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ION  TIGHINEANU: 
,,SPER LA CONTINUAREA UNEI COLABORĂRI 

FRUCTUOASE CU ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ”

ION  TIGHINEANU: 
,, I  HOPE  TO  CONTINUE  A  FRUITFUL 

COLLABORATION  WITH  THE ACADEMY  OF 
PUBLIC  ADMINISTRATION”

CZU: 001+378(047.53)

Interviu cu Preşedintele  Academiei de Științe a  Moldovei, 
academician, doctor habilitat,  profesor universitar

SUMMARY
The president of the Academy of Sciences of Moldova refers in the 

following interview to the collaboration with the Academy of Public 
Administration of Moldova and to the joint realization of important 
national and international projects.

The author expresses his opinion on the development of the science of administration in the Re-
public and on the contribution of the researchers of the two institutions to the reform processes in this 
field emphasizing the evolutional aspects of the research and innovation process in the Republic.

The interviewee draws the reader’s attention to the fact that the Republic of Moldova became the 
first country from the CIS and the Eastern Partnership which managed to associate to the European 
programs and refers to some major international scientific projects. 

Keywords: scientists, collaboration, research, projects, partnership, science, innovation, manage-
ment plan, scientific community, European programs, operational program, scientific publications, 
international visibility.

REZUMAT
Preşedintele Academiei de Științe a Moldovei se referă în interviul ce urmează la colaborarea cu 

Academia de Administrare Publică din Moldova, la realizarea în comun a unor importante proiecte 
naționale şi internaționale. 

Autorul îşi expune opinia cu privire la dezvoltarea ştiinței administrației din republică, la contribuția 
cercetătorilor celor două instituții la procesele de reformare în acest domeniu, punând accentul pe as-
pectele evoluției procesului de cercetare şi inovare în republică. 

Intervievatul atrage atenția cititorului asupra faptului că Republica Moldova a devenit prima țară 
din CSI şi din Parteneriatul Estic, care a reuşit asocierea la programele europene, referindu-se la câteva 
proiecte ştiințifice internaționale de anvergură. 

Cuvinte-cheie: savanți, colaborare, cercetare, proiecte, parteneriat, ştiință, inovare,  plan manage-
rial, comunitate ştiințifică, programe europene, program operațional, publicații ştiințifice, vizibilitate 
internațională. 
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CORESPONDETUL: Stimate Domnule 
academician, de-a lungul anilor, savan-
ţii Academiei de Administrare Publică şi 
ai Academiei de Știinţe a Moldovei co-
laborează fructuos în diverse domenii, 
inclusiv în procesul de instruire şi al cer-
cetării ştiinţifice. Această colaborare s-a 
intensificat după ce, în martie 2015, in-
stituţia noastră de învățământ superior 
a devenit membru de profil al Academiei 
de Știinţe a Moldovei. Au fost realizate în 
comun proiecte naţionale şi internaţio-
nale. Cum apreciaţi stadiul actual al aces-
tei cooperări?

Ion TIGHINEANU: Într-adevăr, cu  în-
cepere din anul 2015, au fost deschise 
oportunități concrete pentru dezvol-
tarea domeniului cercetării şi inovării 
pentru corpul didactic care activează în 
cadrul Academiei de Administrare Pu-
blică. Calitatea de membru de profil al 
AŞM oferea nu doar posibilități de acce-
dere la proiecte de cercetare, dar preve-
dea şi anumite responsabilități.  În anii 
2015–2018, la AAP au fost realizate două 
proiecte de interes național. Conjugarea 
eforturilor  comune:  ale mediului acade-
mic,  mediului de cercetare, ale experţilor  
şi ale autorităţilor publice locale pentru 
identificarea paradigmelor optimale de 
organizare şi funcţionare a administraţi-
ei publice locale reprezintă un imperativ 
al timpului.

În cadrul direcției strategice „Patrimo-
niul național şi dezvoltarea societății”, au 
fost realizate două proiecte instituționale 
de cercetări aplicative. Primul  proiect -  
„Consolidarea instituţională şi funcţională 
a administraţiei publice locale în Republica 
Moldova în contextul implementării Acor-
dului de Asociere la Uniunea Europeană 
(2015-2018)” (director de proiect – Tatiana 
Şaptefrați, doctor, conferenţiar universitar) 
s-a axat pe următoarea tematică: adminis-
traţia publică locală  eficientă, responsabilă, 
transparentă şi profesionistă constituie un 

factor de succes în implementarea Acordu-
lui de Asociere RM - UE.  

Cercetările în cadrul Proiectului au fost 
realizate în 28 de autorităţi ale adminis-
traţiei publice locale, desfăşurându-se 
45 de şedinţe de lucru cu reprezentanții 
acestor autorităţi.

 În rezultatul cercetărilor efectuate, s-a 
stabilit că în ultima perioadă a fost elabo-
rată şi adoptată o serie de legi şi hotărâri 
care prevăd descentralizarea şi transmite-
rea unor atribuţii şi obiective  către admi-
nistraţia publică locală.

Cel de-al doilea proiect a avut generi-
cul „Managementul dezvoltării regionale 
privind diminuarea disparităților interre-
gionale în cadrul Republicii Moldova prin 
prisma noii politici de coeziune europea-
nă”. Proiectul s-a desfăşurat sub condu-
cerea doamnei Tatiana Tofan, doctor în 
economie, conferențiar universitar, şef al 
Catedrei economie şi management pu-
blic a AAP. Deşi la realizarea proiectului au 
fost antrenați doar 6 executori, consider 
că a fost un bun început de colaborare, 
de inițiere a profesorilor AAP în activita-
tea de cercetare ştiințifică şi de antrenare 
a tinerilor. Anul acesta, în premieră, toate 
rapoartele privind proiectele ştiințifice au 
fost audiate public, respectiv, se află în ac-
ces deschis şi raportul directorului de pro-
iect dr. Tatiana Tofan. În total, specialiştii 
AŞM au audiat şi au expertizat 291 de 
proiecte de cercetare teoretică, aplicativă, 
proiecte ale tinerilor cercetători şi proiec-
te din cadrul Programelor de Stat. Doresc 
să menționez că echipa proiectului AAP 
a realizat cu succes Raportul privind mo-
delul actual de dezvoltare regională in-
tegrată a Uniunii Europene, a identificat 
metode de combatere a disparităților re-
gionale în UE, a elaborat modele de zone 
dezavantajate din punct de vedere geo-
grafic, economic, social etc. Aceste rezul-
tate au fost susținute şi aprobate în cadrul 
meselor rotunde organizate la AAP, dar 
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şi valorificate editorial într-o serie de ar-
ticole ştiințifice. Este cazul să menționăm 
şi gradul de aplicabilitate a rezultatelor 
obținute, care sunt implementate de ca-
drele didactice în procesul de predare, 
astfel oferind acel liant dintre cercetare şi 
implementare a rezultatelor. 

Rezumând cele menționate, conside-
răm că în calitatea sa de membru de profil 
al AŞM, AAP şi-a găsit locul meritat prin-
tre cele peste 50 de organizații din sfera 
cercetării şi inovării. Odată fiind finalizate 
proiectele, rămânem optimişti în continu-
area cercetărilor inițiate de colaboratorii 
AAP, inclusiv cu extinderea ariilor temati-
ce de cercetare, cu atragerea tinerilor, cu 
implicarea în parteneriate şi consorții cu 
instituții ce efectuează cercetări similare în 
domeniul economiei şi managementului.

COR.: Care este opinia Dvs., la modul 
general, despre dezvoltarea ştiinţei ad-
ministraţiei din republică şi cum apre-
ciaţi aportul cercetătorilor celor două 
instituţii la procesele de reformare în 
acest domeniu?

I. T.: Republica Moldova este un stat 
relativ tânăr, dacă o comparăm cu state-
le cu tradiții şi experiență în gestiunea 
economiei, administrației etc. Este un stat 
în căutare şi, din care cauză, într-o per-
manentă tranziție, continuă reformare. 
Anume din aceste considerente, pentru 
a identifica calea cea mai corectă şi op-
timă pentru dezvoltarea durabilă a țării, 
care nu ar trebui să fie un simplu slogan, 
dar să devină o realitate şi un obiectiv 
fundamental, este necesară fortificarea 
domeniului administrației, dezvoltarea 
ştiinței administrației în republică. Am în 
vedere o investiție de lungă durată, întru-
cât creşterea propriilor cadre calificate în 
domeniul administrației este o necesitate 
stringentă pentru țara noastră. Actual-
mente, AAP în calitate de instituție care 
se preocupă nemijlocit de pregătirea ca-
drelor în domeniul administrației, are o 

misiune complicată, dar cu o pondere 
deosebită în dezvoltarea țării – pregătirea 
profesioniştilor în domeniul administrației 
publice centrale şi locale şi dezvoltarea 
ştiinței administrației. În acest context voi 
menționa participarea cercetătorilor de 
la AAP în studiul enciclopedic ‚‚Republica 
Moldova pe calea modernizării” (articolul 
,,Administrația publică locală” ) şi în Enci-
clopedia ,,Republica Moldova”, ediție con-
sacrată aniversării a 25-a de la proclamarea 
independenței Republicii Moldova, (capito-
lul ,,Organizarea administrativ-teritorială”), 
ambele compartimente semnate de prorec-
torul Academiei, Aurel Sîmboteanu, doctor 
în ştiințe politice, conferențiar universitar. 
Lucrările enciclopedice menționate au fost 
editate de AŞM în anii 2015 şi, respectiv, 
2016. Societatea apreciază pozitiv eforturile 
acestei instituții, implicările sale în reforme-
le inițiate în domeniul administrației. Trebu-
ie să recunoaştem, că la etapa actuală avem 
manageri care au nevoie de aprofundarea 
cunoştințelor în administrare pentru a avea 
rezultate eficiente. Iar AAP şi AŞM ar putea 
constitui anume acele repere care ar crea 
noi oportunități de creştere a specialiştilor 
în administrație. În acest context, AŞM este 
deschisă pentru colaborare şi conlucrare. 
Ne putem propune realizarea mai multor 
întruniri de natură ştiințifico-practică, care 
în urma discuțiilor purtate, să vină cu propu-
neri concrete şi recomandări practice, utile 
atât pentru instituțiile de stat responsabile 
de reforme, cât şi pentru actanții nemijlociți 
ai reformelor, manageri la diferite niveluri. 
Instruirea actualilor şi viitorilor specialişti 
în domeniul administrației ar putea fi 
efectuată prin stagii ale specialiştilor, 
schimb de experiență, proiecte comune, 
şcoli de vară sau de toamnă în domeniul 
administrației. Este necesară implicarea la 
toate nivelurile, inclusiv a societății civi-
le, a ONG-urilor care analizează eficiența 
reformelor în plan administrativ din re-
publică. Doar împreună, prin conjuga-
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rea eforturilor, vom putea obține o refor-
mă efectivă, cu rezultate pozitive, care 
vor conduce la dezvoltarea armonioasă a 
societății.

COR.: În conformitate cu modificări-
le operate la Codul cu privire la ştiinţă 
şi inovare, în anul 2018 institutele de 
cercetare ale AȘM au trecut în subor-
dinea Ministerului Educaţiei, Culturii 
şi Cercetării. În aceste condiţii, cum ve-
deţi evoluţia procesului de cercetare şi 
inovare din republică?

I. T.: Reforma inițiată prin Legea nr. 190 
din 21.09.2017 pentru modificarea şi com-
pletarea unor acte legislative şi realizată 
în contextul punerii în aplicare a Strategi-
ei privind reforma administrației publice 
pentru anii 2016–2020 a inclus o serie de 
schimbări pentru mai multe structuri din 
diverse domenii de interes public, inclu-
siv din sfera cercetării şi inovării. După 20 
februarie 2018, cele 19 institute de cerce-
tare au fost trecute, conform Codului cu 
privire la ştiință şi inovare nr. 259 din 2004 
(republicat), către noul fondator – Minis-
terul Educației, Culturii şi Cercetării. În 
atare condiții, AŞM, fondată în anul 1961 
în baza mai multor institute de cercetare, 
începând cu anul 2018 a fost lipsită de in-
stitutele de cercetare. Cum poate fi ges-
tionată, dirijată, promovată dezvoltarea 
ştiinței în țară, atunci când forul suprem 
al ştiinței este lipsit de pârghiile de bază 
pentru a efectua cercetarea? Deja azi se 
face resimțit impactul negativ al schimbă-
rilor respective prin plecarea tot mai mul-
tor cercetători peste hotare. Este în conti-
nuă scădere şi numărul tinerilor care vor 
să se dedice ştiinței şi cauza ar consta nu 
doar în salariile neatractive, dar şi în lipsa 
certitudinii referitor la  ziua de mâine.

A trecut printr-o reformă complicată 
însăşi Academia de Ştiințe: cele şase secții 
de ştiințe au fost reorganizate în doar 
trei – Secția ştiințe ale vieții, Secția ştiințe 
exacte şi inginereşti, Secția ştiințe socia-

le, economice, umanistice şi arte. La acest 
capitol avem mari deficiențe organizato-
rice. Doar un singur exemplu: din Secția 
de ştiințe ale vieții fac parte şi specialişti 
în domeniul sănătății, şi specialişti în do-
meniul agriculturii, care urmează să se 
pronunțe asupra nivelului de cercetare 
în aceste domenii, să aprecieze rezultate-
le obținute raportate în cadrul audierilor 
publice. Ar fi rațională, în opinia noastră, 
divizarea acestei secții în două secții, aşa 
precum  a fost şi până la reformă. 

Examinând detaliat mai multe as-
pecte, dar şi ca urmare a rezultatelor 
obținute la elaborarea Raportului privind 
starea ştiinței din Republica Moldova în 
anul 2018, de altfel, o premieră absolu-
tă pentru domeniul vizat, Academia de 
Ştiințe a Moldovei a înaintat un pachet 
de documente către Preşedinție, Parla-
ment şi Guvernul Republicii Moldova în 
vederea promovării unei serii de modifi-
cări la Codul cu privire la ştiință şi ino-
vare din 2004 (republicat). Scopul prin-
cipal constă în readucerea organizațiilor 
din sfera cercetării şi inovării sub egida 
AŞM. Contăm foarte mult pe sprijinul 
autorităților centrale. 

COR.: La alegerea Dvs. în funcţia de 
preşedinte al AȘM aţi propus, în plan 
managerial, o revigorare a instituţiei 
aidoma „furnicilor de foc”. Ce V-a reuşit 
în această perioadă scurtă de timp de 
la 9 aprilie curent încoace?

I. T.: Timpul este o noțiune foarte relati-
vă. Pentru cineva trece foarte repede, alții 
abia aşteaptă să treacă ziua. După mine, 
a fost o perioadă scurtă de la 9 aprilie în-
coace, însă a fost plină de evenimente şi 
activități. În primul rând, cred că a fost în-
cepută cea mai mare acțiune – consolida-
rea comunității ştiințifice. Dezbinarea, nici 
într-un domeniu, mai ales dacă vorbim de 
cercetare, nu poate avea rezultate poziti-
ve. Fortificarea, consolidarea cercetători-
lor din toate instituțiile din țară, promova-
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rea imaginii pozitive a ştiinței şi a Academiei 
de Ştiințe sunt cel mai important lucru. 
Ne-am unit eforturile cu toții, trasând un 
obiectiv esențial pentru dezvoltarea ştiinței 
din țară – readucerea institutelor de cerce-
tare la AŞM. Din aceste motive am şi inițiat 
modificarea Codului cu privire la ştiință şi 
inovare, despre care am menționat ante-
rior. Academia de Ştiințe a elaborat un ra-
port asupra stării ştiinței pe care l-a transmis 
Guvernului. Activitățile realizate de AŞM, la 
fel,  țin de alegerea conducerii, astfel fiind 
formată echipa care s-a angajat în realizarea 
obiectivelor de consolidare a comunității 
ştiințifice şi dezvoltare a ştiinței. Am inițiat 
un dialog deschis cu societatea, cu mediul 
de afaceri. Actualmente, lansăm platforme 
de discuții pentru a căuta soluții la provo-
cările societății. Continuăm seria de prele-
geri ale academicienilor şi personalităților 
notorii. Anul acesta am ajuns la cea de-a 
XIV-a ediție a lecturilor academice dedica-
te Sărbătorii Naționale Limba Noastră cea 
Română. AŞM este deschisă pentru un dia-
log sincer şi constructiv cu societatea civilă, 
administrația publică centrală şi locală etc. 

COR.: Un merit incontestabil al AȘM 
constă în faptul că Republica Moldova 
a devenit prima ţară din CSI şi din Par-
teneriatul Estic, care a reuşit asocierea 
la programele europene. V-am ruga să 
Vă referiţi la câteva proiecte ştiinţifice 
internaţionale de anvergură, la care 
participă savanţii de la Academie.

I. T.: Într-adevăr, Republica Moldova a  
devenit prima țară din CSI şi din Partene-
riatul Estic, care a reuşit asocierea, din ia-
nuarie 2012, la programele europene de 
cercetare şi inovare. Academiei de Ştiințe 
îi revine un rol important în procesul de 
implementare a foii naționale de parcurs 
pentru integrarea Republicii Moldova în 
Spațiul european de cercetare, adoptată 
de Guvern la 7 noiembrie 2018. În Planul 
de implementare pentru anii 2019–2021 
sunt preconizate 18 acțiuni care urmează 

a fi realizate cu suportul şi contribuția AŞM. 
Este dificil de a menționa cele mai repre-

zentative proiecte internaționale, fiecare 
proiect este important şi are contribuții 
substanțiale în dezvoltarea ştiinței din 
Republica Moldova şi internaționalizarea 
ei. Aduc doar câteva exemple de proiecte, 
coordonate de membri titulari şi membri 
corespondenți ai AŞM, personalități noto-
rii atât în țară, cât şi peste hotare.

Proiectul H2020-WIDESPREAD- 05-2017- 
Twinning „SPINTECH” (conducător de pro-
iect acad. Anatolie Sidorenko) are ca scop 
implementarea unei strategii de cercetare 
şi inovare în Republica Moldova, care să 
conducă la creşterea excelenței ştiințifice şi 
capacităților de cercetare în domeniul spin-
tronicii, în special prin dezvoltarea tehnolo-
giilor avansate pentru designul şi produce-
rea valvelor de spin supraconductoare.

Proiectul  H2020-WIDESPREAD- 05-2017- 
Twinning „NanoMedTwin” (2018–2021), 
scopul căruia este de a crea capacități la 
intersecția nanotehnologiilor şi biome-
dicinei, fiind implementat în cadrul unui 
consorțiu internațional prin colaborarea 
Universității Tehnice a Moldovei cu Uni-
versitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemițanu”.

Proiectul H2020-MSCA-RISE „INFINI-
TE-CELL”, destinat dezvoltării cooperării 
internaționale pentru elaborarea unei noi 
generații de celule solare tandem cost-
eficiente în baza filmelor subțiri kesterite/
Si, perioada de implementare fiind 2017–
2021 de către un consorțiu internațional 
din care face parte o echipă de la Insti-
tutul de Fizică Aplicată sub conducerea 
acad. Ernest Aruşanov.

Proiectul H2020-MSCA-RISE „SMARTE-
LECTRODES”, 2018–2022, implementat 
de un consorțiu internațional din care 
face parte o echipă de la Institutul de Fi-
zică Aplicată şi Uzina Topaz sub conduce-
rea dnei dr. Natalia Țînțaru şi m.c. Alexan-
dr Dicusar.
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Programul operațional al Uniunii Eu-
ropene privind dezvoltarea țărilor din Ba-
zinul Mării Negre, MONITOX „Reţea de co-
operare interdisciplinară în bazinul Mării 
Negre pentru monitorizarea comună dura-
bilă a migrației compuşilor toxici în mediu, 
evaluarea stării ecologice şi a impactului 
substanțelor dăunătoare asupra sănătății 
umane, şi prevenirea expunerii populației” 
(director de proiect m.c. Elena Zubcov).  

Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare în Republica Moldova „Sprijin 
pentru dezvoltarea capacității statisticie-
nilor şi a utilizatorilor de date de pe am-
bele maluri ale Nistrului” a fost conceput 
pentru a sprijini dezvoltarea abilităților 
şi îmbunătățirea performanțelor profe-
sionale ale statisticienilor de pe ambele 
maluri ale Nistrului, încurajând dialo-
gul şi parteneriatele între comunitățile 
experților în domeniul datelor.

COR.: Cum se dezvoltă relaţiile cu alte 
instituții similare europene şi interna-
ţionale? Publicațiile noastre ştiințifice 
au vizibilitate internațională?

I. T.: Nu poți fi competitiv într-o țară 
mică şi închisă, îmi reiterez afirmația ex-
pusă cu ceva timp înainte. Poți accesa 
finanțări extrabugetare, te poți dezvolta 
doar dacă eşti deschis spre colaborare şi 
accepți provocările timpului. AŞM are 
deja o tradiție în colaborarea cu instituții 
similare, astfel fiind lansat şi apelul spre 
internaționalizarea ştiinței, promovarea 
imaginii noastre peste hotarele țării. Voi 
sublinia că, la etapa actuală, cercetăto-
rii din Republica Moldova au mai multe 
oportunități de a-şi promova rezultate-
le, inclusiv prin colaborările pe care le 
au stabilite cu institutele de cercetare 
din cadrul academiilor de ştiințe din mai 
multe țări, instituțiile de învățământ su-
perior, colaborarea la nivel de laboratoa-
re de cercetare. Voi enumera doar câte-
va dintre posibilitățile de colaborare cu 
instituțiile similare – realizarea de proiec-

te comune (bilaterale şi internaționale, 
transfrontaliere), stagii de perfecțiune 
sau de participare în cadrul unui proiect 
internațional de cercetare, granturi oferi-
te pentru cercetare sau burse postdocto-
rale, pentru tinerii doctoranzi existând şi 
posibilitatea de a participa la burse Eras-
mus +, DAAD ş. a., realizarea unor şcoli 
de vară/toamnă/iarnă pentru tineri, dar 
şi pentru seniori. 

O altă posibilitate de cooperare se 
referă la participările în cadrul forurilor 
ştiințifice internaționale, la conferințe, 
congrese şi simpozioane organizate peste 
hotare. Aceste întruniri oferă oportunități 
unice de stabilire a unor contacte, de apro-
bare a rezultatelor ştiințifice obținute, de 
extindere a cooperării, deseori, devenind 
baza unor acorduri de colaborare între 
instituții şi accederii în comun la granturi 
internaționale.

Cu certitudine, rezultatele ştiințifice 
sunt cunoscute şi grație valorificării edi-
toriale, publicării în edituri şi reviste 
ştiințifice de prestigiu, în reviste cu factor 
de impact, reviste incluse în baze de date 
prestigioase. Anual, cercetătorii noştri 
publică cca 500 de articole în reviste 
internaționale care se regăsesc în bazele 
de date SCOPUS şi/sau Web of Science.

Totodată, avem publicații ştiințifice în 
reviste naționale, înregistrate în Web of 
Science şi/sau SCOPUS: Surface Engine-
ering and Applied Electrochemistry (SCO-
PUS), Computer Science Journal of Moldova 
(WoS, Emerging Sources Citation Index); 
Chemistry Journal of Moldova (WoS, Mas-
ter Journal List; SCOPUS); Problemele Ener-
geticii Regionale (WoS, Emerging Sources 
Citation Index); Buletinul Academiei de 
Științe a Moldovei. Matematica (SCOPUS); 
Stratum Plus (SCOPUS), Quasigroups and 
Related Systems (SCOPUS).

S-au menținut şi s-au întărit pozițiile 
universităților şi centrelor de cercetare 
din Republica Moldova în clasamentul 
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WEBOMETRICS, care analizează vizibilita-
tea la nivel global şi care se bazează inclu-
siv pe analiza publicațiilor aflate în Acces 
Deschis. Acest clasament este alcătuit din 
peste 9000 de institute de cercetare din 
întreaga lume şi 28000 de universități. 
Două institute de cercetare din Republi-
ca Moldova (Institutul de Fizică Aplicată 
şi Institutul de Matematică şi Informatică 
„V. Andrunachievici”) şi două universități 
(Universitatea de Stat din Moldova şi 
Universitatea Tehnică a Moldovei) ocupă 
poziții prestigioase, situate între primele 
2000 şi, respectiv, 3000 la nivel global.

Sintetizând cele menționate, îmi exprim 
încrederea că instituțiile de cercetare şi 
Academia de Ştiințe a Moldovei vor conti-
nua să performeze în domeniile ştiințifice, 
bazându-se în mare parte pe colaborările 
internaționale pe care le-au stabilit şi pe 
care le vor dezvolta în perspectivă. 

COR.: Care este, în opinia Dvs., per-
spectiva conjugării ştiinţei şi inovaţiei 
cu noile tehnologii. Vă rugăm să Vă re-
feriţi şi la câteva descoperiri ştiinţifice 
de rezonanţă internaţională, precum şi 
nume de academicieni ai AȘM apreciaţi 
la scară globală.

I. T.: Chiar şi în pofida vremurilor di-
ficile, de finanțare modestă, de lipsă a 
condițiilor necesare, savanții noştri vin zi 
de zi în laboratoare pentru a realiza cerce-
tări. Cei care şi-au dedicat viața cercetării 
în laboratoare experimentale, în câmpuri 
şi terenuri agricole, cei care modelează di-
ferite paradigme de dezvoltare în diverse 
domenii ştiu că, de cele mai dese ori, sunt 
necesari ani de zile pentru a obține un re-
zultat bun, un produs verificat şi care ar 
putea fi implementat în sănătate, agricul-
tură, tehnologie etc. 

Astăzi nu mai sunt solicitate cercetări 
unilaterale, cele multidisciplinare ocu-
pând pozițiile de frunte. Mă voi referi la 
câteva exemple relevante care confirmă 
interdisciplinaritatea cercetărilor reali-

zate de savanții autohtoni. De regulă, în 
spatele fiecărei realizări de rezonanță, 
apreciate în țară şi peste hotarele sale, se 
află nu doar un singur om. Sunt echipe 
solide de cercetare, ghidate de un spe-
cialist recunoscut în domeniu. Astfel, în 
anul 2018, la Institutul de Matematică şi 
Informatică „Vladimir Andrunachievici” a 
fost elaborată tehnologia de digitalizare 
şi recunoaştere a patrimoniului istoric şi 
lingvistic, care a fost aplicată la digitali-
zarea patrimoniului românesc tipărit cu 
caractere chirilice în secolele XVII–XX. 
Integral, rezultatele vor contribui la au-
tomatizarea procesului de creare, dezvol-
tare şi valorificare a conţinutului digital, 
parte componentă a Programului „Moldo-
va digitală 2020”. 

Un alt model de asociere a cercetărilor 
matematice cu alte discipline ține de ela-
borarea sistemului informatic Stroke MD 
pentru asistență în prevenirea accidente-
lor vasculare cerebrale, în acest context 
fiind propuse modele matematice pentru 
clusterizarea pacienților cu risc de AVC. 
La fel, a fost realizată implementarea şi 
dezvoltarea sistemului informatic medi-
cal centrat pe pacient, care va îmbunătăți 
procedurile de reacție la punctele de co-
lectare a victimelor în situațiile de dezas-
tru prin implementarea celor mai bune 
practici/protocoale, tehnologiilor de dia-
gnosticare de urgență, metodelor eficien-
te din informatica medicală şi cercetărilor 
a operaționale. 

De altfel, în premieră pentru Republica 
Moldova, în 2018, a fost elaborată si im-
plementată strategia tratamentului acci-
dentului vascular cerebral ischemic (AVC), 
prin METODA NEUROTROMBECTOMIEI –  
metodă revoluționară în evaluarea paci-
entului cu AVC ischemic acut, proiectul fi-
ind coordonat de acad. Stanislav Groppa.

În domeniul medicinei şi ingineriei 
electronice a fost elaborat un dispozi-
tiv pentru hipotermie, care a fost pus în 
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funcțiune la IMSP Institutul de Medicină 
de Urgență în Clinica de Neurologie. Un 
alt dispozitiv pentru fototerapie neuro-
logică trece testările comparative într-un 
centru medical privat, iar alte două sunt 
transmise la IMSP Institutul de Neuro-
logie şi Neurochirurgie pentru efectua-
rea testărilor în Laboratorul Neurologie 
Funcțională şi aprobare clinică. Un dispo-
zitiv pentru fototerapia antimicrobiană pe 
bază de LED trece testările de eficiență  şi 
aprobare clinică în Laboratorul Diagnosti-
că Medicală al IMSP Institutului de Ftizio-
pneumologie „Chiril Draganiuc” şi Catedra 
de microbiologie, virusologie şi imunolo-
gie a Universității de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

Şirul rezultatelor importante, care 
necesită a fi implementate în practică, 
este mult mai mare. Per ansamblu, aces-
te realizări vor contribui considerabil la 
îmbunătățirea sănătății populației, re-
spectiv, la creşterea nivelului bunăstării 
societății, care sunt interdependente. 

La fel, vom menționa şi realizările 
în domeniul socioeconomic, politic şi 
educațional. Astfel, cercetătorii şi-au 
adus contribuția la elaborarea foii de 
parcurs pentru digitalizarea educației, 
la  monitorizarea implementării politi-
cilor în domeniul incluziunii educaţio-
nale şi sociale a tinerilor, care este una 
dintre problemele stringente cu care 
se confruntă societatea contemporană 
şi nu doar la nivelul Republicii Moldo-
va. Subliniem faptul că prin intermediul 
cercetărilor din ultimii ani a fost extinsă 
baza analitico-informațională cu privire 
la dinamica demografică, a fost analizată 
stabilitatea financiară la nivel naţional cu 

identificarea riscurilor ce pot destabiliza 
sistemul; au fost determinate efectele 
participării cetățenilor în procesul decizi-
onal. Desigur, unele cercetări nu pot avea 
rezultate imediate, devenind investiții de 
lungă durată în educație, dezvoltarea şi 
creşterea generației tinere etc.

COR.: Revenind la relaţiile Academi-
ei cu AAP, cum vedeţi perspectiva coo-
perării cu instituția noastră?

I. T.: Sper la continuarea unei colabo-
rări fructuoase între cele două entități 
– Academia de Ştiințe a Moldovei şi Aca-
demia de Administrare Publică. Cred că 
este cazul de a semna un acord de co-
laborare între aceste două instituții, în 
care ar fi stipulate mai multe prevederi. 
Totodată, în perspectivă, şi aici voi rei-
tera unele aserțiuni expuse anterior: ve-
dem cooperarea prin asocierea eforturilor 
ştiințifice şi organizatorice în promovarea 
valorilor naționale autentice, valorificarea 
ştiințifică a rezultatelor obținute, inițierea 
unor proiecte de cercetare într-un dome-
niu foarte important ce ține de pregătirea 
specialiştilor competenți pentru sferele de 
administrare. O idee ar fi şi realizarea unui 
ciclu de prelegeri pe subiectul reformei 
administrației, dar şi perfecționarea prin 
stagii a specialiştilor din cadrul AŞM şi al-
tor instituții, cursuri care ar fi organizate 
de comun acord cu AAP. Sunt sigur că o 
asemenea colaborare va aduce doar bene-
ficii atât specialiştilor din ambele instituții 
antrenate, cât şi partenerilor de activitate, 
societății şi statului per ansamblu. 

COR.: Vă mulțumim.

Interviu realizat de Sergiu VLĂDICĂ
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SUMMARY
In this paper, the main theoretical bases of the notion of participatory democracy are  

approached; the practical ways of making local decisions as a process in the Republic of Mol-
dova are elucidated.

The content of the concept of citizen participation is further investigated, the characteristics 
and benefits of participation, are examined, the main forms and methods of citizen participati-
on and some mechanisms are identified to improve the degree of participation.

Keywords: participatory democracy, citizen participation, decision, processes, mecha-
nisms, degree of attendance, the will of the majority.

REZUMAT
În această lucrare au fost abordate principalele baze teoretice ale noțiunii democraţiei par-

ticipative; au fost elucidate modalitățile practice de luare a deciziilor locale ca proces in Repu-
blica Moldova. 

În continuare a fost investigat conținutul conceptului de participare cetățenească, caracteris-
ticile şi beneficiile de participare au fost examinate principalele forme şi metode de participare a 
cetățenilor, au fost identificate unele mecanisme pentru a îmbunătăți gradul de participare.

Cuvinte-cheie: democraţie participativă, participare cetățenească, decizie, procese, meca-
nisme, grad de participare,voința majorității. 

Implicarea cetăţeanului în procesul de-
cizional contemporan este condiţionată de 
trei priorităţi importante: democraţia, sta-
tul de drept şi societatea civilă, care nu fac 
posibilă participarea cetăţenilor la procesul 
decizional, dar şi depind de nivelul acesteia, 
aflându-se într-o strânsă legătură şi inter-
condiţionare. Legătura acestor condiţii stau 
la baza asigurării juridice corespunzătoare a 
implicării cetăţeanului în procesul decizional.

Pentru majoritatea indivizilor dintr-o so-

cietate ca a noastră democraţia înseamnă 
libertate, posibilitatea de a face ce îţi do-
reşti şi cum doreşti. Ca şi cetăţenii unui stat 
democratic, de multe ori ne-am întrebat ce 
este democraţia? Astfel,  termenul cuvântu-
lui  democraţie este un concept care a apărut 
cu aproximativ două mii patru sute de ani în 
urmă în Grecia Antică, provenind din greces-
cul ,,demos” - popor şi ,,kratien” - a conduce.  
Ar reieşi, prin urmare, că democraţia nu este 
altceva decât guvernarea poporului, prin şi 
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pentru popor (Abraham Lincoln). Or, parado-
xul democraţiei începe chiar de la descifrarea 
sensului acestui termen, astfel încât definirea 
acestui nume pompos  nu este nicidecum 
atât de lejer cum poate să pară [3, p. 368].  

Acest concept era unul politic, astfel încât 
democraţia era însăşi o democraţie politică. 
Însă conceptul acesta de democraţie politică 
a evoluat mult de-a lungul istoriei, regăsindu-
l astăzi într-o formă difuză şi inconsistentă ce 
variază de la stat la stat, în funcţie de nivelul 
economic, condiţiile sociale sau practicile 
politice existente. De aceea, democraţia este 
greu de definit şi identificat în spectrul politic 
contemporan. În general, când vorbeşti de 
democraţie ca regim politic, cetăţenii obişnu-
iţi înţeleg acel sistem politic în care sunt res-
pectate drepturile omului, există alegeri libere 
universale şi alternanţa la putere. Dar, atât te-
oretic cât şi practic, lucrurile diferă în realitate 
de la stat la stat, nivel economic, condiţii so-
ciale etc. Democraţia poate fi definită gene-
ric ca referindu-se la cârmuirea populară sau 
la suveranitatea populară, la guvernământul 
reprezentativ sau la o guvernare participativă 
directă, sau chiar la guvernământul de tip re-
publican sau constituţional, altfel spus la gu-
vernământul conform legii. 

Bineînţeles, sensul conceptului de de-
mocraţie a suferit numeroase schimbări, 
căpătând diferite forme pe parcursul is-
toriei, dar esenţa conceptului a rămas ne-
schimbată. În diferitele sale forme, putem 
observa democraţia cu aspectele sale teo-
retice aşa cum le găsim în modelul clasic 
atenian, în ideile lui Rousseau sau ale lui 
Marx, sau putem observa democraţia aşa 
cum este ea prezentă în variantele con-
temporane la Schumpeter, la Dahl, la Ha-
yek sau Sartori. De menţionat că la ultimii 
autori intervine şi influenţează puternic 
gândirea politică de tip liberal, teoria de-
mocraţiei căpătând, astfel, o serie de impli-
caţii majore. 

Dar să revenim la ceea ce ne interesea-
ză şi să explicăm succint aceste forme şi as-

pecte ale democraţiei aşa cum au fost ele 
de-a lungul timpului. Trăsătura esenţială a 
democraţiei ateniene a fost dată de parti-
ciparea nemijlocită a cetăţenilor în cadrul 
procesului decizional necesar gestionării 
problemelor existente în comunitate. 

Democraţia este un fenomen complex, 
a cărui analiză a provocat  neîncetat, de-a 
lungul timpului, filozofii, care au încercat  
propunerea de modele ideale de democra-
ţie, istoricii, care îi analizează dezvoltarea, 
ascensiunea sau declinul,  politologii care 
încearcă să ofere răspunsuri şi explicaţii em-
pirice referitor la fundamentele afirmării, 
funcţionării, menţinerii sau răspândirii fe-
nomenului democraţiei. DEX-ul conține  şi 
o definiţie a acestui concept care confirmă 
pe jumătate ceea ce unii oamenii ai socie-
tăţii de astăzi consideră. Analizând materia 
din domeniu, am ajuns la o difiniție a demo-
craţiei, potrivit căreia democraţia reprezintă 
acea formă de organizare şi conducere poli-
tică a societăţii care proclama suveranitatea 
poporului. Autorul  Călin Vîrsac, în lucrarea 
sa [12], de asemenea menţionează că de-
mocraţia este o formă de organizare şi con-
ducere politică a societăţii de către cei care 
deţin puterea prin consultarea cetăţenilor, 
ținând cont de voinţa acestora, de interese-
le şi aspiraţiile de progres ale ţării. Ca formă 
de organizare şi de conducere politică a so-
cietăţii, democraţia presupune două părţi: 
conducători şi conduşi în baza unor alegeri 
libere. Experienţa istorică evidenţiază fap-
tul că democraţia, conducătorii, deţinătorii 
puterii politice, indiferent de apartenenţa 
lor de grupul social, trebuie să reprezinte 
voința majorităţii poporului [6, p. 122]. Pu-
tem menţiona ca democraţia mai reprezintă 
acea metodă de conducere a unui colectiv, 
care asigură participarea tuturor membri-
lor la luarea deciziilor importante. Astfel, 
în opinia noastră, democraţia este posibili-
tatea cetăţenilor de a-şi exercita drepturile 
şi libertăţile şi de a participa direct la viaţa 
politică. Ca regim politic, democraţia se ba-
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zează pe participarea directă a cetăţenilor 
sau prin reprezentanţii poporului la viaţa 
politică. 

