază pentru profesiile 
tradiționale?

1. Un ansamblu de cunoştințe academi-
ce şi practice care sunt aplicate în serviciul 
societății.

2. Un standard de succes,  măsurat  teore-
tic, prin care se serveşte  nevoilor societății, 
mai degrabă decât se caută câştig pur per-
sonal.
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3. Un sistem de control  asupra practi-
cii profesionale care reglează şi educă noi 
membri şi menține codul eticii şi sancțiunile 
corespunzătoare.

Administrația publică îndeplineşte pe de-
plin toate aceste  trei criterii, prin urmare  - 
administrația publică este o profesie.

Conceptul de profesie implică prac-
tică, aceasta este aplicarea conştientă şi 
intenționată a cunoştințelor şi abilităților 
speciale de către cei care activează în do-
meniu. Definirea administrației publice ca 
profesie nu este o simplă asociere a acesteia 
cu practica, dar  este  afirmarea unei cerințe 
jurisdicționale: autoritatea de a controla 
capacitățile administrațiilor  şi a membrilor 
lor care implică, la rândul lor, autoritate  din-
colo de limitele domeniului.

Administraţia se înfăptuieşte ca o activi-
tate ce îmbină o multitudine de mijloace în 
vederea obţinerii unui rezultat ordonat, sta-
bilit. În acest context, ideea esenţială a ad-
ministraţiei este ideea de organizare, ceea ce 
relevă şi un alt sens al noţiunii, acela de or-
ganizare ierarhică, în virtutea căreia organul 

care ordonă sau organizează este superior 
organelor care execută. Astfel, administraţia 
publică desemnează ansamblul de organe 
care înfăptuiesc, conduc şi execută treburile 
publice. Administraţia publică se prezintă  ca 
o organizare distinctă   şi unică într-un stat 
dat. În această ordine de idei administraţia 
este un ansamblu de structuri sociale, care 
ocupă un loc aparte, proeminent în societa-
te, unde este inserată în raport cu  celelalte 
organizaţii sau grupuri: biserica, asociaţiile, 
sindicatele,    societatea civilă, într-un cuvânt 
- grupuri sociale structurate şi ierarhizate.

În concluzie, menţionăm că, cunoaşterea 
şi înţelegerea dimensiunilor administraţiei 
publice este importantă atât pentru cerce-
tătorii cât şi pentru practicienii domeniului 
administraţiei publice. Reformarea sistemu-
lui administraţiei publice din Republica Mol-
dova este condiţionată şi de cunoaşterea şi 
înţelegerea profundă a laturilor multidimen-
sionale ale administraţiei publice. Numai o 
abordare şi o analiză complexă a acestui do-
meniu pot configura un sistem de adminis-
trare modern şi asigura rezultate eficiente.
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SUMMARY
Currently, the administrative system in the Republic of Moldova is undergoing a profound re-

form process. Innovation and technology transfer can be a remedy, the application of which can 
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national, European and national strategic documents.

Keywords: public administration, politics, innovation, public policy, technology transfer, 
mechanisms.

REZUMAT
Actualmente, sistemul administrativ din Republica Moldova este supus unui proces de reformă 

profund. Inovarea şi transferul tehnologic pot fi acel remediu, aplicarea căruia poate aduce succes în 
elaborarea politicilor publice eficiente atât de necesare societății moldoveneşti. Articolul analizează 
tendințele actuale în inovarea sistemului de politici publice evidențiate în documentele strategice 
internaționale, europene şi naționale.  

Cuvinte-cheie: administraţie publică, politici, inovare, politici publice, transfer tehnologic, 
mecanisme.

Din 2016 sistemul administrativ din 
Republica Moldova şi-a asumat un anga-
jament dificil şi complex de schimbare 
profundă – reforma administraţiei publice. 
Această schimbare este ghidată de cerinţe 
stipulate într-un şir de documente conexe: 
Programul de activitate al Guvernului Re-
publicii Moldova 2016-2018 [8], Acordul de 
Asociere între Republica Moldova, pe de o 
parte, şi Uniunea Europeană şi Comunita-
tea Europeană a Energiei Atomice şi state-
le - membre ale acestora, pe de altă parte 

(2014) [1], Strategia Naţională de Dezvol-
tare „Moldova 2020” (2012) [19], Strategia 
naţională de descentralizare (2012) [18], 
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (2015) 
[12] şi a.

Cumulând solicitările față de sistemul 
administrativ, Strategia privind reforma ad-
ministraţiei publice pentru anii 2016-2020 
[20] este fundamentată pe viziunea că ad-
ministraţia publică din Republica Moldova 
va fi deschisă şi receptivă la soluţii ino-
vatoare, cu resurse umane competente 
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care gestionează fondurile publice în mod 
eficient. Apropierea de realizarea acestei 
viziuni este indubitabil necesară pentru 
societatea moldovenească.

Utilizarea inovării, producerea 
cunoaşterii, în principal prin cercetarea 
ştiințifică, transmiterea prin educație şi 
formare profesională, diseminarea prin 
tehnologiile informaționale reprezintă 
obiectivele majore ale societății bazate 
pe cunoaştere.

Potrivit  Raportului Global al 
Competitivității 2016-2017 [15], Republica 
Moldova se clasează pe locul 124 în ter-
meni de capacitate inovativă din totalul 
de 138 de țări. Potențialul industrial al țării 
este folosit slab, la o cotă de 12 la sută în 
PIB (2015). În conformitate cu acelaşi Ra-
port, țara noastră se clasează pe locul 132 
în domeniul calității drumurilor, locul 110 
la calitatea infrastructurii generale. [22]

Un alt argument pentru necesitatea 
realizării schimbărilor majore în politicile 
publice este aprecierea țării în funcție de 
calitatea guvernării. Conform  World Gover-
nance Index (WGI),  Indicele Eficienței Gu-
vernării în Republica Moldova pentru anul 
2016 constituie 29,81 (pentru comparație, 
acest indice în anul 2014 a fost de 38,94 din 
totalul de 100 puncte). [24]

Una dintre soluțiile care ne-ar permi-
te depăşirea stării de fapt este elaborarea 
politicilor publice de nivel național, regio-
nal şi local care ar contribui la amplificarea 
activităților de inovare şi transfer tehnolo-
gic, atât în domeniul cercetării şi economi-
ei, prin căutarea de noi soluții inovative, cât 
şi în domeniul educațional, prin utilizarea 
instrumentelor de inovare.

Cuvântul inovare este de origine latină 
– „innovates”, care în traducere înseamnă a 
schimba, a înnoi, a introduce ceva nou. No-
utatea se referă atât la un obiect/produs, 
un serviciu/activitate, cât şi la o metodă 
sau un proces. [4, p. 8]  În acest context, li-
teratura de specialitate defineşte patru tipuri 

de inovare: inovarea de produs, inovarea de 
proces, inovarea de marketing şi inovarea 
organizațională. [16, p.12-13]  

Inovarea de proces, care ne interesează,  
se rezumă la implementarea unei metode 
noi sau semnificativ îmbunătăţite de pro-
ducere/livrare şi se adresează clar procese-
lor tehnologice. Aceasta include schimbări 
semnificative în tehnici, echipamente şi/sau 
software. Inovaţiile de proces pot fi orienta-
te către reducerea costurilor unitare, creş-
terea calităţii sau producţia ori livrarea de 
produse noi sau semnificativ îmbunătăţite. 

Astfel, inovarea în procesul de elabora-
re a politicilor publice se referă la posibili-
tatea de îmbunătățire sau optimizare atât 
a metodologiei aplicate (metode, tehnici, 
procedee), cât şi a instrumentelor utilizate 
(instituționale, normative, financiare) pen-
tru a formula şi implementa politicile pu-
blice eficiente. 

Inovarea se alimentează din mai multe 
surse: piață, dezvoltarea tehnologiei, ino-
varea antreprenorială, experiență, profesi-
onalism etc.

Inovațiile sunt mai mult cunoscute şi 
acceptate în domeniul tehnologic sau eco-
nomic. Recent, termenul devine cunoscut 
şi în legătură cu domeniul social, fiind uti-
lizată noțiunea de inovație socială. Marea 
Britanie deține o experiență inedită în do-
meniul inovațiilor sociale. 

Menționăm, că inovarea reprezintă una 
dintre priorităţile-cheie ale dezvoltării glo-
bale şi naţionale. Acest fapt este demon-
strat prin includerea acestui deziderat în 
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabi-
lă a ONU [12], care cuprinde un set de 17 
Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) şi 
169 de sarcini conexe. Obiectivul 9 solicită 
statelor-participante să se alăture eforturi-
lor de a „crea o infrastructură rezistentă, a 
promova industrializarea durabilă şi a încu-
raja inovația”. [10] Astfel, conform Obiecti-
vului „Industrie, Inovație şi Infrastructură”, 
Guvernul Republicii Moldova şi partene-
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rii săi trebuie să depună eforturi pentru 
a construi un sector industrial robust, să 
dezvolte o infrastructură fizică puternică în 
întreg teritoriul țării, pedalând pe actuali-
zarea tehnologică şi inovație. Eforturile de 
dezvoltare trebuie să țintească industriile 
mici, care vor obține un acces mai mare la 
serviciile financiare, cunoştințele, tehnolo-
giile şi inovațiile de ultimă oră.

Guvernarea eficientă este o precondiție 
importantă pentru implementarea unor 
reforme sectoriale asumate şi realizarea 
angajamentelor declarate în baza ODD-
urilor. Realizarea tuturor celor 17 ODD-uri 
este imposibilă fără executarea corespun-
zătoare a obiectivului 16 „Pace, justiție şi 
instituții puternice”. 

Actualmente, autoritățile publice 
moldoveneşti se confruntă cu o situație 
dificilă, cauzată de mai multe probleme, 
cum ar fi: a) serviciul public nu este în-
totdeauna atractiv şi nu oferă motivație 
profesioniştilor oneşti şi eficienți; b) acti-
vitatea şi rezultatele administrației publice 
nu sunt evaluate periodic pentru a deter-
mina eficiența şi utilizarea banilor publici; 
c) cadrul de reglementare cu privire la or-
ganizarea administrației publice este încă 
fragmentat şi inconsistent; d) procesul de-
cizional nu este totalmente participativ sau 
nu răspunde la necesiitățile cetățenilor; e) 
procesul elaborării politicilor publice nu 
este suficient de transparent şi bazat pe 
dovezi; j) axarea pe nevoile persoanelor 
nevoiaşe şi vulnerabile nu este întotdeau-
na prezentă în procesul de elaborare a po-
liticilor. [11, p.13-23]

După cum se menționează în documen-
tul de informare a Partenerilor de Dezvol-
tare a Moldovei, „experiența internațională 
arată că deschiderea, inovarea şi impli-
carea oamenilor nu doar face politicile şi 
serviciile publice mai relevante şi mai efi-
ciente, ci şi sporeşte sentimentul societății 
de proprietate şi a scopului comun. Impli-
carea oamenilor prin metode participative 

noi poate fi o dimensiune crucială pentru 
reforma administrației publice şi reforma 
de descentralizare”. [11, p. 2]

Astfel, revenind la ODD nr.16, sarcinile 
Guvernului Republicii Moldova în realiza-
rea acestuia se rezumă la dezvoltarea unor 
instituții eficiente, responsabile şi transpa-
rente la toate nivelurile, „care vor asigura 
un proces decizional receptiv, incluziv, par-
ticipativ şi reprezentativ în dezvoltarea po-
liticilor publice şi utilizarea banilor publici”. 
[13]

În plus, inovațiile sunt recunoscute ca 
fiind unul dintre mijloacele de punere în 
aplicare a întregii Agende pentru dezvolta-
re durabilă până în 2030.

Un eveniment semnificativ pentru 
domeniul inovării l-a constituit cea de 
a III-a Conferință Internațională privind 
finanțarea pentru dezvoltare (Addis Abe-
ba, Etiopia, iulie 2015) [2], care oferă un nou 
sistem financiar global pentru atragerea şi 
furnizarea de resurse, tehnologii şi parte-
neriate necesare pentru dezvoltare dura-
bilă. Elementul inovator al Programului de 
acțiune Addis Abeba este crearea unui me-
canism pentru promovarea dezvoltării de 
tehnologii menite să sprijine politicile care 
vizează dezvoltarea durabilă conectate la 
ştiință, tehnologie şi inovare.

Scopul Programului este de a asigura 
coordonarea, coerența şi cooperarea în 
cadrul sistemului ONU pe probleme de 
ştiință, tehnologie şi inovare, pentru a ma-
ximaliza sinergiile şi de a creşte eficiența 
interacțiunii. Se doreşte a pune capăt sără-
ciei şi foametei şi realizării unei dezvoltări 
durabile în cele trei dimensiuni: promova-
rea creşterii economice incluzive, protejarea 
mediului şi promovarea incluziunii sociale.

În componenta G. a Programului cu 
genericul „Ştiință, tehnologie, inovare şi 
consolidarea capacităților” sunt reflectate 
tendințele de ultimă oră pentru politici-
le publice ale statelor. Astfel, este recu-
noscut faptul că crearea, dezvoltarea şi 
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difuzarea noilor inovații şi tehnologii şi a 
cunoştințelor asociate, inclusiv transfe-
rul de tehnologie, sunt factori puternici ai 
creşterii economice şi dezvoltării durabile. 
Cu toate acestea, observăm cu îngrijorare 
„divizarea digitală” şi capacitatea inegală 
inovatoare, conectivitate şi acces la teh-
nologie, inclusiv tehnologia informației şi 
comunicațiilor (TIC), în interiorul şi între 
țări. 

Constatând acest fapt, Conferința a sub-
liniat necesitatea promovării dezvoltării şi 
utilizării infrastructurii TIC, precum şi con-
solidarea capacităților, în special, în țările 
cel mai puțin dezvoltate, inclusiv accesul 
rapid şi universal la internet. Se pune ac-
centul pe promovarea accesului la tehno-
logie şi ştiință pentru femei, tineri şi copii şi 
facilitarea accesibilității pentru persoanele 
cu handicap.

Dezvoltarea capacităților de finanțare 
trebuie să fie orientată către țări, să răs-
pundă nevoilor şi condițiilor specifice ale 
țărilor şi să reflecte strategiile şi prioritățile 
naționale de dezvoltare durabilă. De aici, 
creşte importanța consolidării capacității 
instituționale şi a dezvoltării resurselor 
umane. 

De asemenea, Forul internațional a 
menționat că este esențial să se intensi-
fice eforturile naționale de consolidare 
a capacităților în țările în curs de dezvol-
tare în domenii precum finanțele publice 
şi administrația, bugetarea socială şi res-
ponsabilă de gen, finanțarea ipotecară, re-
glementarea şi supravegherea financiară, 
productivitatea agriculturii, pescuitul, ges-
tionarea datoriilor, planificarea şi manage-
mentul pentru scopuri de adaptare şi atenu-
are, precum şi pentru activități şi programe 
legate de apă şi salubritate.

În următoarea perioadă, până în anul 
2030, se vor elabora politici care stimulea-
ză crearea de noi tehnologii, cercetarea şi 
sprijinirea inovării în țările în curs de dez-
voltare. Pentru aceasta este nevoie de un 

mediu favorabil la toate nivelurile, inclusiv 
asigurarea unui cadru de reglementare şi 
de guvernanță care să permită promovarea 
ştiinței, inovării, difuzarea tehnologiilor, în 
special pentru IMM-uri, precum şi diversi-
ficarea industrială şi valoarea adăugată la 
produsele de bază. Se vor promova fondu-
rile voluntare de brevete şi alte modele de 
afaceri, care pot spori accesul la tehnologie 
şi pot stimula inovația. 

O atenție deosebită se va acorda pro-
movării inovării sociale pentru a susține 
bunăstarea socială şi mijloacele de trai 
sustenabile, pentru a încuraja schimbul de 
cunoştințe şi promovarea cooperării şi a 
parteneriatelor între părțile interesate, in-
clusiv între guverne, firme, mediul acade-
mic şi societatea civilă, în sectoarele care 
contribuie la realizarea dezvoltării durabile. 

Politicile de promovare a antreprenoria-
tului vor fi axate pe sprijinirea incubatoare-
lor de afaceri. [2]

Este recunoscut rolul important al 
finanțelor publice şi al politicilor în dome-
niul cercetării şi dezvoltării tehnologice. La 
nivel global se vor înființa fonduri pentru 
inovare, pe o bază deschisă şi competitivă, 
pentru a sprijini întreprinderile inovatoare, 
în special în fazele de cercetare, dezvoltare 
şi demonstrație.

Se vor intensifica investițiile partenerilor 
de dezvoltare în educația ştiințifică, tehnică, 
inginerie şi matematică şi se va îmbunătăți 
educația şi formarea tehnică, vocațională şi 
terțiară, asigurând accesul egal al femeilor 
şi fetelor şi încurajând participarea acestora 
la educație. [2]

Statele şi-au asumat angajamente să 
crească numărul de burse disponibile 
studenților din țările în curs de dezvoltare 
pentru a se înscrie în învățământul superi-
or; să intensifice cooperarea pentru a con-
solida sistemele de învățământ terțiar şi a 
urmări creşterea accesului la educația onli-
ne în domenii legate de dezvoltarea dura-
bilă.
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Pentru realizarea asumărilor e nevoie de 
încurajarea dezvoltării, diseminării şi difu-
zării şi transferului tehnologiilor ecologice 
în țările în curs de dezvoltare în condiții fa-
vorabile, inclusiv în condiții concesionale şi 
preferențiale. 

Politicile statelor trebuie să contribuie 
la intensificarea cooperării şi colaborării la 
nivel internațional în domeniul ştiinței, cer-
cetării, tehnologiei şi inovării, inclusiv prin 
intermediul parteneriatelor public-privat şi 
multiparticipante şi pe baza interesului co-
mun şi a beneficiului reciproc, concentrân-
du-ne pe nevoile țărilor în curs de dezvolta-
re şi realizarea ODD-urilor. [2]

Deoarece Republica Moldova este pla-
sată în categoria statelor cu dezvoltare 
umană medie, țara va fi în continuare spriji-
nită să-şi consolideze capacitatea ştiințifică, 
tehnologică şi inovatoare de a se îndrepta 
către modele mai durabile de consum şi 
producție, inclusiv prin implementarea ca-
drului de 10 ani al programelor privind mo-
delele durabile de consum şi producție.

Forul Partenerilor de Dezvoltare s-a an-
gajat să consolideze coerența şi sinergiile 
între inițiativele ştiințifice şi tehnologice 
din cadrul sistemului ONU, în vederea eli-
minării eforturilor duble şi a recunoaşterii 
multor eforturi existente; să instituie un 
mecanism de facilitare a tehnologiei bazat 
pe o colaborare multipartită între statele-
membre, societatea civilă, sectorul privat, 
comunitatea ştiințifică, entitățile Națiunilor 
Unite şi alte părți interesate şi va fi alcătuită 
din: o echipă de lucru interdepartamentală 
a Națiunilor Unite pentru ştiință, tehnolo-
gie şi inovare pentru ODD-uri, un forum co-
laborativ multistakeholder pentru ştiință, 
tehnologie şi inovare pentru ODD şi o plat-
formă on-line.

În acest context, avem nevoie de proce-
duri inovative pentru constituirea bazelor 
de date statistice durabile, asigurarea ac-
cesului tuturor actorilor sociali la datele şi 
informațiile publice.   

Amintim, că şi la nivel european, prin 
adoptarea la 17 iunie 2010 în Consiliul 
European a Strategiei „Europa 2020” [17], 
Uniunea Europeană îşi propune să creeze 
condiții pentru o creştere economică inte-
ligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.  
Pentru a cataliza progresele în cadrul fie-
cărei priorităţi tematice, Comisia Europea-
nă a adoptat şapte iniţiative emblematice, 
care angajează atât UE cât şi statele-mem-
bre în acţiuni concrete, menite să impulsio-
neze creşterea economică şi crearea de noi 
locuri de muncă. Printre ele, o importanță 
deosebită este atribuită  inițiativei  „O 
uniune a inovării”. [7, p. 4] Scopul acestei 
inițiative este consolidarea legăturii dintre 
cercetare şi inovare, pe de o parte, şi crea-
rea de locuri de muncă, pe de altă parte. În 
acest sens, Inițiativa prevede 30 de punc-
te de acțiune menite să îmbunătățească 
condițiile şi accesul la finanțare în dome-
niul cercetării şi inovării în Europa. UE pro-
pune orientarea proiectelor de cercetare, 
dezvoltare şi inovare către domenii cu 
impact major asupra societății, precum şi 
îmbunătățirea legăturii dintre etapele pro-
cesului de dezvoltare – de la cercetarea 
fundamentală la comercializare. 

Astfel, din cele menționate anterior, se 
conturează următoarele tendințe asupra 
formulării politicilor publice:

a) orientarea politicilor spre domeni-
ile prioritare care abordează şapte provo-
cări societale cu investiții specifice în cerce-
tare şi inovare, ceea ce va avea un impact 
concret asupra cetățenilor;

- sănătate și bunăstare – sunt necesare 
politici publice care vor aduce soluții la cele 
mai grave probleme de sănătate, precum 
şi la amenințările nou apărute (creşterea 
numărului de persoane afectate de Alzhei-
mer, de diabet şi infectate cu „supermicrobi” 
rezistenți la antibiotice; 

- securitatea alimentară și utilizarea 
durabilă a resurselor biologice – poli-
tici pentru promovarea unei alimentații 
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sănătoase, reducerea risipei de alimente, 
cunoaşterea originii produselor alimen-
tare, politici pentru schimbarea moduri-
lor de abordare a producției, consumului, 
prelucrării, depozitării, reciclării şi tratării 
deşeurilor, reducând, în acelaşi timp, la mi-
nimum impactul asupra mediului;

- energie durabilă – politici pentru dez-
voltarea unei economii cu consum redus de 
energie;

- transporturi – sistem eficient de trans-
port care va asigura creşterea mobilității în-
tre regiunile centrale şi cele periferice;

- clima – politici de menținere a 
biodiversității şi a ecosistemelor, politici de 
promovare a inovării în domeniul economi-
ei ecologice;

- incluziune – politici de reducere a 
inegalităților şi excludere socială;

- securitate – promovarea politicilor 
pentru combaterea criminalității şi a tero-
rismului, protejarea împotriva catastrofelor 
naturale şi a celor provocate de om, servicii 
eficiente de securitate cibernetică, proteja-
rea granițelor.

b) Specializarea inteligentă. Din ana-
liza politicilor la nivel european desprin-
dem o tendință recentă ce se profilează 
din  eforturile Europei de sprijinire a state-
lor-membre şi regiunilor în vederea găsirii 
unei ieşiri din recesiune. Ne referim la spe-
cializarea inteligentă – o strategie inova-
toare de transformare economică la nivel 
local. [14, p. 8] Specializarea inteligentă 
presupune că un stat - membru sau o re-
giune să selecteze un număr limitat de 
priorități, ținând cont de propriile atuuri 
şi de avantajele comparative şi de locul 
unde există cel mai ridicat potențial pen-
tru un impact de durată. [21] Atuurile se 
pot regăsi în localizarea geografică, struc-
tura populației, climă, resursele naturale, 
precum şi în aspectele legate de cerere 
(nevoile societății, potențialii clienți, ino-
varea la nivelul sectorului public). Regi-
unile pot fi comparabile din punctul de 

vedere al dinamicii procesului de desco-
perire antreprenorială, potențialului de 
cooperare cu inovații dincolo de granițele 
geografice, al schimbului între sectoare şi 
tehnologii (ex.: clustere).  Domeniile de 
dezvoltare bazate pe inovare în strategiile 
de specializare inteligente sunt: inovarea 
în rândul IMM-urilor, transportul public, 
bioeconomia, eficiența energetică, servi-
ciile publice etc.

De obicei, procesul de elaborare a stra-
tegiilor de specializare inteligente se ba-
zează pe modelul tripartit - modelul Triple 
Helix, ce vizează colaborarea dintre indus-
trie, cercetare şi educaţie (universități), 
guvern, implicând, astfel, diferiţi actori 
locali, regionali şi naţionali. 

c) Instrumente online pentru Cerceta-
re și Inovare Responsabile (CIR). CIR re-
prezintă un set de resurse online care oferă 
instrumente participative pentru toți dori-
torii de a-şi pune în valoare propriile practici 
şi resurse şi să găsească inspirație la ceilalți. 

Instrumentul conține peste 400 de re-
surse necesare implementării CIR, cum 
ar fi: practicile europene de succes, in-
strumentele de autoevaluare a propriei 
practici profesionale, manuale, ghiduri, 
îndrumare practice şi baze de date on-
line privitoare la resurse, materiale de 
formare (inclusiv demonstrații şi prezen-
tări), materiale de comunicare video, de-
scrierea unor proiecte europene care au 
dezvoltat resurse CIR, biblioteca (articole, 
rapoarte, analize comparative şi multe al-
tele).

Pentru a realiza transferul tehnologic 
al inovărilor în domeniul elaborării po-
liticilor publice putem utiliza mai multe 
mecanisme de transfer. După cum ne su-
gerează cercetătorii C. Rânea, I. Filipoiu, A. 
Hadîr, A. Marin, mecanismele de transfer 
tehnologic sunt „acele operații care asigu-
ră diseminarea unei anumite tehnologii 
de la furnizor la beneficiar”, care pot avea 
atât forme active, cât şi pasive.  [16 , p. 27]
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Tabelul 1.  Mecanisme de transfer tehnologic.
Nr. Categorie Subcategorie
1. Grupuri de consultanță Grupuri de recenzie ale utilizatorilor finali

Grupuri de recenzie tehnică
2. Schimb de personal Lucrări pentru terți

Personal de consultanță
Personal invitat
Transfer de personal

3. Colaborare cu participare la 
costuri

Consorții industriale
Cercetare-dezvoltare în parteneriat
Proiecte demonstrative
Facilități pentru utilizator

4. Colaborare fără participare la 
costuri

Contractare cercetare - dezvoltare

5. Licențiere/spin off Licențiere
Firme de spin off / 
Parcuri ştiințifice şi tehnologice
Incubatoare tehnologice de afaceri

6. Diseminare activă a informației Organizații de brokeraj
Conferințe, seminare, ateliere
Centre de transfer tehnologic
Învățământ

7. Diseminare pasivă a informației Corespondență poştală, inclusiv e-mail
Rapoarte tehnice
Articole de revistă
Videoînregistrări
Buletine electronice

Sursa: Bazele managementului inovării şi transferului tehnologic, Bucureşti, 2012, p. 27.
Grupurile de consultanță în procesul 

de elaborare a politicilor publice pot re-
flecta interesele utilizatorilor finali, bene-
ficiarilor politicilor publice sau pot fi antre-
nate în calitate de experți în domeniu (de 
ex., asistența tehnică externă). Schimbul 
de personal este mecanismul care poate 
asigura creşterea competenței grupului de 
elaboratori prin implicarea în diferite ge-
nuri de activitate, lucrări specifice sau spo-
rirea expertizei în domeniu prin transfer de 

personal (de ex., grupuri de lucru consolida-
te cu funcționari invitați din alte instituții ce 
posedă o experiență inedită). Colaborarea 
cu participare şi fără participare la costuri 
pune accentul pe mecanismul de contrac-
tare şi parteneriat (de ex., colaborare în ca-
drul unui proiect de parteneriat cu cota de 
participare sau transmiterea în concesiune 
a unui serviciu).    În politicile din domeniul 
afacerilor pentru transfer tehnologic se fo-
losesc parcurile științifico-tehnologice 
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şi incubatoarele tehnologice de afaceri. 
Elementele inovative în procesul politicilor 
publice le putem disemina în mod activ, în 
cadrul diferitelor forumuri de discuții, sau 
mai puțin activ, prin informare prin inter-
mediul mass-mediei.   

După cum observăm, un mecanism 
important de diseminare activă a inovării 
şi a transferului tehnologic în domeniul 
politicilor publice este învățământul. Ro-
lul instituțiilor de învățământ în acest caz 
nu poate fi subestimat şi se conturează a 
fi pozitiv şi de propulsare. 

Academia de Administrare Publică a fost 
şi este pionierul inovării în domeniul instru-
irii pentru eficientizarea politicilor publi-
ce ale statului, precum şi ale autorităților 
administrației publice locale din Republi-
ca Moldova. Pe parcursul celor 25 ani de 
activitate Academia a înscris în Planul de 
învățământ şi a implementat cursuri noi ce 
țin de domeniul politicilor publice. Astfel, în 
instituție sunt predate cursuri (Tabelul 2) ce 
nu se regăsesc în Planurile de învățământ 
ale altor instituții de învățământ superior 
din Republica Moldova. 

Nr. 
ord.

Disciplina Program Anul includerii 
în Planul de 
învățământ al 
instituției

1. Politici publice regionale Administrare publică 2001
2. Politici publice Administrare publică 2002
3. Prognozare şi planificare în AP Administrare publică 2006
4. Politici publice Management 2008
5 Analiza politicilor publice Management 2009
6. Managementul politicilor publice Management 2009
7. Auditul şi evaluarea politicilor publice Management 2010
8. Teoria şi practica politicilor publice Administrare publică 2017
9. Evaluarea programelor şi proiectelor Administrare publică 2017

Sursa: Planurile de învățământ ale Academiei de Administrare Publică, 1993-2017.

În acest context, au fost familiarizați 
cu domeniul politicilor publice şi şi-au 
sporit cunoştințele şi dezvoltat abilitățile 
în domeniul politicilor publice 2076 de 
absolvenți ai programului de masterat Ad-
ministrare publică, începând cu anul 2003 
de absolvire, şi ai programului Manage-
ment - cu anul 2010.

Complementar la studiile de master, 
Academia de Administrare Publică a de-
pus eforturi pentru sporirea capacității 
autorităților administrației publice în do-
meniul politicilor publice, contribuind la 
dezvoltarea competențelor  funcționarilor 
publici, necesare pentru procesul de ela-
borare, implementare, monitorizare şi 
evaluare a politicilor publice. Astfel, în 
perioada 2002 –2017,  Departamentul 
de Dezvoltare Profesională al Academiei 
a organizat şi a realizat 75 de cursuri de 
dezvoltare profesională („Politici publi-
ce”, „Analiza impactului de reglementare”, 
„Advocacy şi Politici publice”, „Elaborarea 
politicilor publice”, „Evaluarea politicilor 
publice”, „Elaborarea şi evaluarea politicilor 
publice” şi a.), instruind în domeniul politi-

Tabelul 2.  Evoluția includerii disciplinelor în Planul de învățământ al AAP.



Administrarea publică: teorie şi practică 57

cilor publice 1742 de funcționari (Figura 1).

Analiza dinamicii numărului de persoa-
ne ce au absolvit cursurile respective scoa-
te în evidență faptul că în ultimii ani avem 
o descreştere majoră a acestora, de la 310 
instruiți în 2012 la 39 instruiți în 2017. Tre-
buie să menționăm, că organizarea cursu-
rilor cu tematica politicilor publice ține de 
planificarea acestora în Comanda de Stat. 
Or, este inexplicabil faptul reducerii numă-
rului de cursuri în cazul în care suntem în 
perioada de cea mai mare intensitate de 
realizare a schimbărilor şi reformei ale siste-
mului administrativ.   

Subiectele de studiu pentru politicile 
publice în cadrul programelor de maste-
rat şi cursurilor de dezvoltare profesiona-
lă reflectă nu numai elementele clasice 
ale acestui domeniu de cunoaştere, dar şi 
abordează cele mai inovative metode şi 
tehnici de planificare, elaborare, adoptare, 
implementare, monitorizare, evaluare şi 
audit al politicilor publice.  În cadrul cursu-
rilor enunțate, audienții sunt familiarizați 
cu metodologia de planificare strategică, 
analiză ex-ante, evaluare ex-post, Foresight 
etc.   

În concluzie, cercetarea a demonstrat 
că inovarea a căpătat, în contextul econo-
miei bazate pe cunoaştere, o importanță-
cheie, fiind considerată  factorul determi-

Instruiți în domeniul politicilor publice

nant al creşterii economice durabile  şi baza 

Figura 1.  Dinamica numărului de cursanți instruiți în domeniul politicilor publice. 

competitivității economice a statelor/regi-
unilor. Societatea se sprijină tot mai mult 
pe cercetare şi inovare în abordarea pro-
blemelor şi provocărilor actuale, cum ar fi: 
sănătatea publică, dezvoltarea durabilă, 
schimbările climaterice, problemele de se-
curitate şi incluziune. Tot mai mult se insis-
tă pe o abordare responsabilă prin politici 
publice a domeniilor ce țin de guvernanță; 
angajament public; etică şi integritatea 
cercetării; egalitate de gen; acces deschis 
şi ştiința deschisă; educație.  

În această ordine de idei, venim cu une-
le propuneri pentru administrația publică 
centrală:

- este binevenită includerea principiului 
inovării deschise şi transferului tehnologic 
în Strategia privind reforma administrației 
publice pentru a ghida realizarea reformei;

- este necesară susținerea Academiei 
de Administrare Publică în dezvoltarea 
capacităților funcționarilor publici de for-
mulare a propunerilor de politici publice 
fundamentate, cu accentul  pe integrarea 
practicilor internaționale de evaluare a 
impactului acestora.  Pentru aceasta este 
nevoie în continuare de dezvoltarea pro-
gramelor avansate privind analiza politi-
cilor publice, adresate profesioniştilor din 
domeniu, cu accentul pe analiza şi evalu-
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area politicilor publice, acordând o atenție 
deosebită aspectelor metodologice.

În acelaşi timp, soluțiile inovatoare pentru 
situațiile problematice sunt promovate prin 
intermediul opțiunilor de politici publice. 
Înseşi inovările pot crea noi riscuri şi dileme 
etice în societate, fapt ce impune anticiparea 
unor astfel de situații prin respectarea meto-
dologiei de analiză a impacturilor opțiunilor 

de politici publice, înainte de luarea deciziilor 
privind adoptarea politicii publice,  şi orienta-
rea spre politici publice bazate pe evidențe.

Este evident faptul că problema cercetării 
şi abordării conceptului de inovaţie şi tran-
sferului tehnologic în domeniul politicilor 
publice constituie în continuare o problemă 
de cercetare teoretico-metodologică de ac-
tualitate deosebită. 
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SUMMARY
In a changing environment, an effective professional development system is absolutely ne-

cessary to achieve and maintain an adequate level of performance. For these reasons, both for 
the benefit of the organization, representing the interests of the citizens, and for the benefit of 
its employees, its management must work permanently and in every possible way to increase 
the potential of its staff.
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REZUMAT
Într-un mediu schimbător, un sistem eficient de dezvoltare profesională este absolut nece-

sar pentru obţinerea şi menţinerea unui nivel adecvat de performanţă. Din aceste considerente 
atât pentru beneficiul organizaţiei, care reprezintă interesele cetăţenilor, cât şi pentru propriul 
beneficiu al colaboratorilor, conducerea acesteia trebuie să lucreze permanent, şi în orice mod 
posibil, la sporirea potenţialului personalului său.

Cuvinte-cheie: salariat, angajator, dezvoltare profesională, program de dezvoltare profe-
sională, funcționar public.

Formarea şi dezvoltarea profesională 
sunt considerate de lege un drept şi o înda-
torire a salariaţilor în raport cu care aceştia 
urmează să fie încadraţi sau promovaţi în 
funcţiile corespunzătoare. [8, p. 71] Pregăti-
rea profesională are drept scop împrospăta-
rea şi îmbogăţirea sistematică a cunoştinţe-
lor profesionale, aprofundarea unui anumit 
domeniu al specializării, de bază, însuşirea 

noilor realizări ale ştiinţei, tehnicii şi culturii 
din domeniul respectiv sau înrudit.

În conformitate cu art. 212, alin. (1) din 
Codul Muncii al Republicii Moldova, prin 
formare profesională se înţelege orice pro-
ces de instruire în urma căruia un salariat 
dobândeşte o calificare, atestată printr-un 
certificat sau o diplomă eliberată în condi-
ţiile legii.
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La ora actuală, în Republica Moldova, 
formele de realizare a dezvoltării profesio-
nale sunt: instruirea la locul de muncă; cur-
surile organizate de unitatea de origine, în 
altă unitate sau în centre de perfecţionare a 
cadrelor; programele personale de perfecţi-
onare (cu verificarea periodică a cunoştinţe-
lor); stagiile de practică şi de specializare în 
unitatea proprie sau în alte unităţi din ţară 
sau din străinătate; studiile postuniversitare 
de specializare; cursurile postuniversitare 
de perfecţionare; studiile aprofundate; stu-
diile de masterat; studiile prin doctorat. În 
cele din urmă, mai trebuie de menţionat că, 
în prezent, educaţia permanentă reprezintă 
o formă firească de pregătire profesională 
continuă, în cadrul sistemului de formare 
continuă persoanele juridice pot organiza, 
împreună cu unităţile de învăţământ sau se-
parat, cursuri de calificare, perfecţionare şi 
de conversiune profesională a adulţilor, prin 
care oferă certificate de competenţă profe-
sională recunoscute pe piaţa muncii.

În acest context, ne referim şi la art. 213, 
alin. (5) din Codul Muncii al Republicii Mol-
dova potrivit căruia, în cazul scoaterii din 
activitate a salariatului pe o durată scurtă, 
în scopul formării profesionale, acţiunea 
contractului individual de muncă al acestu-
ia continuă cu menţinerea salariului mediu 
şi deci fără operarea suspendării contractu-
lui individual de muncă. [2] Dacă perioada 
respectivă depăşeşte 60 de zile calendaristi-
ce, contractul individual de muncă al salari-
atului se suspendă în baza art. 77, lit. b) din 
Codul Muncii al Republicii Moldova, acesta 
beneficiind de o indemnizaţie plătită de an-
gajator conform prevederilor contractului 
colectiv de muncă. 

Schimbările tehnologice, informaţiona-
le ce au loc la nivel de unitate, precum şi la 
nivel de ţară reprezintă unul din obiectivele 
strategice ale formării şi dezvoltării profesi-
onale a angajaţilor. Aplicarea de către anga-
jaţi a cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite 
în urma instruirilor la rezolvarea corectă a 

problemelor, cu rapiditate şi eficienţă, sunt 
strâns legate de modul în care funcţionarul, 
în particular, şi organizaţia, în ansamblu, au 
înţeles importanţa şi rolul pregătirii profe-
sionale. Sistemul de pregătire profesională 
reprezintă ansamblul activităţilor şi structu-
ra acestora referitoare la formarea şi dezvol-
tarea profesională a funcţionarilor publici, 
meniţi să susţină conceptual, metodologic 
şi didactic realizarea lor.

Se poate aprecia că în ultimul deceniu în 
Republica Moldova s-au înregistrat progre-
se evidente în domeniul formării şi dezvol-
tării resurselor umane, constând, îndeosebi, 
în diversificarea tematică a ofertei de pro-
grame de formare şi dezvoltare profesiona-
lă, lărgirea gamei formelor de desfăşurare a 
acestora, îmbunătăţirea nivelului calitativ al 
conţinutului lor.

Dezvoltarea profesională a resurselor 
umane se ocupă cu asigurarea oportunită-
ţilor de învăţare şi instruire pentru angajaţi, 
menite să îmbunătăţească performanţele 
individuale, de echipă şi organizaţionale. 
Aşa cum a fost definit de Harisson (1997), 
conceptul de dezvoltare a resurselor uma-
ne este o ,,idee care rezultă dintr-o viziune 
clară asupra capacităţii potenţialului anga-
jaţilor  întreprinderii”. [5, p. 17]

Dezvoltarea resurselor umane adoptă o 
viziune largă şi pe termen lung asupra mo-
dalităţilor prin care politicile şi practicile de 
dezvoltare a resurselor umane vin în spriji-
nul înfăptuirii strategiilor organizaţiei. Ast-
fel, Strategia Dezvoltării Resurselor Umane 
decurge din strategiile organizaţionale glo-
bale şi are un rol pozitiv în realizarea ţeluri-
lor organizaţiei. Aceasta are drept scop să-i 
dezvolte capacităţile în planul resurselor 
umane, întrucât se clădeşte pe convingerea 
că resursele umane sunt o sursă majoră de 
avantaj pentru autorităţi. Asemenea strate-
gie urmăreşte dezvoltarea capitalului inte-
lectual de care are nevoie organizaţia, pre-
cum  şi satisfacerea cerinţelor sale actuale şi 
viitoare de personal de bună calitate.
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Michael Armstrong [1, p. 537] afirmă 
că „a instrui înseamnă a investi în oameni 
pentru a-i ajuta să obţină performanţe mai 
bune şi pentru a le permite să-şi utilizeze cât 
mai eficient capacitatea înnăscută”. Consta-
tăm că, în opinia lui Armstrong, instruirea 
oamenilor constituie un factor de creştere 
a performanţelor organizaţionale, utilizând 
capacităţile de care aceştia dispun. Capa-
cităţile, în opinia specialistului, sunt înnăs-
cute, ceea ce înseamnă că organizaţiei îi 
revine rolul de a forma profesional perso-
nalul acolo unde învăţarea iniţială nu a fost 
suficientă. Respectiva funcție este realizată 
prin intermediul programelor de dezvolta-
re profesională elaborate la nivel de unita-
te sau instituție acreditată în organizarea şi 
desfăşurarea acestora.