Conform teoriei clasice, democrația este 
o formă de organizare şi de conducere stata-
lă în care puterea aparține poporului, aceas-
ta putând fi exprimată în mod indirect (prin 
reprezentanți) sau în mod direct de către 
cetățeni. Astfel, identificăm o democrație re-
prezentativă care este o formă limitată prin 
aceea că participarea populară la guvernare 
este periodică şi de scurtă durată, fiind re-
strânsă la scrutinele electorale, reprezenta-
rea fiind exprimată prin noțiunea de man-
dat electoral. În acelaşi timp, democrația 
participativă are la bază principiul partici-
pării directe şi continue a cetățenilor la actul 
de guvernare, printre manifestările acestui 
tip de democrație regăsindu-se consultarea 
cetățenilor în procesul de luare a deciziilor 
la nivel central şi local. Acest tip de demo-
craţie a fost folosit cu precădere în Grecia 
antică, unde cetățenii se adunau în Agora 
şi acolo luau toți, împreună, deciziile referi-
toare la statul lor. O condiție de bază a aces-
tui tip de democrație, cea directă, era că fie-
care cetățean avea dreptul de a vorbi liber, 
astfel asigurându-se că fiecare îşi face păre-
rea auzită şi că toate opiniile şi doleanțele 
cetățenilor erau luate în considerare înainte 
de a se proceda la vot.

Este de menţionat faptul că, încă la 
sfârşitul sec. al XX-lea, simpla delegare a 
prerogativelor de putere prin intermediul 
sistemului electiv a încetat să mai satisfacă 
cetăţenii din numeroase state democratice. 
Ridicarea nivelului de educaţie şi instruire a 
populaţiei a devenit unul din factorii care 
au condiţionat producerea unor astfel de 
transformări. Pe de altă parte, dezamăgi-
rea în politica promovată de către guverne, 
sporirea nemulţumirii asociată cu posibi-
litatea limitată de a influenţa direct activi-
tatea autorităţilor puterii au devenit unele 
din principalele cauze ale mişcărilor din anii ‚
60-’70, aceasta exprimându-se şi prin redu-

cerea participării cetăţenilor la scrutinele 
electorale. Un alt efect al situaţiei create a 
constat în opţiunea colectivităţilor locale la 
autonomie şi autodeterminare, manifestată 
prin descentralizarea administraţiei publice 
în unele state din Europa, precum Franţa şi 
Spania. În aceste împrejurări a început să se 
dezvolte un nou sistem de relaţii între ce-
tăţeni şi reprezentanţii aleşi ai acestora, fi-
ind denumit democraţie participativă. Deci 
putem menţiona ca această nouă formă a 
democraţiei s-a manifestat ca un răspuns la 
imperfecţiunea sistemului existent al repre-
zentării şi la caracterul irealizabil al demo-
craţiei directe în cadrul statelor contempo-
rane. Democraţia participativă nu poate fi 
confundată cu democraţia directă, întrucât 
coordonarea politicii promovate nu presu-
pune transmiterea prerogativelor cetăţe-
nilor delegate persoanelor alese. Atrăgând 
oamenii spre participare, reprezentanţii pu-
terii îşi asumă obligaţia de a elabora soluţii 
în corespundere cu părerile şi doleanţele 
cetăţenilor. De obicei, ei îşi rezervă rolul de 
arbitru în procesul de luare a deciziilor, cu 
excepţia deciziilor adoptate prin referen-
dum.

Astfel, participarea reprezintă un scop 
distinct, dar este importantă şi prin sine 
însăşi, întrucât dreptul de a participa la 
procesele sociale este de facto recunoscut 
de către comunitatea internaţională ca un 
drept fundamental al omului [7, p. 19-22]. 
Participarea cetăţenilor la procesul decizio-
nal este importantă şi prin aceea că repre-
zintă un instrument cu ajutorul căruia pot fi 
realizate şi alte scopuri vitale. Or, participa-
rea contribuie la dezvoltarea democraţiei, 
la consolidarea capitalului social, la sporirea 
eficienţei, egalităţii şi echităţii sociale. Con-
form unor analize s-a stabilit că democrația 
participativă are ca scop egalitatea şanselor 
la vot, libertatea cetăţenilor şi stimularea 
cetățenilor de a participa activ la deciziile 
politice. Cu cât participarea cetățenilor este 
mai mare, cu atât democraţia este mai pu-
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ternică, pentru aceasta este nevoie de in-
formarea cetăţenilor despre drepturile de 
care ei pot beneficia şi despre instituţiile la 
care pot apela atunci când li se încalcă un 
drept. Pentru o funcționare mai bună a de-
mocraţiei participative cetăţenii ar trebui 
să se implice din ce în ce mai mult la luarea 
deciziilor politice, să urmărească activitatea 
aleşilor lor  pentru a se asigura că cei aleşi 
îi reprezintă aşa cum îşi doresc. Nu este su-
ficientă participarea cetăţenilor doar din 4 
în 4 ani atunci când  sunt chemaţi la urne 
pentru alegerile locale  de a desemna pri-
mari, consilieri locali, deputaţi în parlament, 
preşedintele ţării. 

Putem menţiona că democraţia partici-
pativă nu produce în mod automat benefi-
cii şi nu aduce avantaje şi bunăstare, ci este 
prezentă şi benefică în anumite condiţii, 
respectiv atunci când cetăţenii şi grupurile 
organizate ale societăţii civile devin partici-
panţi activi, chiar pro-activi, prin: implicare, 
ceea ce înseamnă că îşi utilizează dreptul 
de participare la viaţă socială şi politică, 
făcându-şi auzită vocea în dezbateri publi-
ce; răspundere şi exigenţă în modul în care 
îi percep pe cei aleşi ca fiind responsabili de 
acţiunile lor  în faţa cetăţenilor, exercitând 
mecanisme legale de monitorizare pentru 
tragerea lor la răspundere, în faţa celor care 
i-au mandatat; toleranţă prin recunoaşterea 
drepturilor minorităţii şi principiul egalităţii 
de şanse a tuturor cetăţenilor. Democraţia 
participativă face referire la mecanismele 
prin care luarea deciziilor cu privire la afa-
cerile publice se face prin implicarea cetăţe-
nilor. O sugestie sau o reclamaţie venită din 
partea unui cetăţean poate fi acceptată sau 
respinsă, dar nu trebuie să fie ignorată de 
către autorităţile locale. Aşadar, democraţia 
participativă include: participarea cetăţe-
nească la procesul de luare a deciziilor pu-
blice; participarea cetăţeanului la adminis-
trarea banului public; consultarea publică a 
societății civile, în ansamblul ei.

Pentru a putea vorbi despre o demo-

craţie participativă eficientă, principiile 
informării, consultării şi ale transparenţei 
luării deciziilor sunt condiţii sine-qua-non. 
Pentru economie, lipsa de transparenţă sau 
transparenţa pur formală, se traduc într-un 
mediu ostil, imprevizibil în existenţa unei 
concurențe neloiale şi în incapacitatea sis-
temului de a evolua. Pentru societatea civilă 
şi cetăţean acestea sunt sinonime cu pier-
derea încrederii cetăţenilor în reprezentan-
ţii lor, delegitimarea instituţiilor şi, în cele 
din urmă, neimplicarea cetăţeanului.

Dialogul dintre cetăţeni şi reprezentanţii 
locali aleşi este esenţial în cadrul democra-
ţiei locale, deoarece consolidează legitimi-
tatea instituţiilor democratice locale şi efi-
cienţa măsurilor lor. Respectând principiul 
subsidiarităţii, autorităţile locale au şi trebu-
ie să-şi asume un rol de conducere în sensul 
promovării participării cetățeneşti în con-
textul în care succesul oricărei politici de 
participare democratică locala depinde de 
angajamentul autorităţilor. Pentru a imple-
menta şi dezvolta conceptul de democraţie 
participativă, autorităţile locale trebuie să 
pună în practică următoarele principii: să 
garanteze accesul cetăţenilor la informa-
ţii de interes public, informaţii cu privire la 
diferite chestiuni de interes pentru comuni-
tatea locala; să caute noi modalităţi de con-
solidare a spiritului civic şi de promovare a 
culturii participării democratice; să dezvol-
te conştientizarea sentimentului de aparte-
nenţă la orice comunitate şi să-i încurajeze 
pe cetăţeni să-şi accepte responsabilitatea 
de a contribui la viaţa comunităţilor lor; să 
acorde importanţă majoră comunicării din-
tre autorităţile locale şi cetăţeni, să analizeze 
cu atenţie solicitările şi aşteptările acestora 
pentru a putea reacţiona corespunzător la 
nevoile pe care le exprimă cetăţenii; să re-
cunoască şi să consolideze rolul asociaţiilor 
şi grupurilor de cetăţeni ca parteneri-che-
ie în dezvoltarea şi susţinerea unei culturi 
a participării, ca forţă motrice în aplicarea 
practică a participării democratice; să intro-
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ducă o mai mare transparenţă în maniera în 
care funcţionează instituţiile şi autorităţile 
locale, având în vedere: asigurarea naturii 
publice a procesului local de luare de deci-
zii;  publicarea agendelor consiliului local, 
deschiderea reuniunilor consiliului local şi 
ale comitetelor sale pentru public, sesiuni 
de întrebări şi răspunsuri, transmisiunea şe-
dinţelor şi publicarea deciziilor; asigurarea 
şi facilitarea accesului oricărui cetăţean la 
informaţii privind chestiunile locale - înfiin-
ţarea de birouri de informaţii, de centre de 
documentare, de baze de date publice, uti-
lizarea tehnologiei informaţiei, simplificarea 
formalităţilor administrative şi reducerea 
costului de obținere a duplicatelor după 
anumite documente etc.

Participarea cetățenilor se află la baza 
ideii de democraţie, iar cetăţenii angajaţi 
în sensul valorilor democratice, care-şi res-
pectă îndatoririle civice şi care se implică în 
activitatea comunităţii reprezintă motorul 
oricărui sistem democratic. În concluzie,  
participarea cetăţenilor la viaţa publică lo-
cală este un element esenţial al administra-
ţiei locale eficiente şi democratice, iar de-
mocraţia participativă reprezintă o legătură 
duală între cetăţeni şi autoritatea locală. De 
asemenea, trebuie de precizat că esenţa 
democraţiei presupune un sistem de gu-
vernare cu şi pentru oameni. Aceste cuvin-
te sunt la fel de adevărate şi actuale acum 
ca şi atunci când au fost rostite pentru pri-
ma dată în anul 1863 de către preşedintele 
american, Abraham Lincoln. Evident, acest 
concept al democraţiei este valabil şi pen-
tru  Republica Moldova [6, p. 719], la fel ca 
şi pentru Statele Unite ale Americii, Franţa, 
Anglia sau pentru orice altă democraţie 
contemporană.

Luarea deciziilor constituie o parte in-
tegrantă a activităţii omului, precum şi a 
instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor. 
Deciziile sunt luate pe moment sau după 
gândire şi cumpănire, sau, într-un fel inter-
mediar între aceste două extreme. Aşadar, 

Dicţionarul Explicativ al Limbii Române dă 
definiţia noţiunii de decizie care vine din 
franceză „decision”, latină „decisio” ca fiind 
1) hotărâre luată în urma examinării unei 
probleme, a unei situaţii etc.; soluţie adop-
tată (dintre mai multe posibile); rezoluţie; 
hotărâre luată de un organ de jurisdicţie; 
2) calitatea de a fi ferm, hotărât [3, p. 266]. 
Decizia constituie forma sintetică a actului 
de conducere. Orice decizie presupune o 
selecţie conştientă din mai multe variante 
de acţiune şi, în acelaşi timp, o orientare că-
tre unul sau mai multe scopuri.  În literatura 
de specialitate, decizia este definită ca un 
act esenţial al conducerii pentru rezolvarea 
unei probleme date, care se înfăptuieşte 
prin alegerea conştientă, din mai multe va-
riante de acţiune posibile, a aceleia ce per-
mite utilizarea raţională a resurselor umane, 
materiale, financiare şi informaţionale în ve-
derea realizării scopului propus, cu cea mai 
ridicată eficienţă economico-socială [13, p. 
52].  Decizia este un act social, deliberat, al 
unei persoane sau al unui grup de persoa-
ne, prin care se stabilesc scopul şi obiecti-
vele unei acţiuni, direcţiile şi modalităţile 
de realizare a acesteia, toate determinate 
în funcţie de o anumită necesitate, pe baza 
unui proces de informare, reflecţie şi evalu-
are a mijloacelor şi a consecinţelor desfăşu-
rării acţiunii respective. 

Decizia administrativă reprezintă ele-
mentul central al activităţii desfăşurate de 
structurile administraţiei publice pentru 
realizarea sarcinilor de conducere şi organi-
zare. La toate nivelurile, activitatea adminis-
traţiei publice se realizează în temeiul unor 
decizii, care este un proces de schimbare a 
realităţii, a resurselor naturale, financiare şi 
umane de care dispune unitatea, de alegeri 
raţionale dintre alternative [8, p. 36]. Decizia 
administrativă este o manifestare de voin-
ţă a administraţiei, premergătoare acţiunii, 
prin care aceasta optează pentru o soluţie, 
în vederea realizării unei finalităţi.

 Deciziile autorităţilor publice locale con-
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stituie mecanismul principal de realizare a 
sarcinilor administraţiei publice locale. De 
regulă, performanţele autorităţilor publice 
locale sunt apreciate după rezultatele deci-
ziilor adoptate [8, p. 36]. Luarea deciziilor se 
bazează, de regulă, pe un proces de gândire 
deseori asociat cu înţelepciunea şi cu solu-
ţionarea problemelor. Astfel, soluţionarea 
problemelor reprezintă doar o jumătate 
din dezideratul unei administraţii publice 
locale. Autorităţile administraţiei publice 
locale trebuie să studieze şi oportunităţile 
care apar pentru comunitate. Trebuie ana-
lizate atât situaţia existentă, cât şi viziunile 
asupra viitorului comunităţii. Deciziile tre-
buie luate cu scopul soluţionării vechilor 
probleme, având în vedere şi rezolvările noi, 
inventive şi originale. Deciziile bune, adică 
corecte, justificate, logice, lucide, raţionale 
şi responsabile, îmbunătăţesc rezultatele 
administraţiei publice locale în realizarea 
eficientă a programelor locale şi asigura-
rea cu servicii publice şi creează populaţiei 
o imagine pozitivă a activităţii autorităţilor 
publice locale. Deciziile rele au drept conse-
cinţă mărirea costurilor financiare, scăderea 
calităţii programelor şi serviciilor publice 
locale, degradarea sistemului, a cărui func-
ţionare are ca scop principal existenţial sa-
tisfacerea cerinţelor, nevoilor şi intereselor 
privind îmbunătăţirea calităţii vieţii cetă-
ţenilor şi creşterea neîncrederii populaţiei 
în aleşii locali, în principiile şi conceptele 
democratice ale autonomiei locale. Decizia 
administrativă reprezintă o manifestare de 
voinţă a persoanei administrative, premer-
gătoare acţiunii, prin care aceasta optează 
pentru o soluţie în vederea realizării unei 
finalităţi.  Decizia administrativă este un 
proces complex de alegere a unei variante 
decizionale din mai multe posibile în vede-
rea realizării unui obiectiv al administraţiei 
publice şi care influenţează activitatea a, cel 
puţin, unei alte persoane din sistem, a siste-
mului administrativ în ansamblul său sau a 
societăţii, în general [8, p. 37].

Caracteristici fundamentale ale deci-
ziei administrative. Decizia, componenta 
primară a sistemului decizional, constituie 
un element esenţial al managementului, fi-
ind instrumentul său specific de exprimare. 
În fond, nivelul calitativ al conducerii unei 
organizaţii se manifestă prin deciziile ela-
borate şi aplicate. Decizia de conducere re-
prezintă procesul de alegere a unei linii de 
acţiune în scopul realizării unor obiective, 
prin a cărei aplicare se influenţează activi-
tatea a, cel puţin, unei alte persoane decât 
decidentul.

Conceptele prezentate relevă faptul că o 
decizie trebuie să cuprindă, cel puţin, patru 
elemente esenţiale: factorii cu impact asu-
pra alegerii unei anumite soluţii; selecţia 
uneia din, cel puţin, două variante de acţi-
une; existenţa unuia sau mai multor obiec-
tive de realizat; prezenţa unuia sau mai 
multor decidenţi [13, p. 55]. Din analiza con-
ţinutului deciziei se ajunge la concluzia că 
ea rezultă din raportul care se stabileşte în-
tre înţelegere şi voinţă. În acest context, pot  
fi menționate alte elemente ale deciziei:

a) Înţelegerea. Ansamblul operaţiunilor 
gândirii de a concepe, a judeca şi a raţiona 
alcătuiesc facultatea de a înţelege. Înţelege-
rea ţine seama de toate fenomenele umane, 
raţionale sau neraţionale. Pentru a fi utiliza-
tă ca element al deciziei, înţelegerea urmea-
ză a se realiza după anumite procedee ce 
pot fi grupate în cadrul general al discuţiilor 
sau deliberării;

b) Voinţa. Oricât de profundă ar fi analiza 
şi claritatea expunerii, privind obiectivele 
de realizat şi resursele de care dispune in-
stituţia administrativă pentru îndeplinirea 
acestor sarcini, mai este necesar ca funcţi-
onarul administrativ să se hotărască a acţio-
na într-o anumită direcţie. Această hotărâre 
este expresia voinţei. Afirmarea unei tendin-
ţe cu care se identifică acel care decide este 
aceea a voinţei. Ea reprezintă impulsul care 
determină pe om să acţioneze, făcându-l 
să treacă de la aptitudinea de a acţiona la 
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acţiune. Efectul voinţei constă în utilizarea 
anumitor resurse ale instituţiei administra-
tive pentru atingerea  obiectivelor urmărite. 
De aceea, voinţa este un element al deciziei. 
Concretizată în deriziuni administrative, vo-
inţa devine obligatorie;

c) Contopirea înţelegerii  cu voinţa. Fuziu-
nea înţelegerii şi a voinţei, pentru alcătuirea 
deciziei se realizează printr-o confruntare 
raţională, logică, metodică [2, p. 436-437]. 
Merită atenție trăsăturile caracteristice ale 
deciziei specificate de autorul Oroveanu, 
care pune accentul pe astfel de trăsături ca: 
colegialitatea, coerenţa, autoritatea, forme-
le deciziilor şi influenţa factorilor juridici şi 
temporali. Cu toate că fiecare în parte din 
aceste trăsături caracteristice se regăsesc şi 
la alte categorii de  acte juridice, prin întru-
nirea lor obţinem caracterele specifice ale 
deciziei administrative, deosebite de acelea 
ale altor acte din dreptul public şi privat. 

1. Colegialitatea. După criteriul formal, 
acela al organului de la care emană activi-
tatea, decizia este opera semnatarului ei. În 
realitate, chiar în cazul în care decizia admi-
nistrativă este adoptată de un organ uni-
personal, ea are un caracter colegial, fiind 
rezultatul unui proces complex în care in-
tervin numeroşi funcţionari. Administraţia 
lucrează în colectiv, tocmai pentru că orice 
decizie cere o cooperare a  compartimente-
lor acesteia pentru a evita eventualele dez-
acorduri şi contradicţii. Ea utilizează activi-
tatea în colectiv, în considerarea interesului 
general, deoarece o asemenea metodă ga-
rantează că multiplele forme ale acestuia 
au fost avute în vedere şi niciuna nu a fost 
omisă. În acelaşi timp, colegialitatea asigu-
ră impersonalitatea, anonimatul necesar al 
acţiunii administrative. Dar în sistemul cole-
gial, individualizarea răspunderii devine di-
ficilă, iar orice culpă în administrare devine 
culpa instituţiei în ansamblul său. 

2. Coerenţa. Ca orice manifestare de vo-
inţă a unei fiinţe raţionale, decizia adminis-
trativă se caracterizează prin coerenţă. Ea se 

întemeiază pe deciziile anterioare, satisface 
cerinţele sociale actuale şi conduce ineluc-
tabil la alte decizii în viitor. Astfel, decizia ad-
ministrativă constituie legătura între trecut, 
prezent şi viitor a unei politici a cărei unitate 
şt continuitate o asigură administraţia. Coe-
renţa activităţilor în administraţie se situea-
ză la un înalt nivel calitativ, pentru a răspun-
de exigenţelor tot mai mari ale interesului 
general. 

3. Autoritatea. Decizia administrativă nu 
se poate separa de relaţia de autoritate care 
permite superiorului ierarhic, în caz de dez-
acord, să impună conduita subordonaţilor. 
Autoritatea constă în competenţa de a emi-
te decizii ce vor servi drept călăuză la elabo-
rarea altor decizii. 

4. Formele deciziilor. Respectarea forme-
lor la emiterea deciziilor administrative con-
stituie o regulă fundamentală în activitatea 
administraţiei. În general, decizia adminis-
trativă trebuie să fie scrisă, datată, semnată, 
înregistrată şi, dacă are caracter normativ şi 
produce efecte juridice în exterior, urmează 
să fie adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin 
publicare. Numeroase state au adunat re-
gulile privind asemenea forme în coduri de 
procedură administrativă.

5. Influenţa factorului juridic. Luarea în 
considerare a factorului juridic se impune 
administraţiei, deoarece aceasta realizează, 
în principal, o activitate juridică. Cele mai 
importante decizii administrative iau anu-
mite forme, în acte juridice. Însemnătatea 
factorului juridic în administraţie rezultă şi 
din faptul că dreptul delimitează competen-
ţele instituţiilor administrative şi precizează 
condiţiile în care acestea trebuie să acţio-
neze. Cunoaşterea dreptului este esenţială, 
pentru ca decizia să îndeplinească anumite 
forme. 

6. Influenţa factorului temporal. Timpul 
este un factor al deciziei şi exprimă dina-
mica acesteia. Pentru  administraţie, timpul 
reprezintă intervalul conştient dirijat între 
primirea sarcinilor şi executarea lor, între 
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solicitările administraţiilor şi satisfacerea lor.
Nu pot fi trecute cu vederea trăsăturile 

actului administrativ:
a) actul administrativ este un act juridic, 

deoarece produce efecte juridice, adică dă 
naştere, modifică sau stinge anumite drep-
turi şi obligaţii. De aici consecinţa că actele 
administrative, ca specie a actelor juridice, 
sunt întotdeauna licite; 

b) actul administrativ este o manifesta-
re unilaterală de voinţă de putere. Manifes-
tarea unilaterală de voinţă nu este în toate 
cazurile clar conturată. Astfel, actele emise 
la cererea celor interesaţi sunt, de aseme-
nea, acte administrative care îi învestesc 
pe beneficiari cu drepturi şi obligaţii prevă-
zute de lege din momentul emiterii lor. În 
acest caz este, de asemenea, determinantă 
voinţa unilaterală a autorităţii publice, care 
poate satisface (prin emiterea actului ad-
ministrativ) sau refuza cererea;

c) actul administrativ este forma princi-
pală de activitate a organelor administraţiei 
publice. Obiectul actului administrativ con-
stă în executarea legii. Voinţa unilaterală a 
organelor administraţiei publice se mani-
festă în baza şi în executarea legii;

d) actul administrativ este obligatoriu 
spre îndeplinire şi respectare atât de per-
soanele fizice şi juridice cărora le este adre-
sat, cât şi de organul emitent. Această obli-
gativitate a actului administrativ derivă din 
faptul că el este dat pe baza şi în executarea 
legii şi din această cauză se bucură de pre-
zumţia de legalitate; 

e) actele administrative au o putere ju-
ridică inferioară legii, fiind, la rândul lor, 
aranjate într-o scară ierarhică de subordo-
nare unul faţă de altul. Fiind emise pe baza 
şi în executarea legii, actele administrative 
nu pot conţine dispoziţii contrare legilor, nu 
pot modifica sau interpreta legea; 

f ) actul administrativ este, de regulă, 
executoriu imediat după ce a intrat în vi-
goare, fără nicio formalitate, fără a fi nece-
sară întocmirea unor activităţi ulterioare.

Pentru a conduce la realizarea obiective-
lor stabilite, deciziile administrative trebuie 
să îndeplinească o serie de criterii, dintre 
care cele mai importante sunt considerate 
următoarele:

- fundamentarea ştiinţifică, juridică şi 
socială. Fundamentarea ştiinţifică a decizi-
ilor din sectorul public asigură înlăturarea 
practicismului, rutinei, întâmplării, impro-
vizaţiei, subiectivismului şi constituie mo-
mentul esenţial al acesteia. Procesul com-
plex de fundamentare a deciziilor constă în 
prelucrarea informaţiilor în scopul furnizării 
decidentului a elementelor necesare luării 
hotărârii. Se impune ca orice hotărâre să fie 
luată în conformitate cu cerinţele generale 
ale cetăţenilor, ale legislaţiei în vigoare şi să 
fie create toate condiţiile în vederea trans-
punerii în practică. Fundamentarea juridică 
a deciziilor din sectorul public este o condi-
ţie necesară pentru aplicarea ei; 

- legalitatea deciziei. Adoptarea deciziei 
trebuie făcuta doar de către persoane care 
sunt învestite cu drept legal şi împuternicire 
în acest sens;

- integrarea în ansamblul deciziilor ad-
ministrative adoptate anterior. Luarea în 
consideraţie a conţinutului deciziilor sau dis-
poziţiilor deja aprobate pentru a preveni con-
trapunerile sau, dimpotrivă, divergenţele;

- caracter realist. Soluţionarea unei pro-
bleme prin fundamentarea unei decizii ad-
ministrative care implică examinarea pre-
alabilă a situaţiei, pornind de la specificul 
comunităţii respective;

- completitudinea deciziei. Decizia tre-
buie sa cuprindă toate elementele necesare 
înţelegerii corecte şi implementării acesteia;

- oportunitatea deciziei. Decizia admi-
nistrativă trebuie să contribuie pe deplin la 
realizarea scopului pentru care a fost emisă. 
Astfel, organul emitent trebuie să sesizeze 
momentul potrivit pentru adoptarea decizi-
ei administrative. Este de preferat o decizie 
bună luată în timp util unei decizii foarte 
bune luate cu întârziere; 
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- eficienţa deciziei. Se urmăreşte obţine-
rea unui efect cât mai bun pentru un anu-
mit efort; 

- să fie pragmatică şi simplă. Orice deci-
zie administrativă trebuie să aibă o utilita-
te practică. Pentru aceasta este necesară o 
evaluare complexă şi completă a situaţiilor 
economico-sociale din unitatea administra-
tiv-teritorială, care să ţină seama de proble-
mele specifice locale, corelate cu cele naţio-
nale. Actele normative cu impact pe întreg 
teritoriul ţării vor relaţiona obiectivele ge-
nerale ale macrosistemului cu cele specifice 
ale microsistemului administrativ;

- să aibă caracter sistematic. Decizia ad-
ministrativă va fi integrată în sistemul decizi-
ilor administrative adoptate anterior. În felul 
acesta, dispar supraputerile şi contradicţiile 
dintre diferite decizii. Caracterul sistematic 
asigură coerenţa deciziei administrative. Fi-
ind întemeiate pe deciziile anterioare şi pe 
cerinţele sociale actuale, decizia administra-
tivă constituie legătura dintre trecut, prezent 
şi viitor a politicii administrative;

- să fie rezultatul echipei manageriale şi 
să stimuleze iniţiativa cetăţenilor. Manage-
mentul modern determină lucrul în echipă, 
în care liderul (primarul) are rol catalizator. 
În cadrul administraţiei publice, echipa tre-
buie să atragă şi cetăţeni în fundamentarea 
şi elaborarea deciziilor din sectorul public. 
Deciziile de grup sunt mai bine înţelese de 
oameni, iar acceptarea acestora este mai 
mare atunci când aceştia participă la luarea 
deciziilor; 

- coordonarea deciziei. Astfel se asigură 
ca deciziile privind diferite departamente 
ale organizaţiei să fie compatibile între ele 
şi să conducă la realizarea obiectivului de 
ansamblu al întreprinderii [8, p. 38]. 

Deciziile pot fi întotdeauna evaluate 
în sens relativ — se poate determina dacă 
sunt corecte, dat fiind obiectivul spre care 
sunt îndreptate [9, p. 45]. 

Condiţiile elaborării deciziilor. Litera-
tura de specialitate conține diferite păreri 

referitor la condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească geneza unei decizii. Astfel, 
după părerea unor autori, pot fi accentuate 
următoarele condiții: 

- decizia administrativă are ca obiect rea-
lizarea voinţei politice a corpului social dat, 
aşa cum este ea determinată de către deci-
zia organelor puterii politice; 

- decizia administrativă e bazată pe alege-
rile obiectivelor şi a mijloacelor administrati-
ve. În orice decizie trebuie să fie reunite con-
diţiile necesare de înţelegere şi de exercitare 
a voinţei. Cât priveşte alte condiţii specifice 
acestui fel de decizie, ele se exprimă printr-o 
dualitate: legalitate şi oportunitate;

- măsura în care poate exista posibilita-
tea unei alegeri în care să intervină adminis-
traţia; acolo unde legea impune puterii poli-
tice alegerea căii spre administraţie, această 
cale trebuie urmată, iar acolo unde lipseşte 
aprecierea oportunităţii nu poate fi vorba 
de decizie administrativă, ci de execuţie;

- alegerea se face în planul mijloacelor şi 
instrumentelor de înfăptuire a obiectivelor 
deciziei administrative;

- amploarea alegerii poate varia în mod 
considerabil între doi poli care sunt: lipsa 
posibilităţii de a alege, în acest caz nemaie-
xistând decizie şi puterea arbitrară a alege-
rii, în care nu mai există normă legală care 
să guverneze acţiunea administrativă şi, ca 
atare, nici legalitatea.

Alţi autori  evidențiază alte condiții de 
luare a deciziilor:

- alegerea între mai multe variante de 
acţiuni posibile. Administraţia publică are 
o relativă autonomie pentru a-şi realiza efi-
cient misiunile, astfel încât în cadrul stabilit 
de normele legale, efectuează o alegere în-
tre mai multe soluţii de acţiune; 

- alegerea trebuie să fie conştientă, pre-
cedată de o deliberare. Un simplu gest in-
stinctiv nu constituie o decizie;

- alegerea urmează a fi orientată spre 
unul sau mai multe scopuri, determinate 
raţional;



Administrarea publică: teorie și practică 29

- alegerea trebuie să conducă la acţiune. 
Decizia administrativă determină acţiunea 
propriu-zisă, care este indispensabilă pentru 
a concretiza voinţa administraţiei [8, p. 38]. 

Acţiunea administraţiei este în funcţie 
de doi factori: 

a) determinarea de către voinţa organe-
lor politice a acestor scopuri care vor fi ridi-
cate la nivelul interesului general; 

b) puterea sa de a pătrunde acţiunea for-
ţelor sociale, mobilurile lor, tendinţele lor, 
aspiraţiile lor.

Categoriile de decizii administrative.  
În literatura de specialitate sunt întâlnite 
mai multe criterii de clasificare a deciziilor 
administrative. Prezintă interes clasificarea 
propusă de autorul Trăilescu A. în acte ad-
ministrative de autoritate şi acte adminis-
trative de gestiune.

Actele administrative de autoritate sunt 
manifestări unilaterale de voinţă ale autorităţi-
lor administraţiei publice făcute în scopul de a 
produce efecte juridice, în temeiul puterii pu-
blice. Actele administrative de autoritate pot 
fi clasificate după următoarele criterii: după 
întinderea efectelor juridice pe care le produc, 
actele administrative de autoritate se clasifică 
în acte administrative normative şi acte admi-
nistrative individuale [10, p. 197-198]. 

Actele administrative de gestiune sunt 
acele acte juridice pe care autorităţile ad-
ministraţiei publice le încheie cu diverse 
persoane fizice sau juridice, prin acordul de 
voinţă al părţilor, în regim de drept public 
sau de drept privat, pentru administrarea 
domeniului public şi privat şi organizarea 
de servicii publice în vederea satisfacerii 
unor interese generale.

Actele administrative de gestiune se îm-
part în: acte de gestiune publică pe care ad-
ministraţia le încheie în calitatea sa de pu-
tere publică pentru satisfacerea intereselor 
generale;  acte de gestiune privată care sunt 
acte de drept comun pe care administraţia 
le încheie în calitate de persoană juridică 
civilă [10, p. 213]. Din punctul de vedere al 

obiectului, se pot distinge două categorii 
de decizii: decizii referitoare la activitatea 
internă a administraţiei publice şi decizii 
privind activitatea externă a administraţiei 
publice. Acestea sunt emise în vederea în-
deplinirii sarcinilor pe care administraţia le 
are de înfăptuit [8, p. 38]. 

După nivelul de elaborare a deciziilor:
- decizii strategice. Sunt deciziile care 

stabilesc orientările de perspectivă, ele se 
iau în colectiv şi vizează viitorul colectivită-
ţii locale. De exemplu, planul de dezvoltare 
socioeconomică a colectivităţii locale;

- decizii tactice. Acestea se iau pentru o 
perioadă mai mică de un an şi vizează o ac-
tivitate a unui serviciu public. De exemplu, 
îmbunătăţirea calităţii serviciului de aprovi-
zionare cu apă potabilă;

- decizii operaţionale. Sunt decizii repeti-
tive, de rutină şi se referă la perioade scurte, 
care vizează îndeplinirea obiectivelor speci-
fice şi individuale [8, p. 39]. 

La nivelul strategic, deciziile sunt mult 
mai dependente de factorul uman şi de ju-
decata umană. Asemenea decizii se bazează 
pe metoda încercării şi erorii datorită gradu-
lui mare de incertitudine şi ambiguitate, pre-
cum şi datorită faptului că nu pot fi explo-
rate toate posibilităţile. Acest tip de proces 
decizional se numeşte euristic şi se bazează 
pe „regula degetului” mai degrabă decât pe 
reguli de decizie explicite. Nivelul tactic este 
intermediar şi realizează o combinare a ca-
racteristicilor celorlalte două niveluri. La ni-
velurile operaţionale şi tactice s-au dezvoltat 
suporturi formale pentru decizii, cum ar fi, 
de exemplu, modelele de optimizare. După 
certitudinea atingerii obiectivelor: decizii în 
condiţii de certitudine; decizii în condiţii de 
risc;  decizii în condiţii de incertitudine.

În cazul condiţiilor de certitudine şi risc 
exista diferite tehnici de optimizare, însă în 
cazul incertitudinii, teoretic nu există sufici-
ente date pentru ca decizia să  poată fi luată. 
Motivul constă în faptul că, prin definiţie, lu-
area deciziei înseamnă alegerea între alter-
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native, iar dacă acestea nu sunt cunoscute, 
alegerea nu se poate face. În practică însă, 
decizia se ia prin utilizarea raţionamentu-
lui şi a informaţiilor disponibile, estimării 
valorilor şi a probabilităţilor de apariţie a 
rezultatelor posibile. Astfel, practic, incer-
titudinea se transformă în risc [6, p. 39]. În 
raport cu sfera de cuprindere a decidentului 
deciziile se clasifică astfel:

- decizii unipersonale care sunt funda-
mentate şi elaborate de un singur cadru de 
conducere (dispoziţia primarului);

- decizii colective a căror fundamentare 
este rodul conlucrării unui anumit număr 
de persoane (decizia consiliului local).

După gradul de generalitate:
- decizii cu caracter general şi decizii in-

dividuale [8, p. 198]. 
Decizia administrativă este rezultatul 

unei strânse colaborări între diferitele com-
partimente din cadrul unui organ al admi-
nistraţiei publice, între organe diferite ale 
administraţiei publice, între organe ale ad-
ministraţiei publice, pe de o parte, alte or-
gane de stat, organizaţii nestatale, cetăţeni, 
pe de altă parte. În situaţii urgente este po-
sibil ca adoptarea unei decizii să se facă de 
o singură persoană.

Mişcarea deciziei administrative compor-
tă două faze:

- mişcarea deciziei înainte ca aceasta să 
fie luată;

- impulsionarea deciziei după ce a fost 
luată (efectele deciziei). 

Faza mişcării deciziei înainte ca aceasta 
să fie luată poate şi ea să fie descompusă 
într-o mişcare internă şi una externă. Miş-
carea internă se referă la acţiunea forţelor şi 
persoanelor care participă la luarea deciziei. 
Mişcarea externă este cea a deciziei în con-
fruntarea sa cu forţele exterioare, în cursul 
procesului însuşi al luării deciziei. Mişcarea 
internă cuprinde momentele procesului de 
elaborare a deciziei. Alegerea obiectivelor, 
a mijloacelor şi stabilirea priorităţilor se vor 
efectua cu rapiditate şi cu mai mare uşurinţă 

cu cât problemele au fost receptate şi înţele-
se la timp. Cu cât vor fi concepute şi pregăti-
te soluţii „dinainte”, şi aceasta de grupuri de 
specialişti care urmăresc pas cu pas desfăşu-
rarea problemelor, atunci luarea hotărârilor 
nu mai are un aspect haotic şi dezordonat 
care este inerent improvizării. Avantajul de a 
dispune de date fundamentale, ţinute la zi, 
sau de modele general utilizabile, la prima 
cerere, sunt evidente. Astfel, se evită două 
extreme care modifică mişcarea deciziei: în-
cetinirea reflexiei care paralizează şi impulsi-
vitatea care o precipită. 

Clasificarea mişcării interne a deciziei 
administrative după felul deciziei: decizie 
integrală; decizie secvenţială; decizie pro-
vizorie; decizie pregătitoare; decizie defini-
tivă.