În fundamentarea programelor de for-
mare şi dezvoltare profesională a angaja-
ţilor trebuie avute în vedere următoarele 
aspecte:

- conţinutul programelor de pregătire 
este strâns legat de activitatea angajaţilor 
şi de interesele lor personale de perfecţio-
nare;

- problemele abordate interesează deo-
potrivă şi şefii ierarhici, şi angajaţii;

- angajaţii au dreptul de a utiliza cunoş-
tinţele şi deprinderile dobândite;

- participanţii la programele de formare 
şi perfecţionare sunt motivaţi în muncă;

- organizarea eficientă şi raţională a unui 
sistem de pregătire presupune luarea în 
considerare a nevoilor de pregătire a perso-
nalului care să fie în acord cu obiectivele şi 
strategiile organizaţiei.

Pentru elaborarea unor programe de 
dezvoltare profesională eficiente urmează 
a fi desfăşurate diverse analize la nivelul 
unității, precum: analiza organizațională, 
analiza sarcinilor de muncă şi analiza indi-
viduală.

Analiza organizaţională presupune abor-
darea organizaţiei ca un sistem, fiind necesa-
ră identificarea nevoilor de pregătire a anga-

jaţilor pentru ca aceştia să-şi poată îndeplini 
sarcinile de serviciu cu eficienţă. Planificarea 
strategică a resurselor umane presupune şi 
stabilirea nevoilor de instruire a angajaţilor 
pentru a răspunde firesc schimbărilor care, 
inevitabil, au loc în organizaţie.

Analiza sarcinilor de muncă presupune 
identificarea cerinţelor funcţiilor care exis-
tă în organizaţie. Descrierea şi specificaţia 
funcţiei sunt în măsură să stabilească com-
petenţele şi cunoştinţele pe care un angajat 
trebuie să le aibă pentru a putea desfăşura 
munca cerută.

Analizele individuale au în vedere modul 
în care angajaţii reuşesc să-şi îndeplinească 
sarcinile de muncă. Evaluarea performanţe-
lor deţine un loc important în determinarea 
nevoilor de instruire pentru a răspunde în 
mod eficient cerinţelor postului.

Aşadar, menționăm importanța deose-
bită a rolului strategic al dezvoltării profe-
sionale a personalului în actuala societate 
marcată de transformări profunde la nivel 
economic, social şi politic. Cu cât mai mult 
rolul administraţiei publice devine unul ex-
trem de relevant, în condiţiile în care pro-
blematica aplicării raţionale, corecte şi co-
erente a politicilor publice cade în sarcina 
sa. Nevoia de a răspunde cu profesionalism 
misiunilor încredinţate determină o mare 
responsabilitate pentru autorităţile admi-
nistraţiei publice, în general, pentru func-
ţionarii publici, în special, a înţelege proce-
sele socioeconomice şi de a oferii prompt 
răspunsuri şi rezultate viabile. 

În acest context evidențiem că scopul 
programelor de dezvoltare profesională 
este: 

-  îmbunătăţirea performanţei individua-
le, de echipă sau organizaţională din punc-
tul de vedere al rezultatelor, calităţii şi pro-
ductivităţii generale;

- atragerea de personal, punându-le la 
dispoziţie oportunităţi de studiu şi de avan-
sare, prin sporirea nivelului de competenţă 
şi îmbunătăţirea aptitudinilor;
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- acordarea ajutorului pentru adaptarea 
la schimbările cauzate de procesul de refor-
mă a sistemului administraţiei publice, prin 
creşterea nivelului de înţelegere a motive-
lor de schimbare şi prin punerea la dispozi-
ţia angajaţilor a cunoştinţelor şi aptitudini-
lor de care au nevoie pentru a se adapta la 
noile situaţii. [9, p. 159]

Un sistem administrativ dotat cu sufi-
ciente mijloace materiale şi financiare, cu 
cadrul legal necesar nu-şi poate îndeplini 
funcţiile fără angajaţi bine pregătiţi profe-
sional, de aceea se impune, conform legis-
laţiei în vigoare în domeniul administraţiei 
publice, o tendinţă permanentă privind 
crearea unui corp de angajaţi de carieră, 
profesionişti, neutru politic şi compatibili 
cu structurile existente în ţările-membre ale 
Uniunii Europene.

În scopul atingerii principalelor obiecti-
ve, în programele de dezvoltare profesiona-
lă propuse angajaţilor din autorităţile publi-
ce, atât la nivel central cât şi la nivel local, 
sunt planificate şi realizate diverse activităţi 
de instruire de diferite tipuri şi forme.

Fiecare autoritate publică urmează să 
asigure organizarea unui proces sistematic 
şi planificat de dezvoltare profesională con-
tinuă a funcţionarului public, care include 
aprofundarea şi actualizarea cunoştinţelor, 
dezvoltarea abilităţilor; modelarea atitudi-
nilor necesare funcţionarului public pentru 
exercitarea eficientă a atribuţiilor funcţiei. 
[6]

 În serviciul public din Republica Mol-
dova s-a instituit practica, conform căreia 
dezvoltarea profesională a angajaţilor din 
autorităţile publice se realizează prin trei ti-
puri principale de instruire: externă, internă 
şi autoinstruire. [3, p. 20]

Instruirea externă prevede faptul că pro-
gramele de instruire sunt realizate, de regu-
lă, în mod centralizat pentru angajaţii din 
diferite autorităţi publice şi este organizată 
şi coordonată de către Cancelaria de Stat - 
autoritate responsabilă de managementul 

funcţiei publice şi al funcţionarilor publici 
pentru diferite categorii de personal din au-
torităţile publice centrale şi locale. Acest tip 
de instruire se organizează, de asemenea, 
de către ministere, alte autorităţi publice, 
după caz, pentru specialiştii din autorită-
ţile administraţiei publice locale şi din alte 
autorităţi publice decât cele din subordine, 
care activează în domeniu de competenţă/
specializat.

În aceeaşi ordine de idei, este absolut 
necesar de a stabili că instruirea în afara lo-
cului de muncă  se manifestă prin  seminare, 
ateliere de lucru, conferinţe, mese rotunde 
şi alte forme de dezvoltare profesională re-
alizate de către specialiştii din cadrul auto-
rităţilor publice sau prestatorii serviciilor de 
instruire la tematici de interes major pentru 
autoritate.

Actorii implicaţi în procesul de instruire 
a funcţionarilor publici sunt obligaţi să ga-
ranteze şi să asigure programe de instruire 
variate, condiţionate de schimbările sociale, 
economice şi culturale, de calitate înaltă, 
precum şi disponibilitatea serviciilor de in-
struire.

Instruirea internă este realizată de către 
autoritatea publică pentru personalul său 
(aparatul central, instituţiile din subordine, 
autorităţile administraţiei centrale şi autori-
tăţile administraţiei locale), respectiv, aces-
tea pot fi realizate fie la locul de muncă sau 
în afara locului de muncă. În cazul acesta, 
actorii implicaţi în cadrul programelor de 
dezvoltare profesională a angajaţilor din 
autorităţile publice sunt orice autoritate a 
administraţiei publice centrale sau locale 
care utilizează diferite forme de instruire in-
ternă a angajaţilor săi, precum formele de 
rotaţie pe posturi, instructajele, programele  
interne de instruire - seminare, ateliere de 
lucru, prezentări etc.), învăţarea din cele mai 
bune practici etc. 

Cel de-al treilea tip de instruire este au-
toinstruirea, care este organizată de către fi-
ecare angajat din autorităţile publice în par-
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te. Prin intermediul acesteia se subînţelege 
aportul personal al fiecărui angajat de a-şi 
îmbunătăţii capacităţile şi aptitudinile sale 
profesionale în mod continuu. [3, p. 20]

În acest sens, vom menţiona că, în opinia 
noastră, angajatul din autoritatea publică 
este actorul principal în cadrul procesului 
de dezvoltare profesională, deoarece acesta 
este cel care participă la toate formele de in-
struire organizate fie de autoritatea în care 
activează, fie de alte autorităţi cu atribuţii 
nemijlocite în domeniu, dar, totodată, are 
şi obligaţia morală de a căuta în mod indi-
vidual informaţia necesară pentru sporirea 
abilităţilor sale profesionale.

Astfel, angajatul din autoritatea publică, 
fiind  actor al procesului de dezvoltare pro-
fesională, are rolul de beneficiar, de presta-
tor, dar şi de persoană aflată într-un proces 
continuu şi permanent de autodezvoltare.

Elementul esenţial al procesului de dez-
voltare profesională a angajaţilor din autori-
tăţile publice îl reprezintă finanţarea, care se 
efectuează din bugetul de stat în mod cen-
tralizat sau descentralizat şi din alte resurse 
financiare permise de legislaţie. Prin urma-
re, finanţarea centralizată este realizată din 
contul mijloacelor prevăzute în bugetul de 
stat pentru realizarea programelor de dez-
voltare profesională. În această ordine de 
idei, identificăm modalitatea de finanţare 
directă a prestatorilor de servicii de instru-
ire - la subiectele stabilite de Guvern sau în 
cea de a doua situaţie poate fi realizată din 
contul autorităților publice de specialitate 
(ministerelor), altor autorităţi publice - pen-
tru specialiştii din autorităţile administraţiei 
publice locale şi din alte autorităţi publice 
decât cele din subordine.

Drept rezultat, ca urmare a criteriului 
mijloacelor financiare, identificăm următo-
rii actori implicaţi în procesul de dezvoltare 
profesională a angajaţilor autorităţilor pu-
blice: Guvernul Republicii Moldova, auto-
rităţile publice centrale şi locale interesate, 
organizaţiile internaţionale specializate în 

domeniu, precum şi ONG-urile sau asocia-
ţiile obşteşti.

Autorităţile publice pot achiziţiona ser-
vicii de instruire de la diferiţi prestatori ai 
serviciilor de instruire care au statut de per-
soană fizică sau juridică. Reţeaua prestato-
rilor serviciilor de instruire şi anume presta-
torii cu statut de persoană juridică pot fi cei 
din ţară, precum şi de peste hotare cu drept 
de desfăşurare a activităţilor de dezvoltare 
profesională a angajaţilor din autorităţile 
publice, la fel şi  prestatorii  serviciului de in-
struire cu statut de persoană fizică, de ase-
menea, din ţară sau de peste hotare.

Referitor la reţeaua prestatorilor servici-
ilor publice cu statut de persoană juridică 
identificăm următoarele instituţii [3, p. 16]:

- Academia de Administrare Publică, 
care, conform Statutului, a fost şi este prin-
cipalul prestator de servicii de instruire în 
Republica Moldova în ce priveşte instruirile 
coordonate de Cancelaria de Stat în numele 
întregului Guvern;

- organizaţiile şi instituţiile de stat sau 
private licenţiate şi acreditate de către Mi-
nisterul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Re-
publicii Moldova:

- în domeniul instruirii adulţilor, inclusiv 
instituţiile de învăţământ universitar, şcolile 
de business;

- asociaţiile obşteşti cu experienţă în do-
meniu;

- formatorii profesionişti - persoane cu 
experienţă, abilităţi şi competenţe profesi-
onale specifice, certificate în domeniul in-
struirii adulţilor, şi nemijlocit a funcţionari-
lor publici;

- instructorii-practicieni - conducători şi 
specialişti cu performanţe şi experienţă în 
domeniul subiectului/tematicii de instruire;

- cadrele didactice titulare din învăţă-
mântul universitar.

După cum s-a menţionat, programele de 
formare şi dezvoltare profesională oferite 
angajaţilor sunt organizate şi desfăşurate 
atât la nivel de instituţie în care aceştia îşi 
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desfăşoară activitatea, cu formatorii proprii 
sau cu formatori externi, cât şi în instituţiile 
din afară sau internaţionale, specializate în 
furnizarea  programelor de formare şi dez-
voltare a resurselor umane. Această varieta-
te de organizare şi furnizare a programelor 
de instruire răspunde nevoilor de formare 
ale angajaţilor şi, bineînţeles, ale instituţiilor 
beneficiare.

Participarea salariaţilor la formarea şi 
dezvoltarea profesională este tot mai mult 
apreciată şi susţinută de angajatori, prin 
diverse mecanisme: evaluarea nevoilor de 
formare, susţinerea financiară în vederea 
participării la cursuri de perfecţionare, ela-
borarea  strategiilor de dezvoltare cu referi-
re directă la dezvoltarea competenţelor an-
gajaţilor, organizarea departamentelor de 
resurse umane şi chiar, în cazul unora dintre 
aceştia, a centrelor de formare profesională. 

Evaluarea nevoilor de formare a angajaţi-
lor, la care recurg tot mai multe instituţii, se 
realizează, în general, cu o oarecare perio-
dicitate. Majoritatea instituţiilor finanţează, 
uneori dintr-un buget special destinat, par-
ticiparea la formarea resurselor umane de 
care dispun, îşi dezvoltă strategiile privind 
formarea şi dezvoltarea profesională a anga-
jaţilor. Aceştia investesc mai mult în formarea 
şi dezvoltarea continuă decât cele orientate 
spre menţinerea la aceleaşi standarde.

În scopul evitării unor divergențe între 
părți legiuitorul a determinat drepturile şi 
obligaţiile angajatorului (art. 213 al Codului 
Muncii al Republicii Moldova) şi drepturile 
şi obligaţiile salariaţilor (art. 214 al Codului 
Muncii al Republicii Moldova) în domeniul 
formării profesionale. [2]

Aşadar, potrivit legislației, salariatul are 
dreptul la formare profesională, inclusiv la 
obţinerea unei profesii sau specialităţi noi. 
Acest drept poate fi realizat prin încheierea, 
în formă scrisă, a unor contracte de formare 
profesională (art. 215, 216, alin. (3) şi (4) al 
Codului Muncii al Republicii Moldova), adi-
ţionale la contractul individual de muncă.

Este de remarcat faptul  că organizarea 
internă a cursurilor cu formatori interni sau 
externi este mult mai preferată din diver-
se motive: reducerea costurilor pe care le 
suportă instituţia pentru dezvoltarea pro-
fesională a propriilor angajaţi; păstrarea 
grupului compact de angajaţi şi creşterea 
coeziunii acestuia prin participarea la acţi-
uni comune; colaborarea strânsă între anga-
jatori şi furnizorul de formare concretizată 
în adaptarea ofertei de formare la specificul 
activităţii instituţiei. [7]

Principalul efect al participării angajaţi-
lor la cursurile de formare şi dezvoltare pro-
fesională este creşterea calităţii serviciilor. 
Conform unor declaraţii ale angajatorilor, 
cel mai important efect, în urma participării 
personalului la cursurile de formare profe-
sională continuă, îl reprezintă sporirea ca-
lităţii resurselor umane. Totodată, un efect 
nedorit al participării la formare, din per-
spectiva angajatorilor, îl constituie fenome-
nul de migraţie a personalului, ca urmare a 
îmbunătăţirii competenţelor în urma par-
curgerii programelor de formare (părăsirea 
instituţiei de către angajaţii care au partici-
pat la formare, pentru poziţii similare/supe-
rioare în instituţii ce oferă salarii sau condiţii 
de muncă mai bune). [10, p. 57]

Cadrul normativ existent în domeniul 
dezvoltării profesionale din Republica Mol-
dova recunoaşte principiile instruirii de ca-
litate. Prin Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 970 din 11.08.2016 a fost apro-
bat Programul de instruire a funcționarilor 
publici pentru anii 2016-2020. Elaborarea 
Programului a fost condiţionată de următo-
rii factori:

- gradul scăzut de instruire a funcţio-
narilor publici (a. 2014 - 54,5% şi a. 2015 - 
64,6%); necesitatea introducerii cerinţelor 
faţă de programele de dezvoltare profesi-
onală pentru funcţionarii publici şi perfor-
manţa eficientă a serviciului public;

- prevederile Programului de activitate 
a Guvernului pentru anii 2016-2018 privind 
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consolidarea capacităţilor funcţionarilor pu-
blici în domeniul elaborării şi implementării 
politicilor publice şi dezvoltării manage-
mentului performanţei; lupta cu corupţia, 
introducerea standardelor corespunzătoare 
de comportament etic al funcţionarilor pu-
blici şi prevenirea conflictelor de interese;

- accelerarea procesului de integrare 
europeană prin semnarea şi implementa-
rea Acordului de Asociere dintre Republica 
Moldova şi Uniunea Europeană. [4]

Totodată, Programul stabileşte direcţiile 
şi grupurile prioritare de instruire pentru 
anii 2016-2020, în baza cărora autorităţile 
publice vor elabora planurile anuale de in-
struire a personalului. Direcţiile prioritare 
de instruire sunt următoarele:

- consolidarea abilităţilor de conducere 
ale funcţionarilor publici (leadership, mana-
gementul schimbării, managementul resur-
selor umane etc.);

- dezvoltarea competenţelor, abilită-
ţilor şi atitudinilor profesionale necesare 
pentru exercitarea funcţiei publice (in-
tegrarea în funcţia publică); dezvoltarea 
competenţelor necesare pentru prestarea 
serviciilor publice;

- îmbunătăţirea cunoştinţelor în ceea 
ce priveşte etica profesională şi acţiunile 
de prevenire a corupţiei în rândul func-
ţionarilor publici; sporirea abilităţilor de 
planificare strategică, elaborare a politi-
cilor publice şi îmbunătăţirea nivelului de 
cunoaştere a limbilor străine (de circulaţie 
europeană - engleza, franceza etc.). [4]

În calitate de grupuri prioritare pentru 
instruire au fost selectate următoarele ca-
tegorii: funcţionarii publici de conducere 
şi de nivel superior, funcţionarii publici 
debutanţi, funcţionarii publici care sunt 
direct antrenaţi în prestarea serviciilor, 
funcţionarii publici care deţin funcţii cu 
un risc înalt al corupţiei, funcţionarii pu-
blici responsabili de planificarea strategi-
că, elaborarea şi coordonarea politicilor 
publice.

Aşadar, putem conchide, că participa-
rea angajaţilor la programele de dezvolta-
re aduce beneficii atât celui implicat direct 
în achiziţionarea de competenţe cât şi an-
gajatorului. Motivele care susţin această 
participare la dezvoltarea profesională 
sunt multiple şi deopotrivă extrinseci şi in-
trinseci celui care se formează. Indiferent 
de natura şi ponderea lor, de categoria de 
personal din care face parte angajatul, de 
vârsta sau vechimea în instituţie, partici-
parea la programe de formare reprezintă 
o practică faţă de care angajaţii manifestă 
din ce în ce mai mult interes.

Ca urmare a analizei criteriilor plasate 
ca sarcină, considerăm că instruirea profe-
sională a cadrelor este planificată, organi-
zată şi prestată conform scopurilor şi pro-
cedurilor prevăzute de Guvern în diferite 
acte normative. De asemenea, există şi 
alte instituţii, autorităţi publice şi ONG-uri, 
care desfăşoară activităţi de instruire de 
înaltă calitate pentru resursele umane ce 
activează în Republica Moldova.

BIBLIOGRAFIE
1. Armstrong Michael. Managementul resurselor umane. Manual de practică, Bucureşti, 

Editura CODECS, 2003, p. 537.
2. Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV  din  28.03.2003. În: Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova nr.159-162 din 29.07.2003.
3. Doicov E., Gheorghița T. Dezvoltarea profesională a personalului din autoritatea pu-

blică: instruirea internă. Ghid metodic, Chişinău, 2011, p. 20.
4. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Programului de in-

struire a funcţionarilor publici pentru anii 2016-2020 nr. 970 din 11.08.2016. În: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr. 265-276 din 19.08.2016.



Administrarea Publică, nr. 2, 2018 68

5. Iliescu D. Managementul Strategic al Resurselor Umane. Diagnoză organizaţională, 
Bucureşti, 2008, p. 17.

6. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158 din 
04.07.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 230-232 din 23.12.2008.

7. Macra O., Purdea D. Managementul resurselor umane. Motivare, cariere, recompense, 
Cluj-Napoca, 2006.

8. Manolescu A., Lefter V., Diaconu A. Managementul resurselor umane. Bucureşti, 2007, 
p. 71.

9. Nicolescu O. Managerii şi managementul resurselor umane. Bucureşti, 2004, p.159.
10. Tripan C., Dodu M. Managementul resurselor umane. Suport de curs. Universitatea 

„Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 2010, p. 57.

Prezentat: 19 martie 2018.
E-mail: teodorina@rambler.ru



Administrarea publică: teorie şi practică 69Societatea civilă şi statul de drept

UNELE CONSIDERAȚII PRIVIND PROMOVAREA 
VALORILOR JURIDICE ȘI NEJURIDICE CARE STIMULEAZĂ 
ACTIVITATEA FUNCȚIONARILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE PROMOTION 
OF LEGAL AND NON-LEGAL VALUES THAT STIMULATE 

THE ACTIVITY OF CIVIL SERVANTS     

CZU: 35.08

Anatolie BANTUȘ,
doctor în drept, profesor universitar,

Academia de Administrare Publică

SUMMARY
Undoubtedly, good governance is an art, and any art of governance requires mecha-

nisms and tools, which are appropriate, punctual and consistent with the aim its pursues. 
The success of any activity of public affairs management is directly proportional to the de-
velopment of some management skills, proper management, establishment of criteria and 
standards for the provision of public services to citizens. This task is mainly connected with 
the change in the public officer’s behavior while performing new tasks set before the public 
service, but also with the role and place of the public officer in the relations established in the 
public service which he/she represents.

Keywords: public service, public official, legal and informal relations established in the 
public service, public authorities, public officials and employees, common and specific ri-
ghts and obligations, esteem, mutual respect, trust, senior public official.

REZUMAT
 Este incontestabil faptul că buna guvernare este o artă, iar orice artă a guvernării are 

nevoie de mecanisme şi instrumente adecvate, punctuale şi consistente cu scopul pe care 
îl urmăresc. Succesul oricărei activități de administrare a treburilor publice se află în raport 
direct proporțional cu însuşirea unor tehnici de gestionare, management calitativ, stabili-
rea unor criterii şi standarde  de furnizare a unor servicii publice cetățenilor. Acest dezide-
rat ţine, în mare măsură, de schimbarea comportamentului funcţionarului public în reali-
zarea noilor sarcini care revin serviciului public, dar şi de rolul şi locul funcţionarului public 
în raporturile ce se stabilesc în domeniul serviciului public pe care acestea le reprezintă.

Cuvinte-cheie: serviciu public, funcționar public, raporturi juridice şi neformale ce se 
stabilesc în domeniul serviciului public, organele administraţiei publice, personalul admi-
nistraţiei publice, drepturi şi obligaţii comune şi specifice,  stimă, respect reciproc, încrede-
re, funcționar public de conducere.
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Republica Moldova, aspirând la integra-
rea europeană, semnând în acest sens la 
27 iunie 2014  Acordul de Asociere dintre 
Republica Moldova şi Uniunea Europeană, 
întreprinde reforme vizibile în ceea ce pri-
veşte sistemul administrativ, administraţia 
publică, atât la nivelul competenţelor sale, 
având la bază principiul  descentralizării 
administrative, cât şi la nivelul proceduri-
lor aplicate în realizarea funcțiilor executi-
ve şi administrative ale statului. 

Este incontestabil faptul că buna guver-
nare este o artă, iar orice artă a guvernării 
are nevoie de mecanisme şi instrumente 
adecvate, punctuale şi consistente cu sco-
pul pe care îl urmăresc. Succesul oricărei 
activități de administrare a treburilor pu-
blice se află în raport direct proporțional 
cu însuşirea unor tehnici de gestionare, 
management calitativ, stabilirea unor cri-
terii şi standarde  de furnizare a unor servi-
cii publice cetățenilor [1].  Acest deziderat 
ţine, în mare măsură, de schimbarea com-
portamentului funcţionarului public în re-
alizarea noilor sarcini care revin serviciului 
public, [2]  dar şi de rolul şi locul funcţiona-
rului public în raporturile ce se stabilesc în 
domeniul serviciului public pe care aces-
tea le reprezintă.

Or, organele administraţiei publice, sub 
un anumit aspect sunt colective de oa-
meni, care desfăşoară o activitate de exe-
cutare a legii. Exercitând anumite funcţii, 
în cadrul organelor administraţiei publice, 
persoanele care compun colectivele de 
muncă ale administraţiei publice, au anu-
mite drepturi şi obligaţii în cadrul raportu-
rilor sociale ce se formează cu prilejul acti-
vităţii depuse.

Existenţa unor raporturi sociale între 
membrii colectivelor sociale din organele 
administraţiei publice, întemeiate pe sti-
mă, respect reciproc, pe încredere, consti-
tuie factori de ambianţă care stimulează 
activitatea funcţionarilor administraţiei 

publice, în vederea realizării optime a sar-
cinilor de serviciu.

Dimpotrivă, existenţa unor relaţii încor-
date, afectate de resentimente, de neîn-
credere, de individualism şi egoism, dău-
nează profund activităţii organelor admi-
nistraţiei publice. [3], [4] 

Asigurarea unor relaţii normale între 
oamenii, care constituie personalul admi-
nistraţiei publice, depinde de educaţia, de 
gradul de cultură, de nivelul profesional şi 
politic al acestor oameni.

Vom menționa că ambianţa relaţiilor 
sociale corecte şi stimulative pentru buna 
funcţionare a administraţiei publice mai de-
pinde şi de acţiunile susţinute ale organelor 
de conducere ale administraţiei publice pe 
linia promovării valorilor care stimulează 
activitatea oamenilor care lucrează în admi-
nistraţia publică.

Relaţiile juridice dintre cei ce compun 
un organ administrativ sunt reglementate 
de Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire 
la funcția publică şi statutul funcționarului 
public, de regulamente de ordine interi-
oară şi de legislaţia muncii ale Republicii 
Moldova.

Conţinutul acestor relaţii îl alcătuiesc 
drepturile şi obligaţiile participanţilor la 
ele în domeniul administraţiei publice.

În privinţa drepturilor, distingem ca-
tegoria drepturilor ce revin oricărei per-
soane angajate – dacă se află cu organul 
administrativ în raporturi de muncă, dar şi 
drepturi specifice funcţiei publice: 

- drepturile comune tuturor organiza-
ţiilor sunt, în general, prevăzute de Con-
stituţia Republicii Moldova şi legislaţia 
muncii. Dintre acestea amintim dreptul la 
o salarizare corespunzătoare cantităţii şi 
calităţii muncii, dreptul la odihnă, dreptul 
la asigurări sociale, dreptul de a participa 
la conducerea unităţii, dreptul de asociere 
în organizaţii sindicale sau alte formaţiuni 
obşteşti etc.;
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- drepturile  funcționarilor publici sunt 
prevăzute de art. art. 14-21 ale Legii nr. 
158 din 04.07.2008 cu privire la funcția 
publică şi statutul funcționarului public,  
în Regulamentul de ordine interioară şi în 
alte reglementări speciale.

În general, cadrele cu funcţii de condu-
cere au dreptul de a îndruma, coordona şi 
controla activitatea personalului din sub-
ordine, iar uneori - şi dreptul de a aplica 
sancţiuni disciplinare, în caz de abateri.

Pentru anumite categorii ce-şi desfă-
şoară activitatea în domenii aparte, legile 
speciale prevăd drepturi speciale, cum ar 
fi, de pildă, dreptul cadrelor Ministerului 
Apărării Naţionale, ale Ministerului Aface-
rilor Interne ale Republicii Moldova de a 
exercita anumite servicii în afara progra-
mului de zi etc.

Unele drepturi specifice sunt, în acelaşi 
timp, şi obligaţii pentru titularii lor în timp 
ce drepturile generale se exercită în mod 
facultativ.

În privinţa obligaţiilor, de asemenea, 
se poate face distincţie între obligaţiile 
generale ce revin oricărei persoane anga-
jate şi obligaţiile specifice funcţiei.

Obligaţiile comune tuturor angajaţilor 
sunt întocmai ca şi drepturile comune, 
consacrate în Constituţia Republicii Mol-
dova, art. art. 55-59, precum şi în legislaţia 
muncii. Asemenea obligaţii sunt: îndepli-
nirea cu exactitate şi promptitudine a sar-
cinilor ce-i revin conform contractului de 
muncă, să respecte ordinea şi disciplina la 
locul de lucru, să efectueze orice activita-
te potrivit pregătirii sale şi nevoilor uni-
tăţii, să respecte normele de protecţie a 
muncii, să asigure păstrarea secretului de 
stat şi de serviciu etc.

Obligaţiile funcționarului public sunt 
prevăzute, întocmai ca şi drepturile  în art. 
art. 22-24 ale Legii nr. 158 din 04.07.2008 
cu privire la funcția publică şi statutul 
funcționarului public, în Regulamentul 

de ordine interioară şi în alte reglemen-
tări speciale.

Cu privire la aceste obligaţii  apar unele 
situaţii, în sensul clarificării problemei obli-
gaţiei unui funcţionar public de a executa 
ordinul ilegal al conducătorului.  Legea 
nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția 
publică şi statutul funcționarului public, 
în art. 23 reglementează expres aceste si-
tuaţii şi anume: alineatul 2 al articolului 23 
al Legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la 
funcția publică şi statutul funcționarului 
public prevăd  că funcționarul public  are 
dreptul  să refuze, în scris şi motivat, în-
deplinirea dispozițiilor, scrise sau verbale, 
primite de la conducător, dacă le consi-
deră ilegale. Ca atare, concluzia constă în 
faptul că funcţionarul public va trebui să 
execute ordinul dat de superiorul ierarhic 
competent, în cazul în care va fi şi el com-
petent să facă actele ordonate. El va pu-
tea să fie exonerat de răspundere numai 
dacă a atras în scris atenţia superiorului 
ierarhic, că actul este ilegal. [5]. 

Această ordine de idei este consacra-
tă în mod expres în alineatul 4 al artico-
lului 23 al Legii nr. 158 din 04.07.2008 
cu privire la funcția publică şi statutul 
funcționarului public, care pune baza re-
glementării unor astfel de situaţii ce au 
loc în unele cazuri în activitatea practică a 
administraţiei publice. Dacă funcționarul 
public are dubii cu privire la legalitatea 
unei dispoziții, acesta este obligat să co-
munice în scris  autorului dispoziției dubi-
ile sale, precum şi să aducă la cunoştința 
conducătorului ierarhic superior  al aces-
tuia astfel de situații. Astfel fiind văzute 
lucrurile,  conform alin. 5 al Legii nr. 158 
din 04.07.2008 cu privire la funcția pu-
blică şi statutul funcționarului public, 
funcționatul public nu poate fi sancționat 
sau prejudiciat  pentru sesizarea cu bună-
credință cu privire la dispozițiile ilegale 
ale conducătorului.
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Raporturile dintre subordonaţi sunt, 
din punct de vedere juridic, raporturi de 
egalitate. Cu toate acestea, depășind sfe-
ra juridicului,  ştiinţa administraţiei acor-
dă importanţă tot mai mare relaţiilor ne-
formale dintre cadrul colectivului, dintre 
funcţionarii pe aceeaşi treaptă a ierarhiei 
administrative. 

Autoritatea unei persoane învestite 
într-o funcţie de conducere nu se poate 
baza însă exclusiv pe prerogativele lega-
le. Autoritatea conducătorului  trebuie să 
aibă la baza sa şi o valoare personală. Ea 
trebuie să rezulte dintr-o constelaţie de 
valori profesionale, care-i conferă calita-
tea de specialist.

În ceea ce priveşte calitatea de specia-
list, cel puţin, două probleme fundamen-
tale se cuvin a fi semnalate, exprimate 
într-o formă interogativă:

- în ce domeniu trebuie să fie specialist 
un conducător administrativ?

- cum se poate menţine el în actuali-
tate în condiţiile revoluţiei ştiinţifico-teh-
nice contemporane şi ale dinamismului 
legislaţiei privind administraţia?

Răspunsul la prima întrebare depinde, 
credem, de nivelul ierarhic la care se află 
conducătorul. Dacă un conducător se află 
pe o treaptă mai joasă a ierarhiei admi-
nistrative, el va fi nevoit să apeleze mai 
mult la cunoştinţe de strictă specialitate a 
colectivului pe care îl conduce. Un şef de 
serviciu, de pildă, va trebui să cunoască 
cel mai bine problemele tehnice ale ser-
viciului pe care îl conduce. În schimb, cu 
cât un conducător se află pe o treaptă mai 
înaltă a ierarhiei sociale, cu atât va fi ne-
voit să apeleze mai puţin la cunoştinţele 
de specialitate ale unor domenii înguste 
şi va trebui să facă apel la cunoştinţe din 
domeniul organizării şi ştiinţei conduce-
rii, a teoriei deciziilor, precum şi a ştiinţei 
administraţiei.

În ceea ce priveşte cea de a doua în-

trebare, răspunsul este mai complex, da-
torită, pe de o parte, bombardamentului 
informaţional căruia sunt supuşi funcţio-
narii publici în etapa revoluţiei tehnico-
ştiinţifice, iar pe de altă parte, limitelor de 
ordine biofiziologică a omului, de recep-
tare a informaţiilor.

Ce poate atunci să facă cineva pentru 
a-şi păstra totuşi  statutul de specialist, 
ţinând cont şi de faptul că prelucrarea au-
tomatizată a informaţiilor nu se prestează 
la orice domeniu al relaţiilor şi nu este la 
îndemâna oricui.

Există două căi ce se impun conducă-
torului, care vrea să-şi păstreze dimensiu-
nea de specialist.

În primul rând, perfecţionarea şi au-
toperfecţionarea capacităţii de a reţine 
esenţialul capacităţii de selectare. Condu-
cătorul nu trebuie şi nu poate să se înmor-
mânteze în noianul informaţiilor de tot fe-
lul, ci trebuie să-şi formeze un orizont larg 
al cunoaşterii şi o gândire aptă să surprin-
dă corelaţiile dintre datele semnificative 
pentru domeniul în care îşi desfăşoară 
activitatea de conducere.

În al doilea rând, conducătorul trebuie 
să-şi dezvolte capacitatea de a învăţa şi 
pe alţii cum să gândească selectiv.

Conducătorul trebuie să posede cu-
noştinţe temeinice din domeniul psiho-
logiei şi psihologiei sociale, fiindcă cei ce 
sunt organizaţi şi conduşi sunt, în fond 
oameni, cu motivaţiile lor sociale indivi-
duale, cu trăsăturile lor psihice şi caracte-
rologice particulare. [6]  

Cele mai mari degradări ale personali-
tăţii conducătorului provin din inversarea 
acestei relaţii individuale şi sociale. Aici îşi 
are, de altfel, sursa şi carierismul. Conducă-
torul care îşi foloseşte funcţia de conduce-
re pentru satisfacerea unor pofte individu-
aliste, constituie un viciu, care adesea mo-
lipseşte şi pe unii din cei conduşi, fiindcă, 
aşa cum spunea Jean Jaures, ,,nu înveţi pe 
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alţii ce vrei, nu-i înveţi ce știi, ci îi înveţi 
ceea ce ești”.

După cum am menţionat deja, auto-
rităţile publice, într-un anumit sens, sunt 
colective de oameni, colective constituite 
pe baza legii şi care desfăşoară o activita-
te de executare a legii.

În afara acestor aspecte juridice, pe 
care le prezintă raporturile sociale ce se 
formează în cadrul colectivelor socia-
le din administraţia publică, după cum 
am văzut, există şi aspecte care nu au o 
reglementare juridică, dar care au un rol 
deosebit de important pentru asigurarea 
eficienţei şi randamentului optim al ad-
ministraţiei publice. Această problemă nu 
este o problemă nou-apărută  în legătură 
cu apariţia unor noi raporturi sociale, de 
această problemă se ocupă savanţii tutu-
ror ţărilor democratice. [7]  

Un rol deosebit în asigurarea relaţii-
lor sociale cu caracter stimulator pentru 
funcţionarii publici îl are asigurarea înde-
plinirii funcţiilor pe care le exercită con-
ducătorul, în cadrul unui grup social care 
alcătuieşte o structură administrativă, ţi-
nându-se seama de autoritatea personală 
a acestuia.

După cum menţionează prof. univ. 
Alexandru Negoiţă, ,,armonizarea regle-
mentării juridice cu aspectele neregle-
mentate din raporturile sociale, în cadrul 
grupurilor sociale din administraţia publi-
că, constituie factori de ambianţă cu ca-
racter deosebit de pozitiv pentru eficien-
ţa administraţiei publice” [8].

Problema conducătorului sau a şefului 
unor astfel de grupe sociale în structura 
administraţiei publice este foarte impor-
tantă pentru asigurarea unei activităţi 
raţionale şi eficiente a organelor adminis-
traţiei publice, care grupează un număr 
de astfel de grupe sociale.

În literatura de specialitate sunt subli-
niate două funcţii importante care revin 

conducătorului unui grup social, ce are 
de îndeplinit sarcini de natură diferită. [9] 

Mai întâi, conducătorului grupului îi 
revine o funcţie executivă care priveşte 
determinarea scopurilor şi obiectivelor 
pe care trebuie să le realizeze obiectivul, 
cu precizarea mijloacelor ce trebuie folo-
site pentru atingerea lor. De asemenea, 
această funcţie  implică asigurarea ordinii 
şi disciplinei în cadrul grupului şi repre-
zentarea sa în raporturile cu alte grupuri. 

Cea de a doua funcţie de natură psiho-
logică  subliniază poziţia conducătorului 
faţă de grup, sub aspectul autorităţii, in-
fluenţei personalităţii sale faţâ de mem-
brii grupului. Din acest punct de vedere, 
conducătorul grupului trebuie să fie un 
pol, un centru potenţial care asigură coe-
ziunea grupului.

Conducătorul colectivului de muncă 
trebuie să transforme energiile membri-
lor colectivului într-o sursă dinamică pen-
tru realizarea scopurilor şi obiectivelor 
grupului.

Pentru  atingerea acestui obiectiv, con-
ducătorul trebuie să fie un model şi un 
ideal pentru membrii grupului respectiv. 
Pentru a îndeplini aceste funcţii, în cadrul 
grupurilor sociale, sunt necesare o serie 
de calităţi. În literatura de specialitate se 
ia drept criteriu, în stabilirea calităţilor 
pe care trebuie să le aibă şefii diferitelor 
grupuri, noţiunea de autoritate, de putere 
sau comandant. [10] 

În concluzie vom menționa că struc-
tura sistemului administrației publice şi 
eficiența sistemului se află în raport di-
rect  cu stabilirea numărului optim de or-
gane ale administrației  publice centrale, 
precum şi ale  celei locale, cu competența 
materială stabilită pentru elementele sis-
temului, precum și cu numărul,  pregă-
tirea și relațiile dintre cadrele  corpului 
de funcționari publici,  de care depinde 
funcționalitatea sistemului.  



Administrarea Publică, nr. 2, 2018 74

NOTE
1. Victor Popa şi alții. Descentralizarea: elementele unui model. IDIS „Viitorul”, 

Chişinău, 2006, p. 4.
2. A se vedea: Mihail Platon. Serviciul public în Republica Moldova. Chişinău, 1997, 

p. 16 şi urm.
3. A se vedea: M. Platon. Op. cit., pag. 65-96.
4. A se vedea: R. Ionescu. Drept administrativ. EDP, Bucureşti 1970, pag. 191-194; A. 

I. Negoiţă. Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei. Bucureşti, 1993, pag. 85-87; V. I. 
Prisacaru. Tratat de drept administrativ român (partea generală), Bucureşti, 1993, pag. 
179-182.

5. A se vedea: E. D. Tarangul. Tratat de drept administrativ român. Cernăuţi, 1944, 
pag. 272.

6. A se vedea: F. E. Fiedler. A theory of leadership effectiveness. Department of 
Psychology University of Illinois, Urbana, 1967, pag. 199-267; H. Levison. Organizatio-
nal Diagnosis. Cambrige MAS, Horvard University Press, 1972, cap. II; A. Nicolau. Liderii 
în dinamica grupurilor. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, pag. 165-182.

7. A se vedea în acest context: A. Negoiţă. Drept administrativ. Bucureşti, 1996, pag. 
112-121; F. Fiedler. Op. cit., pag. 62-121; R. Gregoire. La fonction publique. Paris, 1954, 
pag. 24-105; A. Peretti. L’administration phenomene humaine. Ed. Berger Levrault, Pa-
ris, 1968, pag. 141-150.

8. A se vedea: A. Negoiţă. Op. cit., pag. 113.
9. A se vedea: A. Peretti. Op. cit., pag. 147.
10. A se vedea: A. Peretti. Op. cit., pag. 149.2 În privinţa calităţilor ce trebuie să fie 

întrunite de un şef sau conducător al unui grup social, unii autori au stabilit circa 79 
de astfel de calităţi. Printre acestea amintim: vârsta, talia, greutatea, aspectul exterior, 
uşurinţa de a vorbi, inteligenţa, intuiţia, originalitatea, adaptabilitatea, introversiunea, 
caracterul dominator, iniţiativa, încrederea în sine, popularitatea, prestigiul ş. a. 

BIBLIOGRAFIE
1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994. Monitorul Oficial al Re-

publicii Moldova nr.1 din 12.08.1994.
2. Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului 

public. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 230-232 din 01.12.2008.
3. Victor Popa şi alții. Descentralizarea: elementele unui model. IDIS „Viitorul”, 

Chişinău, 2006.
4.  Mihail Platon. Serviciul public în Republica Moldova. Chişinău, 1997.
5. R. Ionescu. Drept administrativ. EDP, Bucureşti, 1970.
6. A. I. Negoiţă. Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei. Bucureşti, 1993.
7. V. I. Prisacaru. Tratat de drept administrativ român (partea generală), Bucureşti, 

1993.
8. E. D. Tarangul. Tratat de drept administrativ român. Cernăuţi, 1944.
9. F. E. Fiedler. A theory of leadership effectiveness. Department of Psychology Uni-

versity of Illinois, Urbana, 1967, pag. 199-267; H. Levison. Organizational Diagnosis. 
Cambrige MAS, Horvard University Press, 1972, cap. II; A. Nicolau. Liderii în dinamica 
grupurilor. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, pag. 165-182.