După timpul pentru care se adoptă de-
cizia administrativă, aceste decizii pot fi: 
decizii pe termen scurt; decizii pe termen 
mediu; decizii pe termen lung. Dinamica 
deciziei este şi ea diferită şi depinde de 
faptul dacă decizia este concepută cu sco-
pul de a fi aplicată imediat sau în viitor; de-
ciziile în domeniul programării şi al plani-
ficării aparţin acestei din urmă categorii şi 
sunt cele mai tipice. Mişcarea deciziei va fi 
mai amplă dacă decizia va avea o aplicare 
generală, aşa cum va fi în cazul deciziilor 
normative; va fi mai redusă dacă decizia 
nu poate fi aplicată decât într-un dome-
niu restrâns. Decizia administrativă este un 
proces complex de alegere a unei variante 
decizionale din mai multe posibile, în ve-
derea realizării unui obiectiv al administra-
ţiei publice şi care influenţează activitatea 
a, cel puţin, unei alte persoane din sistem, 
a sistemului administrativ în ansamblul 
lui sau a societăţii, în general. Ca urmare, 
decizia este constituită din următoarele 
elemente: proces complex de alegere a 
unei anumite soluţii; selecţia uneia din, cel 
puţin, două variante de acţiune; existenţa 
unuia sau mai multor obiective de realizat; 
prezenţa unuia sau mai multor decidenţi.
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SUMMARY
The process of globalization, which initially dominated only the economic sphere, sub-

sequently led to profound socio-political and cultural transformations, influencing interethnic 
and inter-confessional relations in multicultural and multilingual environments. In the context 
of the new socio-political and cultural realities, the need to raise awareness of the importan-
ce of communication at all levels of the education system, to highlight the major challenges 
faced by young people belonging to different cultural backgrounds and the acquisition of the 
most effective methods of solving communication conflicts is evident. Correct/ inappropriate 
communication styles (Competing Style, Compromising Style, Accommodating Style, Integra-
ting Style, Collaborator style, Avoiding Style) determine the failure or success of the conflict re-
solution. 

Keywords: intercultural communication, communication styles, conflicts of values and 
norms.

REZUMAT
Procesul de globalizare, care inițial a dominat doar sfera economică, ulterior a determinat 

profunde transformări sociopolitice şi culturale, influențând relațiile interetnice şi interconfesio-
nale în medii pluriculturale şi plurilingve. În contextul noilor realități culturale este evidentă nece-
sitatea conştientizării importanţei comunicării la toate nivelurile sistemului de învăţământ, sem-
nalarea provocărilor majore, cu care se confruntă tinerii ce aparţin unor medii culturale diferite, 
însuşirea celor mai eficiente metode de soluţionare a conflictelor  de comunicare. Aplicarea co-
rectă/incorectă a stilurilor de comunicare determină eşecul sau succesul soluţionării conflictului. 

Cuvinte-cheie: comunicare interculturală, stil de comunicare, conflictul valorilor şi normelor.

Procesul de globalizare, care inițial a 
dominat doar sfera economică, ulterior a 
determinat profunde transformări sociopo-
litice şi culturale, influențând relațiile inte-
retnice şi interconfesionale în medii pluri-
culturale şi plurilingve. Devin dominante 
tendințele de subminare a culturilor mi-
noritare, omogenizarea culturală, schim-

barea modelului valoric național. Tot mai 
frecvent sunt semnalate conflicte de valori 
şi norme între reprezentanți ai diferitelor 
medii culturale.

În contextul noilor realități sociopoli-
tice şi culturale este evidentă necesitatea 
conştientizării importanţei comunicării la 
toate nivelurile sistemului de învăţământ, 
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semnalarea provocărilor majore cu care se 
confruntă tinerii ce aparţin unor medii cul-
turale diferite şi însuşirea celor mai eficien-
te metode de rezolvare a conflictelor  de 
comunicare.

În contextul celor relatate, ne propu-
nem definirea conceptelor de comunicare 
şi conflict în limita graniţelor lor sociocul-
turale, relevarea particularităţilor comu-
nicării în situaţii de conflict intercultural, 
analiza stilurilor de comportament comu-
nicaţional aplicate în soluţionarea conflic-
telor.

Aspecte definitorii ale comunicării. 
Conceptul de comunicare este  preluat 
din limba latină. Aflându-se la interferen-
ţa disciplinelor socioumane, comunicarea 
cunoaşte numeroase definiții, în şirul căro-
ra se înscriu:

- proces prin care un emiţător transmite 
o informaţie receptorului prin intermediul 
unui canal cu scopul de a produce asupra 
receptorului anumite efecte [4, p. 41]; 

- schimb de informații între oameni prin 
intermediul unui sistem de simboluri şi 
semne [18, p. 32];

- o relaţie practică şi simbolică, o inter-
acţiune în oglindă a participanţilor la un 
dialog, în care ei se află concomitent sau 
succesiv în ipostaza de emiţători şi de re-
ceptori care, utilizând un  sistem  de  sem-
ne – definit prin anumite reguli explicite 
sau tacite (un  cod  comun) – şi un mijloc 
(canal) de comunicare, reuşesc să conver-
seze, adică să schimbe între ei informaţii, 
mesaje şi semnificaţii [8, p. 183].

Tim O`Sullivan, referindu-se la nume-
roasele definiţii date comunicării, susţinea 
că există două mari tipuri de definiţii ale 
comunicării: 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 co-
municarea drept negociere şi schimb de 
semnificaţii, proces în care mesajele, per-
soanele determinate cultural şi realitatea 

interacţionează astfel încât să ajute înţele-
sul să fie produs, iar înţelegerea să apară” 
[11,  p. 10]. 

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

Rolul comunicării în relațiile interuma-
ne a constituit un subiect de interes major 
din cele mai vechi timpuri. Primele încer-
cări de a conştientiza esenţa comunicării 
aparţin filozofilor antici:

- Gorgias, sofist şi retor grec, referindu-
se la posibilitatea de a cunoaşte adevărul şi 
de a-l comunica, susţinea:  „Nu există nimic. 
Dacă ar exista ceva, nu ar putea fi cunos-
cut. Dacă ar exista şi ar putea fi cunoscut, 
cunoaşterea nu ar putea fi comunicată”;

- primele elemente de teorie a comuni-
cării umane, modele şi tehnici de comuni-
care au fost elaborate de Corax din Siracu-
za şi incluse în studiul „Arta retoricii”; 

- ulterior, Tisias, fost student al lui Co-
rax, a introdus teoriile elaborate de Corax 
în Atena;

- un secol mai târziu, Platon a inclus în 
viaţa academică greacă retorica (ştiinţă a 
comunicării umane), aşezând-o alături de 
filozofie. Filozoful grec a delimitat cinci 
etape în procesul comunicării umane: con-
ceptualizarea (studiul cunoaşterii), sim-
bolizarea (studiul sensurilor cuvântului), 
clasificarea (studiul comportamentului 
uman şi al modului de viaţă), organizarea 
(aplicarea acestora în practică) şi realizarea 
(studiul tehnicilor şi instrumentelor de in-
fluenţare a oamenilor);

- Aristotel, discipol al lui Platon, însumea-
ză în lucrarea sa „Rhetorike”, redactată spe-
cial pentru arhivele Lyceum-lui, lecţiile pre-
date de maestrul însuşi, acesta definindu-i 
atributele şi aria curriculară şi plasând-o „în 
domeniul utilului, formulând legile unei re-
torici într-adevăr filozofice” [5, p. 155];

- Quintilian, retor şi pedagog roman, a 
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demonstrat caracterul pragmatic al reto-
ricii, fondată pe principii active [15, p. 28]. 

După epoca greco-romană până în 
Epoca Luminilor, conceptul de comunicare 
a fost mai puţin elucidat în studii, atenția 
fiind axată pe caracterul pragmatic al fe-
nomenului. Doar după sec. al XVII-lea  co-
municarea a devenit obiect de studiu şi 
de cercetare. Istoricul şi filozoful american 
John Fiske [6, p. 79], analizând totalitatea 
definiţiilor comunicării le subsumează 
celor două şcoli - şcoala-proces şi şcoa-
la-semiotică: şcoala-proces interpretând 
comunicarea ca mijloc de transmitere a 
mesajelor (reprezentanţi: C. Shannon, W. 
Weaver şi G. Gerbner) şi şcoala-semiotică 
tălmăcind comunicarea ca producţie şi 
schimb de semnificaţii. 

Comunicare vs cultură. Actualmente, 
în ştiinţele comunicării, este pe larg discu-
tată corelaţia dintre comunicare şi cultură. 
Ori comunicarea reflectă imaginea vie a 
culturii unui popor, care include etnonimul 
şi etnotipul acestuia. Cultura şi comunica-
rea formează un cuplu ciudat, susţine Jean 
Caune. Niciuna nu se explică fără cealaltă. 
Cele două fenomene nu sunt perfect etan-
şe, nu se conţin şi nici nu pot fi situate în 
planul reflexiilor paralele prin corespon-
denţă analogică.  

Deşi sunt entităţi distincte, susţine Ioan 
Oprea, limba şi cultura nu se pot dezvol-
ta independent, ambele sunt produse ale 
spiritului şi cooperează la edificarea spiri-
tualităţii fiecărei comunităţi. În linii mari, 
cultura reprezintă ansamblul aspectelor 
intelectuale ale unei civilizaţii şi se concre-
tizează în suma conştiinţelor achiziţionate 
într-un sistem cumulativ al produselor cu-
noaşterii, care permit dezvoltarea simţului 
critic, al gustului, al judecăţii etc. [Oprea, I., 
p. 178].

Potrivit lui A. Tănase, comunicarea con-
stituie o altă dimensiune a faptelor de cul-
tură. Toate demersurile culturale ale omu-
lui au loc în procesul activităţii sociale, sunt 

determinate de societate, au o finalitate 
într-o funcţie social-umană, ce se realizea-
ză prin intermediul comunicării. Cultura, 
prin latura sa comunicaţională, este un fe-
nomen de natură socială. Ea nu este posi-
bilă în toată dinamica sa 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 co-
municaţional nu este exterior culturii, ci 
ţine de sensul şi finalitatea acesteia [Tăna-
se, A., p. 93].

În contextul interferenţelor culturale, 
comunicarea interculturală oferă posi-
bilitatea realizării unui schimb de valori, 
norme, reguli şi idei. Parte componentă 
a comunicării interculturale este dialogul  
intercultural, un produs al globalizării, prin 
intermediul căruia pot fi promovate valori-
le culturale şi aplanate situaţiile de conflict.

Comunicare interculturală vs  conflict 
intercultural.  Comunicarea intercultura-
lă are un rol decisiv în situaţii de criză sau 
conflicte dintre reprezentanţii diferitelor 
medii culturale, posedând un rol dual: ca 
sursă de conflicte şi ca formă de prevenire, 
evitare, gestionare, diminuare ori rezolvare 
a conflictelor [17, p. 51]. Primele încercări 
de a conştientiza natura conflictului, por-
nind de la oscilaţia permanentă între bine 
sau rău, corect sau greşit, aparţin filozofilor 
antici:

- în opinia lui Heraclit din Efes (540, a. 
n. Ch.), destinul omului este caracterul 
său. Totul se schimbă, nimic nu rămâne la 
fel. Oamenii greşesc, când îşi închipuie că 
poate exista ceva nesupus schimbării, căci 
există un singur principiu al lumii, dar aces-
ta se află în continuă prefacere, sub oblă-
duirea unei legi raţionale. Devenirea este 
determinată de coexistenţa contrariilor, 
care se luptă [7, p. 92]. În opinia filozofului, 
„dreptatea este luptă şi  toate se nasc din 
luptă şi nevoie”; 
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- Democrit (460-370 i.e.n.) a surprins că 
oscilaţia permanentă între bine şi rău de-
termină natura conflictului: „De unde vine 
tot binele de acolo pot să ne vină şi relele 
(…) Din bine pentru oameni pot să se nas-
că rele, atunci când omul nu ştie cum să-l 
conducă” [14, p. 145];

- cunoaşterea binelui şi a răului este de 
resortul filozofiei morale, care începe cu 
Socrate,  continuă cu Platon şi se încheie 
cu Aristotel (n. 384 î. Hr. - d. 7 martie 322 
î. Hr.). Cu toţii, aceşti clasici ai filozofiei an-
tice greceşti au accentuat legătura dintre 
bine şi cunoaşterea omenească, dintre rău 
şi ignoranţa omului [14, p. 145];

- Epicur (341-270 î. Hr) considera că 
consecinţele negative ale conflictelor îi vor 
determina pe oameni să trăiască în conti-
nuă pace. Valoarea centrală a  sistemului 
etic propus de filozoful grec, este dobân-
direa înţelepciunii, ideal care poate fi atins 
numai prin cultivarea prieteniei [1, p. 50].

În creştinismul timpuriu (secolele IV-V) 
se considera că răul este o absenţă a bine-
lui; el nu are o substanţă proprie, ci apare 
ca o mutilare a sufletului omenesc [10, p. 
12].

În perioada iluministă, filozoful francez 
Jean Jacques Rousseau afirma „totul este 
bun când iese din mâinile Creatorului şi 
totul degenerează în mâinile omului ... 
poporul vrea întotdeauna binele, dar nu 
întotdeauna îl vede de la sine; voinţa ge-
nerală este dreaptă întotdeauna, dar jude-
cata care o călăuzeşte nu este întotdeauna 
luminată” [14, p. 146].

În perioada modernă, conceptul de 
conflict a cunoscut numeroase definiții, în 
şirul cărora se înscriu:

- conflictul este o luptă între valori şi re-
vendicări de statusuri, putere şi resurse uma-
ne, în care scopurile oponenţilor sunt de a 
neutraliza, leza sau elimina rivalii [2, p. 45];

- conflictul este un fenomen social 
contextual determinat de ciocnirea din-
tre interesele, conceptele şi nevoile unor 

persoane sau grupuri atunci când acestea 
intră în contact şi au obiective diferite sau 
aparent diferite (DEX);

- conflictul este o divergenţă de intere-
se, aşa cum este ea percepută, sau credinţa 
că aspiraţiile curente ale părţilor nu pot fi 
realizate simultan [13, p. 7].

În evoluţia conflictelor, cercetătorii dis-
ting următoarele faze:

- faza premergătoare conflictului, înso-
ţită de o creştere treptată a tensiunii, dar 
şi încercări de a rezolva conflictul în mod 
paşnic;

- faza de escaladare, caracterizată de 
aprofundarea conflictului primar, care, la 
rândul său, poate provoca incidente;

- faza finală, determinată de schimba-
rea atitudinii față de situația conflictuală 
inițială şi rezolvarea acesteia [18, p. 110].

Conform opiniilor sociologului ame-
rican Lewis Coser, conflictele sunt ine-
vitabile, ele devin parte componentă a 
vieţii şi, deseori, nu poartă un caracter 
distructiv. Adesea, ca urmare a conflicte-
lor se stabileşte consimțământul de re-
glementare a relaţiilor de colaborare între 
reprezentanții diferitelor culturi. Anume 
conflictul ne face să conştientizăm existen-
ţa diferenţelor culturale.

O sursă a conflictelor interculturale de-
vine lipsa de comunicare. Perturbări ale 
comunicării sunt determinate de un şir de 
factori, inclusiv: şocul conştientizării unui 
mod diferit de a vedea/imagina lumea, 
diferențele lingvistice şi culturale, inter-
pretarea greşită a limbajului nonverbal 
sau paraverbal, tipul de comunicare etno-
centric, pluralismul religios, stereotipuri şi 
prejudecăți etc. 

Odată declanşat, conflictul urmează a 
fi soluţionat. În acest context, este evident 
rolul comunicării; aplicarea corectă/inco-
rectă a stilului de comportament comu-
nicaţional însemnând eşecul sau succesul 
conflictului. 

Acest subiect a fost tratat de Kenneth 
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W. Thomas, Ralph H. Kilmann, Hammer M. 
R., Dmitriev A. ş.a. Ei disting 5 stiluri priorita-
re de comportament comunicaţional: com-
petitiv, colaborativ, evaziv, obligator, con-
cesiv. Pentru a obţine o informaţie veridică 
privind eficienţa acestor stiluri de compor-
tament comunicaţional în rândul tinerilor, 
am realizat un sondaj de opinie, la care au 
participat studenţi români basarabeni, indi-
eni (țara de origine - India) şi arabi (țara de 
origine - Israel), care îşi fac studiile la Univer-
sitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Ni-
colae Testemiţanu” şi Universitatea de Stat 
„Dimitrie Cantemir”.

Analizând dinamica proceselor com-
portamentale, semnalăm că în situaţii de 
criză de conflict tinerii, indiferent de etnie, 
aleg stilul evaziv, care, într-un final, nu con-
tribuie la soluţionarea conflictelor, ci doar 
la escaladarea tensiunilor. Acest fapt deno-
tă etnocentrismul celor intervievaţi şi lipsa 
încrederii în sine şi în valorile ce le promo-
vează. 

Cea mai potrivită ar fi colaborarea părţi-
lor. Brian McNair susţinea că în situația esca-
ladării tensiunilor interetnice, este evident 
că doar un dialog de pe poziții egale şi folo-
sirea unui stil asertiv de comunicare pot ser-
vi la prevenirea şi gestionarea conflictelor.

Întru depăşirea conflictelor de comuni-

care interculturală şi trezirea dialogică pro-
punem următoarele:

- însuşirea limbilor străine întru dezvol-
tarea capacității de comunicare cu persoa-
ne din alte spații culturale şi lingvistice;

- introducerea în planul de învățământ a 
disciplinelor care i-ar familiariza pe tineri cu 
diferenţele dintre culturi şi provocările lumii 
contemporane;

- formarea competenței de comunicare 
interculturală, care presupune o conştiință 
interculturală, o sensibilitate interculturală 
şi un comportament intercultural prin pris-
ma disciplinelor Comunicarea interculturală 
şi Educația interculturală;

- organizarea evenimentelor culturale şi 
ştiințifice, care ar facilita comunicarea între 
tineri de diferite culturi;

- promovarea şi monitorizarea mobilității 
tinerilor în domeniul academic/ educațional, 
încurajarea studenților de a aplica la proiecte 
de mobilitate.

Aşadar, comunicarea deține un rol im-
portant în situaţii de criză şi conflict cultural, 
fiindcă toate fiinţele umane se nasc libere şi 
egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt în-
zestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să 
se comporte unele faţă de altele în spiritul 
fraternităţii (Art. 1 din „Declaraţia universală 
a drepturilor omului”).

Categorii de 
respondenți/ Categorii 

comportamentale

Competiti-
vitatea (%)

Colabora-
rea (%)

Evitarea 
(%)

Obligativi-
tatea (%)

Concesivi-
tatea (%)

Arabi 5 20 60 15
Indieni 25 70 5

Români basarabeni 5 75 20

Tabelul 1. Atitudinea față de stilul de comportament comunicaţional.
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SUMMARY
His known that each decision-making process is based on a decision model or several de-

cision models. It depends on how quickly we need that decision, what kind of information  we 
have and how rational  that decision is. In this article we analyze the most important decision 
models through their compositional elements and determine which of them are found in the 
military decision-making process of the Republic of Moldova, in order to figure out on which 
decision model it is based on and which are the elements that help us to conclude so. Each 
decision model is prescribed by certain elements, which make it unique and distinguishable. 
It the end, we establish the elements originating from the decision-making models that are 
found in the military decision-making process and how they influence the decision taken. Also, 
recommendations based on researches about how to use de decision models in order to obtain 
good military decisions are made.

Keywords: public administration, decision models, military institution, military decision-
making process, decider, military decision, efficient, qualitative, modernization.

REZUMAT
Este cunoscut faptul că orice proces de luare a deciziilor se bazează pe unul sau mai multe 

modele decizionale, în funcţie de timpul avut la dispoziţie, informaţia disponibilă, precum şi 
nivelul necesar de fundamentare a acesteia. În acest articol vom analiza modelele deciziona-
le de referinţă prin prisma elementelor componente ale acestora, vom determina care dintre 
acestea se regăsesc în procesul decizional militar al Republicii Moldova, pentru a identifica 
modelul sau modelele pe care se bazează acesta şi care sunt determinantele care ne conduc 
la astfel de concluzii. Or, fiecare model decizional este prescris de anumite elemente, care îl 
fac unic şi inconfundabil. În final, vom stabili elementele provenite din modelele decizionale 
ce se regăsesc în procesul militar de luare a deciziilor, precum şi modalitatea de influenţare 
a acestora. De asemenea, vor fi înaintate recomandări bazate pe rezultatele cercetării vizavi 
de modalitatea de utilizare a modelelor decizionale în vederea elaborării unor decizii milita-
re calitative.

Cuvinte-cheie: administraţie publică, modele decizionale, instituţie militară, proces de-
cizional militar, decizie militară, decident, eficient, calitativ, modernizare.
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Aspecte introductive. Activitatea func-
ţională a unei organizaţii este redată de 
suma deciziilor adoptate şi implementate 
de către aceasta. Astfel, pornind de la ideea 
enunţată, se deduce că eficienţa şi eficaci-
tatea activităţilor desfăşurate de către orice 
organizaţie, inclusiv publică, este în raport 
de dependenţă cu calitatea deciziilor adop-
tate şi implementate de către aceasta.

Activitatea de elaborare şi fundamenta-
re a deciziilor reprezintă un proces complex 
ce presupune dezvoltarea mai multor etape 
şi subetape, care grupează activităţi speci-
fice ştiinţelor interdisciplinare. Conţinutul, 
numărul şi ordinea de dezvoltare a etapelor 
şi subetapelor de elaborare a deciziilor sunt 
influenţate de natura abordării decizionale, 
ce poate cuprinde modelele normative ba-
zate pe optimizare sau modelele descriptive 
bazate pe satisfacţie [1, p. 232], [2, p. 64].

Modelele decizionale ce fac parte din ca-
tegoria abordărilor normative şi în centrul 
cărora se află omul raţional, mai sunt denu-
mite şi modele predictive sau de optimizare 
a rezultatelor. Acestea sunt fundamentate 
pe premisa, că oamenii acţionează raţional, 
generând şi selectând într-o manieră logi-
că acel curs al acţiunii, care maximalizează 
rezultatele. În cadrul procesului decizional, 
care se desfăşoară prin prisma modelelor 
normative, decidentul raţional face apel la 
obiectivitate şi cauzalitate, iar deciziile aces-
tuia sunt logice şi bine fundamentate.

Modelele normative determină deciden-
ţii să se concentreze asupra elementelor 
importante ale problemei decizionale, încu-
rajează descoperirea şi cercetarea informaţi-
ilor şi datelor greu accesibile, necesare pen-
tru evaluarea alternativelor, solicită şi chiar 
dezvoltă judecata de valoare a decidenţilor. 
Modelele normative impun decidentului, ca 
acesta să ia în considerare un număr mare 
de cerinţe cu scopul de a selecta acel curs al 
acţiunii, care generează satisfacţia maximă. 
Selectarea celor mai bune alternative, pre-
cum şi ordonarea acestora pentru realizarea 

judecăţilor de valoare comparată, reprezin-
tă reguli de bază pentru decidentul mode-
lelor normative [2, p. 64-68].

În cadrul proceselor decizionale militare 
din Republica Moldova factorii decizionali la 
fel se prezumă a fi raţionali, urmărind obţi-
nerea rezultatelor maxime, utilizând analize 
de cauzalitate şi informaţii complete pentru 
fundamentarea deciziilor adoptate. Până aici  
s-ar deduce faptul că procesele decizionale 
militare se înscriu completamente în catego-
ria abordărilor normative, dacă nu ar mai fi şi 
alte aspecte ce necesită a fi examinate.

În cadrul abordării decizionale reprezen-
tate de modelele descriptive, decidentul 
adoptă o atitudine subiectivă şi emoţională 
în raport cu procesul de elaborare şi fun-
damentare a deciziilor. Atenţia decidentu-
lui este una secvenţială, îndreptată pentru 
identificarea unui curs de acţiune suficient 
de bun, dar nu neapărat cel mai bun. Odată 
cu identificarea unui curs de acţiune satis-
făcător, căutarea altor soluţii potenţial mai 
bune poate înceta sau dacă totuşi se conti-
nuă, atunci numai cu scopul de a confirma 
alegerea deja făcută. Decidenţii abordării 
descriptive folosesc, de obicei, reguli intu-
itive stabilite pe baza experienţei şi aplică 
raţionamente euristice, care reflectă ex-
presia intuiţiei verificate de practica vieţii. 
Acestea permit obţinerea unei soluţii, fără 
examinarea tuturor informaţiilor referitoare 
la problema ce trebuie rezolvată. Testarea 
cursurilor alternative de acţiune se face în 
baza unui număr redus de criterii sau chiar 
pe baza unui singur criteriu [2, p. 64-68].

În cadrul abordării descriptive, procesul 
decizional se prezintă aşa cum se realizează 
el în activitatea practică a organizaţiei, pe 
când în cadrul abordării normative, proce-
sul decizional este reprezentat aşa cum ar 
trebui să se desfăşoare în practica activităţii 
de management, pentru a elabora decizii 
eficiente [1, p. 233].

Analizând cu atenţie caracteristicile ge-
nerale ale categoriei abordărilor descrip-
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tive, vom identifica şi aici elemente care se 
regăsesc în cadrul proceselor decizionale 
militare, cu referinţă la existenţa şi aplicarea 
atitudinii emoţionale a decidenţilor, atenţia 
secvenţială îndreptată pentru identificarea 
unui curs de acţiune suficient de bun, dar nu 
neapărat cel mai bun, precum şi utilizarea re-
gulilor intuitive stabilite pe baza experienţei.

Potrivit literaturii de specialitate [3], [4], 
[5], [6], [7], luarea deciziei militare poate fi 
rezultatul unui proces analitic sau intuitiv, 
funcţie de gradul de incertitudine al acţiu-
nilor militare, de rapiditatea schimbărilor şi 
constrângerile impuse de realitatea câmpu-
lui de luptă. 

Metoda analitică presupune analiza de-
taliată a problemelor prin generarea a cât 
mai multe soluţii posibile, analiza şi compa-
rarea acestora, stabilirea criteriilor şi selec-
tarea celei mai bune soluţii [3, p. 36]. Este o 
metodă care necesită, în special, timp, iar 
folosirea acesteia pe timpul execuţiei ope-
raţiei este mai puţin indicată. Ideea care stă 
la baza acestei teorii constă în faptul că, în 
urma comparării opţiunilor multiple, va fi 
obţinută soluţia optimă. Ca rezultat, proce-
sul analitic de luare  a deciziilor tinde să fie 
metodic, dar şi îndelungat. Teoretic, puterea 
analitică şi procesele logice sunt mai efici-
ente decât experienţa.

Metoda intuitivă constă în luarea intuitivă 
a deciziilor, respinge metodele analitice şi 
se bazează pe experienţa comandantului şi 
statului-major, pe abilitatea intuitivă a aces-
tora de a recunoaşte elementele esenţiale 
ale unei probleme şi pe capacitatea lor de a 
lua o decizie corectă [3, p. 36]. Modul intu-
itiv de luare a deciziilor înlocuieşte analiza 
metodică cu deprinderile de a recunoaşte 
situaţii şi a le rezolva pe baza experienţei. 
Această metodă se concentrează pe esti-
marea situaţiei şi nu pe compararea opţiu-
nilor multiple ca în cazul metodei analitice. 
Luarea deciziilor în mod intuitiv are drept 
scop găsirea unei soluţii care să satisfacă ce-
rinţele misiunii, în timp ce metoda analitică 

va conduce la găsirea unei rezolvări optime 
a problemei. Calea de rezolvare intuitivă a 
situaţiilor se bazează şi pe considerentul că 
războiul este mai degrabă artă decât ştiin-
ţă şi că nu există o soluţie perfectă pentru 
problemele operaţionale ale luptei. Această 
teorie mai precizează că datorită experienţei 
şi pregătirii comandantului, acesta va gene-
ra o primă soluţie care răspunde cerinţelor 
misiunii, în consecinţă, nemaifiind necesar să 
fie elaborate opţiuni multiple. Întrucât acest 
mod de luare a deciziei nu implică compa-
rarea mai multor cursuri de acţiune, el este 
mult mai rapid decât modelul analitic. În 
funcţie de timpul avut la dispoziţie, coman-
dantul poate evalua mai în detaliu decizia 
sa. În urma evaluării, dacă cursul acţiunii se 
dovedeşte a fi neviabil, comandantul poate 
elabora o nouă soluţie, pe aceleaşi principii. 
Metoda intuitivă este potrivită pentru luarea 
multor decizii la eşaloanele tactice sau chiar 
operative, atunci când condiţiile în care se 
duce lupta sunt fluide, iar timpul şi incertitu-
dinea sunt factori critici [3, p. 36], [4, p. 56], [5, 
p. 101], [6, p. 17], [7].

Interferenţe între modelele de refe-
rinţă ale abordărilor decizionale şi pro-
cesele decizionale militare din Repu-
blica Moldova. Aşadar, la prima vedere, 
procesele decizionale militare din Republi-
ca Moldova conţin atât elemente din cate-
goria abordărilor normative, precum şi din 
categoria abordărilor descriptive. Totuşi, 
pentru a determina ponderea sau raportul 
acestora, este nevoie de o analiză mai am-
plă a acestor abordări, de aceea, în cele ce 
urmează, vom examina  modelele decizio-
nale reprezentative abordărilor decizionale 
expuse anterior, cu referinţă la modelul ra-
ţional-comprehensiv de luare a deciziilor, 
modelul raţionalităţii limitate şi modelul in-
cremental, însă fără a minimaliza importan-
ţa şi aportul celorlalte modele decizionale 
prescrise de literatura de specialitate.

Vom începe cu teoriile raţionaliste, care 
îşi au originea în raţionalismul iluminist şi în 
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cel pozitivist, curente care promovau ideea 
conform căreia  problemele societăţii uma-
ne trebuie şi se pot rezolva într-o manieră 
ştiinţifică, raţională, prin colectarea întregii 
cantităţi de informaţie disponibilă despre 
problema respectivă, prelucrarea acesteia 
şi selectarea celei mai eficiente soluţii din 
punctul de vedere al costurilor. Cu referinţă 
la lucrările cercetătorilor în domeniu [10], 
[11], [12], [13], [14], [15], [16], putem con-
stata faptul că modelul raţional sau raţio-
nal-comprehensiv de luare a deciziilor este 
apreciat ca modelul ideal, care presupune 
existenţa unui individ raţional, ce parcurge 
etapele de stabilire a unor obiective de so-
luţionare a problemei, de analiză şi inven-
tariere a tuturor posibilităţilor de realizare 
a obiectivelor, de anticipare a tuturor con-
secinţelor şi posibilităţilor producerii aces-
tora, precum şi selectarea alternativei care 
produce cel mai eficient rezultat în raport 
cu resursele alocate pentru soluţionarea 
problemei [20, p. 61,197].

A. Androniceanu, analizând procesul 
decizional din cadrul autorităţilor publice, 
susţine faptul că în cadrul procesului deci-
zional bazat pe modelul raţional-compre-
hensiv, funcţionarul public trebuie să antici-
peze consecinţele fiecărei alternative luate 
în considerare, să le analizeze, să realizeze 
analize factoriale, precum şi să întocmească 
simulări şi scenarii decizionale, pornind de 
la contextul existent [19].

Criticii modelului raţional-comprehen-
siv relevă faptul că pentru identificarea ce-
lor mai potrivite modalităţi de realizare a 
obiectivelor ţinând cont de criteriile eficien-
ţă, raţionalitate şi eficacitate, modelul presu-
pune un consum excesiv de timp, de care au-
torităţile publice administrative nu dispun. 
Exigenţa dezvoltării detaliate şi multilate-
rale a fiecărei etape din cadrul procesului 
decizional solicită costuri ridicate şi bugete 
extinse [9], [19]. Factorii decizionali militari  
la fel nu dispun de timpul necesar pentru 
pregătirea şi adoptarea deciziilor, în special, 

în cazul proceselor decizionale desfăşurate 
pe parcursul acţiunilor militare. Rigurozita-
tea impusă de abordările decizionale nor-
mative pentru fiecare etapă şi subetapă din 
cadrul proceselor decizionale  nu poate fi 
aplicată nici de către decidenţii militari, care 
la fel se confruntă cu deficienţe financiare şi 
temporale.

Din considerentul că factorii de decizie 
nu pot fi exhaustivi în stabilirea alternative-
lor şi în calcularea costurilor pentru fiecare 
din acestea, precum şi existenţa restricţiilor 
de natură instituţională şi politică ce condi-
ţionează selectarea opţiunilor şi a alegerilor, 
modelul raţional-comprehensiv este calificat 
de autori ca fiind nechibzuit sau de-a drep-
tul prost intenţionat [10, p. 159]. Cunoscutul 
analist al modelului raţional şi deţinătorul 
Premiului Nobel americanul H. Simon afir-
mă că factorii de decizie întâmpină greutăţi 
în atingerea unui nivel de raţionalitate com-
prehensivă pură în deciziile pe care le iau, 
din cauza că există limite de natură cognitivă 
impuse capacităţii acestora de a analiza toa-
te opţiunile posibile, ceea ce îi determină să 
aleagă opţiuni selectate pe temeiuri de na-
tură politică sau ideologică, dacă nu chiar la 
întâmplare, fără a lua în considerare gradul 
de eficienţă al acestora [9], [10, p. 159]. Auto-
rul citat mai menţionează, că fiinţele umane 
nu sunt întotdeauna sau, în general, nu sunt 
raţionale şi că concepţia cu privire la raţiona-
litatea umană este una eronată [20, p. 57]. În 
baza unor descoperiri sociologice, H. Nicolas 
afirmă că procesul decizional din cadrul or-
ganizaţiilor este logic într-o măsură foarte 
mică, pe motiv că deciziile sunt luate de oa-
meni, iar oamenii sunt mai puţin logici [21, p. 
216]. Modelul decizional raţional-compre-
hensiv începe să se năruiască în momentul 
în care se confruntă cu viziunea pluralistă a 
grupurilor de interese multiple şi complexe, 
care se află în raport de emulaţie pentru su-
premaţie [22, p. 272].

Într-adevăr, este dificil să prezumăm faptul 
că raţionalitatea umană, inclusiv cea militară 
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poate fi comprehensivă în identificarea tutu-
ror alternativelor decizionale posibile pentru 
o anumită situaţie problematică, din cauza 
limitelor cognitive sau de altă natură, dar în 
acelaşi timp nu putem admite faptul că aceas-
ta lipseşte completamente sau într-o măsură 
esenţială. În ceea ce priveşte existenţa com-
petiţiilor vizionare şi ideologice dintre diverse 
grupe de interese din cadrul organizaţiilor, 
aceste constatări nu pot fi raportate la entită-
ţile militare, subsecvent, nu pot fi apreciate ca 
impedimente sau factori variabili pentru pro-
cesele decizionale militare.

În mediile organizaţionale publice, 
obiectivele nu sunt întotdeauna clar contu-
rate, decidenţii nu dispun de întreaga gamă 
de informaţie necesară elaborării variante-
lor decizionale, de cele mai multe ori ei nici 
nu cunosc toate alternativele decizionale, 
iar situaţiile de certitudine sunt puţine în 
comparaţie cu cele incerte şi greu de pre-
vizionat. Pornind de la aceste realităţi din 
cadrul autorităţilor publice şi încercând să 
ia în considerare complexitatea proceselor 
decizionale, unii autori au propus o serie de 
modele explicativ-interpretative ale deciziei, 
care, în final, reprezintă nişte alternative la 
modelul raţional-comprehensiv. Aceste 
modele  au apărut din necesitatea explicării 
procesului decizional prin prisma contex-
telor reale şi naturale de funcţionalitate ale 
organizaţiilor cu toate posibilităţile şi con-
strângerile de rigoare [22, p. 272].

Astfel, pentru a apropia modelul raţi-
onal-comprehensiv de luare a deciziilor 
de activitatea empirică, care predomină 
în lumea reală a autorităţilor publice, unii 
autori au încercat să modifice conceptul 
de raţionalitate. Cea mai reuşită mulaţie a 
modelului raţional-comprehensiv  a fost re-
alizată de către H. Simon, care consideră că 
cei care decid nu sunt în acelaşi timp raţi-
onali şi comprehensivi. Chiar dacă alegerile 
sunt raţionale, aceasta nu înseamnă ca ele 
satisfac cerinţele aspre impuse de modelul 
comprehensiv. Cei care se află în situaţia de 

a decide, sunt limitaţi în activitatea lor de 
circumstanţele şi mediile în care se pregă-
tesc deciziile. Ca urmare, susţine H. Simon, 
omul este raţional, doar că raţionalitatea lui 
este una limitată. În mediile organizaţionale 
puternic orientate spre scopurile şi obiecti-
vele care urmează a fi realizate, omul trebu-
ie considerat ca având o conduită raţională, 
însă limitată şi constrânsă de circumstanţe 
[2, p. 66-72], [11], [12], [14], [15], [16, p. 305-
327], [18, p. 361], [22, p. 272]. În lucrarea lui 
B. Băcanu [14] modelul raţionalităţii limitate 
este denumit modelul organizaţional.