Administrarea publică: teorie şi practică 75Societatea civilă şi statul de drept

10. A. Negoiţă. Drept administrativ. Bucureşti, 1996.
11. F. Fiedler. Op. cit., pag. 62-121; R. Gregoire. La fonction publique. Paris, 1954.
12. A. Peretti. L’administration phenomene humaine. Ed. Berger Levrault, Paris, 

1968.
13.  A. Peretti. Op. cit., pag. 149.2 În privinţa calităţilor ce trebuie să fie întrunite de 

un şef sau conducător al unui grup social, unii autori au stabilit circa 79 de astfel de 
calităţi. Printre acestea amintim: vârsta, talia, greutatea, aspectul exterior, uşurinţa de 
a vorbi, inteligenţa, intuiţia, originalitatea, adaptabilitatea, introversiunea, caracterul 
dominator, iniţiativa, încrederea în sine, popularitatea, prestigiul ş. a. 

Prezentat: 15 martie 2018.
E-mail: a_bantus@yahoo.com



Administrarea Publică, nr. 2, 2018 76

ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND PEDEAPSA ÎN 
CALITATE DE COMPONENTĂ DE BAZĂ A SISTEMULUI 

SANCȚIUNILOR PENALE

THEORETICAL APPROACHES TO PUNISHMENT AS A 
BASIC COMPONENT OF THE CRIMINAL SANCTIONS SYSTEM

 CZU: 343.241

Sergiu CERNOMOREŢ, 
doctor în drept, lector universitar, 

Academia de Administrare Publică

Vadim ILCO, 
magistru în drept, consultant al procurorului, 

Procuratura municipiului  Chișinău, oficiul Principal 

SUMMARY
The study of the system of criminal punishments by analyzing and clarifying certain legal 

features of criminal law, as well as the prospects for a system of criminal punishments is of 
particular interest both in the scientific and practical aspects, solving the problem of providing 
general and special principles of criminal law.
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REZUMAT 
Investigarea sistemului pedepselor penale, prin prisma analizei şi elucidării unor trăsături 

specifice actuale din legea penală, precum şi perspectiva sistemului pedepselor penale, pre-
zintă un interes deosebit atât în plan ştiinţific cât şi practic, soluţionând problema asigurării 
principiilor generale şi speciale ale dreptului penal.

Cuvinte-cheie: sistemul pedepselor penale, pedeapsa penală, principiile sistemului pe-
depselor penale, pedepse privative de libertate, clasificarea pedepselor penale.

Termenul de pedeapsă, în sensul actu-
al al cuvântului, a apărut relativ recent, în 
acest sens pot fi invocate operele legislati-
ve - Pravila lui Vasile Lupu şi Matei Basarab, 
care marcau termenul „a pedepsi” prin „cer-
tare” şi „a certa”, în ambele legiuiri găsindu-
se atât forma latină cât şi cea greacă [15, p. 
173].  Pedeapsa, în sensul actual al acestui 
termen, a fost introdusă în uzul juridic prin 
reglementările fanariote, originea acestuia 

este una greacă, ori termenul „pederzisis” 
are sensul de instrucţie, învăţătură de co-
recţie, cuminţire.

Pedeapsa, prin esența sa, reprezintă 
consecința săvârşirii de infracţiuni, constitu-
ind o ripostă a societăţii la faptele celui care 
a încălcat legea. Definirea pedepsei penale 
se impune şi pentru a identifica sistemul pe-
depselor penale, care, de altfel (fără a defini 
însăşi componenta sa de bază), nu poate fi 
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sesizat. Reiterăm - comiterea infracțiunii 
provoacă reacție socială, reacție care, la 
rândul său, are mai multe forme de mani-
festare.

Autorul Ioan Tanoviceanu consideră că 
pedeapsa constituie şi ea o formă de reac-
ţie la faptele antisociale. Această concluzie 
a fost desprinsă nu numai de penalişti, dar şi 
de filozofi (există o filozofie a pedepsei, aşa 
cum există şi o ştiinţă despre pedeapsă - pe-
nologia). Fie că noţiunea de pedeapsă este 
strâns legată de ideea de păcat, de încălcare 
a preceptelor religioase, fie că prin pedeap-
să, diferenţiată după multiplele criterii pe 
care le prevedeau canoanele bisericeşti, se 
urmărea îndreptarea celor care au greşit 
(nu moartea păcătosului, ci îndreptarea lui), 
pedeapsa a fost considerată întotdeauna ca 
un rău, ca o suferinţă prin care societatea 
reacţiona împotriva faptelor neconvenabile 
grupului social [23, p.18].

Sancţiunile penale sunt măsuri de con-
strângere şi de reeducare, prevăzute în le-
gea penală (pedepse, măsuri educative şi 
măsuri de siguranţă), aplicate persoanelor 
care au săvârşit fapte incriminate de că-
tre aceasta, în scopul prevenirii săvârşirii 
unor asemenea fapte noi prin reeducarea 
infractorilor. Unii autori folosesc termenul 
de pedeapsă şi în dreptul civil (nedemnita-
tea succesorală, decăderea dintr-un drept 
subiectiv etc.), care nu se pare potrivit, de-
oarece acest termen este specific dreptului 
penal, de la care îi provine şi denumirea. 

Termenul este creat de doctrină, însă nu 
este întâlnit în legislaţia civilă. Comiterea 
infracţiunii atrage, ca regulă, aplicarea unei 
pedepse. Aceasta însă nu este singura con-
secinţă penală, deoarece minorilor li se pot 
aplica şi măsuri educative ori,  alături de pe-
deapsa sau măsura educative sau, chiar în 
lipsa lor, pot fi dispuse măsuri de siguranţă 
sau răspunderea penală poate fi înlocuită 
cu răspunderea care atrage aplicarea unei 
sancţiuni cu caracter administrativ [3, p. 
221].

În acelaşi timp, cu referire la esența pe-
depsei penale, suntem de acord cu opinia 
precum că principiul umanismului dreptului 
penal se reflectă în dreptul penal şi în ceea 
ce priveşte sancțiunile sale. Acest principiu 
presupune că legiuitorul trebuie să prevadă 
în legea penală doar acele sancțiuni care 
„sunt în deplină concordanță cu conştiința 
morală şi juridică a societății” [17, p. 421]. 

Definirea legală a noțiunii de pedeapsă 
penală se regăseşte în alin. (1),  art. 60 al Co-
dului Penal al Republicii Moldova (CP RM). 
Astfel, potrivit reglementărilor menționate, 
pedeapsa penală reprezintă o măsură de 
constrângere statală şi un mijloc de corecta-
re şi reeducare a condamnatului ce se aplică 
de instanţele de judecată, în numele legii, 
persoanelor care au săvârşit infracţiuni, ca-
uzând anumite lipsuri şi restricţii drepturilor 
lor. 

Consider că definiția legislativă a pedep-
sei penale conține unele carențe (ne referim 
la „reeducare”, dar nu numai), în legătură 
cu care fapt doctrina dreptului penal nu a 
adoptat o poziție unică privind interpreta-
rea acestui concept. 

Mai mult ca atât, unii autori, printre care 
şi I. Lesnicenko, apreciază pedeapsa penală 
drept o continuitate a răspunderii penale 
şi, prin urmare, un mijloc de atingere a sco-
purilor acesteia [29, р. 68]. În acelaşi sens, 
adepții aceleiaşi opinii  precizează supli-
mentar că pedeapsa penală reprezintă nu 
altceva decât forma şi metoda de realizare 
a răspunderii penale [28, р. 26-30]. 

La rândul său, C. Bulai menționa că, în 
mecanismul constrângerii penale, sancţiu-
nea apare ca o consecinţă inevitabilă a răs-
punderii penale, tot aşa după cum aceasta 
din urmă apare ca o consecinţă necesară a 
infracţiunii [5, p. 28]. 

În acest context, devine relevantă 
definiția pedepsei penale oferită de că-
tre autorul A. G. Bezverhov, care afirmă că 
formularea conceptului pedepsei pena-
le este un scop primordial al doctrinei şi 
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nu al legislației penale. Ultimul afirmă, în 
susținerea acestei poziții, că odată ce la ni-
vel doctrinar nu s-a găsit numitorul comun 
privind conținutul şi esența pedepsei pena-
le, nu este rațional de a apela la autoritatea 
legiuitorului în problematica menționată. 
Contextul în care vom admite situația că 
legiuitorul a acceptat poziția unei sau al-
tei concepții, ne confirmă faptul că înseşi 
concepțiile alternative vor fi private în mod 
automat de toate „fundamentările” şi „drep-
turile” pentru existența lor. [26, p. 15] De 
altfel, autorul menționat, a observat corect 
că implicarea legiuitorului în soluționarea 
problemei ştiințifice nu reprezintă calea cea 
mai eficientă pentru stabilirea adevărului. 

N. Taganțev, abordând problema defini-
rii pedepsei penale, menționa: „Din definiția 
faptei social-periculoase reiese că pedeap-
sa penală reprezintă manifestarea atitu-
dinii specifice, care apare între persoana, 
care a comis fapta şi stat”. În accepțiunea 
infractorului, pedeapsa penală reprezintă 
consecința faptei sale, pe când din punctul 
de vedere al statului - măsura, aplicată ca 
urmare a comiterii de către vinovat a faptei 
social periculoase [31, р. 8]. 

V. Dongoroz şi alții menționau în celebra 
lor lucrare „Explicaţii teoretice ale Codului 
penal român, partea generală” că pedeapsa 
penală reprezintă conceptul de drept insti-
tuit cu mijloacele necesare de către statul 
naţional pentru a constrânge individul să 
se conformeze legii, iar în situaţia încălcării 
legii - „să sufere în mod forţat, fără voia sa 
anumite privaţiuni şi restricţii” [8, p. 168]. 

Pedeapsa penală a fost apreciată prin 
prisma urmărilor juridice ale infracțiunii şi 
condamnarea pentru infracțiunea comisă. 
În acest sens, I. I. Foinițki definea pedeapsa 
penală ca un cumul al elementelor, care se 
manifestă în „subiectul abilitat cu aplicarea 
pedepsei penale, obiectului pedepsei pe-
nale, care, la rândul lor, includ latura obiec-
tivă şi subiectivă a infracțiunii, precum şi in-
dividualizarea pedepsei penale” [32, р. 186]. 

Acestea, în esență, pot fi atribuite la aspec-
tele (elementele) de esență ale pedepsei 
penale.

O definiție mai completă oferă autorul 
M. D. Şargorodski, care considera că „pe-
deapsa penală reprezintă privarea infracto-
rului de unele favoruri, care îi aparțin, pre-
cum şi aprecierea negativă a infractorului, a 
activității sale de către stat” [33, р.112]. 

La rândul său, A. V. Naumov indică asu-
pra faptului că pedeapsa penală reprezintă 
o măsură specială de constrângere de către 
stat, care se deosebeşte de alte măsuri ale 
constrângerii de stat, drept reacția statului 
față de fapta prejudiciabilă comisă, care, la 
rândul său, nu reprezintă infracțiune, ci o 
contravenție, delict civil sau încălcare a disci-
plinei muncii. Particularitățile pedepsei pe-
nale, în opinia autorului citat, se evidențiau 
prin faptul că pedeapsa penală se aplică 
numai pentru comiterea infracțiunii, prevă-
zute de legea penală; este aplicată în baza 
sentinței judecătoreşti în numele statului; 
pedeapsa penală generează antecedente 
penale. [30, р. 316]

Cu referire la elementele de bază ale 
pedepsei, autorul V. Manzini menționa  că 
constrângerea subliniază însuşirile interne 
ale pedepsei, evidenţierea acestora este ab-
solut necesară pentru a convinge pe făptui-
tor, ca şi pe ceilalţi destinatari ai legii penale, 
că pedeapsa nu este o simplă mustrare şco-
lărească, ci constituie o privaţiune serioasă 
pentru infractor; ca atare nu pot avea carac-
ter de sancţiune penală pedepsele care nu 
realizează această caracteristică internă şi 
inerentă acesteia. [24, p. 97]

I. Tănăsescu menționa că semnificaţia 
oricărei politici penale constă într-o singură 
caracteristică: măsuri pentru pedepsirea şi 
intimidarea infractorilor. Prin urmare, apli-
carea pedepsei reprezintă o formă a con-
strângerii juridice necesară reeducării şi, 
implicit, reformării sociale a persoanei con-
damnate. [22, p. 171]

O definiţie, cu aspect profund crimino-
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logic, oferă definiția autorului autohton 
V. Bujor, precum că pedeapsa (ca şi crima, 
dreptul) este o categorie ştiinţifică, utilizată 
pentru a releva un fenomen social distinct 
care, în esenţă, este o negare şi o dezapro-
bare a samavolniciei individului şi care se 
manifestă prin aplicarea în numele legii a 
măsurilor de constrângere a persoanelor vi-
novate de săvârşirea unei fapte interzise de 
legea penală şi care are drept scop apărarea 
societăţii de atentate infracţionale, preveni-
rea noilor infracţiuni, restabilirea ordinii de 
drept şi a echităţii în societate. [13] 

În opinia lui N. Trechel, doar o pedeapsă 
echilibrată poate conduce la liberarea făptu-
itorului de remuşcările faptei prejudiciabile 
săvârşite, iar, în final, poate înlesni ispăşirea. 
În acelaşi timp, pedeapsa retributivă este în 
acord şi cu principiul legalităţii incriminării 
şi pedepsei, acest principiu apare ca o ga-
ranţie a aplicării unei pedepse echilibrate, 
expresie a unei proporţii bine cântărite între 
gravitatea faptei şi pedeapsă [16, p. 13].

O poziție cu totul deosebită se regăseşte 
în lucrările autorului S. I. Dementiev, care 
aprecia că pedeapsa penală nu este altceva 
decât osânda, care reprezintă aplicarea pre-
meditată a unor suferințe şi lipsuri, stabilite 
de lege [27, р. 45]. 

Abordarea menționată  nu este confor-
mă exigențelor normelor şi principiilor ac-
tuale de drept. O astfel de abordare neagă 
principiul umanismului - legea penală nu 
urmăreşte scopul de a cauza suferinţe fi-
zice sau de a leza demnitatea omului. Or, 
aşa cum menționează cadrul legal - nimeni 
nu poate fi supus la torturi, nici la pedepse 
sau tratamente crude, inumane sau degra-
dante (art. 4, alin. (2) CP RM). Reglementă-
rile de bază, în acest sens, se regăsesc şi în 
Constituția Republicii Moldova. [6] 

Contrar acestei idei, sunt acele care pla-
sează accentul asupra caracterului retributiv 
al pedepsei, contrar ideii de răzbunare a so-
cietăţii pentru infracțiunea comisă de infrac-
tor (osândă), în calitate de răfuială brutală cu 

acesta, ci ca o apreciere echilibrată a celor 
doi factori, faptă şi vinovăţie, pe de o parte, şi 
pedeapsa, pe de altă parte. [4, p. 178] 

Promovarea concepţiilor moderne pri-
vind pedeapsa nu înseamnă, aşadar, reve-
nirea la ideea osândei din partea societăţii, 
la provocarea de suferinţe iraţionale numai 
pentru a-l înspăimânta pe infractor şi pe cei 
din jurul său. Astfel, dacă reacţia represivă 
a statului are la bază şi o componentă in-
stinctivă, acesta este condus de factorul de 
raţiune, din care considerente asemănarea 
acestuia cu răzbunarea este exclusă. Prin 
urmare, retribuţia nu reprezintă o acţiune 
agresivă a societăţii faţă de infractor, ci un 
echivalent al faptei comise care constituie 
temeiul şi măsura pedepsei. [10, p. 73]

Sancţionarea persoanei operează când, 
în momentul săvârşirii acţiunii sau inacţiu-
nii, are capacitatea fizică şi psihică, dacă ac-
ţiunea sau inacţiunea este incriminată. Din 
acest fapt derivă responsabilitatea infracto-
rilor, care sunt, în măsură egală, responsabili 
pentru aceeaşi faptă, deoarece fiecare per-
soană care a săvârşit o faptă se află într-o 
situaţie identică cu celelalte persoane care 
au săvârşit aceeaşi faptă, având opțiunea 
de a alege între a comite sau omite. Aceste 
persoane urmează a fi supuse unor pedep-
se identice ca natură şi întindere, ceea ce în-
seamnă că nu există un tip unic de infractor 
şi, prin urmare, nicio individualizare a pe-
depselor, or doctrina clasică priveşte infrac-
torul ca un tip abstract, imaginat de raţiune, 
în afara realităţilor vieţii, nu o fiinţă reală ce 
acţionează sub impulsul unor pasiuni şi mo-
biluri diferite [7, p. 125]. 

În opinia lui E. Ferri, pe lângă răsplătirea 
răului cu rău - cerinţă a naturii umane şi 
justificarea morală a retribuţiei - pedeapsa 
retributivă are şi o justificare juridică în sen-
sul că, de câte ori se comite o infracţiune, 
statul are obligaţia să intervină şi să aplice 
pedeapsa deoarece, altfel, se subminează 
încrederea şi respectul datorat acestuia de 
către cetăţeni. [9, p. 121] 
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Nu putem lăsa fără atenţie şi doctrina 
modernă a „apărării sociale”, care promo-
vează politica penală orientată spre com-
baterea eficientă a fenomenului criminal. 
Această doctrină a preocupat gândirile de 
la începutul sec. al XX-lea, care au creat ba-
zele acestei doctrine, iar concepţiile sale de 
bază se rezumă la:

- statul are obligaţia de socializare a celor 
care au încălcat regulile convieţuirii sociale, 
nu simplul drept de a-i pedepsi;

- individul ce violează aceste norme este 
declarat „antisocial”  în baza evaluării su-
biective a personalităţii sale;

- sancţiunea sau măsura de apărare so-
cială are o funcţie preventivă, curativă, edu-
cativă, nu de pedeapsă de retribuţie;

- politica de apărare socială pune în ca-
uză întregul sistem juridic, aplicaţiile sale 
extinzându-se de la studiul omului în socie-
tate şi căutarea mijloacelor de resocializare, 
la politica generală. [11, p. 633] 

Observăm că aceste idei plasează accen-
tul pe relaţia stat - persoană, în care statul 
apare în calitate de „protector” al societăţii, 
prin mijloace mai puţin represive (scade 
esenţial caracterul de constrângere).

Pedeapsa este un mijloc de constrânge-
re statală, căci ea are o sursă politică, pre-
cum şi finalităţi social-politice; pedeapsa 
se aplică de stat în numele societăţii şi prin 
organele sale specializate. Statul, ca titular 
al valorilor sociale ocrotite de legea penală, 
are dreptul, dar şi obligaţia tragerii la răs-
pundere penală a acelora care se fac vino-
vaţi de săvârşirea  infracţiunilor, prin care se 
aduce atingere ordinii de drept. [8, p. 112] 

Studiile recente în domeniu indică 
asupra faptului că reformele survenite 
în societate, legate inclusiv de procesele 
migraționiste din statele din Europa, creşte-
rea alarmantă a criminalităţii în ultima vre-
me, ca şi eşecul tratamentelor reeducative 
determinate şi de tendinţa de îmblânzire a 
pedepsei în multe state, au condus la adop-
tarea unei alte concepţii (alta decât cea uti-

litaristă) privind esenţa pedepsei, recunos-
cându-se trăinicia şi caracterul raţional al 
pedepsei retributive. [21, p. 47] 

Pedepsele penale, prin sine înseşi, nu 
sunt în stare să acopere necesitatea protec-
ţiei juridico-penale, din care considerente, 
tot mai des în teoria dreptului penal, se face 
referire la măsurile de protecţie (sau de si-
guranţă). 

În acest sens, autorul F. Antolisei menţi-
ona că lupta împotriva infracţiunilor nu ar 
putea fi eficientă dacă sancţiunile de drept 
penal s-ar limita numai la pedepse; deseori 
faptele prevăzute de legea penală scot la 
iveală unele realităţi umane sau sociale care, 
dacă nu sunt combătute, pot determina să-
vârşirea altor fapte prevăzute de legea pena-
lă. Aceste realităţi, considerate „stări de peri-
col”, sunt distincte de pericolul social pe care 
îl prezintă faptele prevăzute de legea penală 
şi nu pot fi combătute prin pedepse, deoare-
ce izvorăsc din realităţi care nu sunt suscepti-
bile a fi influenţate prin pedepse: înlăturarea 
acestor stări de pericol ar putea să se reali-
zeze numai prin măsuri cu caracter preventiv 
– măsuri de siguranţă. [2, p. 714] 

Problematica menţionată merită aten-
ţie pe motiv că în legea penală a Republicii 
Moldova, instituţia pedepsei penale îşi are 
sediul legislativ în cadrul cap. VII al părţii 
generale a Codului Penal, pe când măsuri-
le de siguranţă sunt plasate în cadrul cap. X 
al părţii generale a Codului Penal. Situaţia 
respectivă îşi are explicaţii în „tradiţiile” teh-
nicii legislative moştenite de la Uniunea So-
vietică. Or, de exemplu, legiuitorul din Fran-
ţa a suprimat distincţia dintre măsurile de 
siguranţă şi pedepsele penale, reglemen-
tându-le în cadrul aceluiaşi sediu legislativ 
folosind termenul de „pedepse” (titlul III al 
CP din 1994). [19, p. 261]

Autorul L. Dumneanu consideră că, de 
regulă, sistemele de pedepse din diferite 
state nu se deosebesc esenţial. Sistemul de 
pedepse este însoţit şi de sistemul de mă-
suri juridico-penale speciale – aşa-numitele 
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măsuri de siguranţă, care se deosebesc de 
primele prin scopurile, temeiurile de aplica-
re şi durată. [12] 

Prezentăm în acest sens reglementări-
le altor state europene. Constituţia Italiei 
din 1947 a determinat formarea sistemu-
lui sancţionator dublu, consacrat de Codul 
penal Rocco (1930), prefigurând un sistem 
sancţionator unic (unei persoane nu i se 
putea aplica decât o singură sancţiune ori-
entată înspre reeducarea delincventului). În 
funcţie de destinatarul sancţiunii, pedeap-
sa trebuia aplicată infractorilor normali din 
punct de vedere psihic, în timp ce măsura 
de siguranţă era destinată infractorilor care 
prezentau tulburări de comportament. [10, 
p. 276] În legislaţia penală a Ungariei, pe-
depsele şi-au găsit sediul juridic în cadrul 
capitolului IV din CP [25], intitulat „pedepse 
şi măsuri”.

Împărtăşim poziția autorului A. Posda-
rie, care a stabilit precum că prin sistemul 
unitar nu se mai înţelege un sistem de reac-
ţiune unică, exclusivist (ori numai pedepse 
- şcoala clasică, ori numai măsuri preventi-
ve - şcoala pozitivistă), ci un sistem unitar 
în sensul contopirii pedepselor cu măsurile 
de siguranţă intr-un instrument unitar de 
combatere a fenomenului criminalităţii. 
[18, p. 15]

Art. 61, alin. (2) CP RM menţionează că 
pedeapsa are drept scop:

- restabilirea echităţii sociale; 
- corectarea şi resocializarea condamna-

tului; 
- prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni 

atât din partea condamnaţilor cât şi a altor 
persoane. 

Scopurile menţionate sunt reflectate la 
nivel legislativ şi sunt într-o conexiune de 
cauză – efect cu principiile fundamentării 
sistemului pedepselor penale, despre care 
am menţionat în compartimentul prece-
dent.

În special, cu referire la executarea pe-
depsei închisorii, unele studii indică asupra 

faptului că resocializarea condamnatului 
este un proces de reeducare şi tratament 
(conform Ansamblului de reguli minime 
pentru tratamentul deţinuţilor, adoptate la 
31 iulie 1957 despre tratament, clasificare 
şi individualizare), aplicat persoanelor con-
damnate penal, care are scopul de trans-
formare a comportamentului acestuia în 
raport cu normele şi valorile acceptate în 
comunitate, în vederea reintegrării sale  so-
ciale. Acest proces are formula de „muncă 
educativă cu condamnaţii” în sistemul peni-
tenciar moldovenesc. Realizarea procesului 
de resocializare în instituţiile penitenciare 
este condiţionat de personalul implicat în 
acest proces, de particularităţile personali-
tăţii deţinutului şi utilizarea celor mai potri-
vite programe de educaţie socială şi meto-
de de tratament. [20, p. 24] 

La baza lucrului de resocializare trebuie 
să se afle un sistem de evaluare a situaţiei 
condamnatului, precum şi necesităţile ce 
trebuie satisfăcute pe parcursul aflării în 
penitenciar. Experienţa ne demonstrează 
faptul că studierea personalităţii deţinutu-
lui trebuie să fie un proces continuu şi siste-
matic. Acest lucru este determinat de faptul 
că abordarea ştiinţifică a organizării proce-
sului psihopedagogic presupune contacte 
permanente pentru fiecare deţinut. Cunos-
când trecutul şi prezentul persoanei con-
damnate, analizând relaţia sa cu pedeapsa, 
regimul, activitatea de muncă, relaţiile cu 
mediul social, personalul poate prognoza 
comportamentul deţinuţilor şi după elibe-
rare. Aceste pronosticuri trebuie reflectate 
în concluzii şi recomandări, fapt ce va faci-
lita procesul de reabilitare a persoanei con-
damnate. Astfel, procesul de resocializare 
necesită o planificare individualizată a exe-
cutării pedepsei ce va conţine toate măsuri-
le de tratament pentru fiecare condamnat 
constatate la etapa evaluării acestuia. [1]

Trezeşte interes şi tehnica legislativă a 
altor state în ceea ce priveşte definirea pe-
depsei penale, astfel, legislaţia Italiei oferă 
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următoarea definiţie a pedepsei penale: 
„Consecinţă juridică a violării unui precept” 
sau „consecinţa infracţiunii” [4, p. 163]. O 
astfel de definiţie nu oferă necesarul infor-
mativ care ar permite sesizarea specificului 
pedepsei penale, lăsând câmp liber doctri-
nei penale.

Legislaţia belgiană defineşte pedeapsa 
ca fiind „mijlocul de influenţare a comporta-
mentului membrilor societăţii pentru a-i sti-
mula să fie în conformitate cu legea”. [14, p. 
173] Observăm că ambele definiţii nu pun 
accentul pe natura prejudiciabilă a faptei, ci 
pe caracterul formal, adică pe consecinţele 
ce survin în urma comiterii infracţiunii.

În legislaţia penală a Ungariei, pedepsele 
şi-au găsit sediul juridic în cadrul capitolului 
IV din CP, intitulat „Pedepse şi măsuri”. Art. 
37 al acestuia  defineşte pedeapsa ca fiind 
constrângerea hotărâtă de lege (legalitatea 
pedepsei) ca urmare a săvârşirii unei infrac-
ţiuni. [25]

Este evident faptul că noţiunea pedepsei 
penale oferită de legiuitorul Republicii Mol-
dova este una mai „perfectă”. Astfel, art. 61, 
alin. (1) CP RM defineşte pedeapsa penală 
drept o măsură de constrângere statală şi 
un mijloc de corectare şi reeducare a con-
damnatului ce se aplică de instanţele de ju-

decată, în numele legii, persoanelor care au 
săvârşit infracţiuni, cauzând anumite lipsuri 
şi restricţii drepturilor lor.

Reglementările naţionale în materia pe-
nală şi a măsurilor de siguranţă sunt asemă-
nătoare şi ca scop, dar şi potrivit conţinutu-
lui. Or, potrivit prevederilor alin. (1), art. 91 
CP RM, măsurile de siguranţă au drept scop 
înlăturarea unui pericol şi preîntâmpinarea 
săvârşirii faptelor prevăzute de legea pe-
nală. Se are în vedere acel pericol care este 
inerent unei infracţiuni (sau alte fapte pre-
judiciabile, care însă nu întrunesc semnele 
componenţei de infracţiune) şi acest pericol 
este parte componentă a prevenţiei (după 
caz, generale sau speciale), care este şi sco-
pul pedepsei penale. 

Pe de altă parte, dacă e să privim la con-
cret una dintre măsurile de siguranţă, cum 
ar fi confiscarea, acestea limitează, prin na-
tura lor, dreptul de proprietate al persoanei 
care a comis infracţiunea sau a contribuit la 
comiterea infracţiunii.

În acest sens, ne pare pe deplin justificată 
poziţia legiuitorilor străini de a reglementa 
instituţia pedepsei penale şi a măsurilor de 
siguranţă în cadrul aceluiaşi sediu legislativ, 
or aceste două instituţii pot fi generalizate 
sub acelaşi termen de „sancţiune penală”.
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SUMMARY
The South Development Region, as a geographic location, climate, hydrological ne-

twork, flora, fauna, natural resources, economic, seaside, is in a well-placed situation, 
which allows it to attract investment in its own regional development. The article descri-
bes the work of the South Development Agency, which has a good experience in imple-
menting regional development projects in the Republic of Moldova. It is also a reliable 
partner in attracting foreign direct investment to the southern localities of the republic.

Keywords: regional development, South Regional Development Strategy, National 
Strategy of Regional Development  etc. 

REZUMAT 
Regiunea de Dezvoltare Sud, ca aşezare geografică, climă, rețea hidrologică, flo-

ră, faună, resurse naturale, economice, cu ieşire la mare, se află într-o situație bine 
poziționată, ceea ce-i permite să atragă investiții în propria dezvoltare regională. În ar-
ticol este descrisă activitatea Agenției de Dezvoltare Sud, care dispune de o experiență 
bună în realizarea proiectelor de dezvoltare regională în Republica Moldova. La fel, ea 
este un partener sigur în atragerea investițiilor străine directe în localităţile de sud ale 
republicii. 

Cuvinte-cheie: dezvoltare regională, Strategia de dezvoltare regională Sud, Strate-
gia Națională de Dezvoltare Regională. 

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud 
este o instituţie publică, nonprofit, cu per-
sonalitate juridică, care funcţionează în do-
meniul dezvoltării regionale. ADR Sud şi-a 
început activitatea în anul 2009 ca urmare 
a implementării prevederilor Legii cu privire 
la Dezvoltarea Regională în Republica Mol-

dova. [5] Activitatea Agenţiei de Dezvoltare 
Regională Sud este coordonată de Consiliul 
Regional de Dezvoltare Sud, care întruneşte 
preşedinţii Consiliilor raionale din RDS, re-
prezentanţi din rândul primarilor,  antrepre-
norilor şi activiştilor societăţii civile. 

ADR Sud are rolul de a contribui la dez-
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voltarea durabilă şi echitabilă a întregului 
teritoriul al regiunii, urmărind înlăturarea 
dezechilibrelor dintre diferitele zone ale 
acesteia în favoarea locuitorilor săi. 

RDS a Republicii Moldova cuprinde 8 
raioane: Basarabeasca, Cahul, Cantemir, 
Căuşeni, Cimişlia, Ştefan Vodă, Leova şi 
Taraclia, ocupând 24% din teritoriul Repu-
blicii Moldova. Populația regiunii consti-
tuie 15% din populația totală a țării. Infra-
structura localităților este compusă din 10 
oraşe fără statut de municipiu (dintre care 
8 centre raionale) şi 278 de localități rurale 
organizate în 177 de comune. Oraşele re-
giunii sunt: Basarabeasca, Cahul, Cantemir, 
Căuşeni, Căinari, Cimişlia, Leova, Iargara, 
Ştefan Vodă şi Taraclia. Cel mai mare oraş al 
regiunii este municipiul Cahul. [2]

În comparație cu alte regiuni de dez-
voltare şi mediile pe țară, RDS are cel mai 
mic grad de industrializare. Pământul este 
una dintre principalele resurse naturale, 
suprafața terenurilor agricole constituind 
74% din suprafața totală a terenurilor. 

RDS  include: [2]
- 22% din teritoriul Republicii Moldova 

(10636 km2); 
- 16% din populația Republicii Moldova;
- 5% din producția industrială a Repu-

blicii Moldova;
- 23% din producția agricolă a Republi-

cii Moldova.

Tabelul 1. Numărul populației
anii 2011 2012 2013
Nr. popula-
tiei

540756 538946 537182

Sursa: www. statistica.md [3]

Cel mai important obiectiv al activității 
ADR Sud rezidă în implementarea Strate-
giei de Dezvoltare Regională Sud şi a Pla-
nului Operaţional Regional, documente 
regionale de bază, ce stabilesc direcţiile 
strategice pentru dezvoltarea regiunii Sud 

şi realizarea politicii naţionale de dezvolta-
re regională în regiunea dată.

SDR Sud integrează 3 obiective specifi-
ce: [1]

1. Asigurarea accesului la serviciile pu-
blice şi utilitățile publice de calitate.

2. Creşterea economică echilibrată şi 
durabilă.

3. Consolidarea guvernanței regionale.
În anul 2017 CRD Sud a aprobat Planul 

Operațional Regional Sud pentru perioada 
anilor 2017-2020 şi reprezintă un instru-
ment de implementare a strategiei, care 
conține proiecte investiționale depuse de 
APL din RDS şi selectate în cadrul concur-
sului de propuneri de proiecte III, la Fondul 
Național de Dezvoltare Regională. POR Sud 
conține 59 de proiecte investiționale, în va-
loare totală de 2 miliarde 960 milioane lei.

La fel prin Hotărârea Guvernului Re-
publicii Moldova  nr. 203 din 29.03.2017 
a fost aprobat Documentul Unic de Pro-
gram  2017-2020, în care sunt incluse spre 
finanțare 12 proiecte din POR Sud 2017-
2020, dintre care 6 proiecte au fost aproba-
te spre finanțare pentru anul 2017. Suma 
alocată de CNCDR pentru anul 2017 întru 
implementarea a 6 proiecte investiționale 
este de 40,62 milioane lei. [2] 

ADR Sud îşi realizează activitățile de 
bază întru realizarea obiectivelor şi măsu-
rilor stabilite în Strategia națională de dez-
voltare regională pentru anii 2016-2020, 
Strategiei de Dezvoltare Regională Sud  şi 
a Planului Operaţional Regional, acestea 
sunt: [4]

 OBIECTIVUL SPECIFIC 1. Asigurarea 
accesului la servicii şi utilități publice de 
calitate. În acest obiectiv se regăsesc pa-
tru măsuri şi anume:

Măsura 1.1. Modernizarea, extinderea şi 
regionalizarea serviciilor de aprovizionare 
cu apă şi de canalizare.

Măsura 1.2. Reabilitarea şi moderniza-
rea drumurilor regionale şi locale.

Măsura 1.3. Dezvoltarea sistemelor 
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regionale de management integrat al 
deşeurilor solide.

Măsura 1.4. Sporirea eficienței energeti-
ce a clădirilor şi spațiilor publice.

Întru realizarea  Măsurii 1.1. Reabilita-
rea şi modernizarea drumurilor regionale 
şi locale, a fost realizat un şir de măsuri ce 
țin de implementarea în RDS a 3 proiecte 
investiționale, inclusiv 2 proiecte trecă-
toare din anii precedenți şi implementa-
te cu suportul partenerului de dezvolta-
re Agenția de Cooperare Internațională 
a Germaniei (GIZ), şi un proiect aprobat 
spre finanțare din sursele FNDR pentru 
anul 2017. Este vorba de proiectele:

1. „Modernizarea serviciilor publice 
locale de AAC în raionul Cahul ”.

2. „ Modernizarea serviciilor publice 
locale de AAC în raionul Leova”.

3. „ Construcția sistemului de canaliza-
re în sectorul Valul lui Traian şi moderni-
zarea stației de epurare din or. Căuşeni ”.

OBIECTIVUL SPECIFIC 2. Creşterea 
economică echilibrată şi durabilă. În 
acest obiectiv la fel se regăsesc patru 
măsuri, aferente obiectivului dat: [4]

Măsura 2.1. Identificarea şi planifica-
rea dezvoltării centrelor urbane. 

Măsura 2.2. Planificarea dezvoltării 
economice şi turistice a RDS.

Măsura 2.3. Dezvoltarea serviciilor şi 
infrastructurii de suport în afaceri.

Măsura 2.4. Modernizarea şi promo-
varea obiectivelor cultural - turistice de 
importanță regională. 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3.  Consoli-
darea guvernanței regionale. Pentru 
realizarea acestui obiectiv specific, pe 
parcursul anului 2017, ADR Sud a realizat 
activități pentru fiecare dintre cele 4 mă-
suri aferente lui, şi anume: [4]

Măsura 3.1. Dezvoltarea capacităților 
actorilor de dezvoltare regională.

Măsura 3.2. Eficientizarea activității 
operaționale a instituțiilor de dezvoltare 
regională.

Măsura 3.3. Promovarea potențialului 
regiunii şi atragerea investiţiilor în do-
meniul dezvoltării regionale. 

Măsura 3.4. Aplicarea sistemelor de 
monitorizare şi evaluare a implementării 
strategiei de dezvoltare regională.

În afară de aceste activități de bază, 
ADR Sud mai realizează şi activități trans-
versale ce se   referă la elaborarea şi apro-
barea POR Sud 2017-2020. În anul 2016 
a fost lansat cel de-al treilea Concurs de 
Propuneri de Proiecte la FNDR şi elaborat 
POR Sud 2017-2020, care a fost aprobat 
în şedința CRD Sud din 26 ianuarie 2017. 
Beneficiarii direcți ai acestei activități 
sunt APL din regiuni. [1]

În concluzie se poate menționa, că pe 
parcursul anului 2017 ADR Sud a înregis-
trat în procesul de implementare a SDR 
Sud 2016 -2020 următoarele rezultate:

În domeniul planificării strategice: [2] 
- 2 programe regionale sectoriale pe 

domeniile sporirea atractivității turistice 
a RDS şi dezvoltarea  infrastructurilor de 
sprijin în afaceri, elaborate şi aprobate 
de CRD Sud; 

- 1  portofoliu de concepte de pro-
iecte promovate în cadrul Programu-
lui Regional Sectorial privind sporirea 
atractivității turistice a RDS; 

- 4 concepte de proiecte în domeniul 
dezvoltării infrastructurilor de sprijin în 
afaceri identificate;

- 1 concept de proiect dezvoltat şi 
aplicat spre finanțare în cadrul progra-
mului „Primari pentru creştere economi-
că”; 

- 2 comisii regionale sectoriale (CRS) 
constituite pe domeniile AAC şi MDS şi 
asigurată funcționalitatea lor; 

- 2 şedințe ale CRS pe domeniile AAC 
şi MDS organizate, 61 de participanți.

În domeniul managementului pro-
iectelor: [2]

- 2 proiecte investiționale finanțate 
din FNDR finalizate cu succes;
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- 6,83 km de drum construite/reabili-
tate în variantă asfaltată;

- 4,55 km de drum variantă macadam 
construit; 

- 8,43 km reţele de canalizare con-
struite; 

- valorificate surse financiare din 
FNDR pentru proiecte investiționale în 
valoare totală de 40,62 milioane lei.

În domeniul dezvoltării capacităților 
actorilor de dezvoltare regională:

- 1 program de instruiri pentru anul 
2018 elaborat;

- 67 sesiuni de instruire pentru actorii 
de DR din RDS desfăşurare; 

- 403 actori de dezvoltare regională 
cu capacități îmbunătățite.

În domeniul cooperării și atragerii 
investițiilor: [2] 

- 3 acorduri de colaborare semnate 
între ADR Sud, ODIMM, AOAM şi Uni-
versitatea de Stat „Bogdan Petriceicu 
Haşdeu” din or. Cahul; 

- facilitarea semnării unui acord de 
colaborare între primăria comunei Ca-
zangic, Leova, şi ținutul Neretsk, Leto-
nia; 

- facilitarea semnării a 2 intenții de 
colaborare între Consiliul raional Leova 
şi regiunea Riebiņu; Consiliul Raional 
Cimişlia şi regiunea Aizkraukles, Leto-
nia; 

- 3 proiecte depuse  în cadrul Pro-
gramului Transnațional Dunărea 2014-

2020, în care ADR Sud are calitatea de 
partener asociat; 

- 52 materiale informative privind 
oportunitățile de aplicare la programele 
de finanțare internațională distribuite, 
18213 actori informați.

În domeniul comunicării eficiente și 
asigurării transparenței activității ADR 
Sud: [2]

- 413578 de accesări ale paginii Web 
a ADR Sud; 

-  294 materiale în mass-media locală 
şi naţională scrise/difuzate; 

- 3 buletine informative electronice 
elaborate, cca 600 beneficiari; 

- 8 panouri informative din incinta 
Consiliilor raionale actualizate periodic; 

- 1 campanie informațională dedicată 
Zilei Europei, desfăşurată. 

În domeniul asigurării unui mana-
gement operațional eficient al ADR: [2]

- 3 şedinţe CRD Sud convocate şi des-
făşurate cu succes; 

- 15 decizii aprobare în cadrul şedin-
ţelor CRD;

- buget operațional valorificat inte-
gral. 

La fel se poate constata, că Regiu-
nea de Dezvoltare Sud, ca aşezare ge-
ografică, climă, rețea hidrologică, floră, 
faună, resurse naturale, economice, cu 
ieşire la mare, se află într-o situație bine 
poziționată, ceea ce-i permite să atragă 
investiții în propria dezvoltare regională. 
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SUMMARY
The private sector has an essential contribution to the economic development of the sta-

te. According to statistical data, in the Republic of Moldova the contribution of the private 
sector accounts for about 80% of Gross Domestic Product (GDP). In this respect, supporting 
the development of the private sector is one of the fundamental objectives of the Govern-
ment, included in the main strategic development documents of the country.

Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) are of particular importance for private sec-
tor development.

This article highlights the main perspectives on support policies of small and medium 
enterprises in the Republic of Moldova. At the same time, the analysis of the state regulatory 
system of business in the Republic of Moldova made it possible to evaluate its strengths and 
weaknesses as well as to draw conclusions.

Keywords: small and medium enterprises, support policies, development strategies.

REZUMAT
Sectorul privat are o contribuţie esenţială la dezvoltarea economică a statului. Conform 

datelor statistice, în Republica Moldova aportul sectorului privat reprezintă circa 80% din 
Produsul Intern Brut (PIB). În acest sens, susţinerea dezvoltării sectorului privat este unul din 
obiectivele fundamentale ale Guvernului, înscrise în principalele documente de dezvoltare 
strategică a țării.

O importanţă deosebită pentru dezvoltarea sectorului privat o au întreprinderile mici şi 
mijlocii (IMM-urile).

În acest articol sunt scoase în evidență principalele perspective la nivelul politicilor de 
suport al întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova. Totodată, analiza sistemului 
de reglementare de stat a afacerilor în Republica Moldova a făcut posibilă evaluarea părţilor 
lui forte şi ale celor slabe, precum şi formularea unor concluzii.

Cuvinte-cheie: întreprinderi mici şi mijlocii, politici de suport, strategii de dezvoltare.
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Politicile de stat, în prezent, au scopul de 
a îmbunătăţi abordarea generală a spiritu-
lui antreprenorial, de a promova creşterea 
IMM-urilor, de a înlătura cele mai stringente 
probleme de ordin legislativ, fiscal, financi-
ar, resurse umane etc. Aceste abordări au 
ca scop crearea unui mediu prielnic pentru 
dezvoltarea spiritului antreprenorial, tinerii 
antreprenori sau cei care au deja o afacere 
pot beneficia de instrumente variate de su-
port, precum: granturi, credite preferenţia-
le, subvenţii, consultări şi instruiri gratuite.

Totodată, creşte semnificativ rolul APL-
urilor ca partener-cheie în dezvoltarea 
sectorului IMM la nivel regional, prin con-
solidarea parteneriatelor, optimizarea şi 
eficientizarea tuturor procedurilor ce ţin 
de iniţierea afacerii şi desfăşurarea activită-
ţii curente, suport financiar şi consultativ.

Cadrul de politici pe termen lung şi me-
diu privind dezvoltarea întreprinderilor mi-
cro-, mici şi mijlocii din Republica  Moldova 
este reglementat printr-un şir de documen-
te strategice şi tactice, fiecare dintre ele 
având ariile specifice de intervenţie întru 
îmbunătăţirea climatului antreprenorial.

Strategia de dezvoltare a sectorului în-
treprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 
2012-2020 şi Planul de acţiuni privind im-
plementarea acestei Strategii pentru anii 
2015-2017 răspund imperativului de trece-
re de la modelul de dezvoltare economică 
bazat pe consum la o nouă paradigmă ori-
entată spre exporturi, investiţii şi inovaţii, a 
dezideratului politic de integrare europea-
nă şi a tendinţelor economice mondiale.

Strategia respectivă vine să contribuie 
la consolidarea potenţialului IMM şi a ro-
lului lor în economie, stabilirea mai clară a 
priorităţilor, creşterea încrederii dintre me-
diul de afaceri şi autorităţi, crearea în an-
samblu a unui mediu mai favorabil pentru 
activitatea de antreprenoriat. [6]

Pentru următorii doi ani sunt prestabili-
te următoarele perspective la nivelul poli-
ticilor de suport:

- elaborarea propunerilor de politici pu-
blice cu privire la dezvoltarea industriilor 
creative;

- identificarea şi implementarea sche-
melor şi modelelor de investiţii inovative 
(venture capital, crowdfunding şi business 
angels);

- asistenţă IMM pentru dezvoltarea ide-
ilor de afaceri inovaţionale;

- elaborarea unui program nou de su-
port pentru tinerii întreprinzători;

- promovarea şi încurajarea femeilor din 
Republica Moldova să-şi dezvolte/iniţieze 
propria afacere;

- ajustarea cadrului legal vizând dezvol-
tarea antreprenoriatului la aquis-ul comu-
nitar privind energetica, agricultura, me-
diul şi economia verde pentru IMM;

- promovarea Programului „Horizon 
2020” şi facilitarea participării IMM la prio-
ritatea  „industrial leadership”;

- elaborarea unui program de susţine-
re a IMM din sectorul rural orientat spre 
dezvoltarea afacerilor bazate pe economia 
verde;

- încurajarea implementării sistemelor 
de management al calităţii, inclusiv a celor 
integrate în sectorul IMM, conform stan-
dardelor europene şi internaţionale;

- acordarea serviciilor de mentorat pen-
tru antreprenori în vederea extinderii şi 
promovării afacerii;

- oferirea suportului financiar de cofi-
nanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii 
pentru participarea la expoziţii şi târguri 
naţionale;

- dezvoltarea serviciilor de consultanţă 
acordate în cadrul Centrului de Consultan-
ţă şi Suport în Afaceri al ODIMM;

- cofinanţarea IMM prin acordarea de 
granturi în scopul creşterii competitivităţii 
şi promovării produselor acestora pe pie-
ţele externe;

- crearea şi punerea în aplicare a unei 
platforme on-line de comerţ exterior pen-
tru mediul de afaceri. [6]
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Analiza sistemului de reglementare de 
stat a afacerilor în Republica Moldova a 
făcut posibilă evaluarea părţilor sale  forte 
şi ale celor slabe. Principalele concluzii ale 
evaluării politicii de dezvoltare a afacerilor 
în ţara noastră sunt [8, p. 84]: 

1) Politica de dezvoltare a afacerilor este, 
formal, o componentă importantă a princi-
palelor politici publice naţionale: Strategia 
Naţională de Dezvoltare ,,Moldova 2020” 
[3], Foaia de parcurs pentru ameliorarea 
competitivităţii Republicii Moldova [5], pro-
gramul de activitate al Guvernului. Cu toate 
acestea, în practică, politica de dezvoltare 
a antreprenoriatului a fost neglijată, între-
prinzătorii nu simt susţinere din partea sta-
tului. 

2) Au fost elaborate norme de regle-
mentare a principalelor aspecte de dezvol-
tare a afacerilor. În acelaşi timp, mecanis-
mul de implementare a legislaţiei nu este 
întotdeauna eficient şi nu este ajustat un 
control eficient al punerii în aplicare a pre-
vederilor legale existente. 

3) Este elaborat şi implementat un şir de 
politici care au un impact direct sau indi-
rect asupra afacerii: politica de dezvoltare 
a clusterelor în industrie; dezvoltarea par-
teneriatelor public-privat; reforma dezvol-
tării regionale. Cu toate acestea, în multe 
privinţe s-a făcut doar primul pas, care 
adesea se limitează la adoptarea docu-
mentelor relevante, care însă nu sunt puse 
în aplicare. 

4) Au fost create şi activează structuri 
speciale de stat (Ministerul Economiei, MIE-
PO, ODIMM etc.), autorizate să elaboreze şi 
să implementeze obiectivele principale ale 
politicii de stat. Totuşi  coordonarea activi-
tăţii lor nu este întotdeauna satisfăcătoare. 

5) Sunt utilizate forme şi metode variate 
de susţinere a afacerilor, care sunt aplicate 
în mod eficient şi în alte ţări. Totuşi  acestea 
nu sunt întotdeauna suficient de adaptate 
la situaţia din Republica Moldova, nu iau în 
consideraţie capacitatea umană şi financi-

ară a statului. Totodată, accentul principal 
în utilizarea metodelor este pus pe dezvol-
tarea metodelor standardizate de suport 
al afacerilor, în detrimentul celor instituţi-
onale. 

6) De-a lungul mai multor ani se desfă-
şoară reforma de reglementare. Ca urmare, 
procedura de înregistrare a fost simplifica-
tă, s-a redus numărul de activităţi licenţia-
te etc., cu toate acestea, activitatea funcţi-
onarilor publici implicaţi în reglementarea 
şi controlul întreprinderii nu are ca scop 
îmbunătăţirea condiţiilor de dezvoltare a 
afacerilor. De multe ori, această activitate 
are caracter acuzator şi de natură fiscală. 

7) Politica actuală nu contribuie sem-
nificativ la îmbunătăţirea mediului de afa-
ceri. Reformele sunt resimţite slab la nivel 
de întreprindere, activitatea oficialilor ră-
mâne sub influenţă politică, se atestă un 
nivel sporit de corupţie. Luate împreună, 
toate acestea nu promovează dezvoltarea 
antreprenoriatului şi atragerea investiţiilor 
în afaceri. [8, p. 84]

Analiza politicii actuale de suport al an-
treprenoriatului în Republica Moldova ne 
permite să facem încă o concluzie: diferi-
telor grupuri de antreprenori li se acordă 
o atenţie complet diferită. În special, poli-
tica existentă este axată preponderent pe 
sprijinul sectorului IMM. Această prioritate, 
într-adevăr foarte importantă, a obţinut 
deja o dezvoltare semnificativă în ţară, în 
special: a) a fost adoptată o legislaţie care 
vizează dezvoltarea întreprinderilor de 
mici dimensiuni; b) sunt realizate mai mul-
te programe de stat destinate direct susţi-
nerii IMM-urilor; c) o parte a programelor 
sunt implementate şi finanţate din resur-
sele donatorilor externi; d) a fost creată 
agenţia de stat chemată să pună în aplicare 
politicile de suport al IMM-urilor – ODIMM. 

Cu toate că a fost pusă în aplicare politi-
ca de stat referitoare la dezvoltarea aface-
rilor, antreprenorii autohtoni se confruntă 
cu provocări semnificative. În diferite pro-
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iecte, publicaţii ştiinţifice şi clasamente 
internaţionale se menţionează faptul că 
mai există numeroase obstacole în calea 
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor. 
Îndeosebi, se atrage atenţia asupra barie-
relor externe legate de mediul de afaceri. 
În special, studiul „Enterprise Survey” al 
Băncii Mondiale, efectuat în anul 2013 pe 
baza unui sondaj de 360 de companii, a 
nominalizat următoarele obstacole în dez-
voltarea activităţii antreprenoriale în Mol-
dova (în ordinea de reducere a priorităţii): 
corupţia (23,6% din totalul respondenţi-
lor), instabilitatea politică (18,1%), forma-
rea insuficientă a forţei de muncă (14,5%), 
accesul la finanţare (10,3%), probleme cu 
aprovizionarea cu energie (7,2%), ratele 
de impozitare (5,6%), activităţi în sectorul 
informal (4,7%), de acordare a licenţelor şi 
alte permise (4,5%), transporturi (4,2%), re-
glementarea pieţei forţei de muncă (2,7%) 
[7]. 

În clasamentul internaţional „Doing Bu-
siness 2016” se menţionează o înrăutăţire 
generală a plasamentului ţării (cu 3 punc-
te, de la locul 49 la 52). Cele trei obstacole 
principale în calea dezvoltării companiilor 
din Republica  Moldova sunt problemele 
asociate cu: obţinerea autorizaţiilor pentru 
construcţii, infrastructura energetică şi im-
pozitarea. [9]

Problemele întreprinderilor privind di-
ferenţierea barierelor interne şi externe 
sunt detaliate de N. Vinogradova. În lu-
crarea sa sunt considerate separat: a) pro-
blemele întreprinderilor legate de diferite 
probleme de afaceri au fost abordate în 
articolul autorilor R. Crudu şi E. Cebotari. 
Rezultatele sondajului realizat la  93 de 
agenţi economici au arătat că principalele 
bariere pentru întreprinderile din Repu-
blica  Moldova sunt barierele birocratice 
(26,5%), imperfecţiunea legislaţiei (23,3%), 
dificultatea atragerii resurselor financi-
are (14,6%), forţa de muncă necalificată 
(13,2%). [2, p. 23]

Aşadar, toate studiile menţionate, în di-
ferită măsură, au menţionat existenţa a trei 
probleme principale:

a) birocraţia şi corupţia; 
b) accesul dificil la finanţare;
c) lipsa forţei de muncă calificate. 
Deoarece piaţa nu este în măsură să 

rezolve problemele de dezvoltare inova-
toare, necesară pentru o creştere econo-
mică durabilă, ar trebui, în primul rând, să 
fie consolidat rolul statului în stimularea 
afacerilor de inovare. În acest sens, este 
necesar să fie analizat mai profund, să fie 
justificat şi concretizat suportul pentru în-
treprinderile inovatoare, ca direcţie priori-
tară pentru dezvoltarea spiritului antrepre-
norial. Este important de a avea în vedere 
nu numai IMM-urile, ci şi afacerile inova-
toare de orice dimensiune.

Identificarea specificului micilor afa-
ceri în ţările cu piaţa emergentă, realizată 
în baza exemplului Republicii  Moldova, 
a permis pentru prima dată de a elabora 
„portretul” model al micului antreprenor, 
care reflectă caracteristicile sale social-
demografice, particularităţile etapelor de 
iniţiere a afacerii, strategiile moderne şi 
aşteptările antreprenorilor, relaţiile cu au-
torităţile, partenerii şi salariaţii, alte carac-
teristici ale activităţii. Aceasta permite de 
a face politica de dezvoltare a IMM-urilor 
mai orientată şi mai adecvată, având în ve-
dere particularităţile acelui „obiect”, pentru 
care aceasta este destinată. 

Analiza situaţiei şi evoluţiei dezvoltării 
IMM-urilor în Republica  Moldova a ară-
tat, că IMM-urile joacă în prezent un rol 
important în economie, având o pondere 
înaltă în numărul total al agenţilor econo-
mici (98,7%), o contribuţie semnificativă 
la ocuparea forţei de muncă (61,2%). Cu 
toate acestea, ponderea sectorului IMM în 
PIB este de numai 31,4%, iar în export – de 
circa 13%. Totodată, IMM-urile participă nu 
prea activ la elaborarea şi implementarea 
inovaţiilor. Indicatorii calculaţi argumen-
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tează necesitatea de a acorda o atenţie mai 
mare acestui sector din partea cercetători-
lor, economiştilor şi politicienilor. [1]

Evaluarea resurselor IMM-urilor autoh-
tone a demonstrat un potenţial extrem 
de scăzut al acestora; valoarea activelor 
la o IMM constituie 1,9 mil. lei, dintre care 
42,4% sunt activele pe termen lung. Un 
asemenea volum de resurse nu le permite 
acestora să asigure o creştere rapidă şi du-
rabilă a economiei naţionale, cu atât mai 
mult, de a implementa inovaţii şi de a ex-
porta produsele fabricate. [6]

Monitorizarea activităţii IMM-urilor 
identifică bariere semnificative în activi-
tatea IMM-urilor, principalele dintre care 
sunt accesul limitat la resursele financia-
re şi insuficienţa personalului cu anumite 
specialităţi şi calificări. Totodată, dacă pro-
blema accesului la finanţare se menţine 
pe primul  loc în decursul ultimilor 15 ani, 
atunci problema de personal a devenit im-
portantă doar în ultimii ani. [2, p. 24]

În rezultatul analizei datelor statistice, 
precum şi în baza identificării avantajelor 
şi deficienţelor sistemului de management 
al IMM-urilor în Republica Moldova, a fost 
elaborată abordarea conceptuală, orienta-
tă spre perfecţionarea susţinerii de stat a 
IMM-urilor. Abordarea se bazează pe trei 
direcţii principale, care pot fi realizate fără 
resurse financiare semnificative şi destul 
de repede: 

a) îmbunătăţirea argumentării deciziilor 
manageriale referitoare la sectorul IMM;

b) susţinerea diferenţiată a unor cate-
gorii de IMM-uri; 

c) necesitatea de a îmbina raţional susţi-
nerea de stat cu cea nestatală a IMM-urilor. 

Dezvoltând direcţia susţinerii diferen-
ţiate a unor categorii de întreprinderi/an-
treprenori, a fost argumentată abordarea 
pentru selectarea categoriilor prioritare de 
întreprinderi. Iniţială este ideea, precum că 
priorităţile IMM-urilor în prezent trebuie 
alese, în primul rând, ţinând cont de per-

spectivele realizării obiectivelor economi-
ce şi sociale.

În scopul consolidării potenţialului 
IMM-urilor, este examinată una dintre for-
mele de perspectivă de cooperare – cluste-
rele, create cu participarea IMM-urilor, care 
permit de a spori semnificativ resursele mi-
cilor afaceri.

Clusterul  este o asociere de întreprin-
deri interconectate, amplasate în apropie-
re geografică, de regulă, aparţinând unui 
sector sau unor sectoare conexe, precum 
şi de instituţii de cercetare ştiinţifică, uni-
versităţi şi alte organizaţii, activitatea că-
rora este concentrată pe inovare, iar coo-
perarea lor permite de a spori  avantajele 
competitive ale întreprinderilor. [4]

La data de 6 octombrie 2017, circa 350 
de antreprenori, reprezentanţi ai autori-
tăţilor publice centrale şi locale, precum 
şi ai instituţiilor de suport în afaceri  au 
participat la Conferinţa Internaţională a 
IMM-urilor, cu genericul  „Specializarea 
inteligentă  - motorul creşterii economice 
al regiunilor din Republica Moldova”, des-
făşurată de către Organizaţia pentru dez-
voltarea sectorului Întreprinderilor mici şi 
mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Ministe-
rul Economiei şi Infrastructurii al Republicii 
Moldova. Evenimentul a încheiat activităţi-
le de promovare a antreprenoriatului orga-
nizate la nivel naţional în cadrul „MOLDO-
VA BUSINESS WEEK 2017”.

Conferinţa a avut drept obiectiv  pre-
zentarea potenţialului socioeconomic al 
regiunilor din Republica Moldova şi iden-
tificarea instrumentelor de sprijin pentru 
reorientarea structurilor industriale către 
ramurile emergente şi pieţele internaţio-
nale. În cadrul manifestării au fost aborda-
te noile oportunităţi şi provocări generate 
de progresele înregistrate de Republica 
Moldova în asumarea şi implementarea cu 
responsabilitate a angajamentelor ce re-
zultă din parcursul european. [6]

Este imperativ pentru Moldova să adop-
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te o nouă metodă de dezvoltare a antre-
prenorialului, şi anume Specializarea Inte-
ligentă. În această iniţiativă IMM-le rămân 
un obiectiv strategic datorită potenţialului 
acestora de a genera venituri şi locuri noi 
de muncă, de a promova simultan integra-
rea socială şi diversitatea culturală, dezvol-
tarea umană, menţinerea şi capitalizarea 
talentelor. Ţara nu doar are nevoie, dar are 
şi un potenţial foarte mare de a implemen-
ta reformele în economie, astfel încât nive-
lul de dezvoltare să crească.

Instrumentele de suport pentru IMM-
uri la nivel regional şi metodele de promo-
vare a potenţialului şi avantajului compe-
titiv regional din Republica Moldova sunt:

- lichidarea barierelor birocratice;
- facilitarea instrumentelor de internaţi-

onalizare;
- consolidarea organizaţiilor de suport.
Necesitatea internaţionalizării este un 

element-cheie al economiei de piaţă, al li-
bertăţii economice, atunci când întreprin-
zătorii depăşesc graniţele geografice în 
căutarea beneficiilor economice.

 Specializarea inteligentă la nivel regio-
nal este un concept promovat de Comisia 
Europeană odată cu adoptarea Strategiei 
Europa 2020,  pentru realizarea unor in-
vestiţii eficiente (raport rezultate/cost) şi 
eficace (raport impact/obiectiv) în materie 
de cercetare, dezvoltare şi inovare. Speci-
alizarea inteligentă presupune identifica-
rea atuurilor fiecărei regiuni, evidenţierea 
avantajelor competitive, precum şi impli-
carea actorilor-cheie în jurul unei viziuni 
unice.

Republica Moldova s-a angajat să adop-
te strategia inteligentă până în 2020 cu su-
portul tehnic al Comisiei Europene. În pre-
zent, Platforma S3 – instrumentul dedicat 
Specializării Inteligente la nivel european, 
împreună cu o echipă de experţi, Centrul 
Comun de Cercetare şi partenerii-cheie 
de la nivel local pregătesc o cartografiere 
a potenţialului economic, ştiinţific şi de 

inovare din Moldova. Rezultatele acestei 
analize vor servi drept punct de plecare 
pentru elaborarea strategiilor inteligente 
la nivel naţional. 

Pentru perfecţionarea politicii şi îm-
bunătăţirea mediului de afaceri, de o 
importanţă majoră este stabilirea dialo-
gului dintre IMM-uri şi organele adminis-
traţiei publice, deoarece permite de a lua 
în considerare opinia antreprenorilor la 
toate etapele şi nivelurile de adoptare a 
deciziilor de management. Sunt identifi-
cate barierele în dezvoltarea dialogului: 
reticenţa comunităţii de afaceri în vede-
rea consolidării; lipsa de încredere a an-
treprenorilor faţă de autorităţi; interesul 
scăzut al reprezentanţilor organelor ad-
ministraţiei publice faţă de dialog; lipsa 
de pregătire a reprezentanţilor mediului 
de afaceri şi a autorităţilor pentru orga-
nizarea manifestărilor, legate de dialog; 
confidenţialitatea informaţiei cu privire la 
activitatea instituţiilor publice şi private. 
[6]

Multe bariere, cu care se confruntă an-
treprenorii, sunt condiţionate de mediul 
de afaceri nefavorabil. Din 10 factori agre-
gaţi, care determină tendinţele mediului 
de afaceri, îmbunătăţirea situaţiei s-a în-
registrat doar referitor la factorul „Infra-
structura. Accesul la resurse”. Un impact 
negativ asupra mediului de afaceri îl au 
riscurile şi conflictele posibile, economice 
şi politice, precum şi sistemul judiciar. 

Concluzii. Evaluarea politicii de stat 
de susţinere a IMM-urilor şi a tendinţelor 
de dezvoltare a acesteia în decursul a 20 
de ani a permis de a identifica o serie de 
caracteristici pozitive: legislaţia deja for-
mată, existenţa strategiilor şi a progra-
melor-ţintă, funcţionarea instituţiilor ne-
cesare etc. Concomitent, managementul 
IMM-urilor se caracterizează prin trăsături 
negative, printre care: caracterul fiscal al 
majorităţii măsurilor de politici; accentul 
pe metodele normative şi financiare de 
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susţinere a afacerilor în detrimentul celor 
„atenuante”; transferul mecanic în con-
diţiile Republicii Moldova a direcţiilor de 
susţinere a afacerilor, care s-au dovedit a 
fi eficiente în ţările economic dezvoltate; 
atenţie insuficientă acordată  probleme-
lor şi necesităţilor anumitor categorii de 
IMM-uri, dialogul slab dintre mediul de 
afaceri şi autorităţi. Astfel, la formularea 

politicii de dezvoltare a antreprenoriatului 
în Republica Moldova, e necesar să se ţină 
cont de situaţia reală şi, concomitent, să 
se conştientizeze direcţiile de perspectivă 
de susţinere a IMM-urilor din Europa con-
temporană, de a utiliza diferite metode de 
susţinere, în dependenţă de orientarea în-
treprinderilor asupra creşterii economice 
şi soluţionării problemelor sociale.
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SUMMARY
Ethical responsibility, the component of the social responsibility concept, forces the orga-

nizations of all kinds to undertake what is fair, right and equitable, even if they are not forced 
to proceed with such existing legal acts at a given time. At present, the social responsibility 
of organizations of all kinds should be viewed from a complex perspective as what society 
expects from ecologically, economically, legally, ethically and philanthropically responsible 
events / projects. The concrete and effective way to meet this goal is the conscious, realistic, 
courageous and continuous approach of a combination by all organizations regarding the 
social responsibility.

Keywords: ethics, code of ethics, responsible event, social responsibility.

REZUMAT
Responsabilitatea etică, componentă a conceptului larg de responsabilitate socială, obli-

gă organizațiile de orice tip să întreprindă ceea ce este just, corect şi echitabil, chiar dacă nu 
sunt silite să procedeze astfel de actele normative existente la un moment dat. În prezent, 
responsabilitatea socială a organizațiilor de orice tip trebuie privită dintr-o perspectivă com-
plexă, ca fiind ceea ce societatea  aşteaptă din partea evenimentelor/proiectelor  responsabi-
le  din punct de vedere ecologic, economic, juridic, etic şi filantropic. Calea concretă şi eficace 
pentru satisfacerea acestui deziderat o reprezintă abordarea conştientă, realistă, curajoasă 
şi neîntreruptă a combinării, de către toate organizațiile față de responsabilitatea socială.

Cuvinte-cheie: etică, cod de etică, eveniment responsabil, responsabilitatea socială.

Orice organizație, chiar şi cea mai sin-
ceră şi dezinteresat implicată în comuni-
tate, poate beneficia de un cod de etică 
care identifică practicile etice şi standar-
dele acceptate. Adoptarea unui astfel de 
cod nu furnizează doar o verificare a eticii 
organizației, ci şi o poziție faţă de benefici-
ari, finanțatori şi autoritățile publice unde 

organizațiile ţintesc să îndeplinească stan-
darde înalte. Un astfel de document ajută 
organizațiile să identifice şi să evite colabo-
rări sau acțiuni de nedorit.

Conform Dicționarului explicativ al lim-
bii române, etica  este „ştiința care se ocupă 
cu studiul principiilor morale, cu legile lor 
de dezvoltare şi cu rolul în viața socială” [3].
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G. D. Chryssider şi John H. Kaler definesc 
etica drept un set de principii care descriu 
un cod de comportament care explică ceea 
ce este bine şi corect sau ceea ce este rău şi 
greşit [5].

Etica, în opinia lui Dimitrios Buhalis şi 
Eric Laws, reprezintă un set de reguli care 
definesc ceea ce este drept şi greşit în con-
duita noastră. Din această definiţie reiese 
întrebarea despre ceea ce ar putea repre-
zenta regulile. Acest termen poate include: 
legislaţia, codurile de conduită nescrise, dar 
general acceptate drept ghiduri de com-
portament. Prin urmare, fiecare individ are 
propriile sale idei despre ceea ce înseamnă 
un comportament etic bazat pe propriile 
sale valori [5].

Codurile de etică au apărut în Statele 
Unite ale Americii şi în Europa la începutul 
secolului al XX-lea. Deşi nu se pot identifica 
clar elementele care au determinat apariția 
lor, există opinia că ele au evoluat din acele 
scurte foi volante pe care erau tipărite câ-
teva reguli obligatorii de comportament în 
fabrici. În acelaşi timp, asociațiile profesio-
nale ale jurnaliştilor începeau în secolul al 
XX-lea să-şi pună problema protecției lor. 
De exemplu, în SUA, primul cod de etică 
a fost dezvoltat în anul 1924 ca o formă a 
jurnaliştilor profesionişti de a se apăra de 
managerii şi autoritățile care îi tratau abu-
ziv. În Franța există o experiență asemă-
nătoare, tot în domeniul mass-media. Cu 
toate acestea, boom-ul codurilor de etică 
la nivel organizațional a fost înregistrat în 
anii 70 - 80, în SUA, ca urmare a accentuării 
discuțiilor la nivel guvernamental pe mar-
ginea corupției şi comportamentelor de 
business lipsite de integritate [2]. 

Codul de etică nu este doar un set de 
reguli, în multe organizații este folosit în 
formarea profesională şi în comunicarea in-
ternă, acestea încercând, astfel, să informe-
ze cât mai bine propriii angajați cu privire la 
constrângeri şi beneficii.

Codul de etică are avantajul, faţă de 

un cod de conduită, că este viu, putând 
fi revizuit ori de câte ori este nevoie. E un 
document care ia naştere din valorile şi 
principiile angajaților, managementului şi 
colaboratorilor unei companii, instituții pu-
blice sau ONG-uri, pe baza consultării, nea-
vând nevoie de o instituție care să-i acorde 
autoritate. Autoritatea codului de etică vine 
tocmai din modul cum a fost el creat, în 
timp ce în cazul unui cod de conduită este 
nevoie de legitimarea juridică [5].

Codurile de etică au la bază principiile, 
valorile şi misiunea unei organizaţii. Ele au 
ca scop respectarea misiunii organizaţiei şi 
inducerea în angajaţii săi a valorilor şi prin-
cipiilor care o ghidează. Pe lângă asta, ele 
au un impact major asupra comportamen-
telor şi deciziilor care se iau în interiorul 
unei organizaţii, reglementând comporta-
mentul angajaţilor astfel încât să se confor-
meze la standardele morale ale organizaţi-
ei, prin indicarea modurilor acceptabile de 
soluţionare a conflictelor şi dilemelor etice 
care apar [5].

Există un grup de instrumente care 
funcționează la nivel global şi care răs-
punde problematicilor sociale ale organi-
zaţiilor. Inițiativele de atestare/măsurare 
a angajamentului de responsabilitate so-
cială se manifestă în diferite forme: unele 
presupun doar angajamentul faţă de nişte 
principii care se doresc să fie universal ac-
ceptate - privind drepturile omului, privind 
drepturile angajaților, privind impactul 
asupra mediului şi asupra comunităţii – şi 
sunt propuse sub forma unor ghiduri, mo-
dele de management al responsabilității 
organizaționale.

Codul de etică a evenimentelor/proiecte-
lor responsabile reprezintă principiile, va-
lorile de responsabilitate a unei organizaţii 
faţă de impactul deciziilor şi activităţilor 
sale asupra societăţii şi mediului, prin com-
portament transparent şi etic ce:

- contribuie la dezvoltarea durabilă, in-
clusiv la sănătatea şi bunăstarea societăţii; 
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- ia în considerare aşteptările părţilor in-
teresate; 

- respectă legile aplicabile şi este în con-
cordanţă cu normele internaţionale; 

- este integrat în întreaga organizaţie şi 
practicat în toate relaţiile sale.

Adoptarea şi consolidarea internă a unui 
cod bine gândit va asigura nu numai un su-
port etic pentru organizaţii, dar şi o trans-
parenţă în relaţiile cu beneficiarii, donato-
rii, publicul, bazate pe o atitudine serioasă 
şi respectarea unor standarde. Un astfel de 
cod poate fi util organelor interesate în pro-
cesul depistării şi contracarării organizaţii-
lor simulante şi iresponsabile.

Standardele Codului sunt aplicate orica-
re ar fi aria de preocupări ale organizaţiei: 
administrare publică, domeniul umanitar, 
prevenirea conflictelor, prevenirea corupţi-
ei, cercetări, educaţie, monitorizarea drep-
turilor omului, protecţia sănătăţii şi mediu-
lui înconjurător.

Codul de etică al evenimentelor/proiec-
telor responsabile cuprinde 7 domenii în 
esenţa laturilor evenimentului sau proiec-
tului responsabilizat:

- declarația de responsabilitate;
- viziunea, valorile şi principiile;
- guvernanţa;
- resursa umană;
- relația cu stakeholderii;
- transparenţa financiară şi legală;
- responsabilitatea socială.
Declaraţia privind responsabilitatea la 

nivel de instituţie. Responsabilitatea so-
cială, indiferent de natura implementării 
acesteia, este parte integrantă a viziunii şi 
strategiei organizaţiei. În Declaraţia privind 
responsabilitatea se va rezuma întregul 
demers de responsabilizare, de respecta-
re a principiilor şi valorilor etice. Se poate 
preciza istoricul de la care s-a plecat în for-
mularea codului. Se va evita folosirea unui 
limbaj greoi şi de tip juridic, ci orientat către 
formarea şi evidențierea de comportamen-
te. Această declarație de asumare va spori 

valoarea şi credibilitatea Codului în rândul 
organizației, precum şi în exteriorul aceste-
ia.

Viziune, valori şi principii. Sub o formă 
sintetică, acestea trebuie să exprime un 
caracter de integralitate a evenimentului/ 
proiectului de responsabilitate socială, a 
caracterului său responsabil şi a elemente-
lor ce o compun. Principiile vor da valoare 
viziunii stabilind felul în care lucrurile se vor 
desfăşura şi vor susține efortul de aliniere 
la codul etic propus. Exercițiul de stabilire 
a principiilor şi valorilor evenimentului este 
un exercițiu al întregii echipe. Acestea tre-
buie sa fie cunoscute şi împărtăşite de toată 
echipa.

Guvernanţa. Codul etic va face referire 
la responsabilitățile generale ale echipei de 
implementare. Se va indica echipa de con-
ducere a evenimentului, echipa de imple-
mentare şi voluntarii, a metodelor folosite şi 
a obiectivelor generale şi specifice ale pro-
iectului/evenimentului de responsabilitate 
socială.

Resursa umană. Acest domeniu este 
rezervat descrierii principiilor de resurse 
umane abordate, a relațiilor de muncă şi a 
drepturilor angajaților şi voluntarilor. Codul 
va cuprinde principii de resurse umane, pre-
cum diversitatea, egalitatea de şanse, non-
discriminarea. Punctează procedurile în caz 
de conflict de interese, a folosirii abuzive a 
funcției şi a infracțiunilor.

Relația cu stakeholderii. În elaborarea 
acestei părţi se va ţine seama de colabo-
rarea cu stakeholderii evenimentului şi ai 
echipei: parteneri, beneficiari, finanțatori, 
autorităţi publice şi alte părţi interesate in-
direct. Se vor prezenta succint cazurile de 
conflict de interese, abuz şi de disociere, 
precum şi cazurile de încetare a relațiilor 
parteneriale. În această parte a Codului vor 
fi prezentate  respectul şi confidențialitatea 
datelor personale din cadrul acțiunilor sau 
al relației de parteneriat.

Transparenţa financiară şi legală. Se vor 
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preciza valorile sau ponderile  veniturilor şi 
resurselor, ale modului de consum şi ale mă-
surilor de raționalizare a acestor resurse. Se 
vor publica rezultate din anii anteriori (unde 
este cazul) ca element de transparenţă. Se 
va prezenta asumarea răspunderii legale şi 
fiscale a managementului. Se va prezenta 
modalitatea de control, evaluare şi raporta-
re către interior şi către stakeholderii eveni-
mentului sub aspectul financiar şi legal. An-
gajamentele şi măsurile de luptă împotriva 
corupției şi a altor forme de infracțiune se 
vor prezenta succint.

Responsabilitatea socială. Stipularea 
principiilor de responsabilitate socială ce 
le integrează în eveniment şi a modului în 
care acestea vor fi susținute de măsurile în-
treprinse. Vor  fi prezentate ce se doreşte a 
realiza şi cum vor fi  îndeplinite obiectivele 
asumate.

Responsabilitatea ca valoare etică 
funcționează ca o marcă a umanului, ca o 
bornă ce delimitează umanul de inuman, 
cultura de natură, civilizația de barbarie. 
Etica unei organizații trebuie să urce de la 
particular la general, adică să promoveze 
interesele particulare ale unui corp soci-
al ca parte a „interesului general”, iar prin 
aceasta să le ofere indivizilor încorporați un 
sens al vieții [3].

În societățile contemporane, o 
organizație nu poate fi legitimă dacă nu 
serveşte, într-o formă sau alta, interesul pu-
blic. Cine este perceput că serveşte intere-
sul public, se bucură de o reputație maximă, 
adică de legitimitate. Pentru mulți dintre 
managerii din Republica Moldova, invoca-
rea interesului public, înțeles ca rezultantă 
a dezbaterii publice despre binele comun, 
poate fi un reper pentru responsabilitatea 
socială, iar invocarea ca reper al Codului 

etic a evenimentelor/proiectelor responsa-
bile a celuilalt interes, al publicului, indică o 
tendință de marketizare a binelui general. 

În acest caz, responsabilitatea socială 
a organizaţiei rămâne, într-adevăr, doar 
un pretext pentru publicitate şi, în ulti-
ma instanță, pentru creşterea vânzărilor; 
aşadar, este doar o stratagemă pentru 
maximalizarea profitului. Motivaţiile de a 
implementa practicile sau programele res-
ponsabile pot varia de la altruism sau inte-
res personal, la perspicacitate comercială, 
competiţie sau o combinaţie a acestora. 

Responsabilitatea etică, componentă a 
conceptului larg de responsabilitate socia-
lă, obligă organizațiile de orice tip să între-
prindă ceea ce este just, corect şi echitabil, 
chiar dacă nu sunt silite să procedeze astfel 
de actele normative existente la un mo-
ment dat.

În concluzie, vom menționa că elemen-
tele de etică sunt integrate responsabilității 
sociale, deoarece, în mod evident, o atitudi-
ne responsabilă social presupune, în primul 
rând, o atitudine ce respectă principiile eti-
cii. Responsabilitatea este, prin excelență, o 
categorie de relație. Responsabilitatea  de-
vine nu numai o premisă necesară în sens 
moral, ci şi o condiție de supraviețuire într-
o societate turbulentă.

Transparenta practicilor şi instrumen-
telor de RS trebuie să fie garantată. Ast-
fel, ar fi bine de încurajat managementul 
organizațiilor adoptate de: coduri de etică; 
standarde de gestionare (pentru a integra 
aspectele sociale şi de mediu în activitățile 
de zi cu zi ale organizațiilor); standarde pri-
vind investițiile responsabile din punct de 
vedere social, pentru a direcționa investito-
rii către organizațiile  care țin cont de rezul-
tatele lor de  responsabilitate socială.
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SUMMARY
Public administration is undergoing major reforms as a result of the country’s transiti-

on to a free market economy and of social development. Consequently, employees of public 
authorities face a highly demanding and rapidly changing work environment that requires 
both more in-depth skills and well-established human resource policies. In this study it is ar-
gued that stress is a phenomenon faced by staff of public authorities and which has negative 
consequences on employees’ health and the effectiveness of public authorities. In this regard, 
it is important for both national and public authorities to undertake joint actions to prevent 
and mitigate stress in the work of people employed by public authorities.

Keywords: professional stress, staff of public authorities, stress prevention.

REZUMAT
Administrația publică este supusă unor reforme de amploare ca urmare a tranziției țării 

la  economia de piață liberă şi dezvoltarea socială. Prin urmare, angajații autorităților pu-
blice se confruntă cu un mediu de lucru extrem de solicitant şi în schimbare rapidă care cere 
atât competențe tot mai aprofundate cât şi politici ale resurselor umane bine stabilite. În 
acest studiu se argumentează că stresul este un fenomen cu care se confruntă personalul 
autorităților publice şi care are consecințe negative asupra sănătății angajaților şi eficacității 
autorităților publice. În această privință, este important ca, atât la nivel național cât şi la cel 
al autorităților publice, să se întreprindă acțiuni comune pentru prevenirea şi diminuarea 
stresului în activitatea persoanelor angajate de autoritățile publice.

Cuvinte-cheie: stres profesional, personalul autorităților publice, prevenirea stresului.

Introducere. Administrația publică are 
scopul de a asigura buna guvernare prin 
reglementarea, promovarea şi implemen-
tarea de politici şi măsuri menite să creeze 
un mediu favorabil dezvoltării economice 
şi sociale pe termen mediu şi lung. Acce-
lerarea dezvoltării socioeconomice a Re-
publicii Moldova şi crearea unei economii 
de piaţă libere necesită autorități publice 
eficace. Pentru a atinge obiectivele prevă-

zute în Strategia Naţională de Dezvoltare 
„Moldova 2020” [1], este necesar ca institu-
ţiile administraţiei publice să demonstreze 
capacitate de planificare, alocare a resur-
selor necesare şi realizare a unui set com-
plex de acţiuni, succesul cărora depinde de 
capacitatea administrativă şi, îndeosebi, 
de competența profesională şi motivația 
funcționarilor publici.

Situația actuală a reformei administrației 



Administrarea Publică, nr. 2, 2018 104

publice solicită accelerarea ritmului de im-
plementare a schimbărilor organizaționale. 
Cu scopul de a eficientiza activitatea, 
deseori se recurge la reducerea perso-
nalului şi fuziunea autorităților publice, 
însă astfel de schimbări organizaționale 
provoacă, în acelaşi timp, incertitudine şi 
contradicții. Angajații autorităților publice 
se confruntă cu o serie de riscuri exogene 
ca pierderea locului de muncă, acceptarea 
oportunităților de carieră scăzute, creşterea 
volumului de lucru, prelungirea programu-
lui de lucru din cauza agendei încărcate, 
schimbarea caracterului sarcinilor îndepli-
nite, reducerea  controlului asupra propri-
ei activități, scăderea motivației financiare 
ş. a. – toate acestea au consecințe grave 
asupra sănătății şi bunăstării angajaților în 
autoritățile publice. Întrucât sănătatea la 
locul de muncă este percepută mai degra-
bă ca un cost, decât ca o investiție, în mod 
frecvent conducătorii autorităților publice 
omit să ia în considerație reducerea efecte-
lor stresului la locul de muncă şi evită să ia 
o inițiativă de prevenire a stresului profesi-
onal.