H. Nicolas, pornind de la ideea că puterea 
de judecată a minţii umane este limitată la 
planuri mici şi simple, în comparaţie cu vasti-
tatea şi complexitatea teritoriului acoperit de 
problemele pe care mintea umană ar trebui 
să le înţeleagă şi să le rezolve, autorul con-
semnează judecata limitată a speciei uma-
ne [21, p. 218]. Alternativa aleasă în cadrul 
procesului decizional bazat pe modelul raţi-
onalităţii limitate, nu este cea care produce 
cele mai mari beneficii în raport cu costurile 
implementării acesteia. Comportamentul ra-
ţional limitat nu contribuie la maximalizarea 
rezultatelor obţinute, ci este mai degrabă 
un model satisficient. Termenul satisficient 
combină cele doua condiţii ale raţionalită-
ţii limitate şi anume: condiţia de satisfacere 
şi condiţia de suficienţă. Un proces decizio-
nal este satisficient, atunci când decidentul 
identifică acea alternativă, care este satisfă-
cătoare şi suficientă pentru a realiza scopul 
şi obiectivele procesului decizional. Potrivit 
modelului, decidentul nu trebuie să cerce-
teze toate alternativele decizionale, el doar 
trebuie să ia în considerare acea alternativă, 
care va produce o creştere satisficientă be-
neficiilor sale [11], [12], [18, p. 361]. Conform 
modelului raţionalităţii limitate, deciziile se 
iau în organizaţie, astfel încât să satisfacă pe 
cei care au luat deciziile, şi să mulţumească 
destul de mult organizaţia, pentru ca aceas-
ta să treacă peste problemele cu care se con-
fruntă şi chiar să supravieţuiască [21, p. 219]. 
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În opinia autorului M. Zlate, punctele ne-
vralgice ale modelului raţionalităţii limitate 
rezidă în neconsiderarea soluţiilor inovative 
şi  în neclaritatea cu privire la măsura în care 
procesele de negociere şi de influenţă din or-
ganizaţiile publice influenţează procesul de 
luare a deciziilor [22, p. 272].

Deci, potrivit modelului raţionalităţii li-
mitate, decidenţii sunt raţionali, numai că 
aceasta este limitată şi constrânsă de varii 
elemente şi circumstanţe. Alternativa deci-
zională selectată nu este cea care să soluţio-
neze completamente situaţia problematică, 
ci una care este satisfăcătoare şi suficientă, 
adică una satisficientă. Decidenţii, din diver-
se motive, nu identifică şi analizează toate 
alternativele decizionale, considerând că o 
soluţie care i-ar ajuta să treacă peste proble-
ma apărută este suficientă pentru a mulţumi 
organizaţia. Bazându-ne pe informaţia acu-
mulată în cadrul activităţii profesionale des-
făşurată la autoritatea publică centrală de 
specialitate responsabilă de domeniul apă-
rării, aplicând observaţia directă şi indirectă, 
ne raliem la opiniile autorilor, constatând 
şi noi faptul că, într-adevăr, în cadrul mul-
tor procese decizionale, decidenţii militari 
fie că nu dispun de timp suficient şi resurse 
necesare, fie că sunt constrânşi de anumite 
circumstanţe nefavorabile sau chiar din lipsa 
potenţialului cognitiv, nu cercetează toate 
alternativele decizionale posibile în vede-
rea selectării şi aplicării celei mai raţionale şi 
complete soluţii. Lipsa exerciţiului de planifi-
care exhaustivă, inclusiv strategică a proce-
selor decizionale, sau nerespectarea acesteia 
dacă există, conduce la desfăşurarea ad-hoc 
şi precipitată a activităţilor instituţionale şi, 
subsecvent, la apariţia insuficienţei tempora-
le cronice. „Totul este urgent” sau  „termenul 
de execuţie este ieri” reprezintă „paradigme” 
ce împiedică instituţiile publice, inclusiv mili-
tare să se dezvolte şi să livreze politici, servicii 
şi bunuri de calitate cetăţenilor - misiune de 
bază a administraţiei publice.

Studiind administraţia publică şi instituţi-

ile politice, Ch. Lindblom constată faptul că 
din perspectiva luării deciziilor, acestea sunt 
departe de prevederile modelului raţionali-
tăţii complete, care aspiră la idealul raţional 
deductiv. Şi atunci îşi propune un scop mai 
realist şi anume  studierea modului în care 
sunt elaborate deciziile pragmatice [22]. 
Prim urmare, Ch. Lindblom consemnează 
faptul că factorii de decizie elaborează de-
cizii printr-un proces de efectuare a unor 
comparaţii succesive limitate cu deciziile adop-
tate anterior cu care aceştia sunt familiarizaţi, 
astfel încât, deciziile luate diferă foarte puţin 
de cele deja existente, iar schimbările statu-
quo-ului sunt de natură incrementală [11, p. 
160]. Această afirmaţie a constituit temelia 
modelului incremental de luare a deciziilor [9], 
[11], [13], [15], [16].

Incrementalismul fragmentat, aşa cum 
este denumit modelul decizional de către 
autorul M. Zlate, vizează dezvoltarea pro-
gresivă a deciziilor prin confuzie, pas cu pas, 
pe baza efectuării unor comparaţii succe-
sive limitate. Incrementalismul fragmentat 
se soldează cu creşteri minore, chiar dacă 
procesele decizionale sunt incoerente şi 
necoordonate. Modelul se axează mai mult 
pe evitarea disfuncţionalităţilor prezente şi 
mai puţin pe realizarea obiectivelor decizi-
onale definite, ceea ce înseamnă că multe 
aspecte ale problemei abordate rămân ne-
soluţionate [22]. Prin urmare, se identifică 
două motive pentru care deciziile rezultate 
din procesul decizional bazat pe modelul 
incremental rămân relativ apropiate situaţi-
ei curente a organizaţiei publice. În primul 
rând, se invocă rezistenţa tipică a factorilor 
de decizie faţă de procesul de schimbare, în 
general, şi de schimbarea radicală, în mod 
special. Al doilea motiv este de natură biro-
cratică caracteristic structurilor administra-
tive şi face referinţă la procedurile de operare 
standard, care tind să promoveze practicile 
şi programele curente, în detrimentul celor 
strategice şi de perspectivă [9].

Modelul incremental de luare a decizi-
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ilor mai este definit de către M. Vlăsceanu 
şi ca modelul adaptiv sau modelul raţional-
adaptiv şi în mod sugestiv, îl asimilează cu 
„ştiinţa ieşirii la liman” [8, p. 275]. Pe motiv 
că modelul ia în considerare influenţa poli-
ticului asupra procesului decizional din ca-
drul autorităţilor publice administrative, A. 
Androniceanu numeşte acest model drept 
modelul creşterii sau al dezvoltării. În lite-
ratura de specialitate, modelul mai este cu-
noscut ca abordarea politică [17], [19].

Modelul incremental de elaborare a de-
ciziilor  reprezintă un exerciţiu practic mai 
preocupat de soluţionarea cea mai comodă a 
problemelor decât de realizarea unor obiective 
strategice. Ideea centrală a modelului incre-
mental de luare a deciziilor este reprezen-
tată de caracterul negocierilor politice şi de 
condiţia existenţei compromisurilor între cei 
implicaţi în procesul decizional. Alternativele 
identificate în cadrul procesului decizional 
exprimă mai degrabă fezabilitatea politică 
decât dezirabilitatea obiectivelor sociale. 
Deciziile care se adoptă comportă modificări 
relativ mici ale procedurilor existente, dar care 
contribuie totuşi la îmbunătăţirea situaţiei 
problematice şi la minimalizarea numărului 
de instituţii sau persoane „deranjate” de aceste 
măsuri noi [8], [9], [11], [17], [19].

Din considerentul că orice organizaţie 
publică este constituită în esenţă dintr-o co-
aliţie de forţe, grupuri sau interese diferite, 
de multe ori chiar antagoniste, presupune 
faptul că nu există o sursă centrală a puterii 
şi nici obiective organizaţionale clare, pre-
cise şi general acceptate. Diversitatea de 
obiective şi interese conduce la necesitatea 
unei negocieri între grupuri, fiecare dintre 
ele câştigând ceva şi pierzând altceva. Alter-
nativa decizională, care satisface interesele 
şi expectativele grupurilor participante la 
procesul decizional, este predilectă în detri-
mentul altei alternative decizionale, care ar 
putea să maximalizeze calitatea procesului 
decizional.

Modelul decizional incremental este 

centrat pe generarea soluţiilor reactive la 
problemele existente, neglijând aborda-
rea proactivă, care să identifice alternative 
sau posibilităţi inovative pentru situaţiile 
problematice. Deciziile se iau în paşi seriali 
şi incrementali (crescători), decidentul con-
centrându-se, în primul rând, pe alternativele 
considerate familiare şi convenabile. Modelul 
este reticent faţă de intenţia de distanţare 
majoră faţă de statu-quo-ul organizaţional, 
întrucât aventurarea în necunoscut şi lu-
area unor decizii cu caracter aprofundat 
reprezintă o ameninţare serioasă pentru 
însuşi procesul decizional. Pentru menţi-
nerea cooperării şi consensului, modelul 
incremental de luare a deciziilor accentuea-
ză importanţa compromisului  şi limitează 
desprinderile radicale de practicile şi politicile 
existente. Modelul decizional incremental, 
fiind axat pe necesitatea adaptării şi reac-
ţiei permanente la constrângerile interne şi 
externe ale organizaţiilor şi ale mediului, nu 
poate fi aplicat în situaţii care impun schim-
bări radicale, respectiv restructurări majore 
sociale, politice, valorice etc. [8].

Deciziile obţinute în rezultatul desfăşu-
rării procesului decizional incremental sunt 
modificate continuu în timp, iar problemele 
sociale pentru care au fost luate deciziile 
se remediază în mod perpetuu în detrimen-
tul unor rezolvări complete şi definitive. Res-
ponsabilitatea analizei, evaluării şi alegerii 
alternativei decizionale, este partajată cu 
mai multe grupuri din societate, astfel încât 
procesul de elaborare a deciziilor devine 
fragmentat si disjuns [8], [11], [12], [17], [19].

Cercetătorul J. Forester, unul din criticii 
modelului incremental de luare a deciziilor, 
menţionează faptul că incrementalismul 
ne-ar face să traversăm de mai multe ori 
intersecţiile, fără să ştim încotro ne îndrep-
tăm [10, p. 162]. Criticile sunt aduse pentru 
caracterul său conservator, care respinge 
schimbarea şi inovaţia, precum şi pentru 
natura nedemocratică a acestuia, în sensul 
că procesul luării deciziilor se limitează la 
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negocierile din cadrul unui grup de persoa-
ne importante, responsabile de elaborarea 
deciziilor. Respingerea analizelor sistematice 
şi neglijarea alternativelor promiţătoare con-
stituie alte motive pentru care modelul este 
criticat. Modelul decizional incremental este 
funcţional doar pentru organizaţiile publi-
ce, unde activitatea instituţională beneficia-
ză de stabilitate şi continuitate în realizarea 
obiectivelor stabilite [8], [9], [10], [11]. Alte 
elemente ce influenţează buna funcţionare a 
modelului decizional incremental sunt stabi-
litatea societală, nivelul ridicat al culturii de 
purtare a negocierilor, precum şi maturitatea 
clasei politice şi a cetăţenilor [8], [9].

Parcurgând modelul decizional incre-
mental, ne întrebăm ce elemente din cadrul 
acestuia se regăsesc în exerciţiile decizionale 
desfăşurate în cadrul mediilor militare. Astfel, 
realizăm faptul că la pregătirea deciziilor, de 
multe ori ne raportăm la deciziile adoptate 
anterior pentru aceleaşi subiecte, încercând 
doar să le îmbunătăţim puţin, dar mai presus 
de orice, să respectăm limitele temporale 
stabilite şi condiţiile de formă. Consecinţele 
pozitive rezultate sunt minore, dar acestea 
contribuie la îmbunătăţirea temporară a si-
tuaţiei problematice apărute şi nu creează 
deranj pentru alte structuri sau persoane. 
Din cauza caracterului provizoriu de tratare 
a problemei, soluţiile respective necesită a fi 
modificate în continuu. Nu suntem deschişi 
şi nu privim cu entuziasm către procesele de 
transformare, cu predilecţie cele de fond, iar 
identificarea soluţiilor inovative care să con-
ducă la construirea abordărilor proactive - nu 
este o preocupare pentru noi. Preferăm să ne 
axăm pe activitatea cotidiană, inclusiv pe 
luarea deciziilor cu caracter repetitiv şi ope-
raţional, în detrimentul celor strategice şi de 
perspectivă.

 Concluzii. Analizând modelele de re-
ferinţă ale celor două categorii de abordări 
decizionale (normativă şi descriptivă) con-
statăm faptul că în cadrul proceselor deci-
zionale militare din Republica Moldova, în 

special ale celor cu caracter administrativ, 
se regăsesc elemente din ambele categorii, 
ponderea acestora fiind neuniformă. Se ob-
servă totuşi faptul că elementele ce aparţin 
abordării descriptive sunt preponderente. 
Noi însă considerăm, că în cadrul actului de-
cizional militar strategic, cu referinţă la deci-
ziile strategice, deciziile adoptate în condiţii 
de certitudine, deciziile programate, deciziile 
normative ar trebui să predomine elemente-
le modelelor decizionale normative, în care 
decidentul acţionează raţional, generând şi 
selectând într-o manieră logică şi fundamen-
tată acel curs al acţiunii, care maximalizează 
rezultatele.

Totodată, conştientizăm faptul că există 
şi situaţii, când timpul avut la dispoziţie este 
unul insuficient, circumstanţele şi condiţiile 
în care trebuie luată decizia sunt nefavora-
bile şi incerte, informaţia necesară lipseşte 
cu acuitate sau decizia de adoptat comportă 
un caracter repetitiv sau operaţional - stări în 
care elementele abordării descriptive sunt 
acceptate.

Inferând cele expuse şi analizate apriori, 
conchidem prin a reliefa faptul că, la desfă-
şurarea proceselor decizionale, decidenţii 
militari trebuie să se raporteze la modelele 
decizionale, care se pretează cu timpul şi re-
sursele avute la dispoziţie la acel moment, 
cu circumstanţele şi condiţiile în care se cere 
decizia, precum şi cu natura deciziei aştep-
tate. Totuşi, în cazul exerciţiilor decizionale 
programate, în special al celor care vizează 
deciziile strategice, elementele modelului 
raţional-comprehensiv ar trebui să fie pre-
dominante. Admiterea atitudinilor emotive, 
utilizarea exclusivă a intuiţiei şi experienţei, 
stabilirea nechibzuită a termenelor de luare 
a deciziilor (urgentarea), axarea excesivă pe 
procedurile birocratice, în special pe cele ce 
vizează forma, complacerea în satisficient şi 
incrementalism reprezintă factori ce afec-
tează calitatea deciziilor şi care necesită a 
fi excluşi din cadrul activităţilor cu caracter 
decizional.



Administrarea Publică, nr. 3, 2019 46

BIBLIOGRAFIE
1. Burduş E., Căprărescu Gh. Fundamentele managementului organizaţiei. Bucureşti: 

Editura Economică, 1999, 512 p.
2. Hîncu D., Ene N. Metode şi tehnici cantitative în administraţia publică. Bucureşti: Lu-

mina Lex, 2003, 350 p.
3. Pantazi S., Stancu M., Martin I. Planificarea acţiunilor militare. Bucureşti: Universitatea  

Naţională de Apărare ,,Carol I”, 2009, 141 p.
4. Gary Klein. Strategies of Decision Making. Military Review, 1989,  p. 56-64.
5. Command and control. MCDP 6, U.S. Marine Corps, 1996, 147 p.
6. Naval command and control. Naval Doctrinal Publication 6 (NPD 6), 19 May 1995, 73 p.
7. Army Planning and Orders Production. Field Manual No .5-0. Headquarters, Depart-

ment of the Army Washington, DC, 20 January 2005.
8. Vlăsceanu M. Psihologia organizaţiilor şi conducerii. Bucureşti: Editura Paideia, 1993,  

369 p.
9. Junjan V. Modele cantitative de luare a deciziei//Revista Transilvană de Ştiinţe Admi-

nistrative, 2002,VIII, p. 61-71.
10. Howlett M., Ramesh M. Studiul politicilor publice: cicluri şi subsisteme ale politicilor. 

Trad.: T. Stela. Chişinău: Epigraf SRL, 2004,  272 p.
11. Miroiu A. Introducere în analiza politicilor publice. Bucureşti: 2001, 324 p.
12. Dunn W. Analiza politicilor publice. Trad.: Drăguşin N. Iaşi: Polirom, 2010,  507 p.
13. Brătianu C. Management şi marketing. Curs universitar, 2007.
14. Băcanu B. Organizaţia publică: teorie şi management. Iaşi: Polirom, 2008,  350 p.
15. Preda M. Comportament organizaţional. (Teorii, exerciţii şi studii de caz). Iaşi : Poli-

rom, 2006,  249 p.
16. Nilsson M., Dalkmann H. Decision making and strategic environmental assesment// 

Journal of Environmental Assessment Policy and Managment. Vol. 3, No. 3, September 
2001, Imperial College Press., p .305-327.

17. Matei L. Managementul public. Bucureşti: Editura economică, 2001, 440 p.
18. Johns G. Comportament organizaţional. Înţelegerea şi conducerea oamenilor în 

procesul muncii. Bucureşti: Editura Economică, 1998, 633 p.
19. Androniceanu A. Management public. Bucureşti: Editura Economică, 1999, 240 p.
20. Simon H. Comportamentul administrativ (Studiu asupra proceselor de luare a deci-

ziilor în structurile administrative). Chişinău: Î.E.P. Ştiinţa, 2004,  300 p.
21. Nicolas H. Administraţie publică şi afaceri publice. Trad.: Boca C., Chişinău: Cartier, 

2005, 1156 p.
22. Zlate M. Tratat de psihologie organizaţional-managerială. Vol. II. Iaşi: Polirom, 2007, 

673 p.

Prezentat: 12 iulie 2019. 
E-mail: soacbu77@yahoo.com



S ocietatea civilă 

 şi statul de drept



Administrarea Publică, nr. 3, 2019 48

UNELE ASPECTE ALE PUTERII  DE STAT CA FORMĂ 
INSTITUŢIONALIZATĂ OFICIAL A PUTERII POPORULUI 

SOME ASPECTS OF STATE POWER AS AN OFFICIALLY 
 INSTITUTIONALIZED FORM OF THE PEOPLE,S POWER

CZU: 342.5

Silvia GORIUC, 
doctor în drept, conferenţiar universitar,

Academia de Administrare Publică 

Adrian CRASNOBAEV, 
Universitatea de Stat  „Alecu Russo” din  Bălţi,

doctor în drept, lector universitar  

SUMMARY
Any society, however primitive it is, must depend on a certain organization and distribution of 

powers,  to support the fundamental order of society and social organization within it, because it is 
the power that stands behind any association and supports its  structure. There is no organization 
and no command without power and the specificity of any power consists in the possibility of its 
bearers to impose their will, to determine others, submission or subordination.

In this sense, with evolution of social relations, it became  necessary to create an institutional 
framework of, wich on the one hand, had to legitimize the power, and on the other, to ensure its 
achievement and effectiveness. 

Therefore, power is an essential social phenomenon, as it cannot be conceived outside of soci-
ety and cannot manifest itself, than through social relations, in the absence of power, the society is 
an inert body incapable of satisfying its judgments of being. 

Keywords: society, people, phenomenon, social relations, state power.

REZUMAT
Orice societate, oricât de primitivă ar fi, trebuie să depindă de o anumită organizare şi distribu-

ire a puterii, care să sprijine ordinea fundamentală a societăţii şi organizarea socială în cadrul ei, 
deoarece puterea este cea care se află în spatele oricărei asociaţii şi îi susţine structura. Fără putere 
nu există nicio organizaţie şi nici ordine, iar specificul oricărei puteri constă în posibilitatea purtă-
torilor acesteia de a-şi impune voinţa altora, de a determina supunerea sau subordonarea altora. 

În acest sens, odată cu evoluţia relaţiilor sociale, a devenit necesară crearea unui cadru in-
stituţionalizat care, pe de o parte, să legitimeze puterea, iar pe de alta, să-i asigure realizarea şi 
eficacitatea. 

Prin urmare, puterea este un fenomen esenţialmente social, deoarece nu poate fi concepută în 
afara societăţii, şi nu se poate manifesta decât prin intermediul relaţiilor sociale, iar în lipsa puterii, 
societatea este un corp inert, incapabilă să-şi satisfacă raţiunea de a fi. 

Cuvinte-cheie: societate, popor, fenomen, relații sociale, putere de stat.
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Puterea este un fenomen relaţional, 
ea preexistă formelor sale de manifesta-
re, reprezentând o energie socială. Scopul 
puterii poate fi deliberat (asumat de către 
cei asupra cărora se exercită puterea) sau 
impus (presiune exterioară). Raporturile 
existente între subiectul şi obiectul puterii 
explică mijloacele la care recurge puterea 
pentru a se înfăptui. Puterea este un feno-
men esenţialmente social, care nu poate fi 
concepută în afara societăţii, şi nu se poate 
manifesta decât prin intermediul relaţiilor 
sociale. Puterea este o condiţie a ordinii 
sociale, iar libertatea şi binele sunt posibile 
doar într-o asemenea ordine.

Prin urmare, puterea desemnează an-
samblul sau sistemul relaţiilor de putere 
constituite într-o societate istoriceşte de-
terminată, exprimând autoritatea pe care 
un individ sau un grup de indivizi o are 
asupra altora pentru realizarea unui scop 
comun, asumat de membrii colectivităţii 
sau impus acestora de către cei care exer-
cită puterea [3, p. 142].

Puterea apare ca o necesitate socială, 
necesitate ce poate fi explicată, în primul 
rând, prin prisma importanţei pe care o 
prezintă menţinerea echilibrului, a coe-
ziunii interne a oricărei societăţi. Dar ea 
apare şi ca rezultat al unei necesităţi ex-
terne, explicată prin faptul că orice soci-
etate globală este în legătură cu exterio-
rul, are relaţii cu alte societăţi, fapt pentru 
care puterea trebuie să organizeze aceste 
relaţii, după cum trebuie să-i asigure apă-
rarea [14, p. 43].

Puterea se instituţionalizează în toate 
domeniile vieţii sociale: în familie (pater fa-
milias); la întreprindere (consiliul de admi-
nistraţie); la şcoală (profesorii); în societate 
(parlamentul, guvernul) [9, p. 66].

Astfel, putem concretiza că noţiunea 
de putere este acea capacitate, însuşire de 
a influenţa într-un fel sau altul comporta-
mentul altora, influenţă care poate lua for-
ma de convingere sau de constrângere [1, 

p. 436].  Această idee  conduce la afirmaţia 
că un grup social nu poate exista în afa-
ra relaţiilor de putere, individul din acest 
grup întotdeauna se regăseşte, cel puţin, 
în una din cele trei forme de putere:

- imediată – puterea ce este exercitată 
asupra tuturor membrilor grupului, dar ni-
meni nu comandă şi toţi membrii grupului 
se supun, aici putem menţiona obiceiurile, 
datinile;

- socială individualizată – această pu-
tere este strâns legată de proprietatea 
privată şi a apărut odată cu evoluţia spre 
bogăţie, în momentul în care s-a pronunţat 
divizarea muncii;

- instituţionalizată – această putere 
este ceea ce apare în momentul în care 
toţi indivizii unui grup recunosc grupul ca 
o entitate superioară fiecărui membru al 
grupului în parte. În cadrul acestei puteri 
sunt indispensabile unele norme care re-
glementează relaţiile sociale, aceste reguli 
sociale fiind unanim recunoscute de către 
toţi şi îi privesc pe toţi, dar interesele ocro-
tite sunt superioare intereselor particulare 
ale fiecărui individ în parte [2, p. 229-230].

În această ordine de idei, se relevă fap-
tul că puterea, ca fenomen, presupune 
existenţa unei surse de autoritate şi se ca-
racterizează prin posibilitatea de a ordona, 
a impune obligaţia celui ce primeşte ordi-
nul, comanda de a se supune acestui ordin 
[9, p. 71].

În context, apreciem că odată cu evolu-
ţia relaţiilor sociale, autoritatea puterii nu 
se mai putea sprijini pe credinţe sau cutu-
me, devenind necesară crearea unui cadru 
instituţionalizat care, pe de o parte, să legi-
timeze puterea, iar pe de alta, să-i asigure 
realizarea şi eficacitatea. Astfel, ansamblul 
instituţiilor şi regulilor constituite în acest 
scop desemnează statul, iar puterea astfel 
instituţionalizată devine o putere de stat, 
unde organele statului constituie instru-
mente ale puterii, prin care se materiali-
zează puterea de stat. Respectiv, odată cu 
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transformarea puterii sociale în putere de 
stat, statul şi puterea de stat se află într-o 
interconexiune şi trebuie privită ca un ra-
port între formă şi conţinut, unde statul 
reprezintă forţa materială a puterii, a cărei 
realizare este imposibilă fără un mecanism 
corespunzător. 

În opinia prof. Gh. Iancu,  puterea de 
stat este exercitată de instituţii speciali-
zate, înzestrate prin lege cu acele compe-
tenţe necesare realizării funcţiilor statului, 
funcţii generate de puterea publică şi de 
funcţiile acesteia. [10, p.102]

Puterea de stat ca element al statului 
emană, în primul rând, din suveranitatea 
poporului considerată ca unic izvor legal 
al puterii, căreia îi aparţine suveranitatea 
naţională, care constă în dreptul poporului 
de a hotărî necondiţionat în privinţa inte-
reselor sale şi de a le promova şi realiza în 
mod nestingherit. Suveranitatea naţională 
înseamnă puterea absolută şi perpetuă a 
poporului, puterea politică, adică o pute-
re aparţinând poporului, care îşi creează 
puterea de stat, al cărei deţinător suveran 
este.  În al doilea rând, este vorba despre 
aparatul statului - identificat prin autorită-
ţile cu capacitatea de a da norme, a asigu-
ra executarea lor şi de a supune orice şi pe 
oricine la respectarea voinţei poporului pe 
care îl reprezintă şi în baza mandatului că-
ruia acţionează. De altfel, aparatul de stat 
întruchipează în sens direct puterea statu-
lui [4, p. 35-36].

În opinia prof. Ioan Muraru, prin stat se 
înţelege forma organizată a puterii popo-
rului, mai exact mecanismul sau aparatul 
statal. Aceasta fiind accepţiunea strict ju-
ridică. Aşa văzute lucrurile, următorul raţi-
onament ne permite explicarea edificiului 
statal. Poporul, naţiunea deţin puterea po-
litică. Pentru a putea exercita această pute-
re, poporul creează statul, ca un ansamblu 
sistematizat de organe de stat (legiuitoare, 
administrative, judecătoreşti, armată, po-
liţie), deseori denumite autorităţi statale 

(publice). Statul este deci sistemul acestor 
autorităţi publice. [13, p. 251-252]

Puterea (puterile) statală, într-o explica-
ţie simplă, este forma de organizare statală 
a puterii poporului (politice). Dacă aceas-
tă organizare se realizează prin mai multe 
grupe (categorii, autorităţi, puteri) de or-
gane de stat, cu funcţii (împuterniciri) şi 
trăsături clar definite şi caracterizate prin 
autonomie organizatorică şi funcţională, 
precum şi prin echilibru reciproc şi colabo-
rare, suntem în prezenţa separaţiei/echili-
brului puterilor. 

Această stare, în opinia prof. Ion Delea-
nu, este specifică sistemelor de guvernă-
mânt democratice, [5, p. 60; 1, p. 438] însă 
dacă organizarea şi funcţionarea acestor 
organe de stat sunt caracterizate prin cen-
tralism şi concentrare, suntem în prezenţa 
unicităţii puterii, stare specifică sistemelor 
de guvernământ totalitare. [13, p. 253]

În literatura de specialitate, prin terme-
nul de putere de stat este identificat şi con-
ceptul de putere publică, care este definită 
ca puterea ce aparţine întregii naţiuni, pu-
terea cu care este învestit statul ca expresie 
permanentă a voinţei naţiunii, puterea co-
mună ce se exercită în folosul tuturor indi-
vizilor ce constituie naţiunea. [8, p.142-146]

 Puterea publică are trăsăturile sale spe-
cifice, precum:

- este o putere juridică (are caracter nor-
mativ), iar cei care o exercită sunt impuşi să 
exercite puterea prin elaborarea şi aplica-
rea normelor de drept;

- posedă calităţile de continuitate şi 
permanenţă, iar prerogativele sale aparţin 
autorităţilor publice şi nu guvernanţilor;

- pretinde să exprime interesul întregii 
societăţi, deşi, uneori, se află în serviciul 
unei clase sociale sau unui grup social re-
strâns (dictatura);

- două sau mai multe puteri publice 
nu pot coexista în cadrul uneia şi aceleiaşi 
formaţiuni statale, decât accidental şi vre-
melnic. Unicitatea puterii publice derivă 



Societatea civilă și statul de drept 51

din faptul apartenenţei acesteia la un titu-
lar exclusiv: poporul. Unicitatea puterii nu 
exclude însă, ci chiar implică realizarea sa 
prin diferite categorii de organe ale statu-
lui, corespunzător unor funcţii specifice şi 
relativ autonome [6, p. 37];

- suveranitatea puterii publice, care re-
prezintă supremaţia şi independenţa pute-
rii în exprimarea şi realizarea voinţei guver-
nanţilor ca voinţă de stat; 

- este o putere organizată în mecanis-
mul de stat, care este bine structurat, con-
stituite dintr-un grup special de persoane 
învestite cu atribuţii deosebite şi recurg la 
forţa de constrângere a statului. Grupurile 
date sunt formate în modul prevăzut de le-
gislaţia statului respectiv;

- puterea publică  învesteşte mecanis-
mul de stat cu capacitatea de a conduce (a 
administra) societatea [3, p. 147].

În ordinea celor expuse, se apreciază că 
puterea de stat reprezintă ansamblul rela-
ţiilor de putere constituite într-o anumită 
societate, istoriceşte determinată, şi repre-
zintă autoritatea pe care guvernanţii o au 
asupra guvernaţilor, pentru realizarea unui 
anumit scop comun, care a fost impus de 
către guvernanţi sau care a fost asumat de 
guvernaţi.

Ar fi  de remarcat  faptul că voinţa in-
divizilor, grupurilor sociale, poporului, na-
ţiunii (în dependenţă de sfera pe care o 
delegăm guvernanţilor), exprimată prin 
lege, nu este suma aritmetică a tuturor 
voinţelor membrilor societăţii organi-
zate în stat, a grupurilor sociale. Într-un 
stat sunt exprimate prin lege interesele 
guvernanţilor, iar în ce priveşte raportul 
dintre aceste interese şi voinţa generală, 
acesta depinde de gradul de democraţie 
existent în statul respectiv.

Prin urmare, puterea de stat pretinde 
să exprime interesul întregii societăţi, cu 
toate că uneori se află în serviciul unei 
clase sociale sau al unui grup social re-
strâns (în cadrul dictaturilor) [9, p. 73].

Puterea de stat este o putere transmi-
să de către popor unor organisme care 
exercită conducerea de stat. Raporturile 
reciproce ce se stabilesc între guvernaţi 
(titularul puterii politice) şi guvernanţi 
(titularii puterii de stat), se manifestă, pe 
de o parte, prin încredinţarea de către 
cei guvernaţi a exerciţiului dintre prero-
gativele puterii politice şi prin controlul 
înfăptuit de ei asupra „celor aflaţi la pu-
tere”, iar, pe de altă parte, ca raporturi de 
putere concretizate în comandamente, 
ordine, instrucţiuni impuse de subiecţi 
politici specializaţi (guvernanţi) membri-
lor colectivităţii, individual sau asociaţi 
pe criterii sociale, politice, profesionale, 
economice ş. a. [12, p.17]

Motivarea încredinţării de către popor 
a anumitor prerogative de putere unor 
autorităţi publice specializate, aflate sub 
controlul său, constă în imposibilitatea 
găsirii unei soluţii tehnice, care să per-
mită autoguvernarea, exercitarea suve-
ranităţii naţionale în mod nemijlocit de 
către popor. Transferul exercitării pute-
rii de la popor la stat nu poate submina 
scopul exercitării puterii care rămâne, în 
continuare, legat de asigurarea, pe aceas-
tă cale, a binelui comun al tuturor cetă-
ţenilor. Pentru garantarea unui climat de 
pace socială şi ordine într-o comunitate 
umană, este necesar ca interesele şi voin-
ţa fiecărui individ să se regăsească într-o 
voinţă generală unică, exprimată şi impu-
să la nevoie prin forţă fiecărui individ de 
către autorităţile publice desemnate în 
mod legitim. 

În acest sens, este esenţial ca atât de-
semnarea autorităţilor publice cărora li 
se încredinţează prerogative de putere, 
cât şi exercitarea ca atare a acestora, să 
se facă în mod legitim şi prin proceduri 
eminamente democratice, deoarece voin-
ţa poporului în rezultatul final determină 
conţinutul legilor, construcţia sistemului 
organelor puterii. 
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Având în vedere că această voinţă poa-
te să se manifeste atât nemijlocit, cât şi prin 
intermediul reprezentanţilor poporului în 
organele alese, se apreciază  faptul că iz-
vorul puterii (poporul) participă nu numai 
ca subiect al formării sistemului de organe 
ale statului, dar şi ca subiect, care exercită 
influenţă asupra volumului de atribuţii ale 
organelor şi conţinutul legilor.

Puterea democratică este nu numai 
o putere rezultată în urma unor alegeri 
libere şi corecte în condiţii de pluralism 
politic, dar şi o putere bazată pe un sis-
tem de valori recunoscute de societate, ce 
asigură omului libera dezvoltare, oferind 
posibilitatea unei vieţi decente în condi-
ţii de prosperitate economică, a folosirii 
drepturilor şi libertăţilor constituţionale,  
precum şi evitării unor situaţii de uzur-
pare a puterii, care este percepută ca o 
acaparare ilegală a puterii ce poate fi în-
făptuită fie pe calea înlăturării organelor 
legitim alese sau numite de la înfăptuirea 
puterii prin modalităţi nelegitime, ori prin 
însuşirea atribuţiilor, care, conform Con-
stituţiei, trebuie să fie îndeplinite de alte 
organe (de exemplu, însuşirea atribuţiilor 
de efectuare a justiţiei de organele puterii 
legislative sau executive). 

Indiferent  sub ce aspect ar fi studiată, 
puterea se raportează în mod necesar la un 
titular, căruia îi sunt recunoscute anumite 
prerogative. Dacă statul exercită o pute-
re delegată, circumscrisă înfăptuirii unor 
obiective sociale de interes general (binele 
comun), titularul puterii globale nu poate 
fi în epoca contemporană decât poporul, 
ori, după caz, naţiunea, care deţine în mod 
originar puterea politică. Poporul sau naţi-
unea constituie titularul puterii politice, pe 
când statul (autorităţile/puterile publice) 
reprezintă titularul exerciţiului puterii de 
stat încredinţate în mod legitim de popor. 
Între popor şi stat se stabilesc anumite 
relaţii, pe baza  cărora ciclul putere poli-
tică (originară) – putere de stat (derivată) 

se reia la nesfârşit, cu condiţia respectării 
principiilor democratice.

Această situaţie se manifestă din punct 
de vedere instituţional prin faptul că pute-
rea politică se obiectivează în diverse orga-
nisme, cărora le sunt transferate atribuţii 
sau funcţii de putere. Puterea astfel institu-
ţionalizată apare sub forma puterii de stat 
şi este exercitată de acesta în întregul său 
şi în mod specializat şi distinct de diverse 
organe ale sale. Statul apare deci ca titular 
exclusiv al forţei de comandă şi dominaţie. 
[10, p. 207]

Fără activitatea organelor statului este 
greu de reprezentat înfăptuirea puterii de 
stat, deoarece şi realizarea formelor exer-
citării directe de către popor poate fi în-
făptuită numai prin rolul organizatoric al 
organelor corespunzătoare, învestite cu 
anumite atribuţii distincte.

Termenul „atribuţii” poate fi folosit 
într-un sens mult mai larg pentru desem-
narea întregului ansamblu de posibilităţi 
juridice ale statului de a exercita influen-
ţa asupra relaţiilor sociale cu scopul ordo-
nării lor şi stimulării dezvoltării. Această 
înţelegere permite de pe alte poziţii ana-
liza conţinutului juridic al puterii de stat. 

Dacă ar fi să înţelegem puterea de stat 
ca ansamblu de atribuţii, atunci sepa-
rarea atribuţiilor între organele statului 
este un proces destul de firesc şi necesar 
la îmbunătăţirea organizării raţionale a 
conducerii cu treburile statului, la împăr-
ţirea nu numai a drepturilor, ci şi a obli-
gaţiilor şi  răspunderii, în caz contrar apar 
temeri fondate referitoare la distrugerea 
sistemului unitar de conducere a  statului.

În ordinea celor analizate, se deduce 
faptul că puterea de stat poate fi percepu-
tă în sens restrâns ca o dimensiune a sta-
tului, formă de organizare statală a puterii 
politice, iar în sens larg puterea de stat este 
o varietate a puterii sociale, formă institu-
ţionalizată oficial a puterii politice, care se 
manifestă în capacitatea şi posibilitatea 
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exercitată direct de popor sau transmisă 
unor autorităţi de a organiza şi conduce 
societatea în anumite limite teritoriale în 
interesul comunităţilor umane respective 
şi care se deosebeşte de celelalte categorii 
şi forme de autoritate prin calităţi şi trăsă-
turi caracteristice: este suverană, legitimă, 
revocabilă, are vocaţia globalizării, dispune 
de structuri specializate care o realizează – 
mecanismul de stat (la nevoie, prin utiliza-
rea mijloacelor de constrângere) şi limitată 
prin drepturile cetăţeneşti recunoscute şi 
garantate de o lege supremă.