Diverse organizații internaționale, 
instituții regionale şi autorități naționale 
au elaborat strategii şi au întreprins acțiuni 
de prevenire a stresului la locul de mun-
că. [12, p.17-26] A fost elaborată o gamă 
largă de instrumente, ce pot fi utilizate 
de către guverne, angajatori şi angajați în 
activitatea lor de prevenire şi gestionare 
a stresului profesional. Astfel, Organizația 
Internațională a Muncii a elaborat două in-
strumente complementare pentru aborda-
rea problemelor legate de sănătatea la lo-
cul de muncă – Prevenirea stresului la locul 
de muncă şi Integrarea promovării sănătății 
în politicile locului de muncă. În plus, față de 
Organizația Internațională a Muncii o se-
rie de organizații internaționale, cum ar fi 
Organizația Mondială a Sănătății, Asociația 
Internațională pentru Securitate Socială, 
Organizația pentru Cooperare Economică 

şi Dezvoltare, Banca Mondială şi Forumul 
Economic Mondial, au fost active în preve-
nirea riscurilor psihosociale şi promovarea 
sănătății psihice în muncă prin cercetare şi 
consiliere, inclusiv în dezvoltarea şi imple-
mentarea inițiativelor specifice. [12, p. 17]

Uniunea Europeană a elaborat o serie 
de inițiative relevante, inclusiv: Pactul Eu-
ropean pentru sănătate mintală şi stare de 
bine (2008), Rezoluția Parlamentului Euro-
pean privind sănătatea mintală (2009) etc. 
Agenția Europeană pentru Securitate şi 
Sănătate în Muncă - EU-OSHA - a produs 
mai multe rapoarte privind riscurile psi-
hosociale şi stresul la locul de muncă [4]. 
În comunicarea Comisiei Europene către 
Parlamentul European, Consiliul European, 
Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor privind condițiile de 
muncă mai sigure şi mai sănătoase pentru 
toți se afirmă că „peste jumătate dintre lu-
crătorii Uniunii Europene declară că stresul 
este întâlnit frecvent la locul lor de mun-
că, iar 4 din 10 persoane consideră că nu 
este bine gestionat. Stresul de la locul de 
muncă are un impact semnificativ asupra 
productivității - el este cauza a aproximativ 
jumătate din zilele lucrătoare pierdute, de-
oarece absențele au o durată relativ lungă; 
stresul cauzează performanțe reduse la lo-
cul de muncă şi poate conduce la un număr 
mare de accidente; aproximativ o cincime 
din rata de rotație a personalului este aso-
ciată cu stresul de la locul de muncă”. [8, p. 
9] Aproximativ jumătate din lucrătorii eu-
ropeni consideră că stresul este un factor 
frecvent întâlnit la locul de muncă. Atunci 
când este privit la nivel organizațional şi 
nu ca problemă individuală, stresul poa-
te fi gestionat în aceeaşi măsură ca şi ori-
ce alt risc pentru prezervarea sănătății şi 
securității în muncă.

Mai multe ţări au elaborat strategii naţi-
onale în care au inclus prevenirea stresului 
la locul de muncă. În acord cu obiective-
le europene, Guvernul României a lansat 
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în dezbatere publică proiectul Strate-
giei Naționale în domeniul securității şi 
sănătății în muncă pentru perioada 2017-
2020. [3] Alte autorităţi naţionale au anga-
jat institute de cercetare pentru a aborda 
problema stresului ocupațional în cerceta-
rea ştiințifică şi a elabora instrumente de 
evaluare a riscului de incidență a stresului 
excesiv la locul de muncă. De exemplu, Mi-
nisterul Administrației de Stat şi Reformei 
Administrative din Bulgaria a prezentat în 
anul 2008 rezultatele unui sondaj realizat 
în cadrul proiectului „Îmbunătățirea poli-
ticii de gestionare a resurselor umane în 
cadrul administrației de stat”, finanțat de 
Fondul Social European prin Programul 
Operațional Dezvoltarea Capacității Ad-
ministrative 2007-2013. Studiul a analizat 
percepțiile funcționarilor publici cu pri-
vire la stresul la locul de muncă, factorii 
care cauzează stresul, satisfacția profesio-
nală şi motivația în muncă. Studiul a fost 
realizat prin metoda interviului structu-
rat bazat pe un eşantion aleatoriu repre-
zentativ de 4000 de funcționari publici, 
selectați din trei grupuri-țintă: manageri, 
profesionişti şi personal auxiliar. Rezulta-
tele studiului au demonstrat că volumul 
mare de lucru şi stresul au devenit o carac-
teristică obişnuită a activității în instituțiile 
administrației de stat. Majoritatea 
respondenților au raportat un nivel înalt 
(59,6%) sau foarte înalt (36,5%) al volumu-
lui de lucru. Analiza datelor a dezvăluit o 
serie de factori determinanți ai stresului la 
locul de muncă, printre care cel mai frec-
vent a fost remunerarea scăzută raportată 
de 66,7% dintre funcționarii chestionați. 
Aproximativ jumătate dintre respondenți 
(51,3%) au indicat faptul că locurile de 
muncă au evoluat şi cuprind o gamă diver-
să de responsabilități, prin urmare sporind 
semnificativ volumul de muncă şi gradul 
de stres. Cel de-al treilea factor - presiunea 
timpului - a fost indicat de 48,1% dintre 
respondenți. Ei au menționat lipsa de timp 

suficient pentru realizarea sarcinilor ca fi-
ind un factor extrem de stresant. [10] Con-
siderăm că ignorarea influenței factorilor 
de stres profesional are consecințe negati-
ve atât asupra eficacității personale cât şi a 
capacității administrative.

Printre problemele identificate în Stra-
tegia de reformă a administrației publice 
pentru anii 2016-2020 privind serviciul pu-
blic şi managementul resurselor umane se 
regăsesc atractivitatea scăzută a funcției 
publice, volumul şi calitatea activităților de 
dezvoltare profesională care încă nu asigu-
ră crearea/dezvoltarea competențelor ne-
cesare tuturor categoriilor de funcționari 
pentru exercitarea eficientă de către 
aceştia a sarcinilor şi atribuțiilor de servi-
ciu. [2] O problemă  considerabilă a Gu-
vernului Republicii Moldova este creşterea 
ratei de fluctuație a funcționarilor publici, 
[11] rezultând în diminuarea capacităţii ad-
ministrative necesare pentru a implemen-
ta reformele. 

Activitatea în cadrul autorităților publi-
ce este complexă şi necesită o pregătire 
profesională multilaterală a funcționarilor 
publici solicitând nu doar aptitudini 
funcționale, umane şi conceptuale, dar şi 
o experiență considerabilă în domeniu. Cu 
cât funcționarii publici de conducere se află 
mai sus pe scara ierarhică, cu atât este mai 
mare gradul de responsabilitate în luarea 
deciziilor privind soluționarea probleme-
lor cu care se confruntă societatea pentru a 
creşte nivelul de calitate a vieții cetățenilor. 
Pregătirea profesională a funcționarilor 
publici de înaltă calificare este de lungă 
durată şi necesită o alocare substanțială de 
resurse financiare. Pentru funcționarii pu-
blici debutanți sunt necesare noi fonduri 
alocate în scopul instruirii, ceea ce implică 
cheltuieli financiare suplimentare şi o peri-
oadă îndelungată de timp pentru adapta-
re profesională. Deşi posturile ocupate de 
angajații autorităților publice reprezintă 
o sursă majoră de stres, care influențează 
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negativ asupra capacității administrative, 
există posibilitatea de a lua măsuri în vede-
rea protecției sănătății angajaților şi creă-
rii unui mediu de muncă pozitiv în cadrul 
autorităților publice. Aceasta necesită acor-
darea unei atenții sporite efectelor stresului 
asupra angajaților, elaborarea şi implemen-
tarea unor politici ale resurselor umane bine 
stabilite şi realizarea unui program de forma-
re profesională continuă menit să contribuie 
la eficientizarea activităților prin dezvoltarea 
competenţei profesionale, inclusiv prin for-
marea abilităților de gestiune a stresului la 
locul de muncă. Cercetarea actuală a stre-
sului profesional rezidă în neconcordanța 
dintre influența factorilor de stres asupra 
activității angajaților autorităților publice şi 
locul pe care îl ocupă această problematică 
în cercetările ştiințifice şi în practica de pre-
gătire profesională a funcționarilor publici. 
Situația actuală din sistemul administrației 
publice necesită o cercetare a percepțiilor 
funcționarilor publici asupra caracteristi-
cilor condițiilor de muncă. Îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor de muncă necesită resur-
se de adaptare considerabile, care rezultă 
din necesitatea de realizare a atribuțiilor de 
putere, influența asupra comportamentului 
şi activității angajaților cu ajutorul instru-
mentelor legislative şi manageriale, regle-
mentarea raporturilor de muncă şi norma-
tivitatea activității profesionale, impactul 
caracterului public al interacțiunilor cu un 
număr mare de persoane fizice şi juridice, 
necesitatea de a lua decizii în condiții de in-
certitudine informațională etc. Pentru a răs-
punde cerințelor sociale şi profesionale îna-
intate funcționarilor publici, sunt necesare 
cunoştințe şi abilități de gestionare a stresu-
lui la locul de muncă, iar procesul de instru-
ire şi de cercetare ştiințifică realizat în cadrul 
Academiei de Administrare Publică contribu-
ie semnificativ la dezvoltarea competențelor 
profesionale ale funcționarilor publici şi, în 
final, la consolidarea capacității administra-
tive.  

Definirea stresului şi modele ale stre-
sului profesional. În ultimii ani au apărut 
mai multe lucrări care abordează proble-
ma stresului profesional din perspectiva 
procesuală a acestui fenomen,  modelele 
explicative ale stresului la locul de muncă 
fiind influențate de teoriile sistemice, care 
relevă rolul incertitudinii, al determinărilor 
probabilistice şi feedback-urilor multiple. 
Abordarea sistemică a categoriei de stres 
include atât calitățile „interne” ale indivi-
dului, care predetermină şi reglementează 
procesul funcțional de încredere şi succes 
în activitate, cât şi proprietățile „externe”, ce 
descriu potențialul pe care îl posedă anga-
jatul - resursele funcționale, cunoştințele, 
abilitățile, experiența etc. Aceste calități 
şi proprietăți umane îi asigură individu-
lui confortul funcțional, capacitatea de 
muncă şi orientarea spre acțiune, ceea ce 
contribuie la realizarea eficace a sarcinilor 
de serviciu. Cu toate acestea, atunci când 
angajații nu mai reuşesc să suporte presiu-
nea din cauza suprasolicitărilor de la locul 
de muncă, iar influența factorilor care con-
tribuie la starea de stres devine excesivă şi 
durează în timp, în raport cu capacitatea 
percepută de a le face față, apar simpto-
mele stresului. Pe termen scurt, ele se pot 
manifesta sub forma durerilor de cap, de 
spate, a pierderii apetitului şi iritabilității 
crescute. Pe termen lung, stresul duce la 
apariția bolilor de inimă, a ulcerului sto-
macal, depresiuni şi altor afecțiuni grave. 
Evident, efectele stresului declanşate de 
problemele de serviciu şi/sau de cele fa-
miliale/sociale conduc, în final, la scăderea 
eficienței personale şi creşterii absenteis-
mului la locul de muncă. Motivul din care 
se acordă o atenție deosebită stresului la 
locul de muncă se reflectă în faptul că aces-
ta afectează negativ sănătatea angajaților, 
interacțiunea eficientă în grup şi eficacita-
tea organizațională.

Nu există o definiție unică a stresului. 
Cauzele rezidă în complexitatea fenome-
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nului studiat. În literatura ştiințifică terme-
nul de stres are, cel puțin, trei sensuri: 1. 
„Evenimente sau condiții de mediu care 
produc tensiune și disconfort” - în acest 
caz se folosesc termenii de agenți stresanți 
sau factori de stres; 2. „Reacție subiectivă 
a individului care reflectă starea psihică 
de tensiune și disconfort” - această sta-
re este interpretată ca emoții, reacții de 
adaptare şi procese de coping; şi 3. „Sumă 
a răspunsurilor nespecifice la solicitarea 
organismului, determinând sindromul 
general de adaptate”.

Conceptul de stres a fost lansat de că-
tre savantul canadian Hans Selye, care, 
reflectând asupra esenței fenomenului 
stresului fiziologic, îl defineşte ca fiind 
răspunsul nespecific pe care îl dă corpul 
la orice solicitare la care este supus. [15] 
El marchează diferența între reacțiile speci-
fice la stres ale persoanelor - individul nu 
are control față de acțiunea factorilor de 
stres şi reacțiile nespecifice - individul dă un 
răspuns de adaptare. Din punctul de ve-
dere al reacțiilor la stres, nu contează dacă 
situația cu care se confruntă individul este 
plăcută sau neplăcută. Factorii de stres pot 
fi dezagreabili şi devastanți sau, dimpotri-
vă, agreabili şi chiar doriți. 

Sindromul general de adaptare, descris 
de Selye, evoluează în trei faze: reacția 
de alarmă, de rezistență şi de epuizare. 
Reacția de alarmă corespunde reacției acu-
te a individului supus factorului de stres şi 
pregăteşte organismul pentru acțiune. Mo-
dificările funcționale sunt responsabile de 
reacția de fugă sau de luptă, iar rezistența 
organismului la acțiunea factorului stre-
sant devine din ce în ce mai slabă şi per-
mite incidența tulburărilor funcționale 
sistemice. Reacția de rezistență permite 
revenirea la normal, organismul alegând 
modalitatea cea mai eficientă şi economi-
că de adaptare la stres, însă dacă individul 
rămâne destul de mult timp supus factori-
lor de stres, a doua fază este marcată de o 

stare de alertă, caracterizată printr-o ten-
siune permanentă. Într-o situație în care 
organismul utilizează pentru un timp rela-
tiv îndelungat o cantitate de energie mai 
mare decât în condiții normale, epuizarea 
resurselor determină limita rezistenței şi 
declanşarea următoarei faze. Reacția de 
epuizare se caracterizează printr-o stare de 
oboseală cronică şi o reactivitate din ce în 
ce mai scăzută la factorii de stres. În acest 
eveniment, efectele negative ale stresului 
devin evidente şi ar putea include deterio-
rarea stării de sănătate. 

Factorii care determină reacția orga-
nismului la stres sunt reprezentați de ca-
pacitatea individuală de rezistență la stres 
a angajatului. Un eveniment provocator 
peste care o anumită persoană poate trece 
uşor ar putea avea un efect devastator în 
termen psihologic şi fiziologic  asupra unei 
alte persoane. Stresul moderat şi de scurtă 
durată, ce are loc în situații controlabile, are 
un potențial benefic asupra organismului 
şi este numit eustres. Stresul intens şi pre-
lungit care se produce în circumstanțe ne-
controlabile are efecte negative şi este nu-
mit distres. [15] În evenimentul acestuia, 
organismul se supramobilizează şi refuză 
să revină la starea normală. Concepția lui 
Hans Selye exprimă cel mai evident esența 
modelului stresului ca reacție a organis-
mului.

Pornind de la criticile formulate la adre-
sa teoriei lui Selye, a fost propus modelul 
tranzacțional al stresului. Dezvoltând con-
ceptul de stres, cunoscutul cercetător Ri-
chard S. Lazarus a delimitat sensul stresului 
fiziologic, legat de agenții stresanți reali, de 
cel psihologic, argumentând că individul 
în baza cunoştințelor şi experienței evalu-
ează situația ca fiind una amenințătoare. 
[14] El defineşte stresul psihologic ca fiind 
„dezechilibrul perceput subiectiv între 
cerințele organismului și capacitatea sa 
de răspuns”. Între organism şi mediu (per-
soană şi situație) au loc tranzacții perma-
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nente în care individul învață să se apere 
împotriva stresului. În concepția lui Laza-
rus, stresul nu poate fi identificat cu stimu-
lul sau cu reacția de răspuns, ci cu procesul 
în care individul are rolul de agent activ 
ce poate influența, cu ajutorul strategiilor 
emoționale, cognitive şi comportamentale 
pe care le posedă, efectele înfruntării cu 
situația stresantă. [5, p. 549] Stresul psiho-
logic reprezintă o anumită relație între per-
soană şi mediu care este evaluată de către 
persoană ca fiind o povară sau ceva care îi 
depăşeşte resursele şi îi pune în primejdie 
bunăstarea emoțională şi fizică. Persoana 
este nevoită să opună rezistență factorilor 
de stres, diminuând sau evitând stresul şi 
monitorizând permanent acest fenomen. 
Modelul stresului profesional, elaborat 
de către Lazarus, include personalitatea, 
condițiile de mediu, experiențele anterioa-
re ale individului şi specificul activității. 

Cercetările stresului profesional din 
perspectiva paradigmei tranzacționale 
descriu două mecanisme prin intermediul 
cărora sunt realizate tranzacțiile dintre 
persoană şi situația stresantă: evaluarea 
cognitivă şi copingul. Evaluarea cogniti-
vă este un proces continuu ce are loc de-a 
lungul tranzacției dintre persoană şi mediu 
şi presupune categorisirea unui eveniment 
în vederea stabilirii semnificației lui pentru 
sănătate. Copingul este definit ca repre-
zentând eforturile cognitive şi comporta-
mentale în continuă schimbare, în vederea 
gestionării cerințelor interne şi/sau exter-
ne evaluate de persoană ca depăşindu-i 
resursele. [14]

Capacitatea persoanei de a se mobiliza 
pentru a face față, cu succes sau nu, facto-
rilor de stres a fost denumită cu termenul 
de coping – ajustare la stres, automobili-
zare sau management al stresului. Stimu-
lii nu au puterea de a determina tensiuni 
decât dacă sunt percepuți de individ ca o 
amenințare la bunăstarea sa. Nivelul de 
amenințare perceput poate fi diminuat sau 

chiar eliminat dacă persoana evaluează 
strategiile de coping de care dispune ca 
potrivite pentru a face față amenințărilor 
şi, invers, dacă un stimul nu este apreciat 
la început ca fiind amenințător, iar resurse-
le de coping deținute de individ  demon-
strează a fi nepotrivite pentru a face față 
constrângerilor mediului, apare stresul. 

Presiunea excesivă şi prelungită şi 
cerințele ce depăşesc capacitățile persona-
le percepute de către angajat, nu trebuie 
văzute ca „presiune sănătoasă”, ci mai de-
grabă ca un element definitoriu al stresu-
lui în muncă. Există un consens în ceea ce 
priveşte definirea stresului profesional ca 
fiind o stare psihologică negativă cu com-
ponente cognitive şi emoționale şi efecte-
le acesteia asupra sănătății angajatului şi 
eficacității organizaționale. Stresul este de-
finit ca o interacțiune dinamică între indi-
vid şi mediul său, fiind dedus din existența 
unei adaptări problematice a persoanei 
la mediu şi a reacțiilor emoționale care 
stau la baza acestei interacțiuni. Aborda-
rea tranzacțională a stresului profesio-
nal evidențiază rolul pe care îl au factorii 
de mediu, îndeosebi cei psihosociali şi 
organizaționali în vederea stresului la locul 
de muncă.

Cauzele şi consecințele stresului la 
locul de muncă. În procesul transformări-
lor dinamice care au loc în societatea con-
temporană, angajații autorităților publice 
trebuie să se adapteze la condițiile din me-
diul intern şi extern în continuă schimba-
re. Eforturile de reformare a administrației 
publice – reorganizările, relocarea de per-
sonal, reproiectarea posturilor, asumarea 
de noi responsabilități – creează stări de 
nelinişte în rândul funcționarilor publici 
în ceea ce priveşte siguranța locului de 
muncă, poziția în scara ierarhică etc. Stre-
sul la locul de muncă este deseori gene-
rat de schimbările organizaționale, care 
sunt necesare în procesul de dezvoltare 
a organizației, însă nu pot fi neglijați nici 
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factorii de stres ce rezultă din viața per-
sonală şi socială a angajatului. Diverse 
evenimente importante – căsătoria sau 
divorțul, naşterea unui copil sau decesul 
unei rude apropiate, angajarea sau pensi-
onarea – pot provoca stres. Totuşi, deoa-
rece angajații aduc la serviciu problemele 
pe care le au, nu mai contează dacă facto-
rul care a declanşat starea de stres îşi are 
originea la locul de muncă sau în familie, 
deoarece efectele asupra individului sunt 
aceleaşi, iar eficacitatea organizațională 
este redusă. Anumiți factori de stres pot 
afecta orice angajat, alții au efecte negati-
ve doar asupra celor care ocupă o anumită 
funcție în organizație.  

Factorii de stres profesional se împart 
în mai multe grupe:

- Factori de stres ce rezultă din conflictul 
între locul de muncă şi familie – noile stra-
tegii competiționale, cariera profesională a 
femeilor şi scăderea stabilității familiilor. Pen-
tru cei mai mulți angajați munca şi familia 
reprezintă rolurile dominante în viață. Aces-
te două sfere ale vieții personale se interpă-
trund. În condițiile concurenței, majoritatea 
rolurilor deținute de profesionişti necesită 
timp şi dedicație. Astfel, tot mai puțin timp 
rămâne disponibil pentru alte activități, 
ceea ce reduce semnificativ calitatea vieții. 

- Factori de stres intrinseci muncii: 
agenți fizici ai muncii – temperatura înaltă 
sau joasă, umiditate, zgomot, materiale fi-
zico-chimice etc.; munca repetitivă şi mo-
notonă – asociată cu sentimentul de plic-
tiseală; vigilența ridicată – pentru a evita 
posibile consecințe dezastruoase ale unui 
moment de neatenție; volumul de muncă 
– atât suprasolicitarea cât şi subsolicitarea 
pot fi problematice; ritmul de muncă alert – 
viteza cu care trebuie îndeplinite sarcinile 
de muncă şi controlul pe care îl are anga-
jatul asupra acestui ritm; zilele de muncă 
lungi (12-16 ore) – asociate cu un timp mai 
scurt acordat somnului şi vieții de familie. 
[5, p. 550]

- Factori de stres ce rezultă din relațiile 
de muncă: relațiile interpersonale tensiona-
te de la locul de muncă - relații conflictuale 
cu colegii şi superiorii; lipsa susținerii şi a 
încurajării - lipsa suportului social din par-
tea colegilor şi a managerilor; mobbingul 
sau teroarea psihologică la locul de muncă 
implică diverse comportamente: ale cole-
gilor față de un singur subiect, ale şefilor 
(tirania, amestecul în viața privată), ale 
subordonaților (refuzul participării la o 
acțiune propusă, comentarii răutăcioase) 
etc.

- Factori de stres legați de rolul în 
organizație: ambiguitatea de rol - angajatul 
nu posedă informația necesară cu privire la 
rolul său în procesul muncii, nu cunoaşte 
obiectivele şi responsabilitățile sale, nu be-
neficiază de un sistem motivant de recom-
pense; conflictul de rol – angajatului i se 
cere să acționeze într-un mod care este în 
conflict cu valorile pe care le împărtăşeşte 
sau aşteptările organizației față de un anu-
mit rol nu satisfac aşteptările celui care 
ocupă respectivul post; responsabilitatea 
înaltă pentru oameni ar putea duce la ex-
tenuare emoțională în cazul unor profesii 
ce implică interacțiune sistematică cu oa-
menii. 

- Factori de stres legați de dezvoltarea 
carierei: lipsa oportunităților de dezvoltare 
a carierei se consideră că cei mai afectați 
sunt angajații care au ajuns în culmea ca-
rierei lor şi manifestă o scădere a nivelului 
statutului până la ieşirea la pensie; contrac-
tele de muncă pe termen scurt - locuri de 
muncă nesigure, posibilități de avansare 
reduse. [5, p.  552].

- Factori de stres organizaționali: struc-
tura organizației - structura activităților, re-
gulile şi normele care restrâng alegerile in-
dividului în ceea ce priveşte modul în care 
trebuie să realizeze sarcinile de muncă; fi-
xarea unor standarde mult prea ridicate - din 
dorinţa de a progresa se fixează obiective 
care depăşesc capacitatea de muncă, iar 
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termenele de realizare sunt şi ele nerealis-
te, fapt ce atrage eşecul în ducerea la bun 
sfârşit a angajamentelor asumate; comu-
nicarea organizațională - bariere, cum ar fi 
subiectivitatea şi selecția individuală, ma-
nipularea, lipsa de încredere, dificultățile 
verbale, incapacitatea de a formula un 
refuz, supraîncărcarea informațională etc.; 
cultura organizațională - convingerile şi 
valorile le conferă membrilor organizației 
anumite sensuri şi le furnizează reguli de 
comportament, care pot fi urmate sau că-
rora li se poate opune rezistență; stilul ma-
nagerial - diverşi lideri influențează diferit 
asupra echipelor conduse şi eficacității 
organizațiilor pe care le conduc, astfel 
este mai probabil ca gradul de acceptare 
a liderului tranzacțional să fie mai mare în 
organizațiile birocratice cu o ierarhie rigi-
dă, iar  liderul transformațional să apară în 
condițiile în care grupul se confruntă cu 
sarcini riscante, nestructurate sau care au 
o finalitate vagă, ambiguă, cerând o impli-
care activă la nivel strategic şi nu doar la 
nivel operațional. 

În literatura de specialitate există nu-
meroase studii recapitulative care atestă 
că un mediu de lucru nepotrivit reprezintă 
un factor de risc semnificativ în deteriora-
rea sănătății angajaților. [5, p. 558] Facto-
rii inductori de stres determină o scădere 
a sănătății fizice şi mentale a angajaților, 
care, la rândul lor, pot cauza probleme 
organizaționale, cum ar fi absenteismul, 
scăderea performanței, reducerea efortu-
lui de menținere şi sporire a calității etc. 
Consecințele pe termen scurt sau pe ter-
men lung ale stresului profesional apar în 
rezultatul influenței negative a factorilor 
de stres. 

Consecințele stresului profesional pot fi 
grupate în patru categorii:

- Consecințe fiziologice – reacții pe ter-
men scurt ca bătăi mai rapide ale inimii, 
muşchi încordați, secreție suplimentară de 
adrenalină, care reprezintă reacții umane 

instinctive la pericol şi conduc la mobiliza-
rea organismului. Efectele pe termen lung 
ale stresului sunt asociate cu afecțiuni cum 
ar fi bolile cardiovasculare, hipertensiune, 
ulcer gastric, dureri de cap, infecții, alergii 
ş. a.

- Consecințe psihologice - se manifestă 
sub formă de tensiune, plictiseală, nervozi-
tate, nemulțumire față de muncă, scăderea 
încrederii în forțele proprii. În situații cro-
nice apar stări de anxietate, agresivitate, 
apatie, depresunie, frustrare, sentiment de 
inferioritate şi epuizare profesională.

- Consecințe cognitive - incapacitatea de 
a lua decizii raționale, scăderea capacității 
de concentrare a atenției, memorie scăzută, 
hipersensibilitate la critică şi blocaj mintal.

- Consecințe comportamentale - pier-
derea apetitului, fumatul excesiv, abuzul 
de alcool şi cafea, insomnia, predispoziția 
la accidente, absențe şi greşeli frecvente, 
timp irosit în realizarea sarcinilor, respon-
sabilitatea şi loialitatea redusă a angajaților 
şi demisionarea.

Persoanele stresate îşi pierd capacitatea 
de a lua decizii optimale. Schimbările com-
portamentale cauzate de stres, cum ar fi 
retragerea sub forma absențelor, demisiei 
şi/sau folosirea substanțelor care provoacă 
dependența, deseori duc la tensionarea 
relațiilor, atât la locul de muncă cât şi în 
familie. Acest lucru afectează cariera, viața 
personală şi sănătatea angajatului, deoare-
ce stresul într-un anumit domeniu al vieții 
le influențează inevitabil şi pe celelalte.  

 Prevenirea şi diminuarea stresului 
profesional. Conducătorii autorităților pu-
blice deseori se preocupă de consecințele 
stresului profesional şi nu de prevenirea 
acestuia. Însă stresul, ca şi maladiile, este 
mai uşor de prevenit, decât de înlăturat 
împreună cu consecințele acestuia. Pre-
venirea stresului profesional necesită o 
diagnoză anterioară cu privire la stres, prin 
care să se identifice factorii responsabili 
de apariția stresului la locul de muncă. Un 



Administrarea publică: teorie şi practică 111Instruirea funcţionarilor publici: strategii şi tehnologii noi

model de evaluare operant cuprinde trei 
niveluri de măsurare a stresului profesio-
nal: individual – de grup – organizațional. 

Potrivit lui Cary L. Cooper, pentru preve-
nirea şi managementul stresului la locul de 
muncă, următoarele trei abordări pot asi-
gura un cadru strategic comprehensiv: pri-
mară, secundară şi terță. Prevenția primară 
cuprinde acțiuni pentru a modifica sursele 
de stres inerente din mediul de lucru, re-
ducând, astfel, impactul lor negativ asupra 
individului. Prevenția secundară are ca scop 
detectarea rapidă şi gestionarea stresului 
resimțit. Aceasta se manifestă prin creşterea 
gradului de conştientizare şi îmbunătățire a 
abilităților de management al stresului ale 
individului, prin activități educative şi de in-
struire. Rolul prevenției secundare este de li-
mitare a pagubelor, preocupându-se primar 
de consecințele stresului şi nu de sursele lui 
şi axându-se pe îmbunătățirea „flexibilității” 
individului în adaptarea sa la mediu. Presu-
punerea implicită este că organizația nu se 
va schimba, continuând să fie dominată de 
stres, iar individul trebuie să se dezvolte şi 
să-şi întărească capacitatea de rezistență la 
stres. Prevenția terțiară vizează tratamentul, 
reabilitarea şi procesul de recuperare a in-
divizilor care au suferit sau suferă din cauza 
unor probleme grave de sănătate cauzate 
de stres. Intervenția la nivel terțiar deseori 
implică oferta unor servicii de consiliere 
pentru problemele personale şi/sau profe-
sionale ale angajaților. [5, p. 32-33].

Cel mai eficient mod de prevenire a stre-
sului profesional este reducerea surselor 
de stres organizațional, însă strategiile de 
prevenire primară se adoptă mai rar, deoa-
rece necesită reorganizări profunde şi sunt 
costisitoare. Schimbările organizaționale 
pot fi efectuate cu scopul de a modifica 
responsabilitățile angajaților, de a le ofe-
ri mai multe oportunități de a-şi dezvolta 
autonomia la locul de muncă, de a le oferi 
posibilitate de dezvoltare a carierei şi de a 
încuraja participarea angajaților în luarea 

deciziilor care le pot afecta propria muncă 
şi proiectele viitoare ale acestora, în vede-
rea asigurării unei comunicări mai bune 
între departamente şi între diferite niveluri 
ierarhice, precum şi cu clienții şi în vede-
rea reproiectării sarcinilor şi îmbunătățirii 
condițiilor fizice de muncă. Fixarea obiec-
tivelor - a termenelor de realizare şi a 
standardelor de performanță  - are scopul 
de a preveni stresul. Schimbarea culturii 
organizaționale se face cu scopul de adap-
tare la schimbările din mediul extern şi de 
integrare internă, însă procesul de schimba-
re a culturii organizaționale este unul dificil 
şi complex şi necesită schimbarea modului 
de gândire a angajaților – a concepțiilor lor 
despre viața şi existența umană, a valorilor 
şi atitudinilor profesionale şi a normelor 
organizaționale. 

Strategiile de prevenire secundară ur-
măresc reducerea consecințelor stresului în 
organizație prin activități de conştientizare 
şi programe de dezvoltare a abilităților 
menite să îmbunătățească tehnicile de 
relaționare, abilitățile cognitive de coping 
şi abilitățile de modificare a stilului de viață 
şi de lucru, de gestionare a timpului şi de 
dezvoltare a asertivității, contribuind la 
îmbogățirea resurselor fizice şi psihice ale 
individului. 

Metodele de gestionare a stresului, pro-
puse de Charly Cungi, au drept scop modi-
ficarea obişnuințelor emoționale, de gân-
dire şi de comportament. [9] Obişnuințele 
emoționale constituie sursa principală a 
complicațiilor patologice şi organice. Cu 
cât emotivitatea este mai crescută, cu atât 
raționamentul funcționează mai puțin. De-
prinderea de a reacționa cu un nivel scăzut 
de emotivitate permite rezolvarea proble-
melor stresante de o manieră mai eficace. 
Restructurarea cognitivă este o metodă 
de terapie utilă care constă în modifica-
rea modului de gândire în situații în care 
acesta agravează stresul. O altă metodă de 
evitare a stresului constă în dezvoltarea în-
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crederii în forțele proprii şi a capacității de 
a favoriza realizările în prezența eşecurilor. 

Analizând problematica stresului în 
administrația publică, Zinaida Chitoroagă 
argumentează că „pentru a ne recunoaşte 
în starea de stres, trebuie să ne învățăm 
să determinăm factorii stresanți. Să ne 
dăm seama de faptul că la stres fiecare 
reacționează în mod individual; să ne îm-
păcăm cu o amânare, refulare a dorințelor 
până vom rezolva problemele ce ne preo-
cupă. În sfârşit, ne vom gândi mai insistent 
la menținerea sentimentului stimei față de 
sine prin cele ce am realizat şi nu vom reieşi 
doar din insuccese”. [6, p. 116] 

Strategiile terțiare urmăresc susținerea 
persoanelor cu manifestări clare de stres. 
Consilierea este o activitate comună în care 
o persoană necesită ajutor şi susținere pen-
tru a face față unor probleme personale şi 
îşi împărtăşeşte problemele cu o persoană 
calificată ce acordă asistență. Consilierea la 
locul de muncă este o activitate în cadrul 
căreia o persoană foloseşte un set de teh-
nici sau deprinderi pentru a ajuta o altă 
persoană să-şi asume responsabilitatea şi 
să ia decizii, indiferent de faptul că situația 
este legată de serviciu sau nu. Scopurile 
consilierii sunt, de fapt, de a permite unei 
persoane să facă față stresului, utilizându-şi 
mai bine punctele forte, intuiția şi determi-
narea. [7, p. 357] 

Managementul stresului se referă la toa-
te mijloacele utilizate pentru contracararea 
unei stări stresante, obiectiv sau subiec-
tiv percepute de către individ. Strategiile 
organizaționale care pot reduce stresul pro-
fesional includ reproiectarea sarcinilor şi a 
mediului de muncă,  încurajarea participă-
rii în procesul de luare a deciziilor, de stabi-
lire a obiectivelor, de dezvoltare a carierei, 
de acordare a recompenselor, de promova-
re a politicilor nediscriminatorii etc. Pentru 
a înlătura consecințele negative ale stresu-
lui asupra sănătății angajaților, este necesar 
să se includă în politicile de resurse umane 

programe de dezvoltare a competențelor 
de management al stresului, pentru a 
forma capacități personale, ce ar asigura 
angajaților soluționarea reuşită a situațiilor 
stresante şi pentru a spori capacitatea lor 
de rezistență la suprasolicitări intelectua-
le, volitive şi emoționale, condiționate de 
specificul activității profesionale. Utilizarea 
stresului cu efect pozitiv înseamnă a avea 
reacția fiziologică, emoțională şi psihologi-
că necesară acțiunii, urmată de o perioadă 
de recuperare a energiei necesare în eveni-
mentul unor viitoare situații ce ar putea ca-
uza stres. Excluderea stresului din activita-
tea profesională este imposibilă, deoarece 
stresul reprezintă starea de adaptare a or-
ganismului la solicitările din mediul intern 
şi extern. Soluția este de a stabili un echi-
libru între alocarea şi prezervarea energiei.

Concluzii. Cunoaşterea consecințelor 
nefaste ale stresului profesional asu-
pra sănătății angajaților şi  climatului 
organizațional în contextul procesului actu-
al de reformă a administrației publice este 
necesară pentru a consolida capacitatea ad-
ministrativă. Elaborarea unor strategii şi în-
treprinderea unor acțiuni de reducere a stre-
sului la locul de muncă ar putea contribui la 
eficientizarea activității autorităților publice. 
Programele de prevenire a stresului profe-
sional pot fi orientate atât spre schimbările 
organizaționale, cu scopul de a îmbunătăți 
activitatea şi condițiile de muncă, cât şi spre 
angajat, vizând învățarea de către acesta a 
unor tehnici cu ajutorul cărora să poată face 
față stresului. 

Angajații autorităților publice înțeleg 
cel mai bine problemele cu care se con-
fruntă în realizarea sarcinilor de serviciu. O 
implicare mai activă a acestora în identifi-
carea cauzelor stresului la locul de muncă 
şi evaluarea dinamicii de reacție individua-
lă la stres ar furniza informațiile necesare în 
înțelegerea problematicii complexe a aces-
tui fenomen care se manifestă  în contextul 
muncii şi  al vieții în continuă schimbare.   
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În primele şapte decenii ale sec. al XX-lea 
China era cu totul o țară izolată, iar situația 
se schimbă începând cu anul 1980 când 
demarează o noua etapă de reformare şi 
deschidere a Chinei pentru noi oportunități 
şi cooperare cu restul lumii. Astfel, a început 
să se îmbunătățească legăturile sale cu 
vecinii săi cei mai apropiați. Au fost semnate 
acorduri comerciale care au pus începutul 
unei mari ere de prosperitate în comerțul 
chino-rus, care va continua să se dezvolte 
în acorduri strategice. [1] Fără a se ajunge 
la revizuirea frontierelor cu India, oricum, 

s-a asigurat un climat liniştit în mediul de 
frontieră. [2]

Deschiderea, din anii ‚80 ai secolului 
trecut, a dus la o explozie a investițiilor 
străine în China şi exploatarea fabuloasei 
piețe chineze, făcând ca ea să joace ulterior 
un rol-cheie în geopolitica Asiei la etapa 
actuală şi să se impună în relațiile cu statele 
principale ale lumii. Doctrina care stă la 
baza Strategiei de Apărare şi Securitate este 
foarte concisă, dar extrem de interesantă 
prin profunzimea şi tradiţionalismul ei. 
Carta Albă a Apărării Chinei (Defance White 
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Paper), din octombrie 2000, dar şi varianta 
îmbunătăţită din decembrie 2004 identifică 
SUA ca o ameninţare globală şi regională 
pentru interesele Chinei şi formulează 
direcţii de modernizare a Forţelor Armate 
chineze. China deţine la ora actuală una 
dintre cele mai puternice armate, în măsură 
să valorifice poziţia sa geostrategică, să-i 
promoveze şi să-i protejeze interesele.

Strategia militară a Chinei - „Apărare 
activă” - este o strategie militară defensivă, 
care stipulează că China nu va iniţia războaie 
sau participa la războaie de agresiune, dar 
se va angaja în război doar în cazul în care 
va trebui să-şi apere suveranitatea naţională 
şi integritatea teritorială şi „va ataca doar 
după ce va fi atacată ”. 

De aceea, ameninţarea chineză – dacă 
există aşa ceva – nu este una de tip militar 
expansionist. Chinezii nu s-au dotat cu 
rachete nucleare pentru a înspăimânta 
lumea, iar atitudinea lor faţă de sistemele 
antirachetă americane şi ruseşti a fost, şi în 
2004, ponderată. [3]

Prin urmare, China va căuta nu numai 
să reacţioneze, dar şi să modeleze pozitiv 
mediul intern de securitate şi preveni 
angajarea adversarilor în acţiuni contrare 
intereselor naţionale ale Chinei. Accentul 
se pune pe operaţiile de tip „joint” 
susţinute de o logistică adecvată acestora, 
forţe aeriene cu capacitate de lovire 
ofensivă, modernizarea forţei de rachete 
convenţionale, operaţii navale orientate 
spre apărarea apelor teritoriale, dezvoltarea 
sistemului C4ISR şi a capacităţilor pentru 
operaţiile de informaţii.

În concepţia chineză asupra războiului, 
se conţine preceptul lui Sun Tzu şi anume 
acela „de a obţine victoria fără luptă”. Este 
vorba despre o victorie politică. Chinezii 
inversează conceptul clausewitzian asupra 
războiului. Pentru ei nu războiul este 
continuarea prin mijloace militare a politicii, 
ci invers, politica este o continuare a 
războiului, mai exact, modul cel mai eficient 

de ducere a războiului prin mijloace non-
violente, deci politice.

 Potrivit acestei concepţii, războiul este 
permanent, pentru că permanentă este şi 
confruntarea (economică, politică etc.), iar 
bătălia armată trebuie evitată pentru că 
ea nu construieşte, ci distruge. Acesta este 
primul fundament al strategiei militare 
chineze şi el vine de la Sun Tzu.

 De fapt, această atitudine scoate în 
evidenţă o Chină mai reticentă faţă de 
prezenţa şi influenţa tot mai mare pe 
care SUA le au în regiune. China percepe 
prezenţa americană în Asia Centrală şi în 
Coreea de Sud ca pe o ameninţare. De altfel, 
SUA reprezintă, în viziunea chineză, singura 
putere din lume care dispune de mijloace 
care-i permit să blocheze ambiţiile zonale 
ale Chinei. [4]

 După dispariţia URSS, SUA deţin locul 
principal în preocupările chinezilor. Acelaşi 
lucru se poate afirma şi despre „obsesiile 
strategice” ale americanilor.

 Pentru China „orice ţară vecină care 
dispune de capacitatea potenţială de 
a contesta ambiţiile de putere chineze 
constituie o ameninţare”. În acelaşi timp, 
China are interese economice reciproce cu 
SUA. Astfel, SUA este cea mai mare piaţă 
pentru exporturile chinezeşti, în vreme 
ce China cu cei 1,3 miliarde de locuitori ai 
săi reprezintă, la rândul său, o uriaşă piaţă 
pentru America. [5].

 Imediat după tragicele evenimente de 
la 11 septembrie 2001, preşedintele SUA, 
George W. Bush, încercând să fie conciliant, 
probabil în speranţa îndreptăţită că va 
putea obţine concursul Chinei în ceea ce 
el numea „războiul împotriva terorismului”, 
a dat o definiţie realistă a relaţiilor chino-
americane, spunând că „au valori diferite, 
dar şi interese comune ”. În realitate, lucrurile 
sunt puţin mai complicate.