Societatea umană pentru a fi organizată, 
este necesar de a fi condusă şi administrată 
corect, deoarece sistemul administrativ al 
unui stat manifestă influenţă directă asu-
pra vieţii politice, sociale şi economice a  
unui stat, iar o structură administrativă este 
avantajoasă societăţii atunci când pune ad-
ministraţia şi pe cei administraţi să fie egali 
în faţa legii, obţinând ca finalitate dorinţa 
cetăţenilor de a participa activ la soluţiona-
rea interesele locale. Însă marea majoritate 
a sistemelor administrative nu sunt intere-
sate ca administraţia şi cei administraţi să se 
afle pe acelaşi picior de egalitate, iar această 
decizie conduce spre pasivitatea cetăţenilor 
şi neimplicarea activă în afacerile locale ale 
statului, provocând în final insuccesul admi-
nistraţiei într-un stat. 

Prin urmare, sistemul administrativ al 
unei ţări nu trebuie să reprezinte un colec-
tiv izolat sau o organizaţie închisă, ţinând 
cont de faptul că administraţia publică are 
drept scop principal organizarea executării 
şi executarea legilor, îndeplinirea cerinţe-
lor şi intereselor generale prin organizarea 
serviciilor publice, iar administraţia publi-
că locală îndeplineşte aproximativ aceleaşi 
funcţii doar la nivel local, pe motiv că aces-
tea au fost create ca parte componentă a 
structurii de organizare a administraţie pu-
blice, cu autoritate oferită de Constituţie, 
oferindu-i dreptul să colaboreze cu celelal-
te structuri din sistemul de administraţie. 

Conform autorilor ruşi A. Kozîrin şi M. 
Ştatova, conceptul de administraţie pu-
blică reprezintă constituirea punctelor de 
legătură ale aparatului de stat, precum şi 
totalitatea organelor, instituţiilor şi orga-
nizaţiilor care îndeplineşte funcţiile ad-
ministrative. Autorii definesc noţiunea de 
administraţie publică ca organizarea şi 
activitatea organelor şi instituţiilor subor-
donate puterii politice, care asigură execu-
tarea legii, activează în interesul public şi 
sunt învestite cu atribuţiile puterii publice. 
[15, p. 32]

Prof. Tudor Drăganu menţionează că 
„puterea de stat” se identifică ca un sistem 
de organe competente să exercite funcţi-
ile fundamentale ale statului: legislativă, 
executivă şi judecătorească. Statul îşi or-
ganizează în acest sens  diferite structuri 
bine organizate ce poartă denumiri de 
autorităţi publice, iar literatura în dome-
niu îi oferă noţiunii ,,putere de stat’’ câteva 
sensuri clare: [7, p. 46] este o parte a meca-
nismului de stat, care exprimă organizarea 
socială de stat, dar şi puterea statală în ge-
neral; exercită, în numele statului, sarcinile 
şi funcţiile sale; posedă împuterniciri de 
putere statală; are o anumită competenţă; 
acoperă anumite dimensiuni teritoriale de 
activitate;  deţine un sistem educaţional; 
posedă anumite structuri; cuprinde unele 
reguli de finanţare a acestuia; iar fiecare 
organ format pentru executarea puterii 
de stat posedă o anumită autoritate pen-
tru  a influenţa anumite organe inferioa-
re. 

Practica vieţii politice din ţările aflate 
în tranziţie arată, că nu este suficient să 
proclami un sistem politico-democratic, 
ci trebuie să construieşti instrumentele 
aplicării acestuia, mecanismul de interfe-
renţă a instituţiilor de guvernare, moda-
lităţile de conlucrare a organismelor prin 
care se exercită prerogativele de putere 
– Parlamentul, Preşedintele, Guvernul. 

Practica socială a ţărilor care au păşit 
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pe calea întronării democraţiei după un 
sistem totalitar probează, că ceea ce face 
ca un sistem de guvernare să fie apreciat 
ca democratic, nu sunt numai conceptele 
pe care se bazează sau valorile pe care le 
promovează, ci modul cum funcţionează 
acest sistem şi cum este receptat în conşti-
inţa socială a celor guvernaţi, administraţi, 
cum respectă guvernanţii Constituţia.

De asemenea, dacă în stat nu funcţi-
onează legile, nu se aplică, cea mai bună 
lege se compromite, se pierde controlul 

social, iar membrii societăţii nu se mai simt 
ocrotiţi nici de Parlament, nici de Preşedin-
te, nici de Guvern, nici de Constituţie. 

Anume din aceste considerente, nicio 
persoană particulară, nicio parte din po-
por, niciun grup social, niciun partid po-
litic sau o altă formaţiune obştească nu 
poate exercita puterea de stat în nume 
propriu, iar reformele  trebuie să fie  efec-
tuate  potrivit principiului mutatis mutan-
dis cu adaptarea sistemului administrativ 
la nivelul standardelor europene.
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SUMMARY
In this article, a brief research has been carried out on the matter regarding the legal liability 

in the field of security and health at work, taking into account the national legislation, the doc-
trine and the judicial practice. It has been stated that violation of security and health at work 
can lead to various forms of legal liability (disciplinary, material, contravention and criminal). 
The legal effects arising from work accidents and professional diseases, with reference to deter-
mining and paying an indemnity to the person, who lost his / her work capacity and, in case of 
death, to the members of the family, have been highlighted.

Keywords: security and health at work,  criminal liability,  disciplinary liability,  contraven-
tion liability,  material liability,  work accidents,  professional diseases.

REZUMAT
În acest articol a fost efectuată o scurtă cercetare cu privire la răspunderea legală în dome-

niul securității şi sănătății în muncă, ținând cont de legislația națională, doctrina şi practica 
judiciară. S-a constatat că încălcarea securității şi sănătății la locul de muncă poate conduce 
la diverse forme de răspundere legală (disciplinară, materială, contravențională şi penală). Se 
subliniază că efectele juridice care decurg din accidentele de muncă şi boli profesionale, cu re-
ferire la stabilirea şi plata indemnizației persoanei, care şi-a pierdut capacitatea de muncă şi, 
în caz de deces, membrilor familiei. 

Cuvinte-cheie: securitate şi sănătate în muncă, răspundere penală, răspundere disciplina-
ră, răspundere contravențională, răspundere materială, accidente de muncă, boli profesionale.

În temeiul art. 9, alin. (1) din Legea Re-
publicii Moldova nr. 186-XVI din 10.07. 2008 
privind  securitatea şi sănătatea în muncă 
[1], angajatorul poartă răspundere pentru 
organizarea şi asigurarea securităţii şi sănă-
tăţii lucrătorilor sub toate aspectele ce ţin 
de activitatea desfăşurată. Concomitent, 
trebuie să ţinem cont şi de alte prescripţii 
legale:

 a) angajatorul nu este exonerat de res-
ponsabilităţile sale în domeniul enunţat în 
cazul în care apelează la servicii externe de 
protecţie şi prevenire;

 b) consacrarea şi existenţa obligaţiilor 
lucrătorilor în acelaşi domeniu al securităţii 
şi sănătăţii în muncă nu aduc atingere prin-
cipiului responsabilităţii angajatorului.

Încălcarea normelor de securitate şi 
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sănătate în muncă poate antrena diver-
se forme de răspundere juridică în ra-
port cu normele încălcate, tipul de faptă 
săvârşită, persoana prejudiciată şi natura 
pagubei suferite. Aşadar, în domeniul se-
curităţii şi sănătăţii în muncă poate inter-
veni:

a) răspunderea disciplinară intervine 
ori de câte ori se încalcă prevederile art. 
9, alin. (2), lit. e) şi g) din Codul muncii al 
Republicii Moldova şi cele cuprinse în art. 
19 din Legea Republicii Moldova nr. 186-
XVI/2008, texte legale care consfinţesc 
şi concretizează obligaţia salariatului să 
respecte cerinţele de securitate şi sănă-
tate în muncă. Totodată, reamintim că, 
potrivit art. 12, alin. (4), lit. b) şi c), alin. 
(5) şi art. 20 din Legea Republicii Moldova 
nr. 186-XVI/2008, răspunderea disciplina-
ră este exclusă dacă lucrătorul, în cazul 
unui pericol grav, imediat şi inevitabil, 
părăseşte postul de lucru sau o zonă pe-
riculoasă ori dacă refuză motivat să reia 
lucrul în cazul în care la locul de muncă 
mai persistă pericolul grav şi imediat. De 
asemenea, nu poate fi recunoscut ca te-
mei pentru antrenarea răspunderii disci-
plinare a lucrătorului refuzul acestuia de 
a efectua lucrări în cazul apariţiei unui 
pericol pentru viaţa ori sănătatea sa;

b) răspunderea penală. Potrivit art. 
183, alin. (1) din Codul penal al Repu-
blicii Moldova  [2], încălcarea de către o 
persoană cu funcţie de răspundere ori de 
către o persoană care gestionează o orga-
nizaţie comercială, obştească sau altă or-
ganizaţie nestatală a tehnicii securităţii, 
a igienei industriale sau a altor reguli de 
protecţie a muncii, dacă această încălcare 
a provocat accidente cu oameni sau alte 
urmări grave, se pedepseşte cu amendă 
în mărime de la 200 la 500 unităţi con-
venţionale sau cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii de la 100 la 200 de 
ore, sau cu închisoare de până la 2 ani, 
dar dacă aceeaşi acţiune a provocat din 

imprudenţă decesul unei persoane, per-
soana vinovată poate fi pedepsită, con-
form art. 183, alin. (2) din Codul penal al 
Republicii Moldova, cu închisoare de la 2 
la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii sau de a exercita o anu-
mită activitate pe un termen de până la 
3 ani;

c) răspunderea contravenţională. În 
acest sens, menţionăm că, potrivit art. 
55, alin. (1) din Codul contravenţional al 
Republicii Moldova, încălcarea legisla-
ţiei muncii, a legislaţiei cu privire la se-
curitatea şi sănătatea în muncă se sanc-
ţionează cu amendă de la 100 la 140 de 
unităţi convenţionale aplicată persoanei 
fizice, cu amendă de la 200 la 350 de uni-
tăţi convenţionale aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere, cu amendă de la 
350 la 450 de unităţi convenţionale apli-
cată persoanei juridice. În temeiul art. 
55, alin. (2) din Codul contravenţional 
al Republicii Moldova, aceleaşi acţiuni 
săvârşite asupra minorului se sancţio-
nează cu amendă de la 120 la 150 de 
unităţi convenţionale aplicată persoanei 
fizice, cu amendă de la 250 la 350 de uni-
tăţi convenţionale aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere, cu amendă de la 
400 la 480 de unităţi convenţionale apli-
cată persoanei juridice;

d) răspunderea materială. În gene-
ral, răspunderea juridică a angajatorului 
pentru dauna cauzată sănătăţii salaria-
ţilor capătă forma unei răspunderi civile 
delictuale pentru a cărei survenire se cere 
existenţa următoarelor condiţii generale: 

1) existenţa unei fapte ilicite, adică o 
acţiune sau inacţiune care are ca rezul-
tat încălcarea drepturilor subiective sau 
a intereselor legitime ale unei persoane. 
Caracterul ilicit al faptei angajatorului 
constă în crearea unor condiţii dăună-
toare (ofensive) de muncă, în nerespec-
tarea normelor de securitate şi sănătate 
în muncă, în neasigurarea igienei muncii;
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2) existenţa unui prejudiciu care rezidă 
în urmarea negativă suferită de o persoa-
nă prin vătămare a integrităţii corporale 
sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin 
deces din cauza faptei ilicite săvârşite de 
o altă persoană;

3) legătura de cauzalitate între fapta 
ilicită şi prejudiciu, adică prejudiciul cau-
zat sănătăţii să fie o consecinţă a faptei 
ilicite. Raportul cauzal între fapta ilicită a 
autorului prejudiciului şi vătămarea sănă-
tăţii are ca urmare pierderea posibilităţii 
persoanei prejudiciate de a obţine venit; 

   4) existenţa vinovăţiei persoanei care 
a săvârşit fapta ilicită.

În conformitate cu pct. 4 din Hotărâ-
rea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova nr. 6/2005 „Cu privire 
la practica aplicării de către instanţele 
judecătoreşti a legislaţiei materiale des-
pre încasarea prejudiciului cauzat prin 
vătămare a integrităţii corporale sau altă 
vătămare a sănătăţii ori prin deces”[3],  
pentru survenirea răspunderii civile a 
angajatorului pentru dauna cauzată să-
nătăţii salariaţilor sunt necesare, în afara 
condiţiilor generale, şi unele condiţii spe-
ciale:

a) la momentul cauzării prejudiciului 
să existe raporturi de muncă între anga-
jator şi salariat;

b) prejudiciul să fi fost cauzat salaria-
tului în timpul şi în legătură cu executa-
rea obligaţiilor de muncă. În acelaşi timp, 
este necesar să concretizăm că vătăma-
rea sănătăţii salariatului se consideră că a 
avut loc în legătură cu executarea obliga-
ţiilor de serviciu dacă aceasta este rezul-
tatul activităţii de producţie a angajato-
rului şi a apărut în locul unde angajatorul 
era obligat să asigure condiţii de muncă 
inofensive, în special: pe teritoriul unită-
ţii, indiferent de faptul dacă prejudiciul a 
fost cauzat salariatului la locul de muncă, 
în timpul executării obligaţiilor de servi-
ciu sau în alte împrejurări; în afara teri-

toriului unităţii, dar în timpul executării 
obligaţiilor de serviciu dacă angajatorul 
era obligat să asigure condiţii inofensive 
de muncă; în timpul deplasării de la do-
miciliu la locul de muncă şi invers cu mij-
locul de transport al angajatorului.

Aşadar, angajatorul nu va fi tras la răs-
pundere pentru dauna cauzată sănătăţii 
salariaţilor în afara timpului de muncă şi 
în lipsa executării de către salariaţi a obli-
gaţiilor de muncă.

De asemenea, răspunderea angaja-
torului nu poate fi antrenată în perioa-
da suspendării contractului individual 
de muncă în circumstanţele prevăzute 
de art. 76 din Codul muncii al Republicii 
Moldova [4].

În conformitate cu art. 1418, alin. (1) 
din Codul civil al Republicii Moldova, în 
caz de vătămare a integrităţii corporale 
sau de altă vătămare a sănătăţii, autorul 
prejudiciului are obligaţia să compenseze 
persoanei vătămate salariul sau venitul 
ratat din cauza pierderii sau reducerii ca-
pacităţii de muncă, precum şi cheltuielile 
suportate în legătură cu vătămarea sănă-
tăţii – de tratament, de alimentaţie supli-
mentară, de protejare, de îngrijire străină, 
de cumpărare a unui vehicul special, de 
reciclare profesională, de tratament sa-
natorial, incluzând costul foii sanatoria-
le, costul biletelor de călătorie tur-retur, 
inclusiv pentru însoţitor la necesitate etc.

Totodată, atragem atenţia că la deter-
minarea salariului nerealizat (venitului 
ratat) nu se iau în considerare pensia de 
invaliditate, stabilită persoanei vătămate 
în legătură cu vătămarea integrităţii cor-
porale sau cu o altă vătămare a sănătăţii 
şi nici alte indemnizaţii sau sume, plătite 
pe linia asigurărilor sociale de stat (art. 
1418, alin. (3) din Codul civil al Republicii 
Moldova).

Deşi Legea Republicii Moldova nr. 186-
XVI/2008 cuprinde doar prevederi ce pun 
în aplicare mecanismul răspunderii mate-
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riale a angajatorului pentru prejudiciile 
cauzate victimelor accidentelor de mun-
că sau bolilor profesionale, totuşi consi-
derăm ca fiind posibilă şi legală surveni-
rea răspunderii materiale a lucrătorului în 
cazul în care, prin încălcarea cu vinovăţie 
a unor norme de securitate şi sănătate în 
muncă, respectivul a cauzat concomitent 
şi un prejudiciu material angajatorului 
(cu condiţia întrunirii în astfel de situaţii 
şi a celorlalte elemente constitutive ale 
răspunderii materiale a salariatului, sta-
tuate în art. 327-328 şi art. 333-347 din 
Codul muncii al Republicii Moldova) [5].

Potrivit Legii asigurării pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale nr. 756- 
XIV/1999 [6], dreptul de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale 
este garantat de stat, iar în calitate de 
asigurător pentru accidentele de muncă 
şi bolile profesionale figurează Casa Na-
ţională de Asigurări Sociale şi structurile 
teritoriale ale acesteia.

În acest context, menţionăm că, în 
conformitate cu art. 13 din Legea  Repu-
blicii Moldova nr. 756 XIV/1999, salaria-
ţii, care au suferit în urma unui accident 
de muncă sau a unei boli profesionale şi 
care, în consecinţă, nu mai pot desfăşura 
activitate conform calificării, au dreptul 
să beneficieze de prestaţii pentru reabi-
litarea profesională. Aşadar, asigurătorul 
preia în sarcina sa cheltuielile pentru re-
abilitarea profesională: a) costul cursuri-
lor de restabilire a calificării sau de reca-
lificare; b) plata indemnizaţiei pe durata 
cursurilor de restabilire a calificării sau de 
recalificare. O astfel de indemnizaţie se 
acordă lunar şi constituie 70% din sala-
riul lunar asigurat al asiguratului pe luna 
premergătoare lunii în care s-a produs ac-
cidentul de muncă sau a fost constatată 
boala profesională.

Totodată, remarcăm faptul că indem-
nizaţia în cauză se acordă numai în cazul 
în care asiguratul nu beneficiază, pe du-

rata cursurilor de restabilire a calificării 
sau de recalificare, de indemnizaţie pen-
tru incapacitate temporară de muncă sau 
de pensie de invaliditate, acordate potri-
vit legislaţiei.

În conformitate cu art. 15, alin. (1) 
din Legea Republicii Moldova nr. 756-
XIV/1999, dreptul la indemnizaţie pentru 
transferarea temporară la altă muncă îl 
au asiguraţii care, fiind transferaţi tempo-
rar la altă muncă din cauza unui accident 
de muncă sau unei boli profesionale, au 
un salariu asigurat inferior salariului me-
diu lunar asigurat pe ultimele 6 luni pre-
mergătoare lunii în care s-a produs ac-
cidentul de muncă sau a fost constatată 
îmbolnăvirea profesională. În asemenea 
situaţii, cuantumul indemnizaţiei pen-
tru transferarea temporară la altă muncă 
constituie diferenţa dintre salariul mediu 
lunar asigurat al asiguratului pe ultimele 
6 luni premergătoare lunii în care s-a pro-
dus accidentul de muncă sau a fost con-
statată îmbolnăvirea profesională şi sala-
riul lunar asigurat al asiguratului la noul 
loc de muncă.

De asemenea, remarcăm faptul că 
această indemnizaţie se acordă asigu-
ratului, pe baza actelor care confirmă 
această transferare, pe un termen de cel 
mult 90 de zile.

Potrivit pct. 22 din Hotărârea Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie nr. 6/2005, la 
stabilirea despăgubirilor în cazul în care 
prin fapta ilicită s-a cauzat moartea unei 
persoane, în primul rând, se vor lua în cal-
cul toate cheltuielile de îngrijire a victi-
mei înainte de deces şi cheltuielile de în-
mormântare, inclusiv legate de serviciile 
rituale şi bisericeşti, procurarea îmbrăcă-
mintei, în limitele ce nu depăşesc costul 
acestora în localitatea respectivă confir-
mate prin probele respective.

În afară de cheltuielile menţionate, în 
cazul decesului salariatului asigurat ca 
urmare a unui accident de muncă sau a 
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unei boli profesionale, au dreptul la in-
demnizaţie de deces care se acordă într-o 
plată fixă, de o singură dată, corespunză-
tor numărului şi categoriei persoanelor 
aflate în întreţinerea asiguratului:

- copiii asiguratului care au vârsta de 
până la 18 ani sau care, fără  a depăşi vâr-
sta de 23 ani, îşi continuă studiile la insti-
tuţiile de învățământ secundar, profesio-
nal şi superior (cursuri de zi);

- copiii invalizi;
- soţul (soţia) salariatului, încadrat într-

un grad de invaliditate sau care a atins 
vârsta de pensionare;

- soţul sau unul dintre părinţii salari-
atului decedat sau o altă persoană, care, 
la momentul decesului asiguratului, nu 
lucrează şi are în îngrijire copii ai asigura-
tului sub vârsta de 3 ani.

Luând în considerare prevederile art. 
18, alin. (1) din Legea  Republicii Moldova 
nr. 756-XIV/1999, în cazul decesului asi-
guratului, ca urmare a unui accident de 
muncă sau a unei boli profesionale, de in-
demnizaţie de deces beneficiază:

a) copiii asiguratului care, la momen-
tul decesului acestuia:

- au vârsta de până la 18 ani sau au 
împlinit această vârstă, dar fără a depăşi 
vârsta de 23 de ani, dacă îşi continuă stu-
diile la instituţii de învățământ secundar, 
mediu de specialitate şi superior, cursuri 
de zi;

- sunt încadraţi într-un grad de dezabi-
litate, indiferent de vârstă;

b) soţul asiguratului, care la momentul 
decesului acestuia:

- este încadrat într-un grad de invalidi-
tate;

- a atins vârsta de pensionare;
c) soţul sau unul din părinţii asigura-

tului decedat, sau o altă persoană care, 
la momentul decesului asiguratului, nu 
lucrează şi are în îngrijire copii ai asigura-
tului sub vârsta de 3 ani.

Indemnizaţia de deces se acordă o 

singură dată, în sumă fixă, corespunzător 
numărului şi categoriei persoanelor afla-
te în întreţinerea asiguratului după cum 
urmează:

a) pentru copiii în vârstă de până la 18 
ani sau peste această vârstă, fără a depăşi 
vârsta de 23 de ani, dacă îşi continuă stu-
diile la instituţii de învățământ secundar, 
mediu de specialitate şi superior, cursuri 
de zi, sau pentru copiii invalizi, indiferent 
de vârstă:

- echivalentul a 5 salarii, calculate ca 
medie a salariului lunar asigurat al asigu-
ratului decedat pe ultimele 6 luni premer-
gătoare lunii în care s-a produs accidentul 
de muncă sau a fost constatată îmbolnă-
virea profesională, dar nu mai puţin de 5 
salarii medii lunare pe economie pentru 
anul premergător anului în care s-a pro-
dus cazul asigurat, pentru un copil;

- echivalentul a 8 salarii, calculate ca 
medie a salariului lunar asigurat al asigu-
ratului decedat pe ultimele 6 luni premer-
gătoare lunii în care s-a produs accidentul 
de muncă sau a fost constatată îmbolnă-
virea profesională, dar nu mai puţin de 8 
salarii medii lunare pe economie pentru 
anul premergător anului în care s-a pro-
dus cazul asigurat, pentru doi copii;

- echivalentul a 12 salarii, calculate 
ca medie a salariului lunar asigurat al 
asiguratului decedat pe ultimele 6 luni 
premergătoare lunii în care s-a produs 
accidentul de muncă sau a fost constata-
tă îmbolnăvirea profesională, dar nu mai 
puţin de 12 salarii medii lunare pe eco-
nomie pentru anul premergător anului în 
care s-a produs cazul asigurat, pentru trei 
sau mai mulţi copii;

b) pentru soţul asiguratului care, la 
momentul decesului acestuia, este în-
cadrat într-un grad de invaliditate sau a 
atins vârsta de pensionare - echivalentul 
a 3 salarii, calculate ca medie a salariu-
lui lunar asigurat al asiguratului decedat 
pe ultimele 6 luni premergătoare lunii în 
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care s-a produs accidentul de muncă sau 
a fost constatată îmbolnăvirea profesio-
nală, dar nu mai puţin de 3 salarii medii 
lunare pe economie pentru anul premer-
gător anului în care s-a produs cazul asi-
gurat;

c) pentru soţul sau unul din părinţii 
asiguratului decedat, sau o altă persoană 
care, la momentul decesului asiguratului, 
nu lucrează şi are în îngrijire copii ai asigu-
ratului sub vârsta de 3 ani - echivalentul 
a 3 salarii, calculate ca medie a salariului 
lunar asigurat al asiguratului decedat pe 
ultimele 6 luni premergătoare lunii în care 
s-a produs accidentul de muncă sau a fost 
constatată îmbolnăvirea profesională, dar 
nu mai puţin de 3 salarii medii lunare pe 
economie pentru anul premergător anu-
lui în care s-a produs cazul asigurat.

Potrivit art. 18, alin. (4) din Legea Re-
publicii Moldova nr. 756-XIV/1999, suma 
totală a indemnizaţiilor acordate nu poa-
te depăşi echivalentul a 24 salarii medii 
lunare pe economie. Dacă totuşi suma 
totală a indemnizaţiilor de deces este mai 
mare decât limita maximă prevăzută, in-
demnizaţia acordată fiecărei persoane în 
drept se reduce proporţional. În acelaşi 
timp, subliniem că indemnizaţia acordată 
copiilor victimei nu se reduce.

În afară de despăgubirile enunţate, 
unitatea (angajatorul) este obligată să 
achite o indemnizaţie unică în cazul re-
ducerii capacităţii de muncă sau dece-
sului lucrătorului în urma unui accident 
de muncă sau a unei boli profesionale. 
Astfel, în conformitate cu art. 18, alin. (1) 
din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 
nr. 186-XVI din 10 iulie 2008, lucrătorului 
căruia i s-a stabilit gradul de reducere a 

capacităţii de muncă ca urmare a unui ac-
cident de muncă sau a unei boli profesio-
nale i se plăteşte, din contul unităţii care 
poartă vina pentru accidentul de muncă 
sau pentru boala profesională, pe lângă 
despăgubirea stabilită de lege, o indem-
nizaţie unică, luându-se ca bază salariul 
mediu lunar pe ţară, pentru fiecare pro-
cent de pierdere a capacităţii de muncă, 
dar nu mai puţin de un salariu anual al 
accidentatului.

În caz de deces al lucrătorului în urma 
unui accident de muncă sau a unei boli 
profesionale, unitatea care poartă vina 
pentru accidentul de muncă sau pentru 
boala profesională repară prejudiciul 
material persoanelor care au dreptul la 
aceasta, în modul şi în mărimea stabilită 
de lege şi, în plus, le plăteşte, din contul 
mijloacelor proprii, o indemnizaţie unică, 
luându-se ca bază salariul mediu anual al 
celui decedat, înmulţit la numărul anilor 
compleţi pe care acesta nu i-a trăit până 
la vârsta de 62 de ani, dar nu mai puţin de 
10 salarii medii anuale.

Totodată, reţinem stipulaţiile art. 18, 
alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr. 
186-XVI/2008, potrivit cărora, dacă redu-
cerea capacităţii de muncă sau decesul 
lucrătorului a survenit în urma unui ac-
cident de muncă nu numai din vina uni-
tăţii, ci şi a accidentatului, se aplică răs-
punderea mixtă conform legii şi mărimea 
indemnizaţiei unice se reduce în funcţie 
de gradul de vinovăţie a accidentatului.

În cazul în care unitatea nu dispune de 
mijloacele respective, plata indemnizaţi-
ei unice se efectuează, în baza hotărârii 
instanţei judecătoreşti, din contul orică-
ror bunuri sau mijloace ale unităţii.
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SUMMARY
The Central and Eastern European states have to submit their governments to a severe re-

form in order to meet the accession criteria imposed by Copenhagen and Madrid.
Similarly, making changes in public institutions is strongly influenced by the features of the 

existing political-administrative system that overlap with those of the change management 
process.

Many strategic changes take place as a result of the many minor adjustments and innovati-
ons made at the operational level of the organization. This is called „emerging strategy”, rather 
than „top-down” strategic management as it is usually practiced. A process known as „reverse 
mapping” can be seen as recognition of this „natural” approach to strategic change.

Keywords: change management, organizational change.

REZUMAT
Statele din Europa Centrală şi de Est trebuie să-şi supună administraţiile publice unei refor-

me severe, pentru a putea indeplini criteriile de aderare impuse de Copenhaga şi Madrid. 
La fel, realizarea schimbărilor în instutțiile publice este puternic influenţată de caracteris-

ticile sistemului politico-administrativ existent, care se suprapun peste cele ale procesului de 
management al schimbării.

Multe schimbări strategice au loc ca rezultat al multitudinii de ajustări şi inovaţii minore 
efectuate la nivel operaţional al organizaţiei. Acest fapt e numit „strategie emergentă”, decât 
management strategic „de sus în jos” precum este practicat de obicei. Un proces cunoscut drept 
„cartare inversă” poate fi văzut ca recunoaştere a acestei abordări „naturale” faţă de schimba-
rea strategică.

Cuvinte-cheie: managementul schimbării, schimbări organizaționale. 

Introducere. În procesul transformări-
lor care au loc în societatea contempora-
nă un rol important îl are managementul 
schimbării. Instituțiile publice se confruntă 
tot mai des cu schimbări profunde, uneori 
radicale. Climatul economic, dezvoltarea 

tehnologiilor rapide şi importanța calității 
prestării serviciilor publice sunt factori pe 
care instituțiile publice trebuie să le ia în 
considerare în activitatea lor zi de zi.  

Potrivit DEX-ului, ,,a schimba” înseam-
nă ,,a înlocui un lucru cu altul sau pe cineva 
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cu altcineva (de aceeaşi natură), a da unui 
lucru altă formă, alt aspect, a modifica, a 
transforma, a muta”.

În cartea sa „Comportament organizaţio-
nal“ (1998), savantul Gary Johns  susţine că 
schimbarea se petrece atunci când un pro-
gram sau un plan este implementat pentru 
a deplasa organizaţia şi/sau pe membrii ei 
spre o stare mai mulţumitoare.

La fel, schimbarea este implementată 
pentru a îmbunătăţi performanţele unei or-
ganizaţii, pentru dezvoltarea acesteia, tradi-
ţional se examinează în unele cazuri ca un 
proces „mecanic” sau „liniar” şi se prezintă ca 
soluţii destul de generale în lanţul de la ge-
neral la particular sau cauză - efect.  Pentru 
creşterea performanţelor prin acest tip de 
dezvoltare organizaţională nu este valabilă 
fraza care include afirmaţia „s-a finalizat cu” 
şi este necesar de considerat că însăşi echi-
pa necesită o curăţare de impurităţi prin 
tehnici de dialog şi, ulterior, modificarea 
procesului.

Scopul studiului este de a cerce-
ta schimbările ce se realizează în țările-
membre ale Uniunii Europene. 

Metodologia cercetării include meto-
de comparative, de inducție şi deductive.

Rezultate şi analiză. Uniunea Europea-
nă are 28 de state-membre şi o populaţie de  
508 milioane de oameni, 24 de limbi ofici-
ale şi de lucru, şi aproximativ 150 de limbi 
regionale şi minoritare. Când Uniunea a 
fost creată prin decizii politice în etapele de 
după cel de-al Doilea Război Mondial, fon-
datorii şi statele-membre au creat proceduri 
de asigurare a pregătirii corespunzătoare a 
legislaţiei şi implicării societăţii civile. Rezul-
tatul sunt procedurile de luare a deciziilor 
de durată, care uneori sunt criticate ca fiind 
drept birocratice.  Dar, luând în considerare 
natura specifică a Uniunii Europene, merită 
a fi examinat procesul legislativ şi posibili-
tăţile societăţii civile de a influenţa deciziile 
respective. 

Deciziile strategice în Uniunea Europea-

nă sunt luate de Consiliul European care 
este format din prim-miniştrii sau şefii sta-
telor-membre. Consiliul European se întru-
neşte de 4 ori pe an şi ţine lungi discuţii şi 
negocieri pentru atingerea consensului în-
tre cei 28 de reprezentanţi ai statelor-mem-
bre. Conform Tratatului, Consiliul European 
trebuie să dea un impuls necesar de ghidare 
a comisiei şi pregătirile zilnice ale decizii-
lor. Chiar dacă impulsul are forma unui co-
municat de presă, nu se pune la îndoială 
natura ghidată a acordurilor de la şedinţe.

Ca pregătiri pentru legislaţie, Comi-
sia Europeană emite documente numite 
Cărţi verzi pentru a oferi o imagine asu-
pra situaţiei în domeniu şi pentru a începe 
discuţiile cu privire la posibilii paşi de a fi 
întreprinşi. Intenţia este ca documentul să 
fie discutat în statele-membre. Organiza-
ţiile vizate organizează deseori seminare 
pentru discutarea conţinutului şi invită 
un reprezentant al comisiei pentru a face 
o prezentare.

Primul pas formal în pregătirile noii le-
gislaţii este menţionarea pe scurt a acesteia 
în programul de lucru anual al Comisiei Eu-
ropene. Programul este publicat în Internet 
în majoritatea limbilor. Următorul pas este 
numirea de către direcţia generală respon-
sabilă a unui oficial şi invitarea reprezentan-
ţilor  statelor-membre. Aceşti reprezentanţi 
sunt funcţionari publici cu instrucţiuni din 
partea ministerelor din care fac parte. Une-
ori un minister într-un stat-membru iniţia-
ză un grup neformal pentru consultaţii cu 
organizaţiile corespunzătoare. Aici trebu-
ie să ţinem minte că legislaţia europeană 
ţine mai mult de piaţa comună şi condiţii-
le liberei circulaţii a bunurilor, persoanelor, 
serviciilor şi capitalului. În consecinţă, majo-
ritatea consultaţiilor se fac cu organizaţiile 
care reprezintă întreprinderile sau forţa de 
muncă. În ultimele decenii la agenda euro-
peană au fost adăugate domenii, precum 
protecţia mediului, programele de cerce-
tare şi schimb de elevi şi studenţi, schimb 
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de informaţie dintre autorităţile de comba-
tere a crimei. Pentru a lărgi influenţa sa, co-
misia a încercat o metodă numită Metoda 
Deschisă de Coordonare. Conform acestei 
metode, soluţia nu este adoptarea imediată 
a legislaţiei comunitare, dar dezbaterile pu-
blice, seminarele şi alte căi de convingere a 
statelor-membre de a rezolva o problemă. 
Dacă legislaţia propusă va avea consecinţe 
pentru regiune, propunerea va fi discutată, 
de asemenea, în Comitetul pentru Regiuni. 
Reprezentanţii naţionali sunt din regiuni şi 
au funcţia de a informa comisia despre im-
pactul asupra regiunilor. 

Aceste proceduri iau timp, dar nu lasă 
loc de dubii cu privire la direcţia de ter-
men lung al procedurii legislative şi, în 
acelaşi timp, oferă publicului multe opor-
tunităţi de intervenţie. De asemenea, este 
clar tuturor grupurilor de interes că lucrul 
funcţionarului public asupra legislaţi-
ei noi este un rezultat direct al deciziilor 
strategice luate de Consiliul European sau 
de Comisia Europeană după un dialog cu 
Consiliul de Miniştri.

În majoritatea ţărilor Europei de Vest 
deciziile strategice sunt luate la nivel po-
litic (de Parlament şi de Guvern), pe când 
implementarea este efectuată de ministe-
rele conduse de politicieni. Guvernul pre-
găteşte proiecte de legi spre aprobare de 
către parlament. Apoi guvernul emite legi 
şi regulamente complementare. Luarea 
deciziilor zilnice se efectuează de funcţi-
onarii publici din ministere, iar ministrul 
semnează cele mai importante decizii. Mi-
nistrul poate lua personal toate deciziile, 
deoarece este direct responsabil politic 
pentru acestea sau pentru lipsa acţiunii.

Modelul administrativ suedez diferă 
într-un mod important de modelul conti-
nental. Pregătirea deciziilor are loc în ace-
laşi fel, inclusiv  emiterea legilor. De ase-
menea, guvernul aprobă regulamentele 
necesare implementării. Dar toate decizii-
le sunt luate de guvern în sesiuni plenare, 

pentru a asigura coordonarea. Există un 
mic domeniu în care un ministru poate 
decide independent, în mare parte, ches-
tiuni administrative minore. Iar emiterea 
zilnică a deciziilor este delegată autori-
tăţilor administrate de directori generali 
care iau decizii după interpretarea legii. 

În sistemul suedez guvernului sau mi-
nisterelor le este interzis să dea instrucţi-
uni cum să acţioneze într-un anumit caz 
individual, iar autoritatea trebuie să trate-
ze toate persoanele în mod egal conform 
legii. Aceasta însă nu restrânge guvernul 
în posibilitatea şi obligaţia de a da in-
strucţiuni şi să urmărească dacă agenţiile 
şi-au îndeplinit însărcinările. 

Modelul administrativ funcţionează şi 
în Finlanda. Comisia Europeană, de ase-
menea, are un model comun al luării deci-
ziilor, prin care pregătirile legilor şi imple-
mentarea lor ţine de autorităţile numite 
directorate generale. 

Divizarea responsabilităţilor este im-
portantă pentru cadrul planificării stra-
tegice. Serviciul civil trebuie să urmeze 
legile şi deciziile scrise ale guvernului şi 
parlamentului. Un prim pas în planificarea 
strategică întotdeauna este examinarea şi 
interpretarea legilor şi deciziilor care afec-
tează ministerul, agenţia sau regiunea.

Selectarea tipului de model adesea 
este determinată de echipa de planifica-
re, de experienţa acestei echipe în dome-
niu etc. Multitudinea de factori, atât de 
provenienţă interioară, cât şi exterioară 
privind selectarea modelului optimal de 
planificare strategică, conduce la faptul  
că astăzi nu este posibil de afirmat, că un 
model sau altul are performanţe evidente 
în comparaţie cu alte modele. Ca principiu 
esenţial la selectarea şi utilizarea modelu-
lui se poate considera formularea corec-
tă a misiunii şi a obiectivelor, care reiese 
din conţinutul misiunii organizaţiei. Nu 
se poate afirma că alte componente şi alţi 
factori nu au o influenţă asupra rezultate-
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lor planificării. Dar multe dintre întrebări-
le care constituie componentele procesu-
lui de planificare strategică actualmente 
au o generalizare destul de ridicată, sunt 
metodic asigurate şi aceasta este o garan-
ţie contra unor erori grosolane care pot 
apărea la utilizarea modelelor aprobate 
de planificare strategică.

După implementarea schimbărilor, avan-
tajele creşterii performanţelor instituțiilor 
publice formalizate sunt evidente: asigura-
rea unui cadru riguros şi clar de desfăşurare 
a activităţii instituţiei; asigurarea unităţii de 
concepţie şi acţiune a conducătorilor de  toa-
te nivelurile ierarhice de conducere din ca-
drul instituției; oferirea cazurilor de referință 
trecute care pot constitui precedente pentru 
rezolvarea problemelor curente.

De aceea, stabilirea obiectului schim-
bării în instituțiile publice trebuie să fie re-
alizată în funcţie de eficienţa dorită pentru 
realizarea strategiilor şi politicilor publice, 
precum şi prestarea serviciilor publice. 

Managementul schimbării reprezintă 
un proces dificil, deoarece implică modi-
ficări, inclusiv în comportamentele perso-
nalului. Remodelarea comportamentului 
personalului necesită o cantitate semnifi-
cativă de cunoştinţe pentru a sensibiliza 
şi a aduce noi competenţe. De exemplu, 
pentru a schimba cultura organizaţiona-
lă şi obiceiurile în echipele interdeparta-
mentale şi colaborare  sunt strict necesare 
aceste competențe pentru a avea succes. 
În plus, susţinerea de către top manage-

ment este, de asemenea, necesară pentru 
a întări importanţa schimbărilor şi pentru 
a monitoriza procesul de implementare 
a schimbărilor, pentru a evita încălcările  
procesului sau nereuşita, sau neadaptarea 
la noile schimbări.

În realizarea schimbărilor în cadrul 
instituțiilor publice un rol decisiv îl are  
factorul uman ce contribuie, prin atitudi-
nile şi aptitudinile care-i sunt caracteris-
tice, la creşterea eficienţei în conducerea 
proceselor şi în comunicare, în planificare, 
în coordonare. De aceea în managementul 
schimbărilor un rol important i se atribu-
ie factorului uman, specialist care trebu-
ie să fie de calificare înaltă, profesionişti, 
fiindcă eficienţa instituțiilor publice este 
dependentă de resursa umană, de cea 
structurală şi de cea tehnologică. 

Concluzii. Cercetările efectuate în acest 
articol au generalizat următoarele concluzii. 
Aplicarea  managementului schimbării în 
instituțiile publice conduce la  îmbunătăţirea 
performanţelor organizaţiei, la fel reprezin-
tă un efort disciplinat de a produce decizii 
fundamentale şi acţiuni care formulează şi 
modelează ceea ce este o organizaţie, ceea 
ce face şi de ce face. Pentru a obţine cele mai 
bune rezultate, planificarea strategică pre-
supune obţinerea de informaţii largi într-un 
mod eficient, elaborare şi explorare de stra-
tegii alternative pentru pregătirea şi imple-
mentarea schimbărilor necesare la timpul 
potrivit, accentul fiind pus pe implicaţiile vii-
toare ale deciziilor prezente.
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SUMMARY
In this article, the author addresses the problem of financing education in the Repu-

blic of Moldova. Starting in 2014, a process of reforming the way of financing the educa-
tion system according to scientifically established formulas began in Moldova. This new 
method is based on the differentiation of the financing of higher education according to 
the complexity of the studies, which is determined by  specific adjustment coefficients, es-
tablished based on the complexity of the study programs. The use of this principle leads to 
the determination of „standard cost per unit equivalent student”. Thus, a new, progressive 
way of financing higher education is ensured, a methodology followed by the experience 
of Romania and other countries in the European Union. 

Keywords: weighted student, „standard cost per weighted student”, equivalent stu-
dent, „standard cost per unit equivalent student”, study cycle, basic financing, performan-
ce financing, reserve fund, the field of study programs.

REZUMAT
Autorul tratează  în acest articol problema finanțării învățământului în Republica Mol-

dova.    Cu începere din anul 2014, în Republica Moldova a început un proces de reformare 
a modului de finanțare a învățământului conform unor formule stabilite ştiințific. Această 
nouă modalitate are la bază diferențierea finanțării studiilor superioare în funcție de com-
plexitatea  studiilor, care este determinată de  coeficienții de ajustare specifici,  stabiliți 
în funcție de complexitatea programelor de studii. Utilizarea acestui principiu conduce la 
determinarea „costului standard per student echivalent  unitar”. Astfel,  se asigură o moda-
litate  nouă, progresistă, de finanțare a învățământului superior, metodologie  urmată de 
experiența României şi a altor țări din Uniunea Europeană.

Cuvinte-cheie:  elev ponderat, „cost standard  per elev ponderat”, student echiva-
lent, „cost standard per student echivalent unitar”, ciclu de studii,  finanțare de bază (FB), 
finanțare de performanță (FP), fond de rezervă (FR), domeniul programelor de studii.
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Introducere. Ingeniozitatea poporului a 
condus la formularea ideii: ,,Cine ştie carte 
are patru ochi”. Acesta este un adevăr sfânt 
pentru o țară, pentru un popor şi ar trebui 
să-l înțeleagă fiecare individ. Dar de-a lungul 
timpului multe s-au schimbat în conceptul 
,,de a învăța”. În veacul nostru învățământul 
memorabil s-a schimbat cu cel bazat pe 
competențe. Acesta este un proces mult mai 
complicat şi cere de la individ un mai mare 
efort al minții, al creierului uman.

Complexitatea studiilor cere şi un cost 
mai mare. Cercetările noastre demonstrează 
că din an în an în bugetul de stat, de exem-
plu, al Republicii Moldova, se alocă tot mai 
mulți bani pentru finanțarea învățământului, 
se caută noi formule de finanțare a 
învățământului pentru a avea  o finanțare 
sustenabilă în acest sistem.

Menționez, că finanțarea învățământului 
preuniversitar în Republica Moldova,   din 
anul 2014,  se efectuează conform conceptu-
lui de „cost standard per elev ponderat”, care 
prevede alocațiile pentru  această treaptă de 
învățământ pe bază de formulă, în cadrul că-
reia se ia în calcul „normativul valoric pentru 
un elev ponderat” şi „normativul valori pentru 
o instituție”.

Consider, că Republica Moldova a ră-
mas puțin în urmă privind mecanismul de 
finanțare a învățământului superior. 

1. Premise pentru finanțarea  
învățământului superior

Învățământul superior este o treap-
tă foarte importantă pentru pregătirea 
specialiştilor de înaltă calificare pentru eco-
nomia națională şi, în general, pentru soci-
etate. Complexitatea studiilor în instituțiile 
de învățământ superior este foarte diversă şi 
de aceea finanțarea de către Bugetul de Stat 

trebuie, la fel, să fie diferențiată în funcție de 
gradul de complexitate a studiilor. Până în 
prezent (anul 2019) mecanismul finanțării se 
baza pe „egalitarism”, ceea ce promova ine-
galitatea între instituțiile de învățământ.

De la începutul anului 2019, Guvernul 
Republicii Moldova, împreună cu Ministerul 
Educației, Culturii şi Cercetării, au promovat o 
nouă formulă de finanțare a învățământului 
superior.

Dar mai întâi doresc să mă refer la carac-
teristica generală a învățământului în Repu-
blica Moldova, deoarece treptele de studii 
sunt legate coerent.

Structura învățământului în Republica 
Moldova (2018-2019)

Sectorul EDUCAȚIE în Republica Moldova 
se prezintă astfel:

I. Instituții de educație timpurie.
II. Instituții de învățământ primar şi secun-

dar general.
III. Instituții de învățământ profesional 

tehnic, total.
Din ele:
- şcoli profesionale;
- colegii;
- centre de excelență.
IV. Instituții de învățământ superior.
În anul de studii 2018-2019, în Republica 

Moldova activează 2822 de instituţii de în-
văţământ, cu un contingent de 588,3 mii de 
copii/elevi/studenți.

Pentru comparabilitatea internaţională a 
datelor în domeniul educaţiei, începând cu 
anul de studii 2012/2013, a fost utilizată noua 
Clasificare Internaţională Standard a Educa-
ţiei ISCED 2011. Sistemul de învățământ din 
Republica Moldova a fost  racordat la Clasifi-
carea Internațională Standard a Educaţiei (IS-
CED 2011) şi se prezintă după cum urmează:

Niveluri conform Clasificării Internaționale 
Standard a  Educației (ISCED 2011)

Echivalentul în Sistemul Educațional în Re-
publica Moldova

Educație timpurie (nivelul 0). Educație timpurie (vârsta: 3 ani şi peste).
Învățământ primar (nivelul 1). Învățământ primar (clasele  I-IV).
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Învățământ secundar de treapta  I (nivelul 2). Învățământ secundar, ciclul I (gimnazial, 
clasele V-IX).

Învățământ secundar de treapta a II-a (ni-
velul 3).

Învățământ secundar, ciclul II (este şi etapa 
finală din învățământul obligatoriu):
- Învățământul liceal, clasele  X-XII.
- Învățământul tehnico-profesional  secun-
dar (pentru absolvenții gimnaziilor).
- Învățământul tehnico-profesional postse-
cundar (pentru absolvenții gimnaziilor (pri-
mii 2 ani pentru absolvenții gimnaziilor).

Învățământ postsecundar,  non-terțiar (ni-
velul 4).

Învățământul  tehnico-profesional secun-
dar (pentru absolvenții şcolilor medii de 
cultură generală şi liceelor).

Ciclul scurt al învățământului terțiar (nive-
lul 5).

Învățământul tehnico-profesional postse-
cundar (exclude primii doi ani pentru  
absolvenții gimnaziilor).

Licențiatul sau nivelul echivalent (nivelul 6). Studii superioare de licență (ciclul I).
Masteratul sau nivelul echivalent (nivelul 7). Studii superioare de master (ciclul II).

Programe de lungă durată de prim nivel 
echivalente la nivelul 7 (studiile superioa-
re integrate, inclusiv cele medicale şi far-
maceutice).

Doctoratul sau nivelul echivalent (nivelul 8). Studii superioare de doctorat  (ciclul III).
Programele de postdoctorat.

Sursa. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Educația în Republica Moldo-
va. Publicație Statistică 2017/2018, pag. 5.

Un factor de influență asupra finanțărilor 
bugetare  este şi numărul de instituții de 

învățământ superior şi numărul de studenți. 
Mai jos prezentăm această informație.

Tabelul 1. Numărul instituțiilor de învățământ, de elevi/studenți (2010-2019).

Anii de 
studii

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

Instituții,
total

1645 1612 1545 1518 1484 1446 1407 1358 1364

Inclusiv 
în:
Instit. 
de înv. 
primar şi
secundar 
general

1489 1460 1397 1374 1347 1323 1291 1243 1246
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Şcoli  pro-
fesionale

75 70 67 67 61 46 43 43 42

Colegii 48 48 47 45 45 42 32 32 34
Centre de 
excelență

- - - - - 4 11 11 13

Instituții 
de învăță-
mânt 
superior

33 34 34 32 31 31 30 29 29

Elevi 557884 537136 520015 497991 477824 462704 457246 447758 439115
Studenți, 4 36 15 91 24 04 46 58 5

Total
Inclusiv 
în:
Instit. de 
înv. 
primar şi 
secundar 
general

396488 381418 367251 353207 340977 334509 333729 335621 334159

Şcoli pro-
fesionale

21419 20320 19581 18248 17508 15417 17228 15436 13932

Colegii 32164 31442 30725 29251 29810 24641 17188 17364 17379
Centre de 
excelență

- - - - - 6468 14375 13786 13037

Instit. de  înv. 
superior

107813 103956 102458 97285 89529 81669 74726 65543 60608

Nr. de 
studenți  în 
instituțiile 
de învăță-
mânt 
superior
în RM

107813 - ??? 102458 97285 89529 81669 74726 65543 Nu
este

precizat

Sursa. După  A. BEZU, consultant superior  în DAMEP; Biroul Național de Statistică (BNS), pag. 76.

Observăm că toți aceşti indicatori sunt 
în descreştere, dar  costul pentru finanțarea 
unui student este în creştere (vezi mai jos).

2. Cheltuielile medii anuale pentru 
finanțarea unui  elev/student 

Cheltuielile pentru educație reprezintă 
o componentă de bază a Bugetului Public 

Național, Republica Moldova având una 
dintre cele mai mari valori din regiune a 
ponderii cheltuielilor pentru educație,  în 
total cheltuieli bugetare şi PIB.

De exemplu, în România cheltuielile 
pentru educație  constituie cca 4% din PIB, 
iar media europeană este de cca 5%.
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Mai jos prezentăm evoluția cheltuielilor 
pentru învățământ în Republica Moldova 

în procente față de PIB pe perioada anilor  
2005-2019.

Tabelul  2.    Evoluția cheltuielilor pentru învățământ  în Republica Moldova   în % față 
de PIB şi față de cheltuielile totale ale bugetului de stat pe perioada anilor 2005 – 2019.

Anii 2005* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016** 2017** 2018** 2019**

% față 
de PIB

7,5% 9,2% 8,3% 8,4% 7,0% 7,0% 6,9% 6,15 5,22 5,17 5,07

% față
de total
cheltuieli
bugetare

19,4 22,4 21,4 20,9 18,3 17,6 18,2 25,6 24,43 23,97 22,25

Sursa. * Vezi:  studiul analitic.  Cheltuieli publice pentru sectorul educațional până  în anul 2015. 
Disponibil:  http// expert-grup.org/en/activitate/comunicate-de-presa--/item/download/1415 

6oa. Accesat prin poşta electronică. CORECT  T. M.
Notă. **   Pentru anii 2016-2019 sunt calculele efectuate de autor în baza Legii  bugetu-

lui de stat pentru anii respectivi. Notă. Pentru anii 2016 şi 2017 – executat. 

În baza  informației din tabelul de mai 
sus vedem că ponderea cheltuielilor pen-
tru învățământ  în perioada analizată are 
tendința de scădere  în raport cu PIB, iar față 
de cheltuielile totale în bugetul de stat  au 
tendința  lentă de creştere.

După cum am menționat mai sus, 
alocațiile bugetare pentru învățământ cresc 
ascendent în sumă absolută, deşi relativ de-
vierile  sunt cauzate de  ritmul de creştere, 
care nu întotdeauna se potriveşte cu cel al 
indicatorului față de care se ponderează.

Un aspect important în analiza finanțării 
învățământului din bugetul de stat sunt 

cheltuielile/costurile medii anuale pentru 
finanțarea unui elev/student.

După cum am menționat, în repeta-
te rânduri,  cheltuielile pentru finanțarea  
învățământului sunt, de fapt, investiții în capi-
talul uman. Prin investițiile în capitalul uman 
țara  se asigură că va avea  pe viitor o generație 
calitativă, care se va include în societate.

În tabelele  de mai jos  vom prezenta  
alocațiile  bugetare pentru finanțarea   trep-
telor  de studii superioare: licență, masterat, 
doctorat, a instituțiilor de învățământ superior 
subordonate Ministerului Educației, Culturii şi 
Cercetării (MECC) pentru anul bugetar 2018.

Tabelul  3.  Alocații bugetare pentru finanțarea învățământului superior, ciclul I          (licență) 
pentru anul bugetar 2018.

Denumirea indicatorilor Unitatea 
de măsură

Costurile şi cheltuielile din alocațiile transfe-
rate de la buget
Aprobate 
anual

Precizate
anual

Precizat 
pe 
perioada 
de 
gestiune

Efectiv 
pe
perioada 
de
gestiune

A 1 2 3 4 5
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Costuri şi cheltuieli, pentru ni-
velul învățământului superior,  
treapta –  Studii superioare de 
licență, total. Inclusiv cu burse.

Mii lei 413 931,00 420 950,60 420 950,60 441 088,60

Costuri şi cheltuieli, pentru ni-
velul învățământului superior,  
treapta –  Studii superioare de 
licență, total. Fără burse.

Mii lei 350 624,24 357 641,08 357 651,73 379 752,98

Numărul mediu de studenți 
(ciclul I).

pers. 12 098 12 098 11 954 11 966

Costul mediu anual  al unui 
student (ciclul I). Fără burse.

Cost/ 
stud.,  lei

28 982 29 562 29 919 31 736

Costul mediu al unui student 
(ciclul I). Inclusiv cu burse. 
Calcule T. M. corecte

Cost/
 stud.,  lei

34 215 34 795 35 214 36 862

Sursa. Prelucrat, calculat  şi elaborat de autor în baza informației de la MECC privind 
finanțarea  învățământului superior de la bugetul de stat pe anul 2018. (Informație privind 
cheltuielile instituțiilor de învățământ la autogestiune la 1 ianuarie 2019  (trimestrială, anua-
lă). Raportul nr. 2ag.  Aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova.

Notă. Din informația dată în tabelul de mai sus,  MECC indică alocațiile bugetare  nu-
mai pentru instituțiile de învățământ superior din componența MECC, cu excluderea 
instituțiilor de învățământ superior subordonate ramural (Univ. de Medicină, Univ. Agrară, 
Academia Militară, Academia de Poliție, AAP, Univ. AŞM).

În tabelul de mai sus sunt prezentate 
alocațiile bugetare pentru finanțarea stu-
diilor superioare de nivelul I – licență pen-
tru anul  bugetar 2018. Observăm că suma 
costurilor şi cheltuielilor pentru nivelul 
învățământului superior,  treapta –  Studii 
superioare de licență, total, inclusiv cu burse 
efectiv pe perioada de gestiune   constituie     
441 088,60 mii lei, fiind în creştere  față de 

suma aprobată  (413 931,00) anual de la bu-
getul de stat pe anul 2018. Această creştere 
în sumă absolută  alcătuieşte 27 157,6 mii lei 
sau cu 106,56 puncte procentuale (6,56%).

Totodată, menționăm că costul mediu 
anual al  unui student (ciclul I), Inclusiv cu 
burse, efectiv pe perioada de gestiune con-
stituie 36 862  lei  fiind în creştere cu 2 647 
lei sau cu 7,74 puncte procentuale.

Tabelul 4.   Alocații bugetare pentru finanțarea învățământului superior, ciclul II (mas-
terat) pentru anul bugetar 2018.

Denumirea indicatorilor Unitatea 
de măsură

Costurile şi cheltuielile din alocațiile transfe-
rate de la buget
Aprobate
 anual

Precizate 
anul

Precizate 
pe 
perioada 
de 
gestiune

Efectiv 
pe
perioada 
de 
gestiune
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A 1 2 3 4 5
Costuri şi cheltuieli  pentru ni-
velul învățământului superior,  
treapta – ,,Educație  superioară 
de masterat”, total.
Inclusiv cu burse.

Mii lei 96 220,60 99 074,20 99 074,20 97 828,70

Costuri şi cheltuieli  pentru ni-
velul învățământului superior,  
treapta – „Educație  superioară 
de masterat”, total.
 Fără  burse.

Mii lei 66 398,28 70 194,52 70 194,52 69 783,05

Numărul mediu de studenți 
(ciclul II).

pers. 4 909,30 4 638,20 4 638,20 4 621,70

Costul mediu al unui student 
(ciclul II). 
Fără burse.

Cost/ 
stud., lei

13 525 15 134 15 134 15 099

Costul mediu al unui student 
(ciclul II). Inclusiv cu burse.
 Calcule T. M. corecte

Cost/
stud., lei

19 599,65 21 360,48 21 360,48 21 167,25

Sursa.  Prelucrat, calculat  şi elaborat de autor în baza informației de la MECC pri-
vind finanțarea învățământului superior de la bugetul de stat pe anul 2018.  (Informație 
privind cheltuielile instituțiilor de învățământ la autogestiune la 1 ianuarie 2019  (trimes-
trială, anuală). Raportul nr. 2ag.  Aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii 
Moldova.

Notă. Din informația dată în tabelul de mai sus, MECC indică alocațiile bugetare  
numai pentru instituțiile de învățământ superior  din componența MECC, cu exclude-
rea instituțiilor de învățământ  superior subordonate ramural (Univ. de Medicină, Univ. 
Agrară, Academia Militară, Academia de Poliție, AAP, Univ. AŞM).

În tabelul de mai sus sunt prezenta-
te alocațiile bugetare pentru finanțarea 
studiilor superioare de nivelul II – mas-
terat  pentru anul  bugetar 2018. Obser-
văm că suma costuri şi cheltuieli, pentru 
nivelul învățământului superior,  treapta 
– ,,Educație  superioară de masterat”, total, 
inclusiv cu burse,  efectiv pe perioada de 
gestiune   constituie   97 828,70  mii lei, fi-
ind în creştere  față de suma aprobată  (96 
220,60) anual de la bugetul de stat pe anul 
2018. Această creştere în sumă absolută  
alcătuieşte   1 608,1  mii lei sau cu  101,67 
puncte procentuale (1,67 %).

Totodată, menționăm că costul mediu 
anual al  unui student (ciclul II), inclusiv cu bur-
se, efectiv pe perioada de gestiune constituie    
21 167,25   lei fiind în creştere cu  1 567,6  lei  
sau cu 107,99  puncte procentuale (circa 8 %).

La fel, e de menționat,  că deşi numărul 
de studenți s-a redus, costurile  pentru un 
student sunt în creştere.          

Învățământul superior cuprinde şi ci-
clul III – doctoratul. Studiile superioare de 
doctorat la fel sunt  finanțate din alocațiile 
bugetului de stat.  În tabelul de mai jos pre-
zentăm costurile şi cheltuielile  bugetare 
pentru această treaptă de studii.
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Tabelul  5.   Alocații bugetare pentru finanțarea învățământului superior, ciclul III (doc-
torat) pentru anul bugetar 2018.

Denumirea indicatorilor Unitatea 
de măsură

Costurile şi cheltuielile din alocațiile trans-
ferate de la buget
Aprobate 
anual

Precizate
anul

Precizat 
pe
perioada 
de
gestiune

Efectiv 
pe
perioada 
de
gestiune

A 1 2 3 4 5
Costuri şi cheltuieli, pentru 
nivelul învățământului superi-
or,  treapta – „Studii superioare 
de doctorat”, total. 
Inclusiv cu burse.

Mii lei 10 025,1 14 206,3 13 985,2 12 493,7

Costuri şi cheltuieli, pentru ni-
velul învățământului superior,  
treapta – „Studii superioare de 
doctorat”, total. Fără  burse.

Mii lei 7 641,61 11 345,62 11 124,47 9 898,79

Numărul mediu de studenți 
(ciclul III).

pers. 526,3 650,0 639,4 638,9

Costul mediu al unui student 
(ciclul III). Fără burse.

Cost/
stud., lei

14 519,5 17 454,8 17 398,3 15 493,5

Costul mediu al unui student 
(ciclul III). Inclusiv cu burse. 
Calculele T. M. corecte

Cost/
stud.,lei

19 048,26 21 855,84 21 872,38 19 555,02

Sursa.  Prelucrat, calculat şi elaborat de autor în baza informației de la MECC privind 
finanțarea învățământului superior de la bugetul de stat pe anul 2018. (Informație pri-
vind cheltuielile instituțiilor de învățământ la autogestiune la 1 ianuarie 2019  (trimestri-
ală, anuală). Raportul nr. 2ag.  Aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii 
Moldova.

Notă. Din informația dată în tabelul de mai sus MECC indică alocațiile bugetare  nu-
mai pentru instituțiile de învățământ superior  din componența MECC, cu excluderea 
instituțiilor de învățământ superior de subordonate ramural (Univ. de Medicină, Univ. 
Agrară, Academia Militară, Academia de Poliție, AAP, Univ. AŞM ).

În tabelul de mai sus sunt prezenta-
te alocațiile bugetare pentru finanțarea 
studiilor superioare de nivelul III – docto-
rat  pentru anul  bugetar 2018. Observăm 
că suma costuri şi cheltuieli, pentru nivelul 
învățământului superior,  treapta – „Stu-
dii superioare de doctorat”,  total, inclusiv 

cu burse,  efectiv pe perioada de gestiu-
ne   constituie   12 493,7   mii lei, fiind în 
creştere  față de suma aprobată  (10 025,1 
mii lei) anual de la bugetul de stat pe anul 
2018. Această creştere în sumă absolută  
alcătuieşte  2 468,6 mii lei sau cu 124,62  
puncte procentuale (24,6 %).
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Totodată, menționăm că costul mediu 
anual al  unui student (ciclul III), inclusiv 
cu burse, efectiv pe perioada de gestiune 
constituie    19 555,02    lei fiind în creştere 
cu  506,76 lei sau cu 102,66  puncte pro-
centuale (2,6 %).

În rezultatul analizei  finanțării 
învățământului superior  de toate treptele 
putem menționa,  că alocațiile  bugetare 
pentru finanțarea învățământului superior, 
ciclul I (licență), ciclul II (masterat) şi ciclul 
III (doctorat) sunt în creştere la finanțarea 
efectivă față de cea aprobată pentru anul 
bugetar 2018.

Prin urmare, strategia  de finanțare sus-

tenabilă a învățământului, în special a celui 
superior, este îndreptată spre dezvoltarea  
şi ridicarea calității studiilor, transforma-
rea învățământului din cel memorabil în 
învățământ bazat pe competențe.

Pentru eforturile bugetare de  finanțare 
a învățământului public  superior o mare 
însemnătate are atât numărul de studenți, 
cât şi numărul de instituții de învățământ 
superior. De aceea vom prezenta în dina-
mică şi acest subiect.

Astfel, în anul de studii 2018-2019, în 
țară activau 29 de instituții de învățământ 
superior, inclusiv 19 instituții publice şi 10 – 
private.

Tabelul 6.  Numărul instituțiilor de învățământ  superior  în Republica Moldova.

Instituții 2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020
(pre-
coni-
zat)

Instituții totale 34 34 32 31 31 30 29 29 29

Instituții publice 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Instituții private 15 15 13 12 12 11 10 10 10

Studenți la 
10.000 de
 locuitori

292 288 273 252 230 210 185 Nu 
este  

infor-
mație

Nu
este 

infor-
mație

Sursa. Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării.

La începutul anului de studii 2016-
2017, numărul de studenți în învățământul 
superior  a constituit 74,7 mii de persoa-
ne (cu excepția studenților străini),  dintre 
care 83%  îşi făceau studiile în instituțiile 
publice.

Comparativ cu anul de studii 2015-
2016, numărul de studenți  s-a redus atât în 
instituțiile publice (cu 4,8 mii  de persoane 

sau cu 7,2 %) cât şi în cele private (cu 2,1 mii 
de persoane sau cu 14,3 %).

În acelaşi timp, ponderea  alocațiilor bu-
getare pentru învățământ se menține la un 
nivel destul de înalt.

2. Noul mecanism de finanțare a 
învățământului  superior în Republica 
Moldova

Strategia de finanţare a învăţământului 
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superior reprezintă, în condiţiile autono-
miei universitare, unul dintre principalele 
instrumente de implementare a politicilor 
guvernamentale privind educaţia naţiona-
lă. Atât fondurile alocate de la bugetul de 
stat cât şi cele extrabugetare sau din alte 
surse sunt, conform Legii, venituri proprii 
ale universităţilor.

Menționăm, că până în anul 2019,  
învățământul superior public  în Repu-
blica Moldova, indiferent  de comple-
xitatea  specialităților  de pregătire a 
studenților, era bazat pe principiul „ega-
litarismului”.  Abia în anul 2018 Guvernul 
Republicii Moldova împreună cu Minis-
terul Educației, Culturii şi Cercetării au  
pus problema reformării sistemului de 
finanțare a instituțiilor de învățământ 
superior public.

Finanțarea acestor instituții se va 
face în funcție de  programele de studii, 
adică de complexitatea  acestor progra-
me. La baza acestei reforme  se propune 
a fi luate în considerare,  la finanțarea 
acestor instituții, 3 componente  de 
bază, făcându-se, astfel, o distincție în-
tre  nivelurile de finanțare. 

Finanțarea de bază (FB) pentru preda-
re şi învățare, care depinde de numărul 
de studenți finanțați din bugetul de stat. 

1. Finanțarea de bază include: a) chel-
tuielile pentru salarizarea personalului 
ştiințifico-didactic, ştiințific, didactic şi 
didactic auxiliar, a personalului de cer-
cetare implicat în desfăşurarea progra-
melor  de studii; b) pentru asigurările so-
ciale şi medicale obligatorii; c) cheltuieli 
de achiziționare a mărfurilor, serviciilor 
şi lucrărilor necesare pentru asigurarea 
desfăşurării procesului educațional/de cer-
cetare ştiințifică, după caz; d) procurările 
de mijloace fixe în scopuri educaționale şi 
de cercetări ştiințifice universitare.

2. Finanțarea de performanță (FP) pen-
tru dezvoltarea şi stimularea excelenței 
în instituțiile de învățământ superior 

publice. Finanțarea de performanță pre-
supune formarea bugetului respectiv, 
care se bazează pe un set de indicatori 
de performanță, ce se vor referi la pa-
tru direcții distincte:  a)  procesul de 
predare-învățare;  b) cercetare ştiințifică;  
c) internaționalizare; d) orientare socială.

Atribuirea fondurilor pentru 
finanțarea de performanță se realizea-
ză pe baza criteriilor şi a indicatorilor 
aprobați anual de MECC.

3. Fondul de rezervă (FR), care repre-
zintă suma alocată pentru finanțarea 
situațiilor speciale, care nu pot fi inte-
grate în formula de finanțare.  Acest 
fond rămâne la dispoziția Ministerului 
Educației, Culturii şi Cercetării şi ministe-
relor de resort.

Alocațiile pentru finanțarea de bază 
şi finanțarea de performanță vor fi con-
siderate venituri proprii şi vor fi utilizate 
de instituții în condițiile autonomiei uni-
versitare, în scopul realizării obiectivelor 
educaționale şi de cercetări ştiințifice uni-
versitare (Articolul 5 ,,Metodologie”).

Sumele stabilite pentru finanțarea de 
bază şi cea de performanță, precum şi 
numărul de studenți echivalenți pe cicluri 
de studii, finanțați de la bugetul de stat, 
se stipulează în contractul instituțional 
al instituțiilor publice de învățământ su-
perior. Contractele instituționale pen-
tru alocarea de fonduri bugetare sunt 
supuse controlului periodic efectuat de 
MECC şi ministerele de resort.

Noua metodologie de finanțare a 
învățământului superior public preve-
de că alocațiile bugetare se vor face în 
funcție de complexitatea programelor 
de studii,  cărora le corespunde un coe-
ficient  de ajustare.  Din punctul nostru 
de vedere acest coeficient de ajustare 
va exprima  „costul standard per student 
echivalent unitar” .  În tabelul de mai jos 
prezentăm  domeniile şi coeficienții co-
respunzători de ajustare.
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Tabelul 7.  Divizarea programelor de studii pe domenii şi aplicarea coeficientului cores-
punzător de ajustare.

Domeniul programelor de studii Coeficientul de ajustare
Domeniul nr. 1. Științe umaniste, Științe sociale şi comporta-
mentale, Filologie (cu excepția specialităților Limbi străine şi 
Traducere şi interpretare), Jurnalism şi informare (cu excepția 
specialităților Jurnalism şi procese mediatice; Activitatea edi-
torială), Științe administrative, Științe economice, Drept, Ser-
vicii publice, Științe ale educației (cu excepția specialităților: 
Chimie, Biologie, Fizică, Astronomie, Informatică, Muzică, 
Dans, Arte plastice, Educație Tehnologică).

Coeficientul 1,00

 Domeniul nr. 2. Științe chimice, Științe biologice, Științe ale 
mediului, Științe fizice, Matematică şi statistică, Științe ale 
educației la specialitățile: Chimie, Biologie, Fizică, Astrono-
mie, Informatică. 

Coeficientul 1,65

Domeniul nr. 3.   Inginerie şi activități inginereşti, Tehnolo-
gii ale informației şi comunicațiilor, Tehnologii de fabricare şi 
prelucrare, Arhitectură şi construcții (specialitățile din dome-
niul de formare profesională, Construcții şi inginerie civilă), 
Jurnalism şi informare (cu specialitatea Activitatea editori-
ală), Filologie (cu specialitățile Limbi străine, Traducere şi in-
terpretare), Științe agricole, Silvicultură, Științe ale sportului, 
Științe ale educației (cu specialitățile Muzică, Dans, Arte plas-
tice, Educație Tehnologică).

Coeficientul 1,75

 Domeniul nr. 4.   Sănătate (cu excepția specialității Stomato-
logie), Arhitectură şi construcții (cu specialitățile din domeniul 
de formare profesională Arhitectură şi dezvoltare teritorială); 
Medicină veterinară. 

Coeficientul 2,50

 Domeniul nr. 5.   Arte (cu excepția specialităților Canto 
academic, Actorie, Regie, Scenografie, Coregrafie, Regie 
film şi TV, Imagine film şi TV), Sănătate (cu specialitatea 
Stomatologie).

Coeficientul 4,00

Domeniul nr. 6.  Arte (cu specialitățile Canto academic, Ac-
torie, Regie, Scenografie, Coregrafie, Regie film şi TV, Imagine 
film şi TV), Jurnalism şi informare (cu specialitatea Jurnalism 
şi procese mediatice). 

Coeficientul 6,00

Sursa. Elaborată în baza „Noii formule  de finanțare a învățământului”, puse în discuție  
în cadrul şedinței grupului de lucru al Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-
ministru şi care prevede posibilitatea finanțării universităților în funcție de programele  de 
studii. Noua metodologie este elaborată de Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării şi, 
după cum au menționat reprezentanții Ministerului, această formulă de finanțare este o 
premieră pentru țara noastră. 
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Noua formulă de finanțare a 
învățământului superior are la bază principiul  
„costul standard per student echivalent uni-
tar”.  Standardul de student echivalent unitar 
se formează pe baza coeficienților de ajustare.

Distribuția fondurilor pentru finanțarea 
de bază şi cea de performanță a 
universităților din bugetul național pentru 
anul 2019 este prezentată în „Metodologie” 
(vezi anexa 2).

Tabelul 8, anexa 2. Distribuția fondurilor pentru finanțarea de bază, finanțarea de 
performanță şi fondul de rezervă pentru anul 2019.

Finanțarea de bază (FB) Finanțarea de performanță 
(FP)

Finanțarea de performanță 
(FP)

75 – 85% 20 - 13% 5-2%

Sursa. MECC ,,Metodologia” 2019.

Alocațiile pentru finanțarea de bază 
pentru instituțiile publice de învățământ 
superior se determină conform următoarei 
proceduri:

Se calculează numărul de studenți 
echivalenți, finanțați din bugetul de stat, 
pentru fiecare IÎS şi fiecare ciclu de studii. 
Procedura are 2 etape:

a) pentru fiecare IÎS i şi fiecare ciclu de 
studii c (licență, master şi doctorat) se deter-
mină numărul NSEi

c,j de studenți echivalenți 
din domeniul de finanțare j:

unde 
- NSEi

c,j este numărul de studenți fizici de 
la ciclul de studii c, domeniul de finanțare 
j cu forma de învățământ ft, înmatriculați la 
instituția de învățământ superior i raportat 
la o dată de referință stabilită; (pentru anul 

2019 data de referință pentru repartizarea 
preliminară este 1 octombrie 2018 şi 1 ianu-
arie a anului planificat pentru repartizarea 
finală);

- ft, este coeficientul de ajustare conform 
formei de învățământ t (a se vedea Tabelul 2 
din Anexa 2);

- T este numărul total de forme de 
învățământ finanțate din bugetul de stat în 
învățământul superior din Republica Moldova.

Consider că cu introducerea noii formule 
de finanțare a învățământului superior, având 
la bază coeficienții de ajustare în funcție de 
complexitatea studiilor, în Republica Mol-
dova  se trece  de la principiul de finanțare  
sovietic  de „egalitarism” la o diferențiere mai 
corectă, aşa cum se procedează în Uniunea 
Europeană, de exemplu,  în România.

Multe mai avem de făcut  în acest do-
meniu, dar un pas foarte progresist  a fost 
făcut deja.
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ECOSISTEMUL DE AFACERI ȘI ELEMENTELE SALE

THE BUSINESS ECOSYSTEM AND ITS ELEMENTS
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SUMMARY
All entrepreneurial activities and investments can generate positive and negative outcomes 

for people and the planet. Everything we do has an impact on the community and the environ-
ment. Enterprise management is responsible for practical activities and assessment of the im-
pact of these activities in order to reduce the negative effects and increase the positive effects. 
Business ecosystem management seems to be the solution that gives hope for the future.

Keywords: business, business ecosystem, management.

REZUMAT
Toate activităţile antreprenoriale şi investiţiile pot genera rezultate pozitive şi negative 

pentru omenire şi planetă. Tot ceea ce facem are un impact asupra comunităţii şi a mediului. 
Managementul în cadrul unei întreprinderi presupune  responsabilitatea pentru activităţile de 
desfăşurare practică şi aprecierea impactului acestor activităţi pentru a reduce efectele nega-
tive şi a creşte efectele pozitive. Managementul ecosistemelor de afaceri  pare a fi soluţia care 
oferă speranţă pentru viitor.

Cuvinte-cheie: afaceri, ecosistem de afaceri, management.

Elementele de dezvoltare din domeniul 
tehnologiei, interconectivității, corelate cu 
dorințele şi aşteptările angajaților şi anga-
jatorilor, creează schimbări semnificative în 
ceea ce priveşte natura muncii şi contracte-
le formale şi neformale dintre angajator şi 
angajați.

În Republica Moldova circa 97,2% din to-
talul întreprinderilor autohtone sunt între-
prinderi mici şi mijlocii, care generează mai 
mult de 55% din totalul locurilor de muncă 
din republică, iar venitul din vânzări repre-
zintă 30,8% din venitul total al întreprinde-
rilor, contribuția IMM-lor în PIB este de pes-
te 32%.

Situaţia creată în societate, precum 
creşterea lentă a salariilor, creşterea cos-

turilor vieții în marile oraşe şi creşterea 
comunității liberilor profesionişti, toate 
aceste provocări pot sprijini dezvoltarea în 
viitor a oraşelor mici şi celor periferice.