 Deşi China a devenit al doilea partener 
comercial al SUA, după Canada, ea sfidează 
influenţa SUA de câte ori îi stă în puteri. În 
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opinia unor analişti, în curând, China „va 
avea mai multe submarine de atac decât 
Statele Unite, odată cu achiziționarea a 
patru submarine ruseşti din clasa Kilo şi 
a noilor vase diesel-elecrice echipate cu 
tehnologia care le permite să navigheze 
mai silenţios decât submarinele nucleare”. 
Mai mult, în 1999 a izbucnit, în mass-media 
americană, un scandal de spionaj, în centrul 
atenţiei fiind diabolicele servicii secrete 
chineze. Spionajul chinez era acuzat că ar 
fi sustras proiecte de tehnologie nucleară 
americană de ultimă oră care ar fi costat 
SUA decenii de eforturi, sute de milioane 
de dolari şi efectuarea a numeroase teste 
nucleare. La vremea respectivă, experţii 
americani estimau că pe baza informaţiilor 
sustrase, cu o cheltuială de doar 1,3 miliarde 
dolari, China va putea să-şi transforme 
arsenalul nuclear într-o modernă maşină 
de război, care ar putea ameninţa direct 
SUA. Iată şi motivul pentru care fostul 
ambasador american la Beijing, James Lilly, 
afirma că „există câteva certitudini: chinezii 
desfăşoară ample operaţiuni de informaţii 
împotriva noastră, fac afirmaţii deschise 
împotriva noastră, documentele de nivel 
înalt indică faptul că nu sunt prietenii 
noştri”. [5]

China a respins în repetate rânduri 
acuzaţiile de spionaj aduse de 
Washington, pe care le-a calificat drept 
„pure speculaţii”. Potrivit ambasadorului 
Chinei la Washington, „…raportul aparţine 
unor oameni rămaşi cu mentalitatea 
,,războiului rece”. Ei nu se simt bine într-o 
lume fără duşmani, după prăbuşirea 
Uniunii Sovietice şi îşi caută alt adversar”. 
[5]

 Strategia de Securitate Naţională 
a SUA (septembrie 2002) evaluează 
relaţiile Statelor Unite cu China ca „o 
parte importantă a strategiei noastre de a 
promova o regiune Asia-Pacific puternică, 
stabilă şi prosperă. Salutăm formarea 
unei Chine puternice, paşnice şi prospere. 

Acumulând capacităţi militare ce pot 
periclita vecinii din regiunea Asia-Pacific, 
China urmează o cale depăşită care, în cele 
din urmă, va pune piedici propriilor încercări 
de a avea o mare naţiune. Între timp, China 
va constata că libertatea socială şi politică 
constituie singura cale a acestei măreţii”. 

Fostele administrații ale SUA au exprimat 
frecvent îngrijorări legate de creşterea 
cheltuielilor militare ale Chinei. Potrivit 
estimărilor americane, chinezii ar aloca 
în prezent de două şi chiar de trei ori mai 
mult decât suma declarată oficial pentru 
apărare. Potrivit expertului american 
Michael Pillsbury, intenţia Statelor Unite 
este să descurajeze alte ţări, în special China 
şi Rusia, să aloce sume mari de bani pentru 
dezvoltarea sistemelor ofensive, capabile 
să lovească primele. Ryan Henry, prim-
vicesubsecretar de stat la Departamentul 
Apărării, a declarat că SUA vor să se asigure 
de faptul ca Beijingul „are forţele necesare 
pentru asigurarea nevoilor sale de securitate 
autentice şi că nu va merge mai departe de 
atât”.

Totuşi cheltuielile militare ale Chinei 
cresc constant şi se estimează că, până 
în anul 2050, ar putea deveni puterea 
predominantă a Asiei. [6]

 La rândul său, noua strategie regională 
a Chinei se orientează, în principal, în 
jurul opoziţiei China/Statele Unite. „China 
încearcă să înlocuiască Statele Unite, ca 
putere dominantă în Asia”. Prin urmare, 
documentele militare chineze promovează 
proiecţiile de putere şi descriu politicile SUA 
ca  „hegemonism şi politici de putere”. [5]

 Chestiunea Taiwanului este punctul 
nevralgic principal al relaţiilor Chinei cu SUA. 
Pentru SUA, Taiwanul reprezintă o miză clară 
la fel de importantă, precum era Kuweitul 
– nu doar din cauza mediului de afaceri 
foarte prosper al insulei ori a rezervelor 
sale monetare, dar şi pentru că, dacă ar lăsa 
Beijingul să o cucerească prin forţă, America 
şi-ar „pierde pentru totdeauna pretenţia 
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de-a mai fi marea putere care garantează 
stabilitatea în regiunea Asia-Pacific”. [5]

Mijloacele de bază prin care China îşi 
propune să realizeze obiectivul aducerii 
Taiwanului acasă sunt cele politice.

De asemenea, China percepe ca 
ameninţare atitudinea politică a Japoniei în 
zonă, parteneriatul americano-nipon (care 
este privit ca o continuare a ,,războiului 
rece”), precum şi parteneriatul strategic între 
India şi SUA. Deşi China are un parteneriat 
strategic cu Rusia, strategii chinezi nu privesc 
cu ochi buni străduinţa lui Vladimir Putin 
de a spori rolul Rusiei în Asia, în parteneriat 
cu Statele Unite ale Americii şi cu Uniunea 
Europeană. Totuşi China, Japonia, Coreea de 
Sud şi Rusia alcătuiesc Forumul Asia de Nord 
- Est, care vizează, între altele, realizarea unei 
rezerve strategice de petrol prin exploatarea 
hidrocarburilor din Siberia orientală şi din 
Extremul Orient. Ţările din Asia de Sud - Est 
nu constituie sub nicio formă o ameninţare 
pentru China.

Taiwanul este considerat o insulă chineză 
rebelă, care ameninţă doar ideologic 
China, prin regimul democratic din insulă. 
Din punct de vedere militar, ameninţarea 
taiwaneză este una indirectă, în sensul că, 
sub protecţie americană, obligă China la o 
poziţie ambiguă de avertizare, dar nu şi de 
intervenţie armată. 

China nu-şi poate asuma riscul de a 
interveni militar, dar nici nu renunţă la 
această eventualitate. Strategia chineză 
cu privire la Taiwan rămâne una indirectă, 
predominant politică, nu însă şi ideologică. 
China se confruntă, desigur, şi cu alte 
ameninţări, cum ar fi, de exemplu, tendinţele 
separatiste ale diferitelor provincii 
(îndeosebi ale uigurilor – musulmani 
suniţi – din Xianjiang), conflictele interne 
şi cele de interese etc. Dar acestea nu sunt 
exprimate în mod oficial în doctrina de 
apărare şi securitate a Chinei. În esenţă, 
securitatea pentru chinezi înseamnă mai 
mult menţinerea ordinii interne decât 

asigurarea stabilităţii zonale, consolidarea 
relaţiilor frontaliere şi a siguranţei persoanei, 
proprietăţii, instituţiilor şi naţiunii. Aceste 
ameninţări obligă China la o atitudine 
defensivă activă, care înseamnă, descifrând 
simbolistica strategiei indirecte specifice 
chineze, achiziţionarea de capacităţi 
moderne, care sunt însă, în esenţa lor, 
ofensive.

Ca şi alte mari puteri ale lumii, 
China consideră capacităţile militare ca 
mijloace de presiune diplomatică. Unii 
dintre analiştii occidentali consideră că 
Republica Populară Chineză, în pofida 
a ceea ce se spune şi se scrie, aspiră la 
refacerea puterii imperiale de odinioară, 
tulburată cândva de intervenţia 
perturbatoare a Occidentului. În schimb, 
oficialii chinezi declară şi susţin prin toate 
documentele programatice că opţiunea 
pentru dezvoltarea paşnică înseamnă, 
în acelaşi timp, şi opţiunea pentru pace, 
ceea ce implică principiul „de a nu urmări 
niciodată hegemonia”. 

Un lucru este cert, China are toate 
şansele să se transforme în puterea 
globală principală a secolului al XXI-lea 
în baza propriului model de dezvoltare: 
inovație şi flexibilitate, dezvoltare 
echitabilă, aderență la autodeterminarea 
economică şi politică, situație care ar 
putea fi folosită pentru satisfacerea 
intereselor şi ambițiilor sale geopolitice 
din zona Pacificului şi alte regiuni ale 
lumii. 

Puterea  Chinei  în relațiile  internaționale 
magnetizează întreaga planetă, China 
fiind singurul stat comunist având o 
economie emergentă, fiind un stat care 
şi-a păstrat un ritm susținut de creştere 
economică în ciuda crizei ce doreşte cu 
înverşunare să învingă marile puteri. 
China este singurul stat care are un volum 
de investiții străine care îl depăşeşte 
pe cel al tuturor economiilor în curs de 
dezvoltare la un loc. 
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China îşi foloseşte puterea economică 
şi cea geopolitică pentru a contrabalansa 
hegemonia americană, fiind unul dintre 
puținele state care au dobândit putere 
militară prin intermediul forței sale 
economice.

Despre obiectivele strategice de viitor 
ale Chinei, generalul Wen Zongren, comisar 
politic al Academiei de Ştiinţe Militare a 
Armatei de Eliberare Populară, instituţie 

de învăţământ militar de elită, spunea: 
„China trebuie să spargă blocada impusă de 
forţele internaţionale împotriva securităţii 
maritime a Chinei… Doar atunci când vom 
sparge această blocadă, vom putea vorbi 
despre ascensiunea Chinei… Pentru a se 
ridica rapid, China trebuie să treacă peste 
oceane şi să treacă dincolo de oceane în 
dezvoltarea sa viitoare”. 
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SUMMARY
In an era of interference, intercultural communication is timely and advisable. The 
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REZUMAT
Într-o epocă a interferenţelor pe plan mondial, comunicarea interculturală este oportună 

şi recomandabilă. Pentru a pătrunde în esența acestui concept, am definit termenii 
constitutivi ai acestuia - cultură şi limbă, am interpretat raportul care persistă între ei, am 
analizat noțiunea de dialog intercultural, ca parte componentă a comunicării interculturale. 

Cuvinte-cheie: cultură, limbă, comunicare interculturală, dialog intercultural, diferențe 
culturale.

Procesul de globalizare, care a dominat 
inițial doar sfera economică, a determinat, 
ulterior, profunde transformări 
economice, sociale, politice şi culturale, 
influențând relațiile interetnice şi 
interconfesionale.

În plan cultural, globalizarea îşi 
face simţite efectele prin tendința 
de subminare a culturilor minoritare, 
omogenizare culturală, schimbarea 
modelului valoric național şi apariția 
formelor culturale hibride. Tot mai 
frecvent se vorbeşte despre o globalizare 
culturală, materializată într-un „set specific 

de valori şi credinţe, larg împărtăşite pe 
tot globul”. 

În contextul noilor realități este 
evidentă necesitatea promovării 
comunicării interculturale. Însuşi conceptul 
de comunicare interculturală implică două 
noțiuni fundamentale - cultura şi limbă, 
ale căror semnificații şi corelații le vom 
analiza în continuare.

1. Definirea conceptului de cultură. 
Termenul cultură are o vechime mare 
în limbă, derivând din latinescul colere, 
care desemna „îngrijirea câmpurilor 
sau a vitelor”. Potrivit DEX, termenul 
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agricultură are tocmai acest sens originar, 
de cultivare a pământului, aducându-ne 
aminte de începuturile civilizaţiei agrare, 
de sedentarizarea omenirii. Ulterior, prin 
analogie, s-a format înţelesul de „cultură 
a spiritului”. 

În plan diacronic, conceptul de cultură 
a înregistrat multiple interpretări, datorate 
caracterulul ultralarg al sferei culturale. 
O prezentare complexă a noțiunii de 
cultură, prin prisma unei pluralități de 
definiţii, este realizată în lucrarea ,,Cultură. 
Termeni şi personalităţi”. Definițiile sunt 
structurate în şapte categorii: enumerativ-
descriptive (cea mai cunoscută fiind 
„cultura (sau civilizaţia), luată în sensul 
său etnografic larg, este acel complex 
care cuprinde cunoaşterea, credinţa, arta, 
morala, dreptul, obiceiul şi toate celelalte 
capacităţi, dobândite de om în calitate de 
membru al societăţii”);  genetice („cultura 
este tot ceea ce în mediu este datorat 
omului”); normative („cultura constă din 
modele implicite şi explicite, raţionale, 
iraţionale şi nonraţionale, care există la 
un moment dat ca ghiduri potenţiale”); 
cu caracter istoric („cultura este modul de 
viaţă a unei comunităţi, moştenirea socială 
pe care individul o preia de la grupul 
său”); cu caracter funcţional („cultura 
este un tot integral, ce constă din bunuri 
de consum, drepturi constituţionale, 
acordate diverselor grupări sociale, 
idei şi meşteşuguri, credinţe şi 
obiceiuri”); cu caracter comportamental 
(„cultura este configuraţia generală 
a comportamentelor învăţate şi a 
rezultatelor acestora, ale căror elemente 
componente sunt împărtăşite şi transmise 
de către membrii unei societăţi”); cu 
caracter simbolic („orice cultură poate fi 
considerată ca un ansamblu de sisteme 
simbolice de prim rang, în care se 
situează regulile patrimoniale, raporturile 
economice, arta, ştiinţa, religia”) [3, p. 23]. 

Din perspectivă semiotică, cultura 

reprezintă un sistem de semne, de practici 
semnificante, prin care omul îşi codifică 
experienţa şi o comunică (sincronic şi 
diacronic). Cultura ne apare, astfel, ca 
un ansamblu de limbaje, simboluri şi 
semnificaţii, care sunt integrate într-un 
proces de comunicare [5, p. 83], limba 
fiind principalul mijloc aplicat.

2. Limba – cod cultural al națiunii. 
Deşi sunt entităţi distincte, susţine Ioan 
Oprea, limba şi cultura nu se pot dezvolta 
independent, ambele sunt produse ale 
spiritului şi cooperează la edificarea 
spiritualităţii fiecărei comunităţi. În 
linii mari, cultura reprezintă ansamblul 
aspectelor intelectuale ale unei civilizaţii 
şi se concretizează în suma conştiinţelor 
achiziţionate într-un sistem cumulativ 
al produselor cunoaşterii, care permit 
dezvoltarea simţului critic, al gustului, al 
judecăţii etc. [6, p. 178]. 

Limba are o dublă relevanță. Având un 
rol activ în construcția socială, ea oferă 
culturii posibilitatea de a supraviețui 
şi evolua; ca fenomen de contagiune 
culturală, ea influențează modul în care 
omul modern înțelege şi interpretează 
fenomenele culturale. Deci imaginea 
vie a culturii unui popor - care include 
etnonimul şi etnotipul acestuia -  este 
reflectată în limba vorbită, care devine un 
cod cultural. 

Legătura strânsă dintre limbă şi 
cultură se materializează în procesul 
de comunicare. Pornind de la numărul 
impunător de definiţii date comunicării, 
istoricul şi filozoful american John Fiske 
le subsumează celor două şcoli: şcoala 
- proces şi şcoala semiotică. Şcoala - 
proces (reprezentată de astfel de  autori 
ca C. Shannon, W. Weaver şi G. Gerbner) 
interpretează comunicarea ca mijloc 
de transmitere a mesajelor, în timp ce 
şcoala - semiotică (prezentată de F. Pierce, 
Ferdinand de Saussure) tălmăceşte 
comunicarea ca producţie şi schimb de 



Administrarea Publică, nr. 2, 2018 122

semnificaţii. Ambele şcoli oferă definiţii 
ale comunicării, pornind de la înţelegerea 
acesteia ca interacţiune prin intermediul 
mesajelor. Comunicarea presupune un 
schimb de informaţii ce are loc între 
indivizi, legătură care este înţeleasă diferit: 
şcoala - proces defineşte interacţiunea 
ca fiind procesul prin care o persoană 
creează o legătură cu o altă persoană sau îi 
afectează comportamentul, starea psihică 
sau reacţiile emoţionale, în timp ce şcoala 
semiotică defineşte interacţiunea ca fiind 
ceea ce constituie individul ca membru al 
unei culturi specifice sau al unei societăţi  
[4, p. 41].

Aceeaşi idee o regăsim şi la Tim 
O`Sullivan. „Există două mari tipuri 
de definiţii ale comunicării, susţine 
profesorul. 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 determinate cultural şi 
realitatea interacţionează astfel încât să 
ajute înţelesul să fie produs, iar înţelegerea 
să apară” [7, p. 10].

Aşadar, comunicarea este cea mai 
notabilă caracteristică a societății umane. 
Ea stă la baza relaţiilor interumane şi 
interetnice. Privind atent la ceea ce 
se petrece într-o comunicare, Alex 
Mucchielli, epistemolog şi specialist în 
ştiinţele comunicării, remarcă că prin 
această activitate ne asumăm o identitate, 
pentru că întotdeauna comunicarea 
are finalitatea generală de exprimare 
a identităţii. Pe aceeaşi linie de idei se 
înscrie afirmația sociologului american 
E. Goffman: ,,Oamenii comunică pentru 
a putea avea identitatea dorită în situaţia 
de comunicare în care se află”. Prin urmare, 
comunicăm pentru a fi acceptați, admişi 
sau recunoscuți.

Referindu-se la cercetarea şi 

teoretizarea comunicării în plan 
diacronic, Robert Craig remarcă şapte 
tradiţii în studiul „Communication 
Theory as a Field”, apărut în Journal of 
Communication , nr. 9, 1999:

- tradiţia retorică, care teoretizează 
comunicarea ca fiind artă practică a 
discursului;

- tradiţia semiotică, ce vede 
comunicarea ca mediere intersubiectivă 
cu ajutorul semnelor;

- tradiţia fenomenologică, pentru care 
teoretizarea comunicării este teoretizarea 
experienţei diferenţei şi a dialogului;

- tradiţia cibernetică, în care 
comunicarea este teoretizată ca proces 
informaţional;

- tradiţia sociopsihologică sau a 
psihologiei sociale, care teoretizează 
comunicarea ca proces al expresiei, 
interacţiunii şi influenţei;

- tradiţia socioculturală, în care 
comunicarea este teoretizată ca proces 
simbolic, ce produce şi reproduce modelele 
socioculturale împărtăşite;

- tradiţia critică, pentru care 
comunicarea autentică apare doar în 
procesul reflecţiei discursive.

Pe aceeaşi linie de idei, esteticianul Jean 
Caune susține că cultura şi comunicarea 
formează un cuplu ciudat. Niciuna 
nu se explică fără cealaltă. Cele două 
fenomene nu sunt perfect etanşe, nu se 
conţin şi nici nu pot fi situate în planul 
reflexiilor paralele prin corespondenţă 
analogică [1, p. 17]. Comunicarea este un 
factor constitutiv al culturii, un element 
definitoriu şi structural, fără de care nu 
putem înţelege nicio formă a culturii. 
Ea înseamnă un permanent schimb de 
informaţii, mesaje şi semnificaţii între 
indivizi şi grupuri, ceea ce dă consistenţă 
şi bogăţie fenomenului cultural. Este 
esenţa vieţii sociale a omului, întrucât 
viaţa în comun, stocarea informaţiilor şi 
transmiterea moştenirii sociale către noile 
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generaţii nu ar fi posibile fără existenţa 
multiplelor forme de semnificare şi de 
comunicare. 

Potrivit lui A. Tănase, comunicarea 
constituie o altă dimensiune a faptelor 
de cultură. Toate demersurile culturale 
ale omului au loc în procesul activităţii 
sociale, sunt determinate de societate, au 
o finalitate într-o funcţie social-umană, ce 
se realizează prin intermediul comunicării. 
Cultura, prin latura sa comunicaţională, 
este un fenomen de natură socială. Ea 
nu este posibilă în toată dinamica ei în 
afara societăţii. Cultura este, prin geneza 
şi finalitatea sa, un fenomen social, fiind 
moştenită prin mecanisme sociale, 
deprinsă şi învăţată, care îl conduce pe 
individ spre umanitate, spre valorile sale 
supreme. Factorul comunicaţional nu 
este exterior culturii, ci ţine de sensul şi 
finalitatea acesteia [11, p. 93].

Pe aceeaşi linie se înscrie afirmația 
lui C. Stroe, conform căreia drept indiciu 
că una din trăsăturile caracteristice ale 
culturii este comunicarea rezidă în faptul 
că istoria nu cunoaşte culturi claustrate, 
închise ermetic nici măcar la colectivităţi 
sau popoare aparent izolate geografic. 
Comunicarea este o nevoie organică 
a omului, izvorâtă din firea lui, care nu 
poate fi, nici ontic şi nici axiologic, singur. 
Această nevoie, având acelaşi temei, 
trece şi asupra creaţiilor sale culturale. 
Căci, în ultimă instanţă, scopul creatorilor 
este comunicarea, valorile culturale 
create necesită să fie împărtăşite altora. 
Creatorul se adresează întotdeauna 
semenilor săi, mai apropiaţi sau mai 
îndepărtaţi în timp, contemporaneităţii şi 
posterităţii. Pe cale de consecinţă, valorile 
culturale se realizează, îşi extind sfera şi îşi 
îmbogăţesc conţinutul, se amplifică şi se 
desăvârşesc prin comunicare [10, p. 165]. 

Aşadar, cultura nu poate exista, nici 
progresa în afara limbii, ea poate fi 
interpretată drept cod cultural al națiunii, 

materializat în comunicare.
3. Comunicarea interculturală la 

interferența dintre limbă şi cultură. 
Într-o epocă a interferenţelor pe plan 
mondial, comunicarea interculturală 
este oportună şi recomandabilă. Primele 
studii privind comunicarea interculturală 
aparţin cercetătorilor din SUA. Iniţial, 
guvernul american a evaluat problemele 
cu care diplomaţii se confruntau în 
cazul culturilor-gazdă, constatând că 
dificultăţile înregistrate se datorau 
necunoaşterii specificului cultural şi a 
regulilor de comunicare ale unor culturi 
mai mult sau mai puţin diferite de 
cea americană. În consecinţă, în 1946, 
guvernul SUA a înfiinţat Institutul pentru 
Serviciile Străine, în scopul pregătirii 
ofiţerilor pentru acţiuni comune cu 
persoane ce aparţin altor culturi. 

Edward T. Hall, împreună cu unii 
asociaţi ai săi în cercetările interculturale, 
antropologi ca Ray Birdwhistell, George 
Trager au lucrat în cadrul institutului 
amintit, alături de cercetători ai unor 
domenii şi discipline conexe, punând 
bazele disciplinei „Comunicarea 
interculturală”. 

Caracterul interdisciplinar al studiilor 
interculturale, care reunesc contribuţiile 
şi rezultatele unor cercetări din variate 
domenii ale ştiinţelor socioumane, 
precum antropologia, sociologia, 
psihologia, lingvistica, istoria, artele 
vizuale, etnologia, ştiinţele politice şi 
economice, relaţiile internaţionale ş. a. s-a 
conturat încă din acea perioadă. Începând 
cu anul 1970, sunt constituite grupuri 
şi asociaţii interesate de comunicarea 
interculturală, se introduc în curriculum-
ul universităţilor americane cursuri de 
studiu şi pregătire interculturală, sunt 
elaborate lucrări specializate, care au 
contribuit la conturarea statutului şi 
specificului disciplinei „Comunicare 
interculturală”  în cadrul mai general al 



Administrarea Publică, nr. 2, 2018 124

celor de comunicare. 
Dacă, iniţial, obiectul de cercetare al 

disciplinei a fost explorat, în special, de 
cercetătorii din SUA, în ultimele decenii, 
investigarea comunicării interculturale 
a trezit interes în mediile academice din 
Europa. Sunt  remarcabile contribuţiile 
ştiinţifice ale lui Georges Michaud, J. R. 
Ladmiral, E. M. Lipinski ş. a. În prezent, 
acest domeniu urmează o dublă 
traiectorie: una teoretică (de cercetare) 
şi una aplicativă (destinată pregătirii 
practicilor de comunicare interculturală). 

Fiind o disciplină nouă, comunicarea 
interculturală se află într-o permanentă 
dezvoltare, multe dintre temele şi 
subiectele generale, dar şi particulare, fiind 
departe de a fi clarificate sau sistematizate. 
În legătură cu acest aspect, profesorii 
şi autorii americani Larry Samovar şi 
Richard Porter (2003), coordonatori ai 
unei ample antologii de texte despre 
comunicarea interculturală, ce a cunoscut 
începând cu 1972 numeroase ediţii, 
remarcă: „Cercetarea naturii comunicării 
interculturale a ridicat multe întrebări, 
dar a produs puţine teorii şi mult mai 
puţine răspunsuri. Multe cercetări au 
fost asociate cu alte arii decât cea a 
comunicării, mai ales cu antropologia, 
relaţiile internaţionale, psihologia socială, 
socio- şi psiholingvistica. Deşi subiectele 
de cercetare au fost numeroase, 
cunoştinţele acumulate nu au fost 
sistematizate”.

Actualmente, comunicarea interculturală 
investighează acele elemente ale culturii 
care influenţează, în cea mai mare măsură, 
interacţiunea între membrii a două sau mai 
multe culturi, atunci când indivizii se află în 
situaţii de comunicare interpersonală. Ca 
situaţie aparte a comunicării interpersonale, 
cea interculturală aduce cu sine elementele 
a ceea ce, într-o accepţie largă şi din 
perspectivă antropologică, se numeşte 
cultură. 

În procesul comunicării interculturale, 
în dependenţă de scopul urmărit şi de 
situaţia creată, poate fi utilizat unul dintre 
cele două tipuri de limbaje: limbajul 
verbal sau limbajul nonverbal. În opinia lui 
Thomas Scheidel, comunicarea verbală 
are drept scop schimbul de informaţii şi 
idei, contactul intelectual şi emoţional 
între interlocutori, influenţa. Comunicarea 
nonverbală  reprezintă un cumul de 
mesaje, care nu sunt exprimate prin 
cuvinte şi care pot fi decodificate, creând 
înţelesuri. Aceste semnale pot repeta, 
contrazice, înlocui, completa sau accentua 
mesajul transmis prin cuvinte. În plan 
comparativ, ambele forme ale comunicării, 
cea verbală şi cea nonverbală, contribuie la 
crearea unui spaţiu unitar cultural, în care 
urmează să domine comuniunea de idei, 
sentimente şi valori.

4. Comunicare interculturală & 
dialog intercultural. Parte componentă 
a comunicării interculturale este dialogul  
intercultural, un produs al globalizării, 
prin intermediul căruia pot fi promovate 
valorile culturale şi aplanate situaţiile de 
conflict interetnic. Vocabula dialog derivă 
din radicalele greceşti dia „cu” şi logos 
„rostire”, având o vechime mare în limbă. 
Însuşi conceptul de dialog a constituit 
obiectul de cercetare al savanţilor tuturor 
timpurilor. Încă în antichitate, filozoful 
grec Socrate susţinea că esenţială 
pentru om rămâne a fi capacitatea sa 
de a intra în relaţie de dialog, iar Platon, 
prin intermediul dialogurilor socratice, 
a reuşit să facă o prezentare veridică a 
vieţii şi creaţiei distinsului său profesor 
Socrate. Este evident că marii filozofi 
greci, prin intermediul dialogului, 
promovau idei şi concepte filozofice, 
încercau să reorganizeze viaţa spirituală 
a contemporanilor săi. Actualmente, 
interesul sporit pentru dialogul 
intercultural este dictat de valoarea 
incontestabilă a acestuia la soluţionarea 
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problemelor acute din societate. 
În literatura de specialitate înregistrăm 

mai  multe definiţii pentru noțiunea 
de dialog intercultural. AIU (Asociaţia 
Internaţională a Universităţilor, fondată 
în 1950, care grupează instituţiile de 
învăţământ superior din 150 de ţări şi 
care este partener UNESCO) consideră că 
ideea de dialog intercultural porneşte de 
la „premisa recunoaşterii diferenţelor şi 
multiplicităţii lumii în care trăim”. Aceste 
diferenţe există nu doar în interiorul 
fiecărei culturi, ci şi în relaţiile dintre 
culturi. Dialogul intercultural este „un 
proces care încurajează identificarea 
limitelor care îi definesc pe indivizi şi care 
îi face să interacţioneze prin depăşirea 
acestor limite şi chiar să le pună în 
discuţie”.

O altă definiţie a dialogului intercultural 
o notăm în „Compendium of Cultural 
Policies and Trends in Europe”, o reţea de 
schimb de informaţii în materie de măsuri 
şi instrumente în domeniul politicilor 
culturale şi de tendinţe în cultură. În 
viziunea autorilor ,,Compendium-ului”, 
dialogul intercultural este „un proces care 
implică un schimb de puncte de vedere, 
deschis şi în spiritul respectului reciproc, 
între indivizi şi grupuri cu origini culturale 
diferite”. Măsurile care pot fi luate pentru 
atingerea acestui scop sunt în această 
viziune „instrumente strategice, care 
promovează diversitatea culturală, 
rezultată din interacţiunea socială”, iar 
„dialogul intercultural, la nivel naţional, 
trebuie să implice iniţiative culturale, 
publice şi private, care să adune indivizi 
şi grupuri ce aparţin comunităţilor de 
imigranţi şi populaţiei majoritare, cu 
scopul ca aceştia să devină parte a unui 
proces multidirecţional de comunicare”.

Definiţia dialogului intercultural o 
regăsim şi într-un document, propus 
de Comisia „Biserică şi societate” a KEK 
şi Comisia Bisericilor pentru migranţi 

în Europa (CCME), redactat ca reacţie la 
propunerile Consiliului Europei, care a 
organizat pe tot parcursul anului 2007 
o serie de consultări publice în vederea 
adoptării unei „Cărţi Albe” la tema dialogului 
intercultural. Potrivit KEK şi CCME, dialogul 
intercultural este „o formă de dialog, a 
cărui miză şi subiect este cultura proprie şi 
cultura celorlalţi”. Factorii care fac posibilă 
această formă de dialog sunt „deschiderea 
către celălalt şi dorinţa de a asculta şi a 
împărtăşi idei”. Un dialog intercultural 
de succes este caracterizat prin „respect, 
încredere, egalitate, curiozitate culturală 
şi capacitatea de schimbare”. Gradul de 
succes al dialogului intercultural depinde 
de relaţiile existente între participanţi şi 
de atmosfera dialogului intercultural, care 
trebuie să fie una de încredere reciprocă. În 
viziunea KEK şi CCME, dialogul intercultural 
este important  între cei ce împărtăşesc 
aceleaşi valori spirituale şi materiale, dar 
şi între cei care au viziuni diferite asupra 
valorilor culturale, această ultimă formă de 
dialog fiind esenţială pentru soluţionarea 
conflictelor. 

În prezent, dialogul nu reprezintă doar 
arta de a argumenta, cum era perceput 
anterior, ci şi arta de a cugeta, a chibzui, 
a judeca şi a-l înţelege pe interlocutor. 
Pentru ca un dialog să fie productiv, e cazul 
să fie respectat un şir de cerinţe, cum ar 
fi: înţelegerea esenţei problemei de către 
ambii interlocutori, toleranţă, îngăduință, 
răbdare, pacienţă, puterea de a convinge, 
concludenţă, elocvenţă, capacitatea de a 
ceda în cazul în care raţionamentele au 
fost greşite.

Recent, Institutul de dialog global 
a identificat şapte stadii ale dialogului 
profund, care urmează a fi conştientizate:

- întâlnirea radicală cu ceea ce este 
diferit: „sinele” ciocnindu-se de „celălalt”. În 
acest prim stadiu survine un anumit şoc al 
conştientizării Altuia, al alterităţii, al unui 
mod diferit de a vedea/imagina lumea;
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- trecerea dincolo de sine, depăşirea de 
sine şi intrarea în lumea celuilalt. Acesta 
este procesul de „punere între paranteze” 
a prejudecăţilor individuale;

- locuirea şi trăirea experienţei lumii 
celuilalt („sinele” transformat în „celălalt”). 
Lumea celuilalt constituie pentru Sine 
o realitate, care alternează şi un mod de 
viaţă alternativ;

- lărgirea viziunii: „sinele” revine cu 
o cunoaştere nouă. Marele beneficiu 
al întâlnirii „sinelui” cu lumea „celuilalt” 
constă în conştientizarea faptului că 
există şi alte modalităţi de a înţelege 
realitatea şi începerea „demersului” de 
regândire, de reconsiderare a propriilor 
concepţii. Totul este perceput acum de 
către Sine (identitatea, etnicitatea, religia, 
cultura, ideologia, lumea) într-o nouă 
perspectivă, într-o nouă lumină. Nu există 
cale de întoarcere la fosta modalitate 
unilaterală de concepere;

- trezirea dialogică: o schimbare 
radicală de paradigmă, transformarea 
interioară a „sinelui”, care se deschide 
pluralităţii lumilor şi perspectivelor, iar 
această deschidere modifică iremediabil 
propria lume;

- trezirea globală: schimbarea de 
paradigmă transformă relaţia dintre 
sine şi sine, dintre sine şi alţii, dintre sine 

şi lume, conducând identitatea la/în 
una matură. Trezirea globală înseamnă 
ridicarea la un nivel de conştiinţă, de 
la care se poate observa că culturile, 
religiile, ideologiile sunt situate pe 
un fundal comun de realitate şi că 
diferenţele radicale sunt şi ele situate 
într-un câmp al Unităţii. Această „trezire 
globală” se desfăşoară şi ea pe trei paliere 
diferite: tot mai profundă descoperire 
a „sinelui”; deschiderea unui dialog 
dinamic cu cei ce împărtăşesc aceleaşi 
valori sau valori similare, acest nou tip 
de întâlnire desemnând un nou dialog 
provocator şi „dramatic”; atingerea 
unei înţelegeri noi, globaliste asupra 
realităţii;

- transformarea personală şi globală 
a vieţii şi a comportamentului: sinele 
trăieşte într-o  nouă conştiinţă globală, 
una dialogică.

Aşadar, cultura nu poate exista, 
nici progresa în afara limbii. Ea poate 
fi interpretată drept cod cultural al 
națiunii, materializat în comunicare. În 
acest context, pluralismul cultural, care 
caracterizează lumea contemporană, 
trebuie să fie sesizat ca un factor pozitiv, 
ce contribuie la evoluția spirituală a 
societății, comunicarea interculturală 
fiind oportună şi recomandabilă.

BIBLIOGRAFIE
1. Caune J., Cultură şi comunicare. Bucureşti: Ed. Cartea Românească, 2000. 
2. Cuilenburg J., Scholten O., Noomen G., Ştiinţa comunicării. Bucureşti, Ed. 

Humanitas, 2004.
3. Diaconescu F., Topor R., Marghescu G. Cultură, termeni şi personalități. 

Bucureşti, Editura Vivaldi, 2000.
4. Fiske John, Introducere în ştiinţele comunicării. Iaşi, Ed. Polirom, 2003. 
5. Georgiu Grigore, Filosofia culturii, cultură şi comunicare. Bucureşti, 2013.
6. Oprea I., Curs de filosofia limbii. Suceava, Editura Universităţii, 2001.
7. O’Sullivan T., Hartley J., Saunders D., Montgomery M., Fiske J., Concepte 

fundamentale din ştiinţele comunicării şi studiile culturale. Iaşi, Editura Polirom, 
2001. 

8. Pascu R., Comunicare interculturală. Sibiu, Editura Universităţii „L. Blaga”, 2007.



Administrarea publică: teorie şi practică 127Relaţii internaţionale şi integrare europeană

9. Repere ale comunicării interculturale. Coordonatori: Irina Frasin, Daniel 
Şandru. Bucureşti, Ed. Prouniversitaria.

10. Stroe C., Filosofie. Cunoaştere. Cultură. Comunicare. Bucureşti: Editura 
Lumina Lex, 2000, 167 p.

11. Tănase A., Cultură şi civilizaţie. Bucureşti, Editura Politică, 1977.

Prezentat: 2 aprilie 2018.
E-mail: stela.spinu@mail.ru



T ribuna                                  
tânărului cercetător



Administrarea publică: teorie şi practică 129Tribuna tânărului cercetător

MODERNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE - PRIORITATE A 
PROCESULUI DE REFORMĂ A ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE LOCALE 

MODERNIZING OF PUBLIC SERVICES - A PRIORITY OF
THE REFORM OF THE LOCAL PUBLIC ADMINISTRATION

CZU: 351: 352 (478) 

Ion POPOVICI,
doctorand, Academia de Administrare Publică

SUMMARY
Successful implementation of the local public administration reform depends on and 

is related to other reforms that need to be implemented in the Republic of Moldova, such 
as the Reform of Public Service Modernization or the National Decentralization Strategy. 
The provision of efficient, modern and efficient administrative public services to bring the 
citizen administration is one of the priorities of the public administration reform process, an 
administration that responds to the demands of the democratic society.

Keywords: local public administration, reform, public service modernization, 
administrative capacity, strategy.

REZUMAT
Realizarea cu succes a reformei administrației publice locale depinde şi este conexă cu alte 

reforme, care trebuie implementate în Republica Moldova, precum Reforma de modernizare 
a serviciilor publice sau Strategia națională de descentralizare. Prestarea unor servicii publice 
administrative eficace, moderne şi eficiente, care să apropie administrația de cetăţean, 
reprezintă una dintre priorităţile procesului de reformă a administraţiei publice, administraţie 
care să răspundă cerinţelor societăţii democratice.

Cuvinte-cheie: administrație publică locală, reformă, modernizarea serviciilor publice, 
capacitate administrativă, strategie.

Unul dintre subiectele care apare 
constant pe agenda publică din Republica 
Moldova în ultimul deceniu este nevoia 
unei reforme de substanță a administrației 
publice locale. Într-o lume aflată într-o 
permanentă schimbare, administrația 
publică din Republica Moldova nu este nici 
pe departe adaptată nevoilor economice 
sau ale cetățeanului, ci pare mai degrabă 
rămasă în anii tranziției, fără a avea o țintă 
clară. 

Realizarea cu succes a reformei 
administrației publice locale depinde şi 
este conexă cu alte reforme, care trebuie 
implementate în Republica Moldova, 
precum Reforma de modernizare a 
serviciilor publice sau Strategia națională 
de descentralizare. Prestarea unor servicii 
publice administrative eficace, moderne şi 
eficiente, care să apropie administrația de 
cetăţean, reprezintă una dintre priorităţile 
procesului de reformă a administraţiei 
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publice, administraţie care să răspundă 
cerinţelor societăţii democratice. Prioritățile 
de eficientizare a serviciilor publice pentru 
următorii ani au fost stabilite prin Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova nr. 966 
din 09 august 2016 „Pentru aprobarea 
Planului de acțiuni privind reforma de 
modernizare a serviciilor publice pentru 
anii 2017-2021”. [1] Acest act normativ a 
fost aprobat pentru realizarea obiectivelor 
ce țin de modernizarea serviciilor publice 
prevăzute în Strategia privind reforma 
administrației publice pentru anii 2016-2020 
[2] şi Programul de activitate al Guvernului 
Republicii Moldova 2016-2018 [3], precum 
şi pentru onorarea angajamentelor faţă de 
partenerii de dezvoltare.

Pornind de la faptul că administrația 
publică locală este chemată să organizeze 
prestarea serviciilor publice de calitate şi 
de la prevederile Strategiei privind reforma 
administrației publice, una dintre prioritățile 
căreia este modernizarea serviciilor publice, 
ne propunem să analizăm în ce măsură au 
fost realizate până la moment activitățile 
prevăzute de Planul de acțiuni pe anii 2016-
2018 pentru implementarea Strategiei. 

În prezent autorităţile administraţiei 
publice locale se confruntă cu probleme 
serioase la capitolul organizarea 
şi dezvoltarea serviciilor publice 
administrative (realizate numai de stat prin 
instituțiile sale), eficientizarea prestării lor, 
reducerea sarcinilor administrative inutile 
şi minimalizarea costurilor serviciilor, atât 
pentru beneficiari, cât şi pentru prestatori, 
conform nevoilor şi cerinţelor beneficiarilor, 
asigurând un nivel înalt de calitate a 
serviciilor prestate. 

Obiectivul general fixat de Strategia 
privind reforma administrației publice 
este dezvoltarea sistemului de prestare a 
serviciilor publice la nivel central şi local. 
În prezent cele mai solicitate servicii 
publice administrative prestate la nivel 
local sunt eliberarea adeverinței despre 

componența familiei (21% solicitări), 
avizul de plată a taxelor şi impozitelor 
(15% solicitări), eliberarea certificatului 
despre locul de trai (13% solicitări), 
eliberarea certificatului despre posesia 
(lipsa) terenului agricol (11% solicitări).  
Alte servicii, precum extrasul din Registrul 
cadastral, certificatul de lipsă a datoriilor 
față de bugetul public național, certificatul 
de proprietate, certificatul despre lipsa 
carnetului de muncă şi autorizația de 
amplasare a dispozitivelor publicitare, sunt 
solicitate în proporție de 10%. [4] Potrivit 
analizei diagnostic realizate de PNUD, cel 
mai frecvent solicită servicii administrative 
persoanele încadrate în câmpul muncii 
(circa 82% solicitări). [4] 

Având în vedere faptul că reducerea 
sarcinilor administrative inutile trebuie 
realizată atât prin prisma măsurilor de 
simplificare a actelor normative care 
reglementează procesele derulate la 
nivelul autorităților administrației publice 
locale, cât şi prin prisma soluțiilor de 
informatizare aplicabile, trebuie urmărită 
corelarea prevederilor Strategiei privind 
reforma administrației publice cu Reforma de 
modernizare a serviciilor publice. Considerăm 
necesară identificarea serviciilor care 
trebuie simplificate, astfel încât să se ofere 
o imagine de ansamblu a perspectivelor 
de simplificare pentru cetățeni la nivelul 
întregii administrații publice.