Lumea afacerilor nu încetează să vor-
bească despre importanţa ecosistemelor. 
Conform ultimului raport al Forumului 
Economic Mondial din 2019, interesul față 
de ecosisteme cu activitate digitală este în 
creştere. Cea mai mare parte a atenției a fost  
acordată  implicațiilor macroeconomice. De 
exemplu, unele cercetări spun că până în 
2025 peste 30% din activitatea economică 
globală ar putea fi mediată de platforme 
digitale, însă mai puțină atenție se acordă 
semnificaţiei ecosistemelor pentru practica 
managementului.
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Furnizorii de platforme pentru compa-
nii, agenții guvernamentale, contractori 
independenți, cocreatori de clienți şi mulţi 
alţii contribuie împreună la producerea de 
valori. Ideea este că fiecare dintre aceste 
părți ar putea beneficia dacă ar fi avut o vi-
ziune mai cuprinzătoare asupra eforturilor 
lor comune.

Pe timpul când întreprinderile adoptau 
vocabularul şi metafora ecosistemului, nu 
existau multe informații despre modul în 
care abordările şi comportamentele ma-
nagementului ar trebui să evolueze ca şi 
reacţie la aceste schimbări. Adică, ce sti-
luri de leadership ar fi eficiente pentru a 
obține ordinea necesară şi a face sistemul 
să funcționeze mai bine? Ce structuri noi, 
instrumente şi procese necesită managerii 
pentru a permite coordonarea mai largă şi 
pentru a menține progresul pe calea cea 
bună?

Din numeroase cercetări şi din practică 
s-au observat dovezi precum că manage-
rii care îşi ajustează abordările pentru a se 
potrivi mai bine unei lumi a ecosistemelor 
sunt mai aproape de reuşită. Gândirea com-
paniei ca ecosistem are abordarea pe două 
direcţii: una privind mediul extern, pe mă-
sură ce firma câştigă experiență cu ,,afaceri 
prin internet”, adică o dezvoltare propusă a 
internetului în care obiectele de zi cu zi au 
conectivitate la rețea, permițându-le părţi-
lor implicate să trimită şi să primească date. 
Deci compania vede cum s-au schimbat 
oportunitățile şi responsabilitățile datorită 
conexiunilor directe cu consumatorii. Iar 
alta - pe plan de mediu intern, unde compa-
nia s-a restructurat radical în sute de celule 
antreprenoriale - un ecosistem de unități 
concentrate, toate fiind utilizate de o plat-
formă comună de infrastructură.

Noţiunea de ecosistem de afaceri scoate 
în evidenţă natura colectivă şi sistemică a 
antreprenorialului. Firmele noi apar şi cresc 
nu doar din motivul că s-au găsit indivizi 
care le-au creat şi le-au dezvoltat, ci graţie 

faptului că se află într-un mediu sau „eco-
sistem” format din jucători privaţi şi publici, 
care susţin şi facilitează activitatea antre-
prenorială. Deci, pentru a stimula activita-
tea antreprenorială într-o anumită ţară este 
nevoie de a facilita crearea unui ecosistem 
favorabil antreprenorialului.

Pe măsură ce întreprinderile câştigă 
experiență în gestionarea ecosistemelor, 
consultanții şi oamenii de ştiință caută mo-
delele de management ce funcționează 
eficient. De exemplu, cercetarea din ca-
drul Boston Consulting Group subliniază 
modul în care liderii trebuie să treacă de 
la a fi delegați de rang înalt la „coordonaţi” 
influenți. În medii unde liderii nu pot exer-
cita autoritatea oficială şi unde triumfurile 
colaborative atrag realizările individuale, 
aceştia trebuie să devină mai buni în capa-
citatea  de a construi comunități şi de a in-
spira conlucrarea.

Când se vorbeşte despre ecosisteme de 
afaceri, ca şi în cazul tuturor metaforelor de 
management, apare întrebarea dacă este 
cu adevărat o noutate. Poate companiile 
erau întotdeauna încorporate în sisteme 
mai mari şi, de asemenea, erau alcătuite 
din rețele interne? Într-adevăr, însuşi Pe-
ter Drucker, cu decenii în urmă, a venit cu 
termenul de „ecologie socială” pentru a de-
scrie natura muncii, studiind funcționarea 
organizațiilor, impactul lor şi integrarea în 
societate.

Ceea ce s-a schimbat este tehnologia 
care ne-a conectat mai mult şi ne-a scufun-
dat în date variate mai mult ca oricând. În 
lumea de astăzi a reţelelor şi software-ului 
de colaborare, a datelor masive, a analizelor 
şi inteligenței artificiale, managerii, pur şi 
simplu, nu pot continua să-şi asume un mo-
del artificial al firmei pentru a vedea cum să 
o gestioneze. Acum, când activitățile firme-
lor sunt atât de interconectate, iar succesele 
lor sunt atât de interdependente, vechile 
instrumente şi tehnici nu mai funcționează.

Pentru a reuşi în epoca platformelor şi 



Economie și finanțe publice 83

a parteneriatelor, managerii vor trebui să 
schimbe practica lor pe mai multe niveluri. 
Iar cu noile practici de gestionare a ecosis-
temului trebuie să apară şi o nouă teorie a 
managementului, reorientată, de aseme-
nea, într-o perspectivă la scară mai largă 
la nivel de sistem. Atât practicienii, cât şi 
oamenii de ştiință pot începe prin oferirea 
de modele mecanice, de epocă industrială 
privind resursele, procesele şi rezultatele. Ei 
vor trebui să aibă o viziune mai dinamică, 
organică şi mai evolutivă asupra modului în 
care capacitățile organizațiilor cresc şi pot fi 
cultivate.

Elementele ecosistemului de afaceri sunt 
considerate următoarele:

Politici: de guvernare (instituţii, suport 
financiar, cadru normativ, instituţii de cerce-
tare, legislaţie, toleranţa la risc); de leaders-
hip (sprijin inechivoc, legitimitate socială, 
acces la apărare, strategii de afaceri, urgen-
ţe, crize, provocări).

Finanţe: capital financiar (microfinan-
ţare, investiţii private, investiţii în domenii 
emergente, fonduri de capital de risc, capi-
tal privat, pieţe publice de capital, finanţa-
rea datoriei).

Cultură: istorii de succes (realizări de 
succes, bunăstarea fondatorilor, reputaţie 
internaţională); norme sociale (toleranţa la 
eşecuri, inovare, creativitate, experimenta-
re, statutul social al întreprinzătorului, cre-
area de bunăstare, ambiţii, drive etc.).

Suport: infrastructură (telecomuni-
caţii, transport, logistică, energie, centre 
de incubare, clustere); suport profesio-
nal (juridic, contabil, investiţional, tehnic, 
consiliere); instituţii non-guvernamentale 
(promovarea antreprizei, concurs de busi-
ness-planuri, conferinţe, asociaţii pro-an-
treprenoriale).

Capital uman: instituţii educaţionale 
(nivelul profesional şi academic, instruirea 
specifică antreprenorială); angajaţi (califi-
caţi şi necalificaţi, antreprenori în serie şi 
prin dinastie).

Pieţe: clienţi (primii utilizatori pentru 
demonstrarea conceptului, expertiza în 
producție, clientul de referință, primele re-
cenzii, canale de distribuție); reţele (reţele 
de antreprenori, reţele ale diasporei, corpo-
raţii multinaţionale).

Pe măsură ce tot mai mult se lucrează 
pentru a vedea oportunitățile acestui nou 
standard, va trebui de anticipat şi de pre-
ocupat şi de partea mai puţin plăcută. Mai 
multe rețele interconectate aduc noi dina-
mici şi consecințe neintenționate,  cum ar fi 
accidentele instantanee, ce au şocat piețele 
financiare digitalizate regionale şi piețele 
globale, ce au apărut în rezultatul efectului 
de rețea, iar randamentele tot mai mari au 
condus la monopoluri moderne.

Atunci când multe entități converg spre 
un anumit standard, platformă sau viziune 
a viitorului, dar niciuna nu are suficientă pu-
tere în mod individual pentru a-l modifica, 
rezultatul poate fi un sistem profund defect 
care este incapabil să se schimbe.

O economie, şi mai ales o economie de 
piaţă, se dezvoltă nu numai atunci când 
se dispune de instrumentele potrivite, ci şi 
atunci când se dispune de reguli corecte. 
Reproducerea pentru epoca ecosistemelor 
a acestor reguli trebuie să fie o prioritate 
a unui grup care este în sine un ecosistem 
- cercetătorii, consultanții, autoritățile de 
reglementare şi, bineînțeles, managerii a 
căror iniţiative formează activitatea de ma-
nagement. Împreună, aceştia trebuie să 
găsească căi de combatere a părții proble-
matice a interconectivității dense şi să se 
găsească potențialul de inovare şi cocrearea 
de valoare. 

Amplasarea ecosistemelor antrepre-
noriale are la bază cultura localităţii,  poli-
ticile de creare şi dezvoltare a afacerilor, 
calitatea conducerii locale, disponibilitatea 
finanțărilor adecvate pentru afaceri, cali-
tatea capitalului uman, existența piețelor 
favorabile şi o gamă largă de sprijin 
instituțional şi de infrastructură.
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Inovațiile şi ecosistemele de afaceri 
rămân subiecte importante în economia 
digitală care se formează şi se extinde. 
Având în vedere relevanța practică şi 
creşterea rapidă a utilizării conceptului 
de ecosistem de către manageri, antre-

prenori şi actori politici, nu este o surpri-
ză faptul că cercetătorii din diferite do-
menii şi discipline se reunesc şi discută 
la acest subiect. Viitorul ecosistemelor va 
fi ceea ce se gândeşte şi se face cu toţii 
împreună.
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SUMMARY
 In this study, some modalities of the public administration to solve ecological problems by 

Republic of Moldova are addressed in the author’s vision.
Keywords: public administration, environment, ecology, air, economic mechanism, envi-

ronmental pollution. 

REZUMAT
În acest studiu sunt abordate câteva modalități ale administrației publice pentru rezolvarea 

problemelor ecologice de către Republica Moldova în viziunea autorului.
Cuvinte-cheie: administrație publică, mediu ambiant, ecologie, aer, mecanism economic, 

poluarea mediului.

În viziunea autorului [2], „administrația 
publică este pentru satisfacerea 
necesităților cetățenilor, lucru ce poate fi 
realizat doar prin intermediul serviciilor pu-
blice”. Funcțiile administrației publice sunt 
cele mai diverse. Aceasta (administrația) 
este menită pentru crearea „conforturilor” 
de tot felul, inclusiv reducerea nivelului de 
concentrație de dioxid de carbon în loca-
litatea respectivă. În acest context, un loc 
aparte în cercetările ştiințifico-practice îl 
ocupă procesul decizional administrativ. [3] 
Problema protecției mediului ambiant din 
localitatea respectivă necesită a fi: bine for-
mulată; soluționată în baza unor „taxări” ale 
unora şi „favorizări” ale altora. Deci sunt ne-
cesare unele reforme fiscale, de acordare a 
subvențiilor, de exemplu, pentru mijloacele 
de transport ecologic. Tratările fundamen-

tale ale deciziei şi ale procesului decizional, 
în bibliografie constituie subiect de dis-
pută. [4]-[10] Procesul adoptării deciziilor 
în orice activitate socioeconomică, inclu-
siv în problema „consolidării capacităților 
instituționale ale reformei fiscale de me-
diu în Republica Moldova” trebuie să se 
desfăşoare după un anumit algoritm (Fig. 
1). Calitatea deciziilor adoptate de către AP 
depinde, în mare măsură, de nivelul de pro-
fesionalism al personalului, de metodologia 
teoretico-practică pusă la baza adoptării 
deciziei respective, de calitatea datelor, de 
prezența (sau lipsa) unor experți autsorsing 
în domeniul mediului ambiant. Omul, pe 
parcursul existenței sale, şi-a pus mintea 
„la treabă”, şi-a creat cele mai diverse „con-
forturi”. A reuşit să-şi crească de mii de ori 
viteza de mişcare; să devină mai „voinic”, să 



Administrarea Publică, nr. 3, 2019 86

muncească mai puțin, dar să consume mai 
mult. Progresele Omului au avut nu numai 
consecințe pozitive, dar şi negative. Natura 
este atotputernică, în noile condiții, Natura a 
creat (şi continuă să creeze) un alt mediu am-
biant pentru Omul „deştept”. Numai că noul 
mediu, în multe aspecte, creează pentru Om 
probleme fără  precedent în timp. Este dificil 
de enumerat toate problemele create de că-
tre activitățile Omului, însă la una dintre ele 
„Creşterea concentrației de dioxid de carbon 
în atmosferă”, în continuare, vom enumera 

unele modalități de soluționare a acesteia. În 
anul 2018, cei mai importanți savanți ai ONU 
au avertizat că omenirea mai are la dispoziție 
doar 12 ani pentru a limita o catastrofă clima-
terică. În mai, anul 2019, un nou raport ONU 
a avertizat cu privire la colapsul ecosistemelor 
care pune în pericol omenirea. Unul dintre 
factorii, cu impact negativ asupra calității at-
mosferei, este determinat de numărul tot mai 
mare de autovehicule. Acestea (autovehicule-
le) consumă peste 70% din resursele petroli-
ere, contribuie la poluarea mediului ambiant.

Fig. 1. Schema-bloc „Adoptarea deciziilor în problemele mediului de către AP”.

 Concentrația de dioxid de carbon a atins 
cele mai înalte cote înregistrate vreodată în 
istoria Pământului. Potrivit stației de mete-
orologie Maua Loa din Hawai, concentrația 
de CO2 din atmosferă este de peste 415 ppm 
(părți per milion), mult mai mare decât alte 
valori atinse vreodată în ultimii 800 000 de 
ani, dinaintea evoluției la homo sapiens, 
potrivit CNN. Meteorologul Eric Holthaus a 
transmis un mesaj pe Twitter în care îşi expri-
mă uimirea față de nivelul ridicat de dioxid 
de carbon. O altă perioadă din istorie, când 
concentrația de CO2 a crescut foarte mult, a 
fost în perioada Pliocen acum 3 mln. de ani, 
când se presupune că temperaturile erau 
cu 2-3 grade mai mari decât acum. Cu toa-
te acestea, nivelul de dioxid de carbon ar fi 
ajuns atunci la un maximum de 400 ppm. 

Atunci Arctica era acoperită de copaci, nu 
de gheață, iar vara temperaturile din nord ar 
fi ajuns la 15 grade Celsius. Nivelul mare de 
CO2 din atmosferă, cauzat de arderea com-
bustibililor şi de tăierea pădurilor, împiedică 
Pământul să-şi urmeze ciclul natural de ră-
cire, blocând căldura în atmosferă, iar astfel 
temperaturile cresc, iar efectele sunt devas-
tatoare. Temperatura planetei a crescut deja 
cu 1 grad Celsius din cauza concentrației 
mari de CO2 şi a altor gaze. Potrivit studiilor, 
dacă temperaturile vor creşte cu 2 grade, vor 
fi mai multe zile de caniculă, ceea ce repre-
zintă un risc major pentru sănătatea oame-
nilor. De asemenea, incendiile de vegetație 
se vor înmulți. Fenomenele meteo extreme, 
cicloanele şi taifunurile se vor înmulți, fauna 
va fi afectată cu aproximativ 1 mln. de spe-
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cii de animale aflate în risc de existență. Cu 
toate acestea, se vor înmulți  țânțarii, ceea ce 
înseamnă că 27% din populația planetei va 
avea risc de malarie şi alte boli asociate cu 
înțepăturile de țânțari.

Homo sapiens pe parcursul existenței 
sale a fost doar un consumator al resurse-
lor naturale. Odată cu dotarea acestuia cu 
cele mai diverse şi multiple inovații, tehno-
logii, mediul natural s-a schimbat mult. Re-
venirea ambianței actuale la cea de acum, 
de exemplu, 1000 de ani este imposibilă. 
Deci problema se pune de a schimba tren-
dul de poluare, de concentrare a dioxidului 
de carbon în atmosferă. În aceste activități 
(de ameliorare a atmosferei) sunt necesare 
diverse draivere, mecanisme financiare, co-
ordonate la nivel internațional. Tehnologi-
ile poluante (TP) necesită a fi substituite cu 
tehnologii ecologice (TECO). Scoaterea din 
uz a TP şi substituirea „activităților” acestora 
cu TECO, în viziunea noastră, trebuie efectu-
ată după principiul „autogestiunii”. TP sunt 
sancționate prin impozitarea crescândă în 
funcție de „aportul” acestora la poluarea at-

mosferei; prin impunerea unor „plăți” pentru 
utilizarea resurselor naturale. Finanțele înca-
sate prin taxările TP pot constitui „acumulări” 
de resurse financiare. Acestea (acumulările) 
nu sunt utilizate pentru acoperirea unor „gă-
uri” din bugetele centrale, locale, ci în exclu-
sivitate pentru susținerea financiară a TECO. 
Aceasta (susținerea) poate fi efectuată: (1) 
prin subvenționarea structurilor ştiințifice 
practice, inovaționale, generatoare de idei 
ECO; (2) prin subvenționarea proceselor de 
implementare a TECO, generate de punctul 
(1). În aşa mod, în sistemele activităților uma-
ne evolutiv, sistematic, TP vor fi substituite 
cu TECO, care, la rândul lor, vor contribui la 
reducerea nivelului de oxid de carbon (CO2) 

din atmosferă. În aceste activități este impor-
tantă cuantificarea creşterii efectelor poziti-
ve ale TECO. Una din modalitățile posibile de 
estimare a progresului poate fi:

TP*A-TECO*B   
       (TP*A)        

în p. p. m., unde

A şi B sunt coeficienții care determină 
„aportul” tehnologiilor în poluarea şi ameli-
orarea atmosferei (Fig. 2).

Fig. 2. Schema-bloc „Mecanisme economice de reducere a dioxidului de carbon (CO2) 
din atmosferă”.
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Umanitatea îşi concentrează tot mai 
mult în ultimii ani eforturile  asupra 
soluționării problemelor ecologice. Ideile, 
în acest domeniu, sunt cele mai diferite şi 
originale. Specialiştii de la Şcoala Tehni-
că Superioară din Zurich, de exemplu, au 
instalat pe acoperişul universității un sis-
tem care produce o jumătate de cană de 
kerosen din aer datorită energiei Soarelui. 
Despre aceasta scrie ediția ,,Future”. Stația 
solară cu o suprafață de aproximativ 1 km 
pătrat va fi capabilă să producă până la 
20 mii litri de kerosen pe zi. Acest lucru va 
contribui la asigurarea nevoilor de com-
bustibil ale aviației, care poluează cel mai 
mult mediul, fără a utiliza petrol. Cu ajuto-
rul unui prototip din aer sunt obținute apa 
şi dioxidul de carbon, care este divizat de 
energie solară în gaz sintetic – un amestec 
de hidrogen şi monoxid da carbon. Deja 
mai târziu acesta se transformă în kero-
sen, metanol sau alți carbohidrați. Datorită 
acestui studiu, oamenii de ştiință elvețieni 
intenționează să renunțe complet la uti-
lizarea petrolului în transportul aerian şi 
maritim. Ideile, inovațiile, orientate spre 
soluționarea problemelor ecologice, nece-
sită a fi motivate din punct de vedere soci-
al şi economic.

Numărul autovehiculelor în Republica 
Moldova este în creştere (Tabelul 1).

Tabelul 1. Dinamica numărului autove-
hiculelor în Republica Moldova.

Anul 2000 2005 2010 Mai, 
2019

Numărul
autovehi-
culelor

4 7 4 
000

6 6 8 
000

7 8 0 
000

1 000 
000

 
În perioada 2005 – 2010 numărul auto-

vehiculelor a crescut cu 780 000 – 668 000 
= 112 000; anual 112 000 : 5 = 22 400; în pe-
rioada 2010 – 05.2019 numărul acestora a 
crescut cu 1 000 000 – 780 000 = 220 000; 

anual cu 220 000 : 4,25 = 52 000. În baza 
creşterilor de 22 400 şi 52 000, prin metoda 
extrapolării putem determina numărul au-
tovehiculelor la sfârşitul anului 2020, adică 
peste 1,75 ani. În acest scop putem folosi 
formula dreptei care trece prin două puncte:

Notăm perioadele: X1 = t1 = 1; X2 = t2 = 
2, t – timpul; creşterea numărului autovehi-
culelor: Y1 = 22,4; Y2 = 52.

Formula dreptei, în acest caz va avea forma:

sau Y = 29,6 (t - 1). 
Pentru sfârşitul anului 2020, adică pes-

te 1,75 ani, t = 2 + 1,75 = 3,75 şi numărul 
autovehiculelor în XII.2020 va constitui Y= 
29,6 (3,75-1) = 29,6*2,75 =81,4 (mii autove-
hicule).

Altfel spus, peste 1 an şi 6 luni în Repu-
blica Moldova numărul autovehiculelor va 
constitui cca 1 100 000.

Ținând cont de politicile țărilor din UE, de 
unde populația Republicii Moldova importă 
autovehicule, de regulă, second hand, au-
tovehiculele vor fi comercializate la prețuri 
relativ reduse şi deci numărul de substituire 
a tehnologiilor, autovehiculelor poluante cu 
cele ecologice poate fi formalizată. În acest 
scop notăm: 

N – numărul autovehiculelor (NA) polu-
ante în Republica Moldova;

X – NA ecologice în Republica Moldova; 
t – timpul.

Creşterea NA într-o unitate de timp con-
stituie:

unde A - coeficientul de proporționalitate.
Expresia (1) reprezintă o ecuație 

diferențială de ordinul întâi cu variabilitate 
X şi t separabile.
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Separăm variabilele în ecuația (1):
  

Luăm integrala din ambele părți ale 
ecuației (2):

Valoarea constantei eC poate fi determi-
nată din condițiile inițiale: pentru t = 0

NA ecologice X = X0, adică:

Fracția (4), fiind simplificată prin

Expresia (5) permite identificarea 
evoluției creşterii NA ecologice în timp. Pen-
tru t = 0 (perioada inițială), în baza formulei 
(5) determinăm valoarea variabilei X:

Determinăm valoarea variabilei X pentru 
t - ∞:

Evoluția NA ecologice poate fi interpre-
tată grafic (Fig. 3)

Creşterile în timp ale NA ecologice vor fi 
diferite: în intervalele (0; t1), (t1; ∞) acestea 
(creşterile) vor fi moderate; în intervalul (t1; 
t2) creşterile vor fi „accelerate”. În limbajul 
formal [1]:

Pentru intervalele (0; t1), (t1 ; ∞)

pentru intervalul (t1 ; t2 )

Procesele de „ecologizare” a mijloace-
lor de transport nu pot fi susținute finan-
ciar de către bugetul de stat, bugetele pu-
blice locale, municipale.

Poluarea mediului s-a făcut pe parcur-
sul a multor sute de ani. Ecologizarea at-
mosferei este un proces de lungă durată, 
poate de o durată fără de sfârşit, care ne-
cesită eforturi organizatorice şi financia-
re uriaşe. Posibilitățile bugetelor publice 
sunt mult limitate.

Potențialul financiar al bugetului de 
stat, al bugetelor publice sunt limitate 
de către veniturile potențiale, de către 
cheltuielile legate de întreținerea finan-
ciară: a instituțiilor de educație, ocrotire 
a sănătății, culturale, construcții sporti-
ve, armatei, poliției, instituțiilor guver-
namentale etc. (Tabelele 2 – 7). La chel-
tuielile, devenite „tradiționale”, mai pot 
apărea necesități de subvenționare, de 
exemplu, a „cartofilor”, „merelor”, a unor 
activități apărute la discreția politicieni-
lor; pot apărea şi probleme noi: finanțarea 

Fig. 3. Graficul evoluției NA ecologice.
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proceselor de protecție a mediului am-
biant: gunoiul, problemele generate de 
nitrații „semănați” de către agricultori, 
generate de unele consecințe negative 
ale progresului tehnologic etc. În acest 
context, reformele fiscale pot fi efec-
tuate doar condiționat, fără a diminua 
puterea de cumpărare a contribuabilu-
lui în buget fără a reduce volumele de 
finanțare „tradiționale” (educația, ocroti-
rea sănătății populației etc.). Problemele 
de mediu ce au cuprins întreaga Terră au 
apărut evolutiv pe parcursul a multor sute 
de ani. Soluționarea acestora (a proble-
melor mediului), este firesc  să dureze şi 
nu pot (nu trebuie) fi soluționate din con-
tul unor reforme fiscale, din contul redu-
cerii volumului de finanțări „tradiționale”. 
Potențialul financiar al bugetului de stat, 
al bugetelor publice municipale, locale, în 
viziunea noastră, necesită a fi orientat, în 
primul rând, spre soluționarea probleme-
lor „tradiționale”. Problemele subvențiilor, 
mediului ambiant necesită a fi încadrate 
într-un alt concept de finanțare (nu din 
contul educației, ocrotirii sănătății etc.). 
Reformele fiscale trebuie doar să susțină 
şi nu să afecteze planurile strategiei de 
dezvoltare a educației, ocrotirii sănătății, 
culturii, sportului etc. 

Finanțarea ştiinței este o mare „povară” 
asupra bugetului de stat. Ştiința  este  ge-
nerator de idei, inovații, progres social, teh-
nologii etc. Ştiința costă scump, neştiința 
costă şi mai scump. Subvenționarea agri-
culturii, a unor activități industriale, a dez-
voltării industriei regenerabile, a industri-
ei electrice necesită a fi efectuată în baza 
unui nou concept, draiver, mecanism eco-
nomic (şi nu din contul educației, ocrotirii  
sănătății etc.). Fiecare activitate, domeniu 
cu „pretenții” la subvenții, necesită pre-
ventiv a fi supus unei analize economice 
complexe. Toate activitățile economice 
sunt importante pentru societate. Însă nu 
,,importanța” trebuie pusă la baza deciziei 

de a acorda subvenții din bugetul de stat, 
ci mecanismele economice generatoare 
de subvenții extrabugetare. Pentru Repu-
blica Moldova industria electroenergetică 
are o importanță deosebită. Energia elec-
trică poate fi produsă, utilizând cărbune-
le importat. În acest caz energia electrică 
obținută nu va mai putea fi numită ,,eco-
logică”.

Tabelul 2. Structura populației Republi-
cii Moldova economice active.

Anul 2014 2015 2016 2017

Populația 
ocupată, %

96,1 95,1 95,8 93,9

Şomeri, % 3,9 4,9 4,2 4,1
Sursa. Moldova în cifre – 2018.

Tabelul 3. Câştigul salarial mediu lunar 
în Republica Moldova.

Anul 2015 2016 2017

Salariul mediu 
(lei)

4 610,9 5 084,0 5 697,1

Sursa. Moldova în cifre – 2018.

Tabelul 4. Instituții de educație în Repu-
blica Moldova.

Anul 2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

Instituții de 
învățământ 
primar şi se-
cundar

959 941 939 946

Instituții de 
învățământ 
tehnico-pro-
fesional 

133 131 137 131

Instituții de 
învățământ 
superior

252 230 210 185

Sursa. Moldova în cifre – 2018.
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Tabelul 5. Indicatorii principali ai ocroti-
rii sănătății în Republica Moldova.

Anul 2014 2015 2016 2017

Medici 12 880 13 006 13 023  13 018
Personal 
medical 
mediu

25 938 23 856 24 873 24 559

Spitale 87 85 85 87
Policlinici 1 028 1 030 1 034 1 103
Pături de 
asistență 
medicală

20 131 18 803 18 745 18 398

Sursa. Moldova în cifre – 2018.

Tabelul 6. Instituții culturale în Republi-
ce Moldova.

Anul 2014 2015 2016 2017

Muzee 119 123 123 126
Biblioteci 
publice

1 360 1 353 1 343 1 338

Case de 
cultură

1 329 1 218 1 219 1 219

Sursa. Moldova în cifre – 2018.

Tabelul 7. Construcții sportive.

Anul 2014 2015 2016 2017

Construcții 
sportive

4 901 4 806 4 762 4 563

Sursa. Moldova în cifre – 2018.

O modalitate de „protejare” a bugetu-
lui de stat, a bugetelor publice munici-
pale, locale ar fi antrenarea businessului 
în soluționarea unor probleme de mediu 
ambiant. Un suport teoretic într-o astfel 
de activitate poate fi găsit în experiența 
Franței, Marii Britanii, Chinei, Federației 
Ruse.

Concluzii. Administrația publică lo-
cală, inclusiv cea din Republica Moldo-

va, în condițiile creşterii concentrației de 
dioxid de carbon în atmosferă, trebuie 
să devină  organizator şi dirijor în proce-
sele de soluționare a problemelor me-
diului. Funcțiile administrației publice 
„tradiționale” necesită a fi suplimentate 
cu responsabilități de calitatea aerului 
din localitățile respective. Soluționarea 
problemei mediului nu trebuie să con-
stituie o „povară” financiară suplimentară 
asupra bugetului public, ci necesită a fi 
soluționată în baza unui mecanism eco-
nomic, draiver. Ideea mecanismului: teh-
nologiile, autovehiculele poluante sunt 
taxate; finanțele obținute în urma acestor 
taxări, în exclusivitate sunt orientate la 
favorizarea tehnologiilor, autovehiculelor 
omoloage. Adoptarea deciziilor de către 
administrațiile publice necesită a fi efectu-
ate în urma unor studii ştiințifico-practice. 
Pornind de la importanța problemelor 
mediului ambiant, cercetările ştiințifice 
trebuie să fie făcute de către structurile 
autsorsing. Procesele de substituire a teh-
nologiilor poluante cu tehnologii ecologi-
ce trebuie, în timp, să se desfăşoare încon-
tinuu. Progresul tehnico-ştiințific, orientat  
spre protecția mediului ambiant, înconti-
nuu va propune tehnologii noi, ecologic 
mai eficiente decât precedentele. În sco-
pul eficientizării eforturilor, adică creşterii 
efectelor, administrația publică trebuie 
să-şi organizeze baza de date: despre pro-
blemele mediului ambiant; despre me-
todele de soluționare a acestora în alte 
țări; despre elasticitatea taxărilor şi a su-
porturilor financiare, acordate tehnologi-
ilor respectiv poluante, ecologice; despre 
consecințele negative ale unor decizii ale 
administrației publice; despre evoluția 
indicatorilor ce caracterizează calitatea 
mediului ambiant; despre experiențele 
unor administrații publice din exterior; 
despre creşterea (descreşterea) număru-
lui tehnologiilor ecologice importante în 
Republica Moldova; despre descreşterea 
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(creşterea) numărului autovehicule-
lor, tehnologiilor poluante importate 
în Republica Moldova; despre creşterea 
(descreşterea) în timp a nivelului de 
concentrație a dioxidului de carbon în 
localitatea respectivă; despre volumul 
taxărilor, favorurilor financiare acordate 
tehnologiilor poluante, tehnologiilor eco-
logice. În scopul optimizării activităților 
administrației publice sunt necesare pro-
gnozele despre numărul tehnologiilor 
poluante, ecologice. Administrația publi-
că trebuie să dispună de metode de pro-
gnozare a numărului acestora. Personalul 
administrației publice necesită a fi supus 
unor pregătiri profesioniste suplimen-
tare, inclusiv cunoaşterea metodelor de 
prognozare a unor indicatori socioeco-
nomici. În procesele de ecologizare a at-
mosferei, administrațiile publice trebuie, 

prin cele mai diverse modalități, să an-
treneze populația, posibilitățile financia-
re ale businessului. Eforturile şi efectele 
administrației publice în domeniul ecolo-
gizării atmosferei necesită a fi accesibile 
pentru societatea din teritoriul respectiv.

Conform scopurilor dezvoltării sus-
tenabile, adoptate de către ONU în anul 
2019, până în anul 2030  sunt programate 
pentru a fi realizate următoarele proble-
me [Sachs I., Schmidt – Traub G., Kroll C., 
Lafortune G., Fuller G. (2018) SDG Index 
and Dushboards Report 2018. N.Y.: Ber-
telsmann Stiftung and Sustainable Deve-
lopment Solutions Network (SDSN)] (vezi 
fig. 4).

Nivelul de dezvoltare a țărilor, de 
soluționare a problemelor ecologice poate 
fi determinat în funcție de consumul ener-
giei electrice per capita (Tabelul 8).

Fig. 4.  Schema-bloc „Sustainable Development Solutions Network”.
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Tabelul 8. Consumul energiei electrice per capita în profilul unor țări în anul 2015. 

Țara Numărul 
populației 
(mln. loc.)

Suprafața 
pe uscat 

(mln. km2)

Densi-
tatea 

populației 
(loc./km2)

Densita-
tea con-
sumului 

e/e (kwat-
ceas/km2, 

an)

Consum 
e/e per 
capita 

(mii kwat-
ceas/

locuitor 
într-un 

an)

Consu-
mul e/e 

per capita 
în raport 
cu consu-
mul e/e 

per capita 
al Rusiei

1. SUA 320 9,5 33,6 454 13,5 1,9 II
2. Canada 36 10,0 3,6 61 17,0 2,4 I
3. Japonia 128 0,4 338,6 2738 8,1 1,13 IV
4. Germania 82 0,4 228,9 1678 7,8 1,1 V
5. Franța 64 0,5 117,8 912 7,7 1,1 VI
6. Coreea 51 0,1 513,7 5575 10,9 1,5 III

Țările aflate în curs de dezvoltare.
7. Rusia 147 17,1 8,6 62 7,2 1,0 VII
8. Brazilia 206 8,5 24,2 72 3,0 0,42 IX
9. China 1397 9,6 145,6 608 4,2 0,58 VIII
10. India 1309 3,3 398,1 421 1,1 0,15 X

Nivelul
 global

7383 137,4 53,7 176 3,3 0,46

     Soluționarea problemelor ecologice de 
către Republica Moldova depinde, în viziu-
nea noastră, de 20 de factori (Fig. 5).

 În SUA, de exemplu, sunt inițiate lucrări 
pentru a fi construit cel mai mare depozit 
de energie regenerabilă din lume. Compa-
nia MHPS, împreună cu MD, a anunțat că 
va construi prima rețea mondială de acu-
mulare şi stocare a energiei cu o capacita-
te de 1 gigawatt. Proiectul, denumit ACES, 
este un sistem de stocare a energiei din 
surse regenerabile, proiectat pentru o mie 
de megawați, ceea ce va permite deservi-
rea a 150 de mii de case pe an; va utiliza 
tehnologii avansate pentru stocarea aeru-
lui comprimat, acumulatoare de mare ca-
pacitate şi elemente de combustie cu oxizi 
solizi. Sistemul ar putea contribui la ajusta-
rea energiei eoliene şi celei solare la rețea. 

În condițiile vânturilor puternice, noaptea, 
când necesarul de energie ar putea fi utili-
zat pentru a acționa sistemele de hidroliză 
a apei sau pentru a încărca alte tipuri de ba-
terii.

Încălzirea globală, provocată inclusiv 
de creşterea concentrației de dioxid de 
carbon în atmosferă, către anul 2055 va 
contribui la creşterea temperaturii globale 
cu peste 2 grade Celsius în comparație cu 
temperaturile din anii 1850-1900.

În ultimii ani temperatura globală creşte 
anual cu 0,02 grade, în 20 de ani va creşte 
cu peste 1,5 grade peste nivelul tempe-
raturii globale din anul 2019. Creşterea 
temperaturii globale va genera cele mai 
diverse catastrofe naturale: inundații, se-
cete; noi tipuri de maladii fără  precedent 
în timp şi în spațiu; catastrofe nucleare etc.
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SUMMARY
 The ability of an educational organization to meet its goals and obtain the desired perfor-

mance depends on its endowment with various resources and the ability to use these resources 
within an adopted management system. If in the sphere of material production, material reso-
urces play a decisive role in the process of obtaining results, then in the field of educational ser-
vices, the share of non-material resources of the organization is increasing. Treating the quality 
management system as the intangible asset of the educational institution opens the possibility 
of developing a competitive advantage, necessary to maintain the balance between the inter-
nal possibilities and the demands of the external environment.

Keywords: intangible assets, knowledge-based capital, quality management system

REZUMAT
Capacitatea unei organizații educaţionale de a-şi atinge obiectivele şi a obține performanța 

dorită depinde de dotarea acesteia cu diverse resurse şi capacitatea de a utiliza aceste resurse 
în cadrul unui sistem de management adoptat. Dacă în sfera producției materiale resursele 
materiale joacă rolul determinant în procesul de obținere a rezultatelor, atunci în sfera servi-
ciilor educaționale tot mai mare este ponderea resurselor nemateriale ale organizației. Trata-
rea sistemului de management al calității drept activul nematerial al instituției educaţionale 
deschide posibilitatea dezvoltării unui avantaj competitiv, necesar pentru a păstra echilibrul 
dintre posibilitățile interne şi cerințele mediului extern.

Cuvinte-cheie: active nemateriale, capitalul bazat pe cunoaştere, sistemul de manage-
ment al calității.

De cele mai dese ori, în scopul evaluă-
rii eficienței activității unei organizații se ia  
în considerație o serie de indicatori, care 
reflectă situația materială caracteristică 
organizației, cum ar fi clădirile, terenurile, 
echipamentele, dotarea cu mijloace de in-
formare şi tehnică de calcul, maşinile, utilaje-
le, inventarul, mijloacele băneşti disponibile 
şi alte active ale organizației. În funcție de 

domeniul de activitate a organizației, unele 
active sau altele pot să dețină prioritate în 
determinarea eficienței organizaționale. 