Serviciile care se vor încadra în nivelul cel 
mai înalt de prioritate vor avea în comun un 
număr de factori determinanți, şi anume:

- costurile generate pentru cetățeni;
- complexitatea procedurii;
- relaționarea cu alte servicii propuse 

pentru simplificare;
- numărul anual ridicat al beneficiarilor.
În acest context obiectivele demersului 

de simplificare a serviciilor publice 
administrative de care beneficiază cetățenii 
ar putea fi următoarele:

- economisirea resurselor utilizatorilor 
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pentru accesarea serviciilor (financiare, 
timp, informaționale, confort etc.);

- realizarea de efecte semnificative de 
antrenare şi în alte domenii de interacțiune 
cu cetățenii;

- degrevarea autorităților publice de 
resurse implicate în interacțiunea cu 
cetățenii (timp, informaționale, materiale, 
financiare, corespondență etc).

Compartimentul „Modernizarea 
serviciilor publice” din Strategia privind 
reforma administrației publice stabileşte 
în calitate de obiectiv specific Asigurarea 
unei abordări coordonate şi unificate 
faţă de modernizarea serviciilor publice. 
În acest sens este prevăzut un set de 
acțiuni, precum aprobarea „Metodologiei 
privind reingineria serviciilor publice”, 
„Metodologiei privind digitalizarea 
serviciilor publice”, „Standardelor universale 
minime de calitate pentru serviciile publice 
administrative” şi „Metodologiei-cadru 
de stabilire a tarifelor pentru serviciile 
publice prestate contra plată”. [2] Acțiunile 
respective sunt conexe şi trebuie corelate cu 
acțiunile stabilite în Planul de acțiuni privind 
reforma de modernizare a serviciilor publice 
pentru anii 2017-2021 şi Planul de acțiuni 
pentru implementarea Strategiei naționale de 
descentralizare 2012-2018. Potrivit Strategiei 
privind reforma administrației publice, 
procesul de modernizare a serviciilor 
publice începe cu reingineria serviciilor 
publice, ceea ce  presupune regândirea 
fundamentală şi redesignul serviciilor 
publice în locul operării îmbunătățirilor. 
Astfel, vor fi eliminate serviciile publice 
depăşite de timp sau comasate mai multe 
servicii în unul. După realizarea procesului 
de reinginerie, serviciile publice urmează 
a fi digitalizate. Astfel, va fi asigurat 
accesul on-line la toate serviciile publice 
administrative, inclusiv la nivel local. 
Serviciile publice trebuie să fie prestate strict 
în limitele standardelor de calitate. Acest 
fapt va asigura un nivel înalt de satisfacție a 

cetățenilor în legătură cu serviciile publice 
livrate. Totodată, este necesară aplicarea 
unor tarife transparente şi echitabile pentru 
serviciile publice prestate contra plată. 
Cadrul normativ trebuie ordonat şi clarificat, 
cu elaborarea principiilor şi modalităților 
de stabilire a tarifelor la serviciile prestate 
contra plată, bazat pe calculul prețului de 
cost al serviciilor şi evaluarea obiectivă a 
tarifelor propuse. Ca rezultat, tarifele nu 
vor mai fi majorate arbitrar, prețul de cost 
va fi unul rezonabil, iar beneficiarii nu vor 
mai percepe prețurile serviciilor ca surse 
de venituri suplimentare pentru prestatorii 
acestor servicii. [5, p. 31] Aceste inițiative 
trebuie însoțite de crearea capacităţilor 
instituţionale şi fortificarea capacităţilor 
umane atât la nivelul Cancelariei de Stat 
cât şi al autorităţilor publice responsabile 
de prestarea serviciilor publice. [2] În acest 
sens urma să fie lansată în decembrie 2017 
platforma de instruire pentru reingineria, 
digitalizarea şi prestarea serviciilor publice. 
Finalitatea acestei prevederi la moment 
este incertă.

Realizarea cu succes a acțiunilor 
enumerate depinde şi de realizarea 
descentralizării la nivel local, deoarece 
pentru a presta servicii calitative la nivel 
local este necesar de a crea un sistem de 
atribuire/transfer al competenţelor între 
APC şi APL de ambele niveluri, caracterizat 
prin funcţionalitate, claritate (roluri şi funcţii 
specifice definite, inclusiv mecanisme de 
exercitare), stabilitate, corelare cu resursele 
disponibile şi cu capacităţile administrative 
ale unităților administrativ-teritoriale. 
Plus la aceasta, e necesară o abordare 
instituţională mai largă şi intercooperare a 
autorităților/instituţiilor publice în prestarea 
serviciilor publice, pentru a facilita schimbul 
electronic de documente între autoritățile/
instituţiile publice (inclusiv cu cele la nivel 
local), interoperabilitatea registrelor publice 
şi bazelor de date electronice de stat şi celor 
departamentale [5, p. 31].
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Ca abordare generală, inițiativele de 
modernizare a serviciilor publice trebuie 
să urmărească plasarea în centrul atenției 
a cetățeanului şi nu a instituției furnizoare, 
să integreze pe cât posibil toate procesele 
aferente unui serviciu şi să garanteze 
securitatea informațiilor colectate şi/sau 
prelucrate. 

Demersurile de simplificare şi raționalizare 
a serviciilor publice administrative la nivel 
central trebuie să fie susținute de măsuri 
de natură să faciliteze transpunerea şi 
implementarea corespunzătoare la nivel 
local, acesta fiind în majoritatea cazurilor 
interfața cu cetățenii. Potrivit Raportului  de 
monitorizare a implementării Strategiei privind 
reforma administrației publice pentru anii 2016-
2020, în rezultatul monitorizării gradului de 
realizare a 6 indicatori de rezultat, prevăzuți în 
acțiunile preconizate până în noiembrie 2017, 
din componenta ,,Modernizarea serviciilor 
publice” a Planului de acțiuni pe anii 2016-
2018 pentru implementarea Strategiei privind 
reforma administraţiei publice pentru anii 
2016-2020 nu a fost realizat în termen niciun 
indicator, realizat peste termen – 1, realizat 
parțial – 0, nerealizat/nu sunt cunoscute 
realizările – 5. [5, p. 32]

În Republica Moldova procesul de 
descentralizare, ca politică națională, 
nu are o continuitate certă şi nu suferă 
îmbunătățiri substanțiale în timp. 
Ca efect, procesul de modernizare a 
serviciilor publice administrative de către  
autoritățile administrației publice locale 
nu este abordat  consecvent. Una dintre 
problemele existente la moment ține de 
capacităţile reduse ale autorităţilor publice 
locale responsabile de prestarea serviciilor 
publice de a aplica cadrul metodologic de 
reinginerie a serviciilor publice. Cu toate că 
au fost elaborate unele instrumente pentru 
implementarea reingineriei serviciilor 
publice şi a fost creată infrastructura de 
e-Guvernare, pentru digitalizarea acestora, 
exemple de reinginerie şi digitalizare a 

serviciilor publice prestate de autoritățile 
publice locale sunt foarte puţine, din cauza 
că personalul autorităţilor nu cunoaşte 
noile concepte şi tehnici de reinginerie şi 
digitalizare. 

Procesul de modernizare a serviciilor 
publice gestionat defectuos poate conduce 
la o gamă largă de eşecuri: atât ,,erori prin 
omisiune”, atunci când statul nu reuşeşte să 
facă ceva care ar îmbunătăți performanța 
economică/administrativă şi ,,erori de 
acțiune”, atunci când statul face lucruri care 
duc la înrăutățirea performanței economice. 
[6, p. 20] Asemenea erori nu doar împiedică 
procesul modernizării serviciilor publice, 
care ar putea duce la o ofertă de servicii 
mai eficiente şi echitabile, dar şi are efecte 
negative privind credibilitatea autorităților 
locale. 

Prin derularea coerentă şi continuă 
a procesului de descentralizare, în 
perioada imediat următoare, vom putea 
asista la creşterea calității şi eficienței 
serviciilor publice, iar administrațiile 
locale vor răspunde într-o măsură mai 
mare exigențelor cetățenilor şi dezvoltării 
locale. În acest sens, dezvoltarea 
capacității administrațiilor publice locale 
devine o necesitate stringentă. O atenție 
specială trebuie acordată pregătirii 
specializate a personalului implicat în 
procesul de prestare a serviciilor publice. 
Trebuie întărite cunoştințele lor despre 
procesul de descentralizare, despre noile 
responsabilități şi relații între diferitele 
structuri şi organisme, astfel încât aplicarea 
măsurilor de reformă să conducă la o mai 
bună calitate a serviciilor publice oferite. 

Legea privind descentralizarea 
administrativă defineşte noțiunea de 
capacitate administrativă ca ansamblu de 
resurse materiale, instituţionale şi financiare 
necesare pentru gestionarea şi realizarea 
eficientă a competenţelor ce revin unității 
administrativ-teritoriale, stabilind un 
singur criteriu de determinare a capacităţii 
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administrative: ponderea cheltuielilor 
administrative în veniturile proprii 
(cheltuielile administrative nu vor depăşi 
30% din suma totală a veniturilor proprii). [7] 
Din  această perspectivă rezultatul evaluării 
capacităţii administrative realizate în 
ultimii ani a arătat că niciuna din localităţile 
rurale şi majoritatea absolută a raioanelor, 
supuse evaluării, nu dispun de capacitate 
administrativă. Ponderea veniturilor proprii 
în bugetele locale rar unde depăşeşte 20%, 
iar cheltuielile administrative adesea ating 
peste 90% din suma totală a veniturilor 
proprii, ceea ce face ca autorităţile APL să fie 
dependente de autorităţile publice centrale 
[8, p. 9]. Descentralizarea poate deveni 
o modalitate eficientă de consolidare a 
capacității  administrative la nivel local. 
Suportul administrației publice centrale 
este important pentru menținerea echității 
în cheltuielile pentru autoritățile APL 
şi pentru a asigura o formare adecvată. 
Totuşi consolidarea capacității nu poate 
fi un  program de formare uniform pe 
care administrația centrală îl distribuie 
colectivităților locale, fără a ține seama de 
realitățile individuale ale acestora. 

Proiectul Metoldologiei de evaluare a 
capacităţii administrative a autorităţilor 
administraţiei publice locale de nivelul întâi 
şi al doilea fixează obiectivele procesului 
de evaluare a capacității administrative, 
printre care ponderea cea mai mare în baza 

indicatorilor de evaluare o au  Capacitatea 
funcţională de realizare a competenţelor 
din domeniile proprii de activitate şi 
prestarea serviciilor publice şi Capacitatea 
de management financiar. Respectiv, 
acestea ar fi domeniile prioritare unde 
trebuie concentrate eforturile. [9] 

Capacitatea administrativă exercitată la 
nivel local nu corespunde necesităţilor tot 
mai diverse ale comunităţilor locale. Soluţia 
ar fi dezvoltarea capacităţii personalului din 
administrația publică locală de a exercita un 
management public modern, a livra servicii 
publice de calitate cetățenilor. La moment, 
una dintre prioritățile reformei administraţiei 
publice o reprezintă modernizarea 
serviciilor publice administrative prestate la 
nivel local. Îndeplinirea acestui deziderat se 
află într-o strânsă  conexiune cu realizarea 
descentralizării la nivel local. Pentru a presta 
servicii de calitate la nivel local este necesar 
de creat un sistem de atribuire/transfer 
al competenţelor între nivelul central şi 
local, caracterizat prin funcţionalitate, 
claritate, stabilitate, corelare cu resursele 
disponibile şi cu capacităţile administrative 
ale unităților administrativ-teritoriale. 
Modernizarea serviciilor publice prestate 
de către administrația publică locală 
este, fără îndoială, o prioritate a reformei 
administrației publice, fără de care este 
imposibilă atingerea unor performanțe 
serioase în procesul de reformă.
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SUMMARY
În lucrare sunt propuse patru etape de analiză, modelare şi rezolvare a problemelor in-

vestiţionale, care pot asigura dezvoltarea durabilă a economiei naţionale; este propusă me-
todologia: identificări inovaţiilor în domeniul respectiv; alegerii orientării investiţiilor; repar-
tiţiei investiţiilor în spaţiu, în timp; alegerii variantelor investiţiilor. Metodologiile propuse 
sunt interpretate economic, exemplificate. Dezvoltarea economiei poate fi durabilă dacă se 
bazează pe inovaţii, pe un şir de principii, restricţii.

Keywords: investments, innovations, sustainable development, models, variants, dis-
count rate, update, benefit, profitable, GDP, efficiency.

REZUMAT
În lucrare sunt propuse patru etape de analiză, modelare şi rezolvare a problemelor in-

vestiţionale, care pot asigura dezvoltarea durabilă a economiei naţionale; este propusă me-
todologia: identificări inovaţiilor în domeniul respectiv; alegerii orientării investiţiilor; repar-
tiţiei investiţiilor în spaţiu, în timp; alegerii variantelor investiţiilor. Metodologiile propuse 
sunt interpretate economic, exemplificate. Dezvoltarea economiei poate fi durabilă dacă se 
bazează pe inovaţii, pe un şir de principii, restricţii.

Cuvinte-cheie: investiţii, inovaţii, dezvoltare durabilă, modele, variante, coeficient de 
discontare, actualizare, beneficiu, rentabilitate, PIB, eficienţă.

Introducere. Actualmente, majorita-
tea companiilor, corporațiilor şi agenților 
economici conştientizează importanța şi 
responsabilitatea socială pentru viitoare-
le generații. Tot mai mulți investitori pre-
feră să investească în afaceri, care cores-
pund unor criterii ale societății sănătoase. 
Importanța responsabilității sociale pentru 
mijloacele investite sporeşte zi de zi, atât la 
nivel micro-,  macroeconomic cât şi la ni-
vel mondial. Tradițional, UNCTAD prezintă 
comunității mondiale rezultatele activității 

investiționale. Cercetările demonstrează că 
investițiile cresc, însă rămân nerezolvate 
multe întrebări privind utilizarea eficientă a 
resurselor epuizabile.

Gradul de investigare a temei. Noțiunea 
de competitivitate este dezbătută şi utili-
zată mai mult de două secole. Pe parcursul 
evoluției economice, semnificația proce-
selor de dezvoltare economică creşte, însă 
adesea în detrimentul generațiilor viitoare, 
fără a ține cont de resursele epuizabile şi 
consecințele utilizării defectuoase a resur-
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selor materiale, umane şi financiare. Impor-
tanţa proceselor  a sporit, polemizându-se 
dilema concurență – resurse – economie 
durabilă. Nu în ultimul rând, redundanța 
noțiunii naşte controverse privind dezvolta-
rea ascendentă în favoarea generațiilor vii-
toare. Conceptul a stârnit un viu ecou prin-
tre savanți, politicieni, publicul larg, dar mai 
puțin printre oamenii de afaceri. Problema 
a fost discutată la World Economic Forum, 
Kyoto, Rio-de-Janeiro, stipulată în Strategia 
2030 [1] etc. Problema a fost polemizată 
în diverse surse bibliografice, rapoarte ale 
organizațiilor economice internaționale şi 
regionale, de astfel de savanți ca Michael 
Porter [10], Krugman şi Venables [6], Mar-
tin, Robu Tudor [11], Felea Adrian Ioan [4]. 
Pe parcursul dezvoltării societăţii au fost 
elaborate şi  publicate mai multe teorii şi 
puncte de vedere cu privire la competitivi-
tate. Dintre acestea am ales să prezentăm 
teoria celebrului economist Michael Porter 
care, în cartea sa, intitulată ,,The Compe-
titive Advantage of Nations’’ (,,Avantajul 
Competitiv al Naţiunilor’’), publicată în 
anul 1990, prezintă aşa-numitul diamant 
al competitivităţii, o altă teorie prezentată 
este modelul celor nouă factori lansată de 
către profesorul Dong-Sung Cho de la Uni-
versitatea Naţională din Seoul, ultima fiind 
a lui Stephane Garelli (2004), teorie care a 
apărut în celebra publicaţie a Institutului 
pentru Managementul Dezvoltării (IMD) şi 
anume, World Economic Yearbook, în anul 
2004, denumită ,,cubul competitivităţii’’. De 
rând cu conceptul competitivităţii, putem 
remarca lucrările savanților din Republica 
Moldova Tudor Robu [11], Corneliu Muntea-
nu [9], M. E. Porter [10], Marcel Chistruga [3], 
Eduard Frumusachi [5] şi al., care au inves-
tigat specificul creşterii economice, ralierea 
la exigențele UE, securitatea economică în 
condiții de globalizare şi regionalizare prin 
prisma dezvoltării durabile. Dezvoltarea 
economică invocă previziunea mediului du-
rabil  prin  raportul „Viitorul nostru comun”, 

în care apare şi prima definiţie a durabilităţii: 
,,Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care 
urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, 
fără a compromite posibilitatea generaţiilor 
viitoare de a-şi satisface propriile nevoi’’. 
Problemele au fost discutate, au fost sem-
nate acorduri, dar problema, în esență, ră-
mâne nerezolvată.

Scopul investigației constă în cercetarea 
metodologiei investiţiilor în contextul dez-
voltării durabile a economiilor naționale.

Mesajul cercetării derivă din strategia 
dezvoltării economiilor, inclusiv Republica 
Moldova, poate şi trebuie să devină mai 
competitivă pe plan global, dezvoltându-
se în aspect inovațional, dar ținând cont de 
starea social-economică a generațiilor care 
vin.

Cercetare și analiză. Dezvoltarea dura-
bilă a economiei depinde, în primul rând, 
de corectitudinea selectării, pentru inves-
tiţii, a inovaţiilor în domeniul respectiv. 
Reproducerea, prin investiţii, a fondurilor 
productive aflate în circuit, fără a ţine sea-
ma de inovaţiile apărute în ţară, în exterior, 
creează premise pentru deprecierea mo-
rală a acestora (a fondurilor). Identificarea 
investiţiilor este o componentă importan-
tă a procesului de asigurare durabilă a eco-
nomiei. Această întreprindere  necesită  a 
fi consultată de propriii experţi, de experţi 
din exterior, de autsorsing. La baza inves-
tiţiilor este necesar de pus un plan. Altfel 
spus, investiţiile trebuie programate. Pla-
nul (programul) presupune:

a) identificarea inovaţiilor în domeniul 
respectiv;

b) alegerea orientării investiţiilor;
c) reparaţia investiţiilor în spaţiu şi timp;
d) alegerea variantelor investiţiilor.
Doar respectarea acestor 4 etape poate 

asigura dezvoltarea durabilă  a economiei 
(fig. 1). Alegerea orientării investiţiilor este 
specifică pentru toate nivelurile economiei 
naţionale: micro-, miezo-, macro-. La nivelul 
macro- alegerea orientării constă în a stabili 
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în ce ramuri ale economiei Republicii Mol-
dova, în baza căror inovaţii şi în ce proporţii 
necesită a fi făcute investiţiile pentru a reali-
za o eficienţă maximă. Este  lesne de stabilit, 
că această problemă face parte din cate-
goria problemelor de repartiţie [1]. Fondul 
total de investiţii poate fi determinat după 
,,regula de aur”, care constă în a împărţi fon-
dul total de investiţii, prevăzut pentru peri-
oada respectivă, între ramurile economiei 
naţionale, astfel încât efectul total al investi-
ţiilor, bazate pe inovaţii, să fie maxim. 

Notăm: 
 i - ramura economiei naţionale; 

 iI -  investiţiile în ramură.  

Firesc e că ∑
=

=
n

i
iII

1
. Importantă este 

structura  investiţiilor în profilul ramurilor. 
Aceasta (structura) depinde, în mare măsu-

ră, de specificul ramurii, de importanţa eco-
nomică a acesteia, de volumul inovaţiilor 
apărute în domeniul respectiv.

Notăm:  
I
Ii

i =λ  – cota-parte a in-

vestiţiilor din ramura nii ,...,2,1, = , în 
volumul total de investiţii I.  Din relaţia 

1......
1

21 ===+++++ ∑
= I

II
I
I

I
I

I
I
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I n

i
i

ni

  

rezultă că 1==
I
Ii

iλ . Altfel, 10 ≤≤ iλ   

spus, coeficientul nii ,...,2,1, =λ  cuan-
tifică structura investiţiilor din economia 

naţională. Coeficienţii nii ,...,2,1, =λ   în 
nicio ramură nu are loc o decapitalizare, 

deci 0≥iλ  ... Notând  cu Y   mărimea PIB 

Fig. 1. Schema-bloc „Problemele investițiilor”.
Sursa. Cercetările autorului.

10 ≤≤ iλ
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în decursul unei anumite perioade; iY∆   

sporul PIB în ramura nii ,...,2,1, = . Sporul 

PIB în economia naţională ∑
=

∆=∆
n

i
iYY

1
. Cu-

noscând cuantumul investiţiilor şi sporul 
PIB în profitul ramurilor, putem determina 
eficienţa specifică (la o unitate  de investi-

ţii) i
i

i

I
Y

β=
∆

  ni ,...,2,1= . Produsul dintre 

eficienţa specifică  ( )iβ  şi volumul investi-

ţiilor iI , determinăm eficienţa investiţiilor 

Ii în profilul ramurilor ( )ii I⋅β . Sporul PIB 
poate fi exprimat sub forma:
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Y λβ , fiind îndeplinit un 
sistem de condiţii de echilibru (Tabelul 1).

Investiţiile orientate spre realizarea unor 
inovaţii, care sunt direcţionate spre eficien-

Tabelul 1. Indicatorii investiţiilor [cercetările autorului].
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Tabelul 2. Suma tuturor veniturilor [cercetările autorului].

tizarea proceselor economiei, spre asigu-
rarea unei dezvoltări durabile a economiei 
Republicii Moldova, presupun anumite 
cheltuieli, costuri suportate în perioade de 
timp diferite. În aceste cazuri este necesar 
de a asigura ,,comensurabilitatea” resurse-
lor financiare după puterea de cumpăra-
re a banilor din diferite perioade de timp 
[13]. Comensurabilitatea este asigurată 
prin ,,metodele actualizării” care au în ve-
dere principiul: valoarea prezentă a unui 
bun nu este identică cu valoarea aceluiaşi 
bun peste un anumit număr de ani. Deci 
apare problema discontării sau actuali-
zării puterii de cumpărare a banilor. Este 
lesne de stabilit principiul: cu cât valoarea 
unui bun este mai îndepărtată în timp, cu 
atât are o pondere mai mică în puterea de 
cumpărare. Evoluţia ,,deprecierii” banilor 
în timp poate fi interpretată prin meto-
da dobânzii. Admitem o sumă iniţială de 
1 leu, plasată cu o dobândă compusă de 

%d  . La sfârşitul primului an banii din ban-

că vor constitui deja ( )d+1 ; în anul doi: 

( ) ( ) ( )2111 dddd +=+++  ;   la   sfârşitul  anu-

lui 3: ( ) ( ) ( ) ( )322 1111 dddd +=++++    
etc. După t   ani banii din bancă vor consti-

tui: ( ) ( ) ( ) ( )ttt dddd +=++++ −− 1111 11   . 
[8] Deci banii „de azi” sunt trecuţi în banii 

,,de mâine” după relaţia ( )tdS += 1 , unde

 S este suma de bani la sfârşitul anului t ; 

d   - nivelul dobânzii bancare; t - numărul de 
ani. Evoluţia banilor poate fi interpretată pe 
axa timpului (Fig. 1).

Fig. 1. Interpretarea grafică a evoluţiei creş-
terii numerice a sumei de bani în timp.
Sursa: cercetările autorului.
Pentru a trece puterea de cumpărare a 
banilor de la sfârşitul anului 1 la începutul 
anului 1, suma de bani de ( )d+1   trebuie 
înmulţită cu un factor pentru a obţine 1 leu,  

adică cu d+1
1

; trecerea banilor de la sfârşi-
tul anului 2, după puterea de cumpărare, la 

începutul anului 1, elaborăm factorul ( )21
1
d+  

etc.; banii de la sfârşitul anului t în anul 1 

vor avea o putere de cumpărare de ( )td+1
1

 
numit factorul de discontare sau de actua-
lizare [8]. În limbajul formalizat factorul de 
discontare poate fi scris:

 
( )tt d

V
+

=
1

1
, unde

 tV  – valoarea prezentă a unui leu din anul t 
în anul iniţial, cu o rată a dobânzii de d%. Fac-
torul de discontare sau de actualizare oferă 
posibilitatea de a se determina valoarea ac-
tuală a unei sume ce urmează a fi încasată 
(plătită) după o perioadă de t,...,3,2,1  ani. 
În procesul investiţional metoda discontării 
se foloseşte în mod frecvent pentru a stabili 
valoarea costurilor viitoare sau a beneficiilor 
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(profiturilor) viitoare [7; 12]. Metoda discon-
tării sau a actualizării ,,pleacă” de la viitor 
spre prezent, pe când metoda dobânzii 
compuse ,,priveşte” din prezent în viitor [2]. 
Trebuie comensurate şi veniturile realizate 
în urma implementării în procesele producti-
ve a unor inovaţii. De pe urma realizării unui 
obiectiv de investiţii se obţine anual suma de 
încasări (venituri) de   timp de  ani în care do-
bânda de d%, suma tuturor valorilor pentru 
toţi anii  T  se prezintă astfel (Tabelul 2).

Metoda „factorului de discontare” se uti-
lizează în procesul pentru compararea po-
tenţialului unui proiect de realizare a unor 
inovaţii cu al altor proiecte. În acest caz, de 
regulă, sunt folosiţi indicatorii:

1. raportul beneficiu către  

2. valoarea netă actualizată = valoarea 
actualizată  a beneficiilor – valoarea actua-
lizată a costurilor; 

3. rata internă a rentabilităţii = rata de 
discontare a beneficiilor să fie egală cu va-
loarea actualizată a costurilor. 

Altfel spus, profitul marginal să fie egal 
cu zero (condiţia de existenţă a valorii 
externe). Dobânda, costul oportun al ca-
pitalului, cu care ar urma să se compare 
variantele, se situează în intervalul 6-16% 
în dependenţă de dobânda  bancară rea-
lă, de nivelul inflaţiei. Fiecare obiectiv ,,A” 
este ,,urmărit” de riscul de a deveni moral 
depăşit [3]. Progresul tehnico-ştiinţific, 
apariţia tehnologiilor informaţionale pot 
,,scoate” în orice moment din circuitul 
economic orice inovaţie. Longevitatea  de 
funcţionare a obiectivului, în ultimii ani, 
este în descreştere [9]. Deci numărul ani-
lor în care se fac eforturi de investiţii tre-
buie să fie minim [9; 11]. În acest context, 
variantele investiţionale trebuie compa-
rate nu numai după nivelul rentabilităţii 
obiectivului, ci şi după perioada minimă 

de recuperare a eforturilor investiţionale. 
În cazul unui obiectiv ,,A”, cu un cost de 
investiţii de 1 mln. lei, ce urmează a fi exe-
cutat în t ani şi la care valoarea reziduală a 
fondurilor fixe, considerată drept benefi-
ciu, după   ani de exploatare este  mln. de 
lei, dobânda de d% şi beneficiile actuali-
zate, după primul an şi apoi pentru fiecare 
an în parte constituie: (Tabelul 3).

Conform datelor din tabelul 3, în pri-
mii  ani sunt numai costuri, costurile de 
exploatare, beneficiile sunt zero; renta-
bilitatea se stabileşte pe perioada de la 
începerea lucrărilor până la scoaterea din 
uz a fondului fix; la determinarea valorii 
nete a proiectului se iau în considerare şi 
costurile de investiţii. Raportul dintre be-
neficiile totale actualizate şi costurile totale 

constituie: 

Dacă raportul de mai sus este subunitar, 
proiectul de investiţii trebuie respins.

Beneficiul net, valoarea netă actualizată

este:  ( ) ( ) ( ) ( ) 
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În procesul de selectare a variantelor 
ce presupun investiţii în inovaţii cu 
influenţă pozitivă asupra dezvoltării 
durabile a economiei Republicii Moldova 
timpul constituie un factor important. 
Procesul investiţional durează în diferite 
cazuri diferit. Inovaţiile sunt  factorul care 
poate scoate din uz unele tehnologii, 
fonduri productive, generează necesităţi 
de efectuare de noi investiţii. Specificul 
investiţiilor, în aceste cazuri, prin natura 
sa nu reproduce fondurile tehnologiilor 
productive tradiţionale, acestea sau 
sunt totalmente eliminate din circuitul 
economic, sau sunt înlocuite cu altele 
principial noi fără de precedent în timp şi 
în spaţiu. Investiţiile pot fi analizate în baza 
unui şir de indicatori tehnico-economici. 
Criteriul de selectare a variantei optime este 
eficienţa economică. Analiza indicatorilor 
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tehnico-economici este condiţionată de 
nivelul cunoaşterii de către factorii decidenţi 
a situaţiei specifice a ramurii, a ponderii 
inovaţiei respective în procesele productive. 
Cu cât cunoştinţele decidenţilor sunt mai 
extinse, mai profunde în domeniul inovaţiei 
respective, cu atât factorul de decizie are 

posibilitatea de a accepta varianta cea mai 
potrivită situaţiei create.

Formule de calcul:
• Coeficient de decontare:

, unde t  - anul
 

Tabelul 3. Costuri de investiţii şi exploatare, realizări (mln. lei) [cercetările autorului]
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....

• Investiţie /Cost/Beneficiu actualizat:

....
....

....

.

.

=×=
=×=

=×=

discontareCoefBB
discontareCoefCC

discontareCoefII

neactact

neactact

neactact

     Var. II Similar cu var. I formula

     Var. III Similar cu var. I formula

Concluzie. Cea mai rentabilă variantă de 
investiţie din cele 3 este varianta 2, deoare-
ce rentabilitatea sa actualizată este cea mai 
mare =1,18. Managerul trebuie să aleagă 
anume această variantă pentru a avea ren-
tabilitate maxim posibilă.

Exemplul 1.
Managerul întreprinderii examinează 3 

variante de substituire a fondurilor moral 
depăşite cu fonduri inovate:  3 variante de 
investiţii, având date iniţiale pentru fiecare 
variantă, să calculăm rentabilitatea acesto-
ra. Trebuie de luat în calcul şi actualizarea 
banilor pe parcursul mai multor ani, astfel 
se va putea calcula rentabilitatea nominală.

Se dă: 

La etapa alegerii variantelor investiţiilor pro-
blema constă în alegerea combinaţiei optime 
din variantele de la etapele precedente. În prin-
cipiu, şi la această etapă poate fi elaborat un 
model economico-matematic după criteriul: 
minimum cheltuieli totale de construcţie şi de 
exploatare a combinaţiei respective [2; p. 45].

Concluzii. Dezvoltarea durabilă a econo-
miei depinde de nivelul ştiinţific argumentat 
la etapele: identificarea listei tuturor inovaţi-
ilor apărute în domeniul respectiv; alegerea 
orientării investiţiilor; repartizarea optimă a 
investiţiilor în spaţiu şi în timp; alegerea va-
riantelor plauzibile. Dezvoltarea durabilă a 
economiei poate fi realizată dacă investiţiile 
vor fi tratate sistemic în baza inovaţiilor, în 
baza modelării matematice a tuturor calcu-
lelor. Nu este secundă nici ,,regula de aur” a 
acumulărilor productive. Volumul investiţii-
lor necesită a fi calculate după această regu-
lă. Admiterea unui volum de investiţii: mai 
mare; mai mic, decât volumul optim va avea 
impact negativ asupra consumului nepro-
ductiv şi deci asupra cererii, asupra dezvoltă-
rii durabile a economiei în ansamblu. Dezvol-
tarea durabilă necesită inclusiv crearea unei 
baze de date necesare pentru formularea şi 
soluţionarea problemelor respective. Por-
nind de la situaţia, că rata bancară este con-
stituită din rata reală plus rata inflaţiei, toate 
variantele supuse analizelor trebuie să con-
ţină: variante optimiste; variante pesimiste.  
Un indicator important este şi perioada de 
recuperare a investiţiilor. Ţinând cont de ma-
rea intensitate de apariţie a inovaţiilor, unele 
obiective pot deveni moral depăşite inclusiv 
în perioadele de construcţie a obiectivului. 
Prioritate, în acest caz, trebuie acordată va-
riantelor cu perioada de recuperare minimă.

     Var. I
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SUMMARY
The article elucidates a number of issues and causes that generate these issues within the 

local public administration on human resources management. Human resources manage-
ment within an LPA is a factor that determines the efficiency and effectiveness of the activities 
of that authority, but also the impact at the community level. When this process is distorted, 
the functions are executed precariously and some are not generally fulfilled, and all these 
facts add a budget deficit, problems arise, public services are poorly provided or are generally 
lacking. This thesis is valid for the local public administration in the current situation in the 
country.

Keywords: management, human resources, local public administration, salary system, ci-
vil servants, effective limit.

REZUMAT
Articolul elucidează o serie de probleme şi cauze care generează aceste probleme din ca-

drul administrației publice locale privind managementul resurselor umane. Managementul 
resurselor umane în cadrul  APL reprezintă un factor care determină eficienţa şi eficacitatea 
activităţilor respectivei autorităţi, dar şi impactul la nivel de comunitate. Atunci când acest 
proces este distorsionat, funcțiile se execută precar, iar unele nu sunt îndeplinite în general, 
iar la toate aceste fapte mai adăugăm şi un deficit bugetar, apar problemele, serviciile publice 
sunt prestate necalitativ ori, în general, lipsesc. Teza dată este valabilă pentru administrația 
publică locală în conjunctura actuală din țară.

Cuvinte-cheie: management, resurse umane, administrație publică locală, sistem salari-
zare, funcționari publici, efectiv limită.

Administraţia publică reprezintă to-
talitatea autorităţilor formate în scopul 
satisfacerii interesului general al oame-
nilor, fie in dimensiunile teritoriale ale 

întregului stat, fie in dimensiunile unei 
unităţi administrativ-teritoriale. Pentru 
a-şi exercita atribuţiile sale, administra-
ţia publică are nevoie de anumite mij-
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loace. Prin mijloace se înțeleg acele re-
surse care permit autorităţilor adminis-
traţiei publice, utilizându-le, să satisfacă 
necesităţile populaţiei administrate. 
Ştiinţa administraţiei evidenţiază un an-
samblu de resurse, care au capacitatea 
de a interacţiona între ele şi de a forma 
prin aceasta substratul organizatorico-
funcţional, material, financiar şi informa-
ţional-documentar al autorităţilor admi-
nistraţiei publice. Ansamblul resurselor 
administraţiei publice constă din urmă-
toarele părţi componente:

a) resursele umane reprezintă totali-
tatea angajaţilor din administraţia pu-
blică, care în virtutea funcţiilor deţinute 
asigură funcţionalitatea administraţiei 
publice şi contribuie la îndeplinirea sar-
cinilor sale;

b) resursele materiale constituie tota-
litatea bunurilor mobiliare şi imobiliare 
de care dispune administraţia publică şi 
care formează mijloacele necesare pentru 
funcţionarea administraţiei publice şi pen-
tru satisfacerea necesităţilor populaţiei;

c) resursele financiare subsumează 
totalitatea mijloacelor băneşti ale sta-
tului şi ale unităţilor administrativ-teri-
toriale acumulate în ordinea stabilită şi 
predestinate pentru acoperirea cheltu-
ielilor de menire publică intru satisfa-
cerea necesităţilor vitale ale membrilor 
comunităţii;

d) resursele informaţionale înglobea-
ză totalitatea mijloacelor documenta-
re, legislative, normative, bibliografice, 
mediatice, tehnico-electronice utilizate 
în scopul formării unui spaţiu informa-
ţional lucrativ pentru autorităţile admi-
nistraţiei publice, precum şi în relaţiile 
acestora cu cetăţenii.

Acest ansamblu de resurse are capaci-
tatea de a interacţiona între ele. În acest 
sens, se poate spune că numai acţiunea 
lor conjugată, luată împreună, poate să 
asigure activitatea eficientă a adminis-

traţiei publice. Toate tipurile de resurse 
sunt importante, lipsa sau limitarea mă-
car a unui component al lor conduce la 
dificultăţi în exercitarea normală a func-
ţiilor de către autorităţile administraţiei 
publice. [1]

În literatura de specialitate întâlnim 
mulți autori care dau  prioritate unei 
resurse sau alteia. Cele mai frecven-
te controverse întâlnim între adepții 
importanței resurselor financiare şi uma-
ne. Din experiența şi istoria funcționării 
instituțiilor statale, practica demon-
strează că cele mai importante resurse 
sunt resursele umane. 

Din cele mai vechi timpuri, chiar de la 
apariţia sa, administraţia publică a dis-
pus, alături de alte resurse, şi de resur-
se umane care i-au asigurat activitatea. 
O administraţie dotată bine cu mijloace 
materiale, financiare şi informaţionale 
de mare valoare, dar care nu dispune de 
resurse umane pregătite la nivelul exi-
genţelor timpului, nu-şi poate îndeplini 
sarcinile care stau în faţa ei. Din aceasta 
reiese rolul deosebit al resurselor uma-
ne în activitatea administraţiei publice. 
Constituind totalitatea angajaţilor auto-
rităţilor administraţiei publice, resursele 
umane îndeplinesc următoarele funcţii:

- funcţia organizatorică care constă 
în acţiunile de organizare a activităţii 
autorităţilor administraţiei publice prin 
planificarea acestor activităţi şi între-
prinderea de măsuri privind realizarea 
celor planificate. Aceasta presupune asi-
gurarea consecutivităţii, continuităţii şi 
ireversibilităţii în desfăşurarea activităţii 
administrative;

- funcţia de conducere rezidă in 
faptul că acţiunile resurselor umane in-
fluenţează direct procesul administra-
tiv prin promovarea sarcinilor care stau 
în faţa administraţiei şi prin contribuţia 
la îndeplinirea lor. Îndeosebi aceasta se 
referă la acei reprezentanţi ai resurselor 
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umane, care exercită acţiuni manageria-
le prin care influenţează şi asigură rea-
lizarea sarcinilor administraţiei publice;

- funcţia de executare derivă din 
faptul că administraţia publică este o 
acţiune a puterii executive şi activitatea 
angajaţilor săi ţine de punerea în apli-
care a deciziilor instituţiilor politice ale 
statului. În acest scop funcţionarii des-
făşoară o vastă activitate de executare 
a prevederilor legilor şi a altor acte nor-
mative;

- funcţia analitică constă în efectua-
rea de către angajaţii administraţiei pu-
blice a analizei permanente a procesului 
de administrare în scopul unei mai bune 
organizări şi funcţionări a autorităţilor 
administraţiei publice şi, respectiv, a 
îmbunătățirii efectelor activităţii acesto-
ra. Exercitarea acestei funcţii presupune 
necesitatea prezenţei aptitudinilor crea-
tive la funcţionarii publici;

- funcţia de pregătire a proiectelor 
de decizie care se manifestă sub două 
modalităţi. Pe de o parte, personalul din 
administraţia publică participă la ela-
borarea proiectelor de decizii politice, 
în special a proiectelor de lege, ulterior 
adoptate de legislativ, iar pe de altă par-
te, funcţionarii din administraţia publică
pregătesc proiecte de decizii ale orga-
nelor administraţiei publice pentru pu-
nerea în aplicare a prevederilor legale. 
Prin aceasta funcţionarii participă la for-
marea cadrului normativ de activitate a 
administraţiei publice;

- funcţia de control prin care per-
sonalul participă la verificarea execu-
tării deciziilor adoptate şi îndeplinirea 
sarcinilor care stau în faţa autorităţilor 
administraţiei publice, asigurând con-
tinuitatea şi consecutivitatea activităţii 
administrative. În urma activităţilor de 
control se fac modificări şi completări în 
acţiunile planificate, folosind posibilită-
ţile procesului decizional;

- funcţia de asistenţă informaţio-
nală constă in folosirea posibilităţilor 
documentării administrative pentru asi-
gurarea informaţională a activităţii auto-
rităţilor administraţiei publice, dându-i 
acestei activităţi, prin aceasta, un carac-
ter argumentat. Personalul din adminis-
traţia publică urmează să posede o bună 
pregătire teoretică şi deprinderi practice 
de utilizare în activitatea prestată a teh-
nologiilor informaţionale moderne;

- funcţia tehnică şi de asigurare 
logistică este exercitată de o parte a 
angajaţilor din administraţia publică 
care sunt preocupaţi de activităţile de 
întreținere adecvată a edificiilor, utilaju-
lui, mijloacelor tehnice şi de transport, 
reţelelor informaţionale, precum şi de 
asigurarea tehnico-materială a activităţii 
autorităţilor administraţiei publice.

Funcţiile enumerate mai sus nu tre-
buie privite izolat şi separat unele de 
altele. Prin esenţa lor, ele constituie un 
proces unic în care sunt antrenaţi anga-
jaţii din administraţia publică. În virtutea 
existenţei unor specializări, unii angajaţi 
exercită un grup de funcţii, alţi angajaţi 
- un alt grup de funcţii. Dar numai lua-
te împreună aceste funcţii pot asigura o 
activitate eficientă a administraţiei pu-
blice. [1] 

Atunci când acest proces este distor-
sionat, funcțiile se execută precar, iar 
unele nu sunt îndeplinite în general, iar 
la toate aceste fapte mai adăugăm şi un 
deficit bugetar, apar problemele, servi-
ciile publice sunt prestate necalitativ ori 
în general lipsesc. Teza dată este valabi-
lă pentru administrația publică locală în 
conjunctura actuală din țară.

Conceptual, managementul resurselor 
umane (MRU) reprezintă un ansamblu de 
activităţi, realizate la nivel organizaţional, 
care permite folosirea cât mai eficientă a 
oamenilor, angajaţi ai respectivei autori-
tăţi, pentru a atinge atât scopurile gene-



Administrarea Publică, nr. 2, 2018 148

rale organizaţionale, cât şi cele individu-
ale. În termeni specifici, managementul 
resurselor umane constă din numeroase 
activităţi, care includ, printre altele, ur-
mătoarele direcţii de bază: [2]

- planificarea personalului; 
- elaborarea fişelor de post; 
- recrutarea, selectarea şi orientarea 

personalului; 
- evaluarea performanţelor individua-

le şi colective; 
- recompense şi beneficii specifice lo-

cului de muncă; 
- sănătatea şi siguranţa personalului; 
- disciplina, controlul şi evaluarea 

funcţiilor personalului; 
- programarea muncii etc. 
În contextul actual din administrația 

publică locală acest ansamblu de 
activități enumerate mai sus se realizea-
ză defectuos, din care cauză au de pier-
dut toate colectivitățile locale din țară, 
în special administrația publică locală de 
nivelul I. Cauzele acestui management 
defectuos reies din următoarele proble-
me, enumerate în ordine prioritară:

- sistem de salarizare neatractiv şi vă-
dit neechitabil dintre APC şi APL, ținând 
cont că lucrul ca volum şi sarcini este 
mare şi în APL (cauză care sporeşte an-
gajarea în cadrul APL a resurselor umane 
necalificate sau recrutarea de durată ca 
timp al unui specialist (de la o lună până 
la 6);

- numărul insuficient de angajați în 
raport cu atribuțiile autorității şi volu-
mul de lucru (cauză care, la rândul său, 
creează altele – situație tensionată pe in-
tern, climat moral şi psihologic negativ 
în colectiv fiindcă nu se reuşeşte îndepli-
nirea atribuțiilor, pe umerii specialiştilor 
cad prea multe sarcini);

- imposibilitatea de a extinde efecti-
vul limită şi a spori gradul de salarizare 
din lipsa cadrului legal şi a descentrali-
zării financiare;

- lipsa cadrului legal care să defi-
nească clar pentru fiecare categorie de 
primărie ce număr de angajați îşi poate 
permite sau numărul maxim raportat la 
populație;

- lipsa în cadrul APL a specialistului în 
resurse umane;

- diferențierea între angajații (în APL 
în care există) cu statut de funcționar 
public şi a celor prin contract, ultimii fi-
ind cei dezavantajați;

- lipsa sistemului informaţional au-
tomatizat de management al resurselor 
umane;

- evaluare formală a activităţii funcţi-
onarilor publici.

Cauzele enumerate mai sus generea-
ză o serie de probleme, din care motiv 
APL de multe ori nu reuşeşte să-şi atingă 
obiectivele şi scopurile:

- şanse mari de insucces la realizarea 
Strategiei locale de dezvoltare, fiindcă 
nu sunt planificate sarcinile corect şi 
numărul de responsabili raportat la nu-
mărul de activități pentru executare este 
prea mic;

- prestarea necalitativă a serviciilor 
publice locale;

- grad scăzut de eficacitate a muncii, 
din lipsa motivației şi a salariului;

- grad scăzut de etică şi conduită, din 
cauza resurselor umane necalificate.

Dacă raportăm succesele APL din Re-
publica Moldova la cele din România, 
acest fapt se datorează, în primul rând, 
unui management eficace al resurselor 
umane şi stimulării financiare pe măsu-
ră. Dacă o primărie din Republica Mol-
dova cu un număr de 6500 locuitori are 
până la 10 specialişti, adică fără personal 
auxiliar ( 5,5 aprobate prin HG nr. 688 din  
10.06.2003 [3] cu privire la structura şi 
statele de personal ale primăriilor sate-
lor (comunelor), oraşelor (municipiilor) 
care a fost abrogată încă în 2013, dar de 
care APC se conduce  până în prezent, 
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în special Cancelaria de Stat atunci când 
aprobă noile efective limită ale primării-
lor, şi 6 aprobate prin decizia consiliului 
local cu condiția că are sold disponibil 
pentru achitare adițională), atunci o pri-
mărie din România cu acelaşi număr de 
locuitori are de două sau de trei ori mai 
mulți specialişti, în condițiile în care vo-
lumul de lucru nu este diferit. La capitolul 
salarizare lucrurile sunt şi mai dramatice. 
Dacă un primar al unei comune din Româ-
nia cu 6500 de locuitori poate ridica un 
salariu de 20 000 - 35 000 lei, [4]  atunci în 
Republica Moldova acest salariu este fix – 
5800 lei [5]  şi această diferență este şi mai 
mare la nivel de specialişti în APL – 2400 
lei (salariu care nu a mai fost modificat de 
la aprobarea legii) [6] la noi şi peste 15 000 
lei în România. Încă un avantaj al APL din 
România este şi nomenclatorul funcțiilor 
pentru primării cu mult mai diversificat ca 
cel din Republica Moldova. 

În concluzie, cu un astfel de mana-
gement al resurselor umane şi cadru le-

gal învechit şansele de reuşită ale APL 
sunt foarte mici. Managementul resur-
selor umane în cadrul unei autorități a 
administrației publice locale reprezintă 
un factor care determină eficienţa şi efi-
cacitatea activităţilor respectivei autori-
tăţi, dar şi impactul la nivel de comunita-
te. Acest fapt constituie un factor esenţial 
în progresul economic şi cel social la nivel 
local. Ca soluții pentru impulsionarea şi 
dezvoltarea colectivităților locale propu-
nem: modificarea cadrului legislativ exis-
tent privind salarizarea din sectorul bu-
getar, iar ca model şi bune practici putem 
prelua experiența românească; stabilirea 
clară a plafonului maxim de angajați al 
unei primării în funcţie de numărul de lo-
cuitori, implementarea reformei cu privire 
la administrația publică locală şi realiza-
rea unei descentralizări financiare reale; 
perfecţionarea sistemului de motivare (fi-
nanciară şi nonfinanciară) a funcţionari-
lor; modernizarea cadrului legal cu privire 
la APL.
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SUMMARY
The article „Conceptual approaches to improving the organizational and legal mecha-

nisms in regulating professional activities in the public service of Ukraine” examines various 
directions for further ensuring the effective implementation of the Law of Ukraine „On Civil 
Service”: legislative and legal (relevant amendments to existing and adoption of new legis-
lation), organizational (public service provision), institutional (creation of efficient, respon-
sible, transparent and open public authorities). An important place is given to the analysis of 
human resources management.

Keywords: public service, organizational and legal mechanism, professional activity, 
public body.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются различные направления дальнейшего обеспечения 

эффективной имплементации Закона Украины „О государственной службе”: зако-
нодательно-правовое (соответствующие правки в существующее и принятие но-
вого законодательства), организационное (прохождение государственной службы), 
институциональное (создание эффективных, ответственных, прозрачных и от-
крытых институтов государственной власти). Важное место отводится анализу 
управления человеческими ресурсами.

Ключевые слова: государственная служба, организационно-правовой механизм, 
профессиональная деятельность, государственный орган.
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Трансформация государственной 
службы в новую, эффективную и дей-
ственную систему, основанную на лучших 
международных стандартах и практиках, 
является одним из приоритетов деятель-
ности правительства Украины в условиях 
начатых реформ. Кроме того, указанное 
направление деятельности определяется 
как стратегическое [3].

Дальнейшее обеспечение эффектив-
ной имплементации Закона Украины „О 
государственной службе” [1], как основы 
правового регулирования государствен-
ной службы, требует ряда законодатель-
ных шагов для совершенствования уста-
новленных правил и их легитимизации в 
системе государственных органов. При 
этом, поскольку в соответствии со статьей 
14 указанного Закона, Правительство 
является главным в системе управления 
государственной службой и (согласно Ос-
новному Закону) наделено правом зако-
нодательной инициативы, считаем целе-
сообразным определить концептуальный 
подход активизации нормотворчества 
для совершенствования правового регу-
лирования государственной службы.

Во-первых, с целью обеспечения ре-
ализации требований Закона Украины 
«О государственной службе», Заключи-
тельными и переходными положениями 
которого предусмотрено приведение за-
конов Украины «О Кабинете Министров 
Украины», «О центральных органах ис-
полнительной власти», «О местных госу-
дарственных администрациях», других 
законов, касающиеся государственной 
службы, в соответствие с положениями 
настоящего Закона, Национальным Агент-
ством Украины по вопросам государ-
ственной службы обеспечена разработка 
проекта Закона Украины «О внесении из-
менений в некоторые законы Украины в 
связи с принятием Закона Украины «О го-
сударственной службе». Указанный про-
ект Закона внесен Правительством как за-

конодательная инициатива в Верховную 
Раду Украины (25.04.2016 года № 4526). 
В рамках подготовки к рассмотрению на 
заседании парламента редакция указан-
ного законопроекта была существенно 
доработана Рабочей группой, созданной 
Комитетом Верховной Рады Украины по 
вопросам государственного строитель-
ства, региональной политики и местно-
го самоуправления. Результатом работы 
Комитета является новый, качественно 
доработанный и согласованный новый 
проект Закона, зарегистрированный в 
Верховной Раде Украины 14.07.2016 года 
№ 4526-р, в котором учитываются пози-
ции, которые обеспечивают комплексный 
подход к гармонизации законодательства 
в связи с принятием Закона, в частности 
путем учета предложений государствен-
ных органов, общественности, а также со-
циальных партнеров.

Предложенная редакция указанного 
проекта Закона предусматривает вне-
сение изменений в 28 законов Украи-
ны относительно: определения круга 
должностных и служебных лиц государ-
ственных органов, которые являются го-
сударственными служащими, и должно-
сти которых не отнесены к должностям 
государственной службы (политические 
должности, функции по обслуживанию); 
введения должностей руководителей го-
сударственной службы в государствен-
ных органах (руководителей аппаратов, 
секретариатов); определения их полно-
мочий, порядка назначения и увольнения 
с таких должностей и тому подобное.

Кроме того, для обеспечения ком-
плексного подхода подготовлены прави-
тельственные проекты законов Украины 
«О внесении изменений в Таможенный ко-
декс Украины (в связи с принятием Зако-
на Украины «О государственной службе») 
(рег. № 4634 от 10.05.2016) и «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Украины 
(в связи с принятием Закона Украины «О 
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государственной службе»)» (рег. № 4635 
от 10.05.2016), которые обработаны Коми-
тетом по вопросам налоговой и таможен-
ной политики. В соответствии с решением 
Комитета от 15.06.2016 года было внесено 
предложение Верховной Раде Украины 
включить указанные законопроекты в по-
вестку дня. По нашему мнению, принятие 
упомянутых законодательных инициатив 
обеспечивает комплексное и неукосни-
тельное выполнение законодательства о 
государственной службе в государствен-
ных органах.

Во-вторых, со вступлением в силу с 
1 мая 2016 года Закона начался важный 
этап реформирования системы государ-
ственной службы с целью повышения 
профессионализма и внедрения новых 
условий поступления и прохождения го-
сударственной службы в соответствии с 
международными стандартами.

Вместе с тем практика применения За-
кона выявила ряд вопросов, требующих 
урегулирования и уточнения. С этой це-
лью в сотрудничестве с общественностью 
и представителями заинтересованных 
органов, международными и отечествен-
ными экспертами был подготовлен пра-
вительственный проект Закона Украины 
«О внесении изменений в Закон Украины 
«О государственной службе» (далее - про-
ект Закона) для уточнения отдельных его 
положений.

Указанный проект Закона разработан 
с учетом зарегистрированного в Вер-
ховной Раде Украины проекта Закона 
Украины «О внесении изменений в Закон 
Украины «О государственной службе» (от-
носительно технического уточнения не-
которых положений)» (рег. № 4370 от 04 
апреля 2016 года) в редакции, наработан-
ной Pабочей группой, образованной Ко-
митетом Верховной Рады Украины по во-
просам государственного строительства, 
региональной политики и местного само-
управления. Проект Закона одобрен на 

заседании Правительства 22 марта 2017 
года. Законопроект учитывает предложе-
ния (центральных и местных органов ис-
полнительной власти, общественности, 
профсоюзов и граждан), наработанные в 
рамках выполнения поручения Министра 
Кабинета Министров Украины относи-
тельно проблемных вопросов, связанных 
с внедрением Закона.

Предусмотренные в проекте закона 
изменения не нарушают идеологию Зако-
на и предусматривают, в частности:

- уточнение периодов, засчитываемых 
в стаж государственной службы;

- отнесение новых должностей к ка-
тегориям должностей государственной 
службы;

- четкое определение, кто выполняет 
полномочия руководителя государствен-
ной службы: в территориальном органе 
центрального органа исполнительной 
власти (в том числе образованном в со-
ставе аппарата центрального органа ис-
полнительной власти), в структурных 
подразделениях местных государствен-
ных администраций, образованных как 
юридические лица публичного права; в 
органах Службы безопасности Украины и 
Службы внешней разведки Украины, в си-
стеме органов полиции, других органах;

- упрощение порядка практического 
выполнения отдельных положений Зако-
на, в том числе государственных служа-
щих по решению субъекта назначения, 
упрощение процесса принятия решения 
о назначении на должность, в частности 
при обжаловании решения конкурсной 
комиссии;

- предоставление субъекту назначе-
ния двух кандидатур с целью назначения 
одного из них на вакантную должность 
категории «А»;

- совершенствование порядка органи-
зации конкурсов;

- совершенствование порядка при-
влечения к дисциплинарной ответствен-
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ности и ряд других изменений техниче-
ского характера, уточняющие положения 
Закона и направленные на эффективное 
и единообразное применение его поло-
жений;

- перевод первых заместителей и за-
местителей председателей областных 
государственных администраций в кате-
горию «А».

На наш взгляд, принятие предложен-
ного проекта Закона исключит существу-
ющие сегодня пробелы и коллизии, а так-
же позволит более эффективно внедрять 
новую модель государственной службы в 
Украине.

В-третьих, в парламенте зарегистриро-
ван законопроект «О внесении изменений 
в некоторые законы Украины по органи-
зации деятельности Кабинета Министров 
Украины и центральных органов исполни-
тельной власти» (рег. № 6320 от 10 апреля 
2017 года), который также разработан с 
целью обеспечения реализации требова-
ний Закона Украины «О государственной 
службе» и приведения законодательных 
актов в соответствие с настоящим Зако-
ном. Законопроектом предлагается вне-
сти изменения в некоторые законы Укра-
ины, которые определяют организацию 
и порядок деятельности Кабинета Мини-
стров Украины, других органов исполни-
тельной власти.

Так, в Законе Украины «О центральных 
органах исполнительной власти» в контек-
сте повышения качества формирования 
государственной политики предлагается 
обновить основные задачи министерства 
как органа, который обеспечивает фор-
мирование и реализует государственную 
политику в одной или нескольких сферах 
(статья 7); уточнить полномочия министра 
как руководителя министерства в сфере 
кадровых назначений с учетом положе-
ний Закона Украины «О государственной 
службе», убрать процедуру согласования 
министром назначения руководителя 

территориального органа министерства, 
другого центрального органа исполни-
тельной власти, деятельность которого 
направляется и координируется мини-
стром, полномочия министра об отмене 
приказов государственного секретаря 
министерства (статья 8); четко опреде-
лить полномочия и задачи заместителей 
министров в части предоставления ими 
поручений государственным служащим 
аппарата министерства (статья 9); исходя 
из практики деятельности государствен-
ных секретарей министерств, предлага-
ется уточнить их полномочия по руковод-
ству аппаратом министерства, лишить их 
полномочий по согласованию назначений 
и увольнений государственных служа-
щих структурных подразделений мест-
ных государственных администраций, 
назначения и увольнения, привлечения 
к дисциплинарной ответственности ру-
ководителей предприятий, учреждений, 
организаций, относящихся к сфере управ-
ления министерств (статья 10). Также в 
Законе Украины «О центральных органах 
исполнительной власти» предлагается за-
крепить новый подход к формированию 
структуры аппарата министерства на ос-
нове функционального подхода, предо-
ставив Кабинету Министров Украины гиб-
кость в определении типовой структуры 
аппарата министерства и требований к ее 
формированию (статья 11); с целью повы-
шения операционной автономности цен-
тральных органов исполнительной вла-
сти, деятельность которых направляется 
и координируется через министра, пред-
лагается отменить необходимость согла-
сования такими органами с соответствую-
щим министром назначения и увольнения 
руководителей и заместителей руково-
дителей самостоятельных структурных 
подразделений аппарата центральных 
органов исполнительной власти и их тер-
риториальных органов (статья 18). 

Кроме того, законопроектом предла-
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гается закрепить за Премьер-министром 
Украины право вносить на рассмотрение 
Кабинета Министров Украины представ-
ление о назначении и увольнении заме-
стителей министров, государственных 
секретарей, руководителей и заместите-
лей руководителей центральных орга-
нов исполнительной власти (статьи 10, 
19 Закона Украины «О центральных ор-
ганах исполнительной власти», статья 21 
Закона Украины «О Кабинете Министров 
Украины»).

Изменениями в Закон Украины «О 
Кабинете Министров Украины» предус-
матривается также урегулировать ком-
петенцию министра, который не возглав-
ляет министерство, путем утверждения 
Кабинетом Министров Украины по пред-
ставлению Премьер-министра Украины 
соответствующего положения (статья 5) 
и предоставить министру, который не 
возглавляет министерство, полномочия 
вносить на рассмотрение Правитель-
ства проекты актов Кабинета Министров 
Украины (статья 50). С целью повышения 
роли Секретариата Кабинета Министров 
Украины, предлагается закрепить за ним 
полномочия по подготовке предложе-
ний Премьер-министру Украины отно-
сительно приоритетов государственной 
политики, проектов планов действий 
Кабинета Министров Украины по выпол-
нению Программы деятельности Кабине-
та Министров Украины, координации их 
дальнейшей реализации, осуществления 
анализа функций и полномочий органов 
исполнительной власти, оценки эффек-
тивности их деятельности, мониторинга 
выполнения ими актов законодательства 
и поручений Премьер-министра Украи-
ны, в организации осуществления оценки 
результатов деятельности государствен-
ных служащих, занимающих должности 
государственной службы категории «А», 
субъектом назначения которых является 
Кабинет Министров Украины, подготовки 

отдельных проектов актов законодатель-
ства по вопросам, относящимся к компе-
тенции министра Украины, который не 
возглавляет министерство, а также про-
ектов актов законодательства, которые 
вносятся на рассмотрение Кабинета Ми-
нистров Украины Премьер-министром 
Украины (статья 47).

Изменениями в законы Украины «О 
местных государственных администра-
циях» и «О Совете министров Автоном-
ной Республики Крым» предлагается 
исключить «зеркальные» положения от-
носительно кадровых назначений в со-
ответствии с изменениями, предложен-
ных в законы Украины «О центральных 
органах исполнительной власти» и «О 
Кабинете Министров Украины». На наш 
взгляд, принятие нового закона будет 
способствовать правовой определенно-
сти в деятельности Кабинета Министров 
Украины, министерств и других цен-
тральных органов исполнительной вла-
сти при исполнении Закона Украины «О 
государственной службе».

Важным концептуальным подходом 
является возможность имплемента-
ции опыта развитых стран по вопро-
сам правового регулирования государ-
ственной службы. Как известно, успех 
таких стран непосредственно связан с 
профессиональной деятельностью го-
сударственных служащих, отлаженными 
механизмами управления персоналом, 
повышением эффективности, анализом 
и координацией политик, информаци-
онным обеспечением, проектным ме-
неджментом, контролем, а главное - пра-
вильной организационной структурой 
государственных органов (государствен-
ных институтов).

Сегодня широко признается, что 
профессиональные государственные 
институты имеют решающее значение 
для экономического роста и производи-
тельности в других сферах. Связь между 
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степенью профессионализма государ-
ственной службы страны и надлежащего 
управления все в большей степени свя-
зывается с показателями развития стра-
ны, в то время как заслуги в вопросах 
менеджмента человеческих ресурсов в 
государственных органах все чаще при-
нимаются в качестве международного 
стандарта. На данный момент, система за-
слуг является единственным известным 
способом достижения приемлемой сте-
пени профессионализма государствен-
ных учреждений.

Испанский ученый Франциско Кордо-
на и норвежский эксперт Свейн Эриксен 
отмечают, что система заслуг, как ме-
ханизм государственного управления, 
оказалась эффективнее при решении 
практических политических, социальных 
и экономических проблем в странах с за-
падным культурным наследием, то есть 
где индивидуальная свобода (а не им-
перативы социальной группы) является 
краеугольным камнем общества. Систе-
ма заслуг также оказалась незаменимой 
в создании правовой определенности 
и предсказуемости в принятии государ-
ственных решений. На основе заслуг го-
сударственной службы каждой страны 
есть свои особые исторические и куль-
турные корни, но каждая страна также 
заимствует соответствующий опыт дру-
гих. 

Европейскими странами, в которых 
историческая эволюция систем заслуг 
повлияла на другие системы правоотно-
шений государства, являются Великобри-
тания, Франция и Германия. Основные 
постулаты системы большинства других 
европейских стран были основаны на 
идеях и элементах, взятых из этих нацио-
нальных структур [4, c.17].

Залогом на пути имплементации Укра-
иной указанных предложений должно 
стать совершенствование организаци-
онно-правового регулирования государ-

ственно-управленческой деятельности, 
в частности - совершенствование зако-
нодательства о государственной службе 
и его приближение к европейским прин-
ципам эффективного управления, фор-
мирования профессионального корпуса 
государственных служащих.

Реформирование государственной 
службы в Украине должно осуществлять-
ся по такому важному направлению, как 
создание новой нормативно-правовой 
базы (оптимизация и совершенствование 
организационной структуры; кадровое 
обеспечение; научное и информацион-
ное обеспечение системы государствен-
ной службы, укрепление и формирова-
ние финансово-экономических основ 
системы государственной службы).

Важное место в реформировании 
государственной службы отводится 
управлению человеческими ресурсами. 
Учет знаний, умений, навыков, а также 
личностных качеств государственных 
служащих позволяет реализовать про-
фессиональный потенциал на практике и 
установить паритет между количеством 
служащих и объемом задач и функций, 
возложенных на институт государствен-
ной службы [2].

Развитие человеческого капитала на 
государственной службе непосредствен-
но связано с вопросом профессионализ-
ма, а именно профессиональной роли и 
профессионального качества отдельных 
государственных служащих. Согласно 
этому аспекту закон должен определить 
принципы системы управления чело-
веческими ресурсами, включая отбор, 
трудоустройство и продвижение, а так-
же поощрение и удержание квалифици-
рованных государственных служащих. В 
связи с этим аспектом (по опыту Велико-
британии) законодательно необходимо 
определить необходимые квалификации 
государственных служащих и требования 
к должностям государственной службы, 
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должны быть согласованы с квалифика-
цией лиц, согласно классификации долж-
ностей, определенной законом. Таким 
образом, требуется внесение изменений 
в два нормативно-правовых акта: поста-
новление Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении Типовых требований к 
лицам, которые претендуют на занятие 
должностей государственной службы 
категории «А», приказ Нацагентства «Об 
утверждении Порядка определения спе-
циальных требований к лицам, претен-
дующим на занятие должностей государ-
ственной службы категорий «Б» и «В».

Следующим шагом по совершенство-
ванию законодательства о государствен-
ной службе можно предложить опыт 
Албании по централизации конкурсных 
отборов и их проведение в соответствии 
с обобщенными потребностями госу-
дарственных органов в кадрах соответ-
ствующей компетенции. Таким образом, 
возможно достичь целей профессио-
нального подбора персонала (ведь вне-
дрение такого подхода не будет предус-
матривать работы отдельных конкурсных 
комиссий в государственных органах, в 
которых, как правило, отсутствуют про-
фессиональные оценщики компетенций) 
и экономии финансовых ресурсов, за-
трачиваемых на проведение конкурсов в 
условиях  позиционной системы государ-
ственной службы (отдельный конкурс на 
каждую вакансию). При этом внедрение 
такого подхода требует концептуального 
обсуждения и принятия решения о вне-
сении соответствующих изменений в За-
кон 889.

Еще одним из предложений по со-
вершенствованию правового регули-
рования государственной службы счи-
таем необходимость законодательного 
обеспечения принципов для профес-
сионального обучения и оценки. Закон 
должен определить возможности ка-
рьерного роста, связанные с обучением 

и производительностью. Одной из ос-
новных причин для изменения Закона 
889 в этой части является обеспечение 
профессионального качества работы во 
всех ветвях и уровнях власти.

В соответствии с обращением деле-
гатов VII съезда Профсоюза работников 
государственных учреждений Украины, 
который состоялся 25 ноября 2015 года в 
г. Киеве, а также распоряжения Кабинета 
Министров Украины от 28 декабря 2016 
года № 1044-р. «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации положений 
Генерального соглашения о регулирова-
нии основных принципов и норм реали-
зации социально-экономической поли-
тики и трудовых отношений в Украине» 
начата подготовка к ратификации Кон-
венции Международной организации 
труда о защите права на организацию и 
процедуры определения условий заня-
тости на государственной службе № 151, 
принятой на 64-й сессии Генеральной 
конференции Международной организа-
ции труда 27 июня 1978 года в г. Женеве.

Вышеупомянутые подходы к совер-
шенствованию правового регулирова-
ния государственной службы в Украи-
не с использованием мирового опыта 
должны проходить проверку на прием-
лемость в соответствии с национальным 
законодательством и традициями право-
творчества. Ведь многие «рецепты успе-
ха», которые работают в других странах, 
не всегда могут работать в Украине, учи-
тывая социальные, экономические, куль-
турные и другие ценности нашего обще-
ства.

Третьим концептуальным подходом 
к совершенствованию правового регу-
лирования государственной службы в 
условиях реформ предлагаем выделить 
усиление институциональной способно-
сти публичной администрации, то есть 
правительства, а также Нацагентства как 
центрального органа исполнительной 
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власти, других государственных органов.
Создание эффективных, ответствен-

ных, прозрачных и открытых институтов 
государственной власти, среди которых 
важное место занимает действенная, от-
ветственная, некоррумпированная госу-
дарственная служба является одной из 
главных задач украинского народа. Кон-
цептуальными принципами реформиро-
вания государственной службы должны 
стать формирование новых и совершен-
ствование действующих, а именно тех, 
что оправдали свою эффективность, нор-
мативно-правовых, организационных, 
профессионально-кадровых, информа-
ционно-аналитических, материально-фи-
нансовых, морально-ценностных основ и 
организационной культуры институтов 
государственной службы .

Заключение Соглашения об ассоциа-
ции Украины с Европейским Союзом соз-
дает новые предпосылки для проведения 
широкомасштабных институциональных 
изменений в сфере государственной 
службы, с соблюдением установленных 
жестких сроков реформирования. При-
нятие Президентом Украины, Кабинетом 
Министров Украины и парламентом Укра-
ины соответствующих актов согласно ме-
роприятий, предусмотренных админи-
стративной реформой, и необходимость 
их своевременного внедрения потребует 
от государственной службы и органов го-
сударственной власти соответствующей 
институциональной способности, опти-
мизации функций органов государствен-
ной власти, четкого разделения полно-
мочий и зон ответственности.

Для достижения цели реформирова-
ния государственной службы во время ее 
проведения внедряется идеология «слу-
жения обществу» как принципа функцио-
нирования государственной службы, что 
решает следующие задачи:

1) Деполитизация государственной 
службы и разграничение политических 

и государственных должностей. Этим за-
кладывается основа профессиональной 
государственной службы, которая не бу-
дет зависеть от смены политических элит, 
что позволяет избежать автоматической 
смены руководства и среднего звена в 
государственных структурах при смене 
высшего уровня государственной служ-
бы, отмены кадровых чисток по полити-
ческим мотивам.

2) Проведение функционального об-
следования органов государственной 
власти с целью определения их инсти-
туциональной способности, эффектив-
ности функционального распределения, 
проведения глубокого анализа целей, 
задач и функций государства в данной 
сфере и выявления однородных функ-
ций. Результатом станет проведение оп-
тимизации организационных структур 
органов государственной власти и со-
кращение количества должностей, кото-
рые косвенно касаются государственной 
службы, в частности, сокращение па-
тронатных должностей, должностей по-
мощников народных депутатов и других 
категорий должностей. Без структуриро-
ванной, упорядоченной и эффективной 
системы органов государственной вла-
сти существование эффективной госу-
дарственной службы невозможно.

3) Стандартизация и учет всех за-
дач, возложенных на государственную 
службу. Задачи должны выполняться 
качественно, в установленные сроки, с 
использованием современных управ-
ленческих и информационно-комму-
никативных технологий и внедрением 
электронных бесконтактных услуг.

4) Профессионализация государствен-
ной службы, включая разработку новых 
профессиональных стандартов и ква-
лификаций для государственной служ-
бы. Набор государственных служащих 
за новыми профессиональными стан-
дартами на должности всех категорий, 
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возможность оценивать соответствие 
занимаемой должности и определять по-
требности в необходимости повышения 
профессиональной компетенции госу-
дарственных служащих на основе новых 
принципов и подходов. Приход в госу-
дарственную службу высококвалифици-
рованных специалистов выведет укра-
инское государство на новый уровень 
общественного развития.

5) Введение открытых конкурсных 
процедур отбора кандидатов на государ-
ственную службу позволит сделать про-
цесс открытым и прозрачным. Объек-
тивность, прозрачность и гласность при 
проведении конкурсов на государствен-
ную службу и при прохождении государ-
ственной службы должны обеспечить 
профессионализм и компетентность при 
формировании органов государствен-
ной власти и предоставить возможность 
внедрения более совершенной, прозрач-
ной и объективной процедуры принятия 
на государственную службу.

6) Совершенствование антикорруп-
ционных механизмов, предотвращение 
коррупционных проявлений. Система 
государственной службы должна по-
стоянно очищаться от коррупционных 
проявлений. Важным инструментарием 
предотвращения должно стать форми-
рование антикоррупционного сознания, 
внедрение Единого государственного 
реестра деклараций лиц, уполномочен-
ных на выполнение функций государства 
или органов местного самоуправления, и 
Единого государственного реестра лиц, 

совершивших коррупционные или свя-
занные с коррупцией правонарушения.

7) Новый подход к формированию 
системы оплаты труда государственных 
служащих. Оплата труда должна опре-
деляться по результатам работы, а не по 
должности. Кроме того, размер зарплаты 
предлагается рассчитывать по принципу: 
70% базового оклада и не более 30% пре-
мий, зависящих от результатов работы.

8) Создание во всех органах государ-
ственной власти служб управления пер-
соналом. Это позволит внедрить новые 
кадровые технологии и использовать 
инновационные методы управления пер-
соналом.

9) Обеспечение государственным слу-
жащим на должном уровне должностно-
го оклада для получения в дальнейшем 
достойной пенсии.

Правительством принята систем-
ная стратегия реформирования госу-
дарственного управления Украины на 
2016-2020 годы и утвержден план меро-
приятий по ее реализации, одобренные 
распоряжением Кабинета Министров 
Украины от 24.06.2016 года № 474-р, в 
соответствии с контрольными показате-
лями SIGMA (поддержка совершенство-
вания управления) .

Также начат процесс безотлагатель-
ного внедрения Стратегии, в котором 
Нацагентство определено ответствен-
ным за реализацию одного из ее клю-
чевых направлений «Государственная 
служба и управление человеческими 
ресурсами».
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NICOLAE ȚÂU LA ȘAPTEZECI DE PRIMĂVERI

NICOLAE ȚÂU AT SEVEN DECADES

CZU: 016 : [327+929]

Rodica RUSU, 
doctor în științe politice, conferențiar universitar, 

Academia de Administrare Publică

Deşi ne 
cunoaştem de 
foarte puțin 
timp - din 2016, 
când domnul 
Nicolae Țâu a 
devenit cole-
gul nostru la 
Catedra ştiințe 
politice şi relații 
internaționale 
a Academi-

ei de Administrare Publică, am reuşit să 
ne convingem de abilitățile sale profesi-
onale, didactice, diplomatice, ştiințifice şi 
umane. Este o onoare şi, în acelaşi timp, o 
experiență extraordinară să comunici cu 
Dumnealui. Personalitatea sa denotă dem-
nitate şi verticalitate, integritate morală şi 
omenie. Calităţile  menţionate au fost pe 
deplin manifestate în cadrul  activităţii sale 
prodigioase ca  profesor la Academia de Ad-
ministrare Publică. 

În calitate de profesor universitar, Nico-
lae Ţâu are ocazia de a împărtăşi studenților 
vasta sa experiență incontestabilă, prin con-
dimentarea disciplinelor „Diplomaţia practi-
că”, „Servicii diplomatice”, „Teoria şi practica 
negocierilor internaționale”, „Diplomația 
economică”, „Probleme actuale ale politicii 
externe a Republicii Moldova” cu elemen-
te practice, aspecte din culisele activității 
diplomatice şi politico-economice. Aces-

te momente derivă din diversele funcții şi 
ipostaze în care s-a aflat Dumnealui pe par-
cursul vieții: om politic, diplomat, ambasa-
dor, profesor universitar, doctor habilitat în 
economie. 

După absolvirea Universității Agrare 
din Chişinău (1970), activează, conform 
specialității obținute, în calitate de ingi-
ner-şef într-o gospodărie agricolă. Într-o 
ascendență continuă, devine preşedinte 
de colhoz, preşedinte al Asociaţiei de Me-
canizare şi Electrificare în raionul Ungheni. 
În conformitate cu cerințele timpului, între 
anii 1974-1990 s-a aflat la lucrul de partid: 
secretar al Comitetului raional de partid 
Ungheni, inspector al Comitetului Central 
al PCM, prim-secretar al Comitetului raio-
nal de partid Cahul, şef al Secţiei agricole 
a CC al PCM, prim-secretar al Comitetului 
orăşenesc  Chişinău al Partidului Comunist 
al Moldovei. În 1976 este decorat cu ordinul 
„Gloria Muncii” pentru munca cu abnegaţie. 

Fiind o persoană care mereu a căutat să 
se perfecționeze, să însuşească lucruri noi, 
între anii 1981-1983 face studii la Academia 
de Ştiinţe Sociale din Sofia (Bulgaria), care 
finalizează cu susținerea tezei de doctor în 
economie. Zece ani mai târziu, obţine gra-
dul diplomatic de Ambasador şi în anul 
1995 absolveşte Lado International College, 
Washington, Statele Unite ale Americii. Pe 
parcursul carierei sale a efectuat şi un stagiu 
la Universitatea Oxford, Marea Britanie. 
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Domnia sa merită toată admirația noas-
tră pentru curajul şi tăria de caracter, mani-
festate evident în perioade de restrişte, în 
acele circumstanţe politice destul de com-
plicate, critice pentru această împătimită 
bucată de pământ, de la sfârşitul anilor ‘80 
- începutul anilor ‘90 ai secolului  trecut. În 
1990, când devine Ministru al Afacerilor Ex-
terne al Moldovei, atunci încă „socialiste”, 
domnul Nicolae Ţâu se confruntă cu o serie 
de provocări decisive pentru viitorul țării, şi 
anume: manifestările separatismului trans-
nistrean, proclamarea suveranităţii, puciul 
de la Moscova, declararea independenţei 
de stat, destrămarea URSS şi războiul de la 
Nistru. Aceste evenimente dramatice, mar-
cate de tensiuni geopolitice majore, au con-
tribuit la consolidarea poziției şi viziunilor 
sale. 

Meritul său în formarea diplomaţiei mol-
doveneşti este incontestabil, domnul Ni-
colae Ţâu, desemnat între timp Ministru al 
Afacerilor Externe al Republicii Moldova, 
fiind primul în această postură după pro-
clamarea independenţei, şi-a asumat une-
le responsabilități foarte mari pentru acele 
timpuri. Realizarea prioritară a obiectivelor 
de politică externă reflectate în Declaraţia 
de independenţă, în particular, obţinerea re-
cunoaşterii în plan internaţional a indepen-
denţei statului nostru şi stabilirea relaţiilor 
diplomatice cu ţările lumii, aderarea la cele 
mai relevante organizații internaționale: 
Organizaţia Naţiunilor Unite, Conferinţa 
pentru Securitate şi Cooperare în Europa 
(ulterior OSCE) şi alte organizaţii internaţi-
onale, retragerea trupelor sovietice de pe 
teritoriul ţării erau pe agenda de lucru a 
Domniei sale şi necesitau eforturi conjugate 
şi dăruire de sine şi abnegație. Aceste obiec-
tive mai solicitau o înaltă pregătire profesi-
onală, experienţe reprezentative, orientare 
politică democratică, patriotism, calități, pe 
care domnul Nicolae Țâu le-a manifestat în 
permanență. 

Apogeul carierei sale, de altfel, după cum  

mărturiseşte Dumnealui însuşi în „Diploma-
ţia în culise”, îl constituie  numirea în funcţie 
de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţi-
ar al Republicii Moldova în Statele Unite ale 
Americii, Canada şi Mexic (anii 1993-1998), 
unde continuă laborioasa carieră diploma-
tică. Acest mandat a fost deţinut de către 
Domnia sa pe parcursul funcţionării  pri-
melor trei guverne ale ţării după anul 1990, 
punând temelia diplomaţiei moldoveneşti. 

În calitatea sa de Ambasador la Washin-
gton, domnul Nicolae Ţâu a adus o contri-
buţie considerabilă la dezvoltarea relaţiilor 
moldo-americane. El a fost cel, care în 1995 
a organizat prima vizită oficială la nivel de 
şef de stat în SUA a primului Preşedinte al 
Republicii Moldova, domnul Mircea Snegur. 
Despre această vizită şi despre multe alte 
evenimente legate de raporturile moldo-
americane, rolul SUA şi altor mari puteri în 
viaţa internaţională şi, în general, despre 
politica externă a Republicii Moldova, în pri-
mii ani de independență, domnul Nicolae 
Ţâu relatează cu detalii pertinente în cartea 
sa de memorii „Diplomaţia în culise”.

Această carte constituie, de fapt, un stu-
diu de referinţă al politicii externe a Repu-
blicii Moldova în anii ’90 ai secolului trecut. 
Valoarea inestimabilă a studiului în cauză 
rezidă şi în faptul că acesta a fost elaborat 
de un promotor de rang înalt al politicii ex-
terne moldoveneşti din primii ani de inde-
pendenţă, sunt relatate evenimente şi gân-
duri din perspectiva unui diplomat, a unui 
bun cunoscător al relațiilor internaționale. 

Cartea include şi o serie de elemente 
faptice, abundă în date şi cifre care vin să 
consolideze şi calitatea de cercetător ştiin-
ţific, domnul Nicolae Țâu efectuând ulteri-
or diverse studii în problemele dezvoltării 
relaţiilor economice externe ale Republicii 
Moldova, dar şi alte teme de interes. 

Participă cu articole şi comunicări ştiin-
ţifice la diferite simpozioane şi conferinţe 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale, ghi-
dează procesul de elaborare a tezelor de 
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master a studenților de la specializarea 
Relații Internaționale. Nicolae Ţâu este nu 
numai un politician iscusit, economist, ingi-
ner, diplomat de înaltă calificare, dar şi un 
profesor de excepţie care îşi aduce obolul 
la pregătirea noii generaţii de specialişti în 
instituţiile de învăţământ superior din ţară.

După reîntoarcerea în ţară, a îndeplinit 
funcţia de director al Centrului pentru im-
plementarea proiectelor şi programelor 
în cadrul Programului Naţiunilor Unite în 
Moldova (1998-2002), efectuând cercetări 
ştiinţifice şi elaborând politici eficiente în 
sprijinul dezvoltării economiei naţiona-
le. Prin urmare, vedem că experiența sa 
acumulată peste ocean, dar şi relațiile şi 
experiența obținute în SUA au fost valorifi-
cate pe deplin în Republica Moldova. Aces-
te momente ne permit să afirmăm încă o 
dată, că înțelepciunea, intuiţia şi perspica-
citatea politică, inteligenţa şi curajul civic 
s-au dovedit a fi pilonii de bază, pe care s-a 
consolidat personalitatea acestui Om. 

Aceste valori au fost transmise studenților 
şi în auditoriile altor instituții de învățământ 
superior din țară, activând în perioada 1999-
2011 în calitate de profesor la Universitatea 
Liberă Internațională din Moldova. 

,,Ordinul de Onoare” al Republicii Moldo-
va se acordă  pentru contribuție meritorie 
la consolidarea statalității, la promovarea 
reformelor şi a transformărilor democrati-
ce; pentru activitate deosebit de rodnică în 
organele de stat şi pe tărâm social, pentru 
merite deosebite în dezvoltarea relațiilor 
de prietenie şi colaborare dintre Republica 
Moldova şi alte state, pentru contribuție 
remarcabilă la integrarea republicii în struc-
turile internaționale. Pentru activitatea pro-
digioasă şi pentru contribuțiile menționate 
mai sus, domnul Nicolae Țâu a fost decorat 
cu această distincție înaltă în anul 2012.

Activând în calitate de profesor la Cate-
dra ştiințe politice şi relații internaționale a 
Academiei de Administrare Publică, se bu-
cură de respectul şi admirația colegilor şi 
masteranzilor. Se remarcă, în primul rând, 
prin atitudinea serioasă, cumpătată, diplo-
matică pe care o manifestă, fiind şi un peda-
gog talentat. 

Cu prilejul frumoasei aniversări de 70 de 
ani îi dorim Excelenţei sale, doctorului ha-
bilitat în economie, profesorului universitar, 
domnului Nicolae Ţâu, multă sănătate, bu-
curie în familie, fericire şi realizări frumoase 
în viața profesională!

Prezentat: 2 aprilie 2018.
E-mail: rusu_rodika@mail.ru
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