Dacă e să considerăm situația instituțiilor 
educaționale, e firesc, că elementele de in-
frastructură determină realizarea activității 
acestora. Însă esența procesului educațional 
presupune transferul de cunoştințe şi for-
mare de competențe, aceste elemente 
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ale activității organizaționale având un 
caracter intangibil. Deci pe lângă activele 
materiale tangibile în sfera educațională 
mai e nevoie de ceva, ce ar asigura reali-
zarea scopului final – prestarea servicii-
lor educaționale calitative.  De exemplu, 
e greu de imaginat activitatea de succes 
a unei instituții educaționale fără cadrele 
didactice şi administrative de o calificare 
înaltă. Cu regret, evaluările economico-fi-
nanciare nu au capacitatea  de a reflecta 
eficiența activității organizației prin prisma 
capacităților resurselor umane încadrate 
(mai cu seamă a capacităților de conducere, 
creare, inovare). Evaluările tradiționale ale 
organizațiilor educaționale reflectă compo-
nenta resurselor umane prin prisma numă-
rului personalului didactic şi non-didactic, 
gradele şi titlurile ştiințifice şi didactice ale 
acestora, norma de angajare, vechimea în 
muncă, profilul de vârstă şi de gen. Măies-
tria profesorului rămâne neelucidată în eva-
luările tradiționale, însă, cu siguranță, face 
diferență în procesul educațional.

Totodată, procesul educațional se bazea-
ză pe planurile de studii, curricula discipli-
nelor, manuale, ghiduri, materialele didac-
tice, softurile educaționale şi alte produse, 
procese şi conținuturi, care, având o valoare 
economică (însă nu toate fiind contabiliza-
te), pot fi valorificate diferit de instituțiile 
educaționale. 

Un alt suport considerabil al procesului 
educațional este cercetarea ştiințifică. Dacă 
activitățile educaționale nu s-ar baza pe 
rezultatele cercetărilor ştiințifice, această 
practică ar produce o stagnare şi, posibil, 
chiar şi o degradare în sectorul educațional. 
Deci acele organizații care organizează pro-
cesul educațional reieşind din rezultatele 
cercetărilor ştiințifice (atât în domeniul pe-
dagogiei/andragogiei cât şi în domeniul de 
specializare a organizației) obțin un avantaj 
competitiv în raport cu cele ce le ignoră.

Astfel, pentru asigurarea eficienței 
activității unei organizații educaționale nu 

este suficientă consolidarea bazei econo-
mico-materiale, ci şi identificarea şi dez-
voltarea acelor elemente ale activității 
organizaționale,  care, având pe alocuri 
un caracter intangibil, determină, totuşi,  
prestația şi succesul  organizației.

În ultimii ani,  în Statele Unite ale Americii 
şi țările OECD (Organizația pentru Cooperare 
Economică şi Dezvoltare) se observă că sur-
sele de creştere pentru majoritatea ramurilor 
economiei se plasează în zona activelor intan-
gibile, numită capitalul bazat pe cunoaştere 
(KBC – knowledge-based capital)  [1]. 

Una dintre clasificările pe larg acceptate  
a KBC divizează aceste active intangibile în 
trei categorii:

- informații computerizate/digitalizate (soft-
uri, baze de date);

- proprietatea inovativă (cercetare - dezvol-
tare, noile structuri ce permit îmbunătățirea 
calității produselor şi serviciilor, licențiere, bre-
vete de invenții, drepturile de autor şi altele);

- competențe economice (construirea bran-
dului, cercetarea pieței pentru o înțelegere 
mai bună a necesităților consumatorilor, in-
struirea continuă a personalului şi altele) [2, 
p.175].

Spre deosebire de activele materiale (tan-
gibile), KBC are două trăsături esențiale care 
servesc drept izvoare de creştere economică 
şi dezvoltare organizațională:

- rezultatele investirii în KBC a unor 
organizații pot fi utilizate/externalizate şi de 
către alte organizații;

- majoritatea KBC implică costuri doar la 
etapa inițială de dezvoltare a acestora, iar în 
perioadele ulterioare pot fi replicate/multipli-
cate aproape la costul zero.

Totodată, activele nemateriale, spre deo-
sebire de cele materiale, mult mai des sunt 
obiecte ale proprietății intelectuale. Aceste 
caracteristici specifice ale activelor nema-
teriale vor servi drept repere în căutarea 
asemănărilor dintre un activ nematerial cla-
sic  şi un sistem de management al calității 
(SMC)  al unei organizații.
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Dacă analizăm sistemul de manage-
ment al calității al unei organizații, obser-
văm că acesta îmbină în componența sa 
toate trei tipuri de active intangibile de-
scrise mai sus.

Astfel, sarcina de bază a oricărui SMC 
este asigurarea îmbunătățirii continue a 
calității produselor/serviciilor. Sistemul are 
o anumită structură, proiectată reieşind 
din specificul organizațional (proprieta-
tea inovativă). Actualmente, domeniile 
de bază ale SMC în  cadrul organizațiilor 
contemporane (responsabilitatea mana-
gementului, managementul resurselor, 
realizarea produselor/serviciilor, măsura-
re, analiză şi îmbunătățire) operează cu o 
multitudine de date şi informații şi sunt 
greu de imaginat în afara cadrului digital 
(informații computerizate/digitalizate).

Un alt specific al SMC, caracteristic şi 
KBC, este instruirea continuă a persona-
lului care asigură formarea capacităților, 
sporirea productivității muncii şi, implicit, 
creşterea calității produselor/serviciilor 
(competențe economice).

Totodată, sistemul se bazează pe ori-
entare către beneficiar, necesitățile căru-
ia modelează componentele sistemului 
(identificarea necesităților implică cerceta-
rea pieței). Implementarea cu succes a unui 
SMC asigură creşterea încrederii consuma-
torilor, poate să contribuie la sporirea cotei 
de piață şi modelării politicii de preț. Toate 
acestea formează imaginea pe piață (loca-
lă, regională, internațională) a organizației 
(competențe economice).

Implementarea unui SMC este asociată 
deseori cu respectarea unui  sau mai multor 
standarde  (naționale şi/sau internaționale) 
în domeniul activității organizației.

Standardele sunt documente normati-
ve  elaborate în cadrul comitetelor tehni-
ce de standardizare, ai căror membri sunt 
experți din diverse domenii din diferite 
state, care îşi aduc contribuția intelectuală  
rezultată din experiența şi cunoştințele în 

domeniul lor de activitate.  Aşa cum stan-
dardele sunt elaborate în cadrul comitete-
lor tehnice create de organismul de stan-
dardizare, ele devin obiect al proprietății 
intelectuale protejate prin dreptul de 
autor. Standardul, fiind un document sta-
bilit prin consens şi aprobat de către un 
organism recunoscut, care asigură pentru 
uz comun reguli, linii directoare sau carac-
teristici pentru activități sau rezultatelor 
lor, cu scopul de a se obține gradul optim 
de ordine într-un anumit context, poate 
fi considerat un activ nematerial utilizat 
de organizație. Alegerea standardelor la 
care să se conformeze reprezintă pentru 
organizație o decizie strategică: participa-
rea la standardizare înseamnă introduce-
rea soluțiilor adaptate la competența unei 
organizații şi echiparea acelei organizații 
pentru a putea concura într-un mediu eco-
nomic competitiv. Standardele joacă un rol 
favorabil în inovare datorită transferului de 
cunoştințe [3].  Deci standardele aplicate 
de o organizație îi atribuie o plusvaloare 
şi pot fi la fel considerate ca fiind activele 
acestei organizații.

Din punct de vedere economic, orice 
activ al entității este o investiție. Altfel spus, 
dacă ne referim, îndeosebi, la acele active 
care susțin  funcționarea SMC, pentru a asi-
gura calitatea produselor/serviciilor sale 
entitatea va suporta anumite costuri.

Costurile calităţii nu sunt furnizate de 
sistemul contabil tradițional al întreprin-
derii; este necesar, din această cauză, să se 
pună la punct un sistem de calcul specific. 
Un asemenea sistem se bazează totuşi în 
mod firesc pe contabilitatea întreprinde-
rii, care furnizează cifrele necesare eva-
luării analitice. Analiza costurilor calităţii 
este un instrument important la dispozi-
ţia organizaţiei în cadrul managementu-
lui calităţii. Încă din anul 1998, standardul 
internațional ISO 9004 aborda evaluarea 
eficienței sistemului calităţii prin costuri 
referitoare la calitate. 
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În ceea ce priveşte ponderea costurilor 
calităţii, urmare unor analize care au fost 
efectuate în ultimii 40 de ani asupra mai 
multor organizații, s-a constatat că costu-
rile referitoare la calitate reprezintă 5-40% 
din cifra de afaceri a unei organizaţii. În me-
die, aceste costuri reprezintă 25% din cifra 
de afaceri a unei întreprinderi producătoa-
re, în timp ce ponderea acestor costuri în 
cazul întreprinderilor de servicii ajunge la 
40% [Olaru, p. 245].

În ceea ce priveşte  natura costurilor ca-
lităţii, o abordare amplă o propune Joseph 
M. Juran, care consideră că cheltuielile pen-
tru calitate pot fi repartizate pe 11 categorii: 
costuri implicate de studiul pieţei, costuri 
implicate de activităţile de cercetare şi dez-
voltare, costurile activităţii de proiectare, 
costurile activităţilor de planificare a fabri-
caţiei, costuri de menţinere a preciziei de 
lucru, costurile datorate resurselor umane 
şi materiale, costuri corespunzătoare pro-
movării desfacerii, costuri pentru evaluarea 
produsului,costurile prevenirii defectelor, 
pierderile datorate „nereuşitelor” în realiza-
rea calităţii şi costul informării permanente 
a personalului.

În contextul realităților din Republica 
Moldova putem constata că, conştientizând 
necesitatea asigurării calităţii în procesul 
prestării serviciilor educaționale, manage-
rii organizațiilor din domeniul educațional 
au investit permanent (cu intensitate şi 
proporții diferite de la un caz la altul) în ace-
le active, care susțineau demersul calităţii. 

Sistemele de management al calităţii au 
intrat în atenţia conducătorilor instituţiilor 
educaţionale comparativ recent, reprezen-
tând la moment cea mai potrivită  şi com-
pletă soluție de nivel organizațional pentru 
asigurarea calităţii tuturor elementelor şi 
dimensiunilor procesului educaţional. Un 
imbold în acest sens a servit şi adoptarea 
în 2014 a Codului Educației, articolele 112 
şi 113 ale căruia stabilesc cerințe față asigu-
rarea şi evaluarea calităţii în învăţământul 

superior. Articolul 112 prevede instituirea 
la nivel instituțional a structurilor interne 
de asigurare a calităţii [4]. 

Instituirea acestor structuri implică o 
bună parte a costurilor calităţii, mai cu sea-
mă a celor datorate prevenirii (planificarea 
calităţii, elaborarea documentelor referi-
toare la managementul calităţii, identifica-
rea riscurilor, stabilirea capacităţii procese-
lor, auditul intern al produselor, proceselor 
şi al SMC, instruirea şi motivarea persona-
lului  în domeniul calităţii) şi evaluării (ela-
borarea documentelor referitoare la evalu-
are, inspecții, verificări, examinări şi analize, 
costurile cu personalul şi suportul tehnic 
necesar pentru efectuarea evaluărilor)  [5, 
p. 255].  Astfel, aceste costuri sunt cel mai 
uşor de delimitat din totalul costurilor ca-
lităţii.  Însă o bună parte de investiţii în ca-
litate este greu de delimitat de la costurile 
de bază, necesare funcționării instituţiei 
educaţionale şi menţinerii tuturor procese-
lor „vitale”.

Instituțiile educaționale aleg diverse mo-
dele ale sistemelor de asigurare a calității, 
reieşind din specificul organizațional (sta-
tutul, structura, mărimea organizației etc.). 
Însă marea majoritate îşi proiectează SMC-
urile astfel ca procesele realizate şi rezulta-
tele furnizate să fie conforme fie cu standar-
dele naționale în domeniu (Metodologia 
de evaluare externă a calităţii în vederea 
autorizării de funcţionare provizorie şi acre-
ditării programelor de studii şi a instituțiilor 
de învățământ tehnico-profesional, superi-
or şi de formare continuă  [6]),  fie cu stan-
dardele internaționale aplicabile servicii-
lor educaționale. Alegând conformarea la 
standardele internaționale, instituțiile de 
învățământ superior optează pentru certi-
ficarea la  standarde din familia ISO 9000 
(ISO 9001 - versiunile din anii 2008, 2015).

Pentru proiectarea şi implementarea 
unui SMC în cadrul instituției educaționale 
e nevoie de respectarea unei serii de prin-
cipii, şi anume:
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- orientarea spre satisfacerea cerinţelor 
şi aşteptărilor părţilor interesate;

- atitudinea proactivă a conducerii insti-
tuţiei în problema calităţii;

- îmbunătăţirea continuă a proceselor şi 
rezultatelor educaţionale; 

- implicarea şi conştientizarea de către 
personalul instituției a importanței SMC-
ului; 

- identificarea unor indicatori relevanţi 
ai calităţii şi introducerea mecanismelor de 
evaluare internă a acestora, care vor constitui 
o bază factologică pentru procesul de luare 
a deciziilor la toate nivelurile organizaționale 
(evidence-based decision making);

- documentarea sistemului în vederea 
furnizării dovezilor obiective.

Bazându-se pe principiile enumerate, 
Academia de Administrare Publică (AAP), 
instituția care a pus mereu calitatea actului 
educațional în capul mesei, sistematizează 
activitățile realizate în domeniul asigurării 
calității, aliniindu-şi sistemul de manage-
ment al calității proiectat la un standard 
internațional. În anul 2017, după o serie de 
vizite în instituțiile educaționale din Țările 
Baltice, Germania, România, în vederea efi-
cientizării asigurării calității în domeniul 
formării şi dezvoltării profesionale a per-
sonalului din autoritățile publice, AAP se 
conformează standardului internațional 
ISO 29990:2010 „Servicii de învățare pentru 
educația informală şi training. Cerințe de 
bază pentru prestatorii de servicii”.

Astfel, SMC-ul proiectat şi imple-
mentat în AAP cuprinde atât asigurarea 
calității serviciilor educaționale (prin anali-
za necesităților şi intereselor beneficiarilor, 
oferirea conținutului relevant, utilizarea 
metodelor şi materialelor didactice rele-
vante, proiectarea proceselor reieşind din 
finalitățile educaționale stabilite, evaluarea 
cunoştințelor şi proceselor educaționale), 
cât şi  managementul furnizorului de servicii 
educaționale (politica în domeniul calității 
şi strategia de afaceri, analiza sistemului 

de management, acțiunile corective şi pre-
ventive, managementul financiar,  manage-
mentul riscurilor, managementul resurselor 
umane, managementul comunicării interne 
şi externe, auditurile interne) [7].

Implementarea sistemului a condus 
la crearea unor structuri organizaționale, 
care gestionează procesele şi activitățile 
de asigurare a calității la diverse niveluri ale 
organizației, şi anume:

- Consiliul calității;
- secția managementul calității,
- Comisiile de asigurare a calității (din ca-

drul Departamentului dezvoltare profesio-
nală, Departamentului studii superioare de 
master, Direcției ştiință şi doctorat,  precum 
şi  din cadrul subdiviziunilor de suport);

- responsabilii de asigurarea calității la 
nivel de departament, direcție, catedră.

Evaluarea sistemului de asigurare  a 
calității proiectat în AAP a fost realizată în 
cadrul misiunilor de audit extern de că-
tre reprezentanții companiei TÜV Thürin-
gen în iunie 2018 (auditul de confirma-
re a conformității SMC standardului ISO 
29990:2010) şi în iunie 2019 (auditul de su-
praveghere). În rezultatul evaluării externe 
a fost confirmată corespunderea sistemului  
de management al calității implementat 
cerințelor standardului selectat [8]. Experții 
internaționali au subliniat viabilitatea sis-
temului şi configurarea potrivită a acestuia 
în vederea realizării misiunii instituționale 
declarate - formarea şi dezvoltarea 
competențelor profesionale ale personalu-
lui din serviciul public, contribuind, astfel, la 
promovarea şi implementarea politicii sta-
tului în domeniul administrației publice din 
Republica Moldova.

Decizia top managementului instituției 
de a investi resurse materiale şi intelectuale 
în implementarea, menținerea şi dezvolta-
rea SMC-ului este drept dovadă că acest sis-
tem aduce o plusvaloare calității şi eficienței 
organizaționale, altfel spus, este un activ al 
acestei organizații.



Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 101

Trasând paralele cu componenţa active-
lor nemateriale, autorul consideră că siste-
mele de management al calităţii pot fi con-
siderate drept know-how-uri organizatorice 
şi de gestiune menite să aducă avantajul 
economic şi/sau non-economic instituţiei 
educaţionale.  

Astfel, eficienţa implementării unui SMC 
poate fi evaluată prin raportarea costurilor 
de asigurare a calităţii la avantajele obţinu-
te  în aceeaşi perioadă, cu condiţia că aceste 
avantaje se datorează funcționării SMC.

În sectorul privat este valabilă o axiomă: 
nicio investiţie nu se realizează fără a pro-
gnoza obţinerea unui avantaj de pe urma 
acesteia. În ultimii ani sectorul public şi non-
profit preia diverse modele manageriale din 
sectorul privat. Astfel, ar fi bine ca instituţiile 
educaţionale să transpună această logică în 
propria activitate şi să fie capabile să evalue-
ze eficienţa economică a propriilor SMC-uri.

Dacă tratăm subiectul în continuare 
doar din punct de vedere contabil, la mo-
ment apare o serie de probleme, neclarități 
sau abordări specifice. De exemplu, organi-
zaţia poate fi sigură în obţinerea avantajului 
(economic) viitor doar în cazul în care există 
argumentarea economică a posibilităţii uti-
lizării activului nematerial creat: este întoc-
mit planul de afaceri care prevede utilizarea 
activului respectiv; au fost efectuate calcu-
lele necesare ale rezultatelor utilizării acti-
vului după destinaţie; întreprinderea dispu-
ne de resursele necesare pentru utilizarea 
activului sau este planificată aprovizionarea 
cu aceste resurse. Dacă organizaţia nu este 
aprovizionată cu resursele necesare şi nici 
nu este în stare să le procure, posibilitatea 
obţinerii avantajului economic viitor lipseş-
te şi, prin urmare, nu există temeiuri pentru 
constatarea activului nematerial.

Forma nematerială a activelor uneori com-
plică determinarea avantajelor economice 
concrete pe care organizaţia planifică să le ob-
ţină din utilizarea unor astfel de active. Aceas-
ta însă nu poate servi drept temei pentru ne-

constatarea activului nematerial respectiv.
Actualmente, în Republica Moldova nu 

sunt publicaţii care, având la bază o meto-
dologie relevantă, să elucideze impactul 
implementării sistemelor de management 
al calităţii în instituţiile din domeniul edu-
caţiei, mai cu seamă impactul lor economic 
(cel puţin, la nivel organizaţional).

Totuşi, sistemele de management al  
calităţii continuă să fie proiectate şi imple-
mentate în sfera educaţiei drept consecinţă 
a cerinţelor cadrului normativ, pe de o par-
te,  dar şi ca consecinţă a înăspririi concu-
renţei în domeniu, atât la nivel național cât 
şi la nivel internațional.

Este evident că SMC-urile aduc plusva-
loare proceselor interne de proiectare, or-
ganizare, realizare  şi evaluare a activităţilor 
educaţionale, însă unul dintre obiectivele 
centrale ale funcţionării SMC - satisfacția ce-
rinţelor şi respectarea intereselor beneficia-
rilor – se focusează asupra rezultatelor din 
exteriorul instituţiei educaţionale. Astfel, un 
SMC proiectat şi implementat, bazându-se 
nu doar pe situaţia internă a organizaţiei, ci 
şi pe valoarea adusă în ultima instanţă be-
neficiarilor serviciilor educaţionale (fie celor 
direcţi - formabililor, fie celor indirecţi – an-
gajatorilor, organizaţiilor societăţii civile) va 
fi unul durabil şi competitiv.

Deseori, mai ales în cadrul instituţiilor 
educaţionale clasice, cu tradiţii multianuale, 
asigurarea calităţii este abordată, în mare 
parte,  ca schimbarea unor proceduri opera-
ţionale interne pentru alinierea la standarde-
le naționale şi internaționale din domeniu. 
Unele dintre aceste schimbări nu au legătură 
directă cu interesele beneficiarilor, însă se 
presupune că impactul acestor schimbări se 
va manifesta ca „bulgăre de omăt” sau legă-
tura cauzală dintre diferite elemente compo-
nente ale sistemului va produce schimbarea 
dorită, inclusiv  asupra factorilor externi.

Autorul consideră, că pentru asigurarea 
eficienţei oricărei schimbări/modelări/pro-
iectări în SMC, ideea trebuie „trecută prin 
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filtrul” valorii pentru beneficiar. O abordare 
similară se propune în conceptul de „lean 
management”, filozofia fundamentală a că-
ruia reprezintă definirea valorii din punctul 
de vedere al clientului [9]. 

O asemenea abordare a valorii va permi-
te modelarea sistemelor de management, 
regândirea şi reproiectarea proceselor eco-
nomice şi organizaţionale în vederea obţi-
nerii îmbunătăţirii performanţelor la capito-
lul costuri, calitate, service.

Aceste schimbări în funcţionarea sisteme-
lor de management, în general, şi a sistemu-
lui de management al calităţii, în particular, 
implică schimbarea culturii organizaţionale, 
cu trendul spre schimbare a stilului de ma-

nagement şi leadership, sporirea încrederii 
în potenţialul angajaţilor, aplicarea atitudinii 
critice faţă de propriile activităţi. Toate aces-
te schimbări la fel ţin de zona nematerială a 
activităţii unei organizaţii, însă sunt cruciale 
pentru dezvoltarea continuă şi asigurarea 
unui nivel calitativ de prestaţie conform aş-
teptărilor beneficiarilor. Astfel, conducătorii 
instituţiilor educaţionale, precum şi respon-
sabilii de segmentul calităţii trebuie să tra-
teze SMC-ul organizaţional drept un activ 
nematerial, investiția în care va asigura deţi-
nerea unui avantaj competitiv pe piața ser-
viciilor educaționale, precum şi va asigura 
echilibrul dintre posibilitățile interne ale or-
ganizaţiei şi cerințele mediului extern.
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SUMMARY
Values are not something that can be bought or sold, they are something worth living for. 

The most important function of social values is to play the role of selection criteria from alter-
native modes of action. The multifactorial nature of innovative development of education is 
thus revealed. Special attention is paid to knowledge management and to strategic model for 
the formation of professionals. At present, a new economy is clearly emerging, a knowledge 
and economy-based economy, a knowledge economy where the key to prosperity and job cre-
ation is the degree of implementation of new concepts, the ideas of innovation and technology 
in all sectors of the economy, as well as the protection of the environment. We discuss the inte-
grated nature of competence, the correlation between competence and motivation.

Keywords: information, innovation, knowledge, economic development, OECD, competitiveness.

REZUMAT
Valorile nu sunt aceleaşi lucruri netrecătoare şi nu întotdeauna pot fi comercializate. Funcția 

nouă a valorilor sociale joacă un rol important în criteriile de selectare a funcțiilor, jucând un rol 
important printre alternativele modului de acțiune. Sunt elucidați factorii inovativi ai dezvol-
tării învățământului. Un rol deosebit este rezervat managementului cunoştințelor şi modelului 
strategic de formare profesională. Actualmente, o economie modernă constă, în consecință, 
în procesul de apariţie a unei economii axate pe cunoştinţe. Economia cunoştințelor este calea 
spre prosperitate, formând noi locuri de muncă, sporind defalcările în PIB. Mărimea acesteia 
depinde de gradul de implementare a ideilor şi conceptelor noi, inovațiilor şi tehnologiilor de 
vârf în majoritatea ramurilor economiei, precum şi dezvoltarea ecologică. Discutăm despre ca-
racterul integrat al competenței, corelarea dintre competență şi motivație.

Cuvinte-cheie: informație, inovație, cunoştințe, dezvoltare economică, OCDE, competiti-
vitate.
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Introducere. Internaționalizarea orien-
tării valorilor după caracterul ideologic este 
un mecanism, care realizează o identificare 
colectivă a persoanelor, asigurând legătu-
ra dintre motivația personală şi conştiința 
socială. Strategia dezvoltării viitorului indică 
în mod evident asupra neconcordanței stă-
rii actuale a  educației moderne, cerințelor 
față de competențele profesionale, comu-
nicative, inovaționale, motivată pragmatic. 
Necesitățile privind cunoştințele noi sunt 
caracteristice nu doar unor domenii, ci tu-
turor sferelor sociale: medicinei, economiei, 
tehnicii, educației etc.  Putem fi solidari cu 
afirmarea că viitorul are nevoie de oameni 
culți, instruiți, inovativi, competenți, care se 
orientează cu uşurință în condițiile noi, văd 
legătură dintre procesele social-economice, 
care derulează cu repeziciune. 

Scopul cercetării constă în investiga-
rea economiei actuale din țările dezvolta-
te, bazate pe cunoaştere şi pe digitaliza-
rea activităților umane, formarea societății 
cunoaşterii şi impactul acesteia asupra dez-
voltării tuturor domeniilor.

Metodologia cercetării include meto-
da observației, analizei, statisticii, dialecticii, 
inducției şi deducției. Pe lângă acestea, au 
fost utilizate metoda DART – dialogue, ac-
cess, risk assessment, transparency; game-
fication; evanghelismul de marketing, o 
procedură de formare a pieței şi promovării 
produselor inovative pe piață prin încorpo-
rarea în conştiința oamenilor a unui mod 
specific de consum; metoda Каnо, orientată 
spre antrenarea reacției individuale a consu-
matorilor la proprietățile pozitive şi negative 
ale noutăților, formarea algoritmului de ges-
tiune a satisfacerii clienților. Utilizarea mo-
delării empatice include metoda observării, 
ce permite evidențierea problemelor lipsei, 
incertitudinii, entropiei informaționale şi 
redundanța unei surse.  

Rezultate şi analiză. Necesitatea în 
educație, formare, reciclare, studii supli-
mentare, instruire „pe parcursul întregii 

vieți” este o necesitate stringentă a omeni-
rii de cunoştințe. În societatea postindus-
trială formarea, educația formează o forță 
de producție. „Țările dezvoltate obțin circa 
40% din PIB, preponderent în baza impac-
tului investițiilor în nivelul de educație al 
populației”. [2] Economia contemporană, ba-
zată pe cunoaştere, care va fi aplicată în so-
cietatea în devenire a cunoaşterii, integrează 
obiectivele dezvoltării durabile, bazate pe 
dreptate socială şi egalitate de şanse, dezvol-
tare ecologică, extindere, varietate culturală 
şi ascensiunea inovării, restructurarea indus-
triei şi a mediului de afaceri, reprezentând o 
nouă etapă a civilizaţiei umane care permite 
accesul larg la informaţie, un nou mod de 
lucru şi de cunoaştere, amplificând posibi-
litatea globalizării economice şi creşterea 
coeziunii sociale. Suportul tehnologic al noii 
societăţi este constituit prin convergenţa a 
trei sectoare: tehnologia informaţiei, tehno-
logia comunicaţiilor, producţia de conţinut 
informațional. „Fiecare unitate monetară in-
vestită în educație oferă, de regulă, cel puțin, 
un aport de 400%, exprimat în formă mone-
tară”. [2] Cu toate acestea, investițiile consti-
tuie doar un factor complementar, factorul 
decisiv fiind reorientarea formării de la acu-
mularea cantitativă a cunoştințelor abstrac-
te la formarea abilităților, capacitatea de a le 
implementa nu într-un laborator academic, 
ci în economia reală.

Autorii consideră că piatra de temelie a 
inovării educaționale o constituie forma-
rea unei personalități competente conform 
standardelor epocii postindustriale, în ge-
neral o regândire a filozofiei învățământului 
superior. În prezent, „filozofia educației se 
confruntă cu sarcina de a forma o metateorie 
a  educației care să susțină în mod sistematic 
procesul de integrare a Israelului în spațiul 
economic şi cultural global. În acelaşi timp, 
filozofia educației se confruntă cu sarci-
na de a păstra fundamentele mentalității 
naționale în sistemul educațional”. [3] Fac-
torul determinant al „penetrării la egal” 
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în comunitatea țărilor cu economie dez-
voltată este capitalul uman, în special, 
inteligența agregată şi cunoaşterea noii 
generații de profesionişti, capacitatea lor 
de a inova, calitățile creative şi manage-
riale ale individului. În opinia autorilor, 
pentru a deveni competitive, organizațiile 

trebuie să încurajeze învățarea la toate ni-
velurile, adică să devină o organizație care 
învață. Organizațiile învață numai prin per-
soane individuale care studiază. Învățarea 
individuală nu garantează cunoştințe 

organizaționale, cu toate că, fără învățarea 
individuală, nu se poate realiza învățarea 
organizațională.

Societatea cunoştințelor  este o societa-
te care se dezvoltă dinamic, specificul cali-
tativ al căreia se determină prin totalitatea 
factorilor  enumerați în tabelul  2.

Cu toate acestea, Israelul nu poate pre-
lua şi implementa direct experiența țărilor  
europene în virtutea nu doar a disparităților 
economice, dar şi culturale, educaționale, 
politice, sociale etc. Ameliorarea procesului 

Rata eficienței inovării
 

Subindicele de inovare
Intrări

Subindicele de inovare
Ieşiri

       

Instituții Capital 
uman şi 

cercetare

Infra-
structură

Structura 
pieței

Structura 
mediului 
de afaceri

Cunoştințe 
şi tehno-

logii

Creativi-
tate

Mediul 
politic

Educație TIC Credite Lucrători 
intelectuali

Crearea de 
cunoştințe

Active in-
tangibile

Mediul 
regulator 

Educație 
terțiară

Infra-
structura 
generală

Investiții Legături 
inovațio-

nale

Impactul 
cunoştin-

țelor 

Bunuri şi 
servicii 
creative

Mediul de 
afaceri

C&D Sustena-
bilitate 

ecologică

Comerț şi 
concu-
rență

Absorbția 
cunoştin-

țelor

Disemi-
narea 

cunoştin-
țelor 

Creativita-
te online

Tabelul  1. Cadrul indicelui Global al inovării. [1]

1. Perceperea rolului cunoştințelor ca condiție de succes în orice domeniu.
2. Prezența (la diverşi subiecți de diferite niveluri) necesității stabile în cunoştințe noi, 

necesare pentru rezolvarea sarcinilor noi, formarea unor produse şi servicii noi.
3. Funcționarea eficientă a sistemelor de producție şi transferului de cunoştințe.
4. Stimularea reciprocă a  ofertei şi cererii de cunoştințe (oferta tinde să satisfacă cererea 

existentă pentru cunoştințe şi formarea cererii noi).
5. Interacțiunea eficientă în cadrul organizației şi societății, sistemelor/subsisteme-

lor producătoare de cunoştințe cu sistemele/subsistemele producătoare de produse 
materiale.

 Tabelul 2. Caracteristicile societății cunoaşterii din Israel. [cercetările autorilor]
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de modernizare a educației profesionale are 
mai multe fațete, înglobând multipli para-
metri, condiționând reciproc parametrii, cri-
teriile şi obiectivele. Specificul cunoştințelor 
ca resursă economică invocă dificultăți în 
măsurare. Măsurarea cheltuielilor de pro-
ducere a cunoştințelor şi venituri de la vân-
zarea cunoştințelor este necesară, dar sunt 
insuficiente pentru perceperea aspectelor 
economice ale existenței cunoştințelor. În 
condițiile limitei de resurse economice este 
necesară stabilirea arhitecturii bugetare 
vizând măsurile primordiale, prioritățile în 
realizarea proiectelor inovaționale. La acest 

capitol, în calitate de „stea polară” poate 
deveni „Doctrina națională de dezvoltare 
a educației în sec al XXI-lea”, legile despre 
studiile superioare şi actele normative (The 
Transformation of EducationPolicy in Israel), 
(The educational system of the Republic of 
Moldova: new challenges and opportuni-
ties, L. Bugaian, UTM, Meridian ingineresc, 
2013), (Roy Singh, Raja Education for the 
twenty-first century: Asia-Pacific perspecti-
ve. Bangkok, UNESCO, 1991). 

Scenariile viitoare ale politicii, societății, 
culturii şi sectoarelor economice vor de-
pinde de contribuțiile elevilor, studenților 
şcolilor/universităților de astăzi. Mai mult 
ca niciodată, educația trebuie să fie privită 
şi orientată spre viitor, în fața uimitoarelor 
inovații şi schimbări ştiințifice şi tehnologi-
ce, provocările şi oportunitățile socioeco-
nomice fără precedent, surprinzătoare re-
forme sociopolitice şi o revoluție culturală 
uimitoare.

Investigațiile efectuate în domeniul 
educației inovaționale dezvăluie temei-
nic deciziile organizațional-manageriale, 
problemele studiilor universitare, însă 
componentele teoretico-metodologice 
ale inovațiilor, aspectele motivaționale, 
în opinia autorilor, nu şi-au găsit reflecția 
necesară. Raportul UNESCO ,,Către so-
cietatea cunoştințelor” (2005) include 
concepția educației pe parcursul vieții, 
fiind ancorată în noțiunea ,,societatea 
educației (leаrning society)”, autorii refe-
rindu-se la lucrările lui R. Hutchins (1968) 
şi Т. Hoesen (1974) [2].

Specificul modelului de competență al 
educației se observă în unele paradigme: 

- gestiunea cunoştințelor trebuie să fie 
pragmatică, însoțind toate mişcările spre 
formarea profesională a  personalităților: 
de la obținerea cunoştințelor în aule până 
la implementarea în tehnologii de vârf, 
materiale noi în sectorul real. Competența 
personalității se evidențiază ca resursa eco-
nomică de bază pentru avansarea economi-
că şi tehnologică; [8]  

- în cercetare vom reieşi din determina-
rea competenței ca o caracteristică genera-
toare a personalității, pronunțată în capa-
citatea de a exprima sistemic cunoştințele 
obținute, deprinderile şi performanțele 
în activitatea profesională şi exprimând 
calități sociale  personale;  

- personalitatea  este o formă superioa-
ră de existență a omului, care presupune o 
viață socială, care,  de rând cu competențele 
profesionale, absolventul trebuie să posede 

 Fig. 1. Creşterea economică. [4]         Fig. 2. Ocuparea forței de muncă este în 
creştere. [4]    
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deprinderi de adaptare socială, astfel de  
competențe ca poziția civică, moralitatea, 
comunicarea, toleranța, lucrul în echipă, 
relațiile cu publicul etc. Fiecare dintre ele 
este o condiție indispensabilă a realizării 
cunoştințelor profesionale şi poziției civice 
active;  

- societatea postindustrială postulează 
informația ca o forță de producție. Terme-
nul „economia postindustrială” se aplică 
pentru a desemna societatea, care o succe-
de pe cea industrială. Etapa actuală a dez-
voltării social-economice este numită în ter-
meni diferiți – „economie nouă”, „economie 
informațională”, „economie inovațională”, 
„nanoeconomie”, „е-economie”, „economie 
de rețea”, „economia cunoştințelor” etc. 
În societatea globalizării ca purtător de 
informație se evidențiază limba engleză. 
Conceptul societății postindustriale, după 
Bell, include cinci componente (fig. 3).

Toate măsurile organizatorice şi tehno-
logice pentru formarea competenței nu vor 

atinge rezultatele scontate, vor rămâne la 
nivelul doleanțelor bune, fără a lua în con-
siderare factorul de motivare a elevilor şi 
profesorilor. Caracterul  competenței este 
de aşa natură încât poate fi realizat numai 
dacă există un interes profund în domeniul 
ales al realizării personale. Cu toate acestea, 
interesul, motivația ca o necesitate internă 
pentru activitate poate apărea numai cu 
condiția să se realizeze posibilitățile reale 
de atingere a scopului. Fără o viziune a mij-
loacelor reale de realizare, nu se stabileşte 
niciun obiectiv. În mod tradițional, ştiința 
pedagogică acordă prioritate „formării unei 
astfel de personalități pe deplin dezvoltate, 
care este mai mult sau mai puțin armonioa-
să, combinând interesele sale personale şi 
profesionalismul acesteia  cu valorile con-
form intereselor (naționale, universale, de 
mediu etc.) comune, actualizate prin crea-
rea unei societăți conform cererii unei per-
soane competente, sisteme de stimulare de 
natură materială şi morală.

În sectorul economic — tranziția de la producție  către extinderea sferei serviciilor.
În domeniul angajărilor — dominarea clasei tehnico-profesionale, formarea clasei 

medii.
Principiul societății axiale — locul central aparține cunoştințelor teoretice.
Orientarea viitoare — rolul deosebit al tehnologiei şi estimarea tehnologică.
Luarea deciziilor în baza ,,tehnologiei intelectuale”  noi.

Fig. 3. Conceptul societății postindustriale, după Bell. [cercetările autorilor]

Fig. 4. Schema esenței economiei postindustriale. [cercetările autorilor]
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 Motivația depinde de coerența sis-
temelor de valori personale şi sociale. 
Inconsecvența conținutului de competență 
cu cererile publice pentru caracteristici-
le personale ale absolventului, dreptul 
său la autorealizare poate duce la pier-
derea credinței în semnificația socială a 
competenței şi chiar provoca stări nihiliste. 
Pierderea încrederii în abilitățile personale, 
dezamăgirea în competența profesională 
pot avea ca rezultat, în cel mai bun caz, pa-
sivitatea socială, dispozițiile paternaliste şi, 
în cel mai rău caz, frustrarea şi chiar mani-
festările deviante.

În situația actuală, eliminarea de facto a 
stimulentelor financiare (burse) ale studiu-
lui, dobândirea de cunoştințe şi abilități, 
perspectivele incerte de realizare profesi-
onală, dezvoltarea carierei - un motivator 
puternic de competență profesională - de-
vin perspective de integrare europeană. 
Într-un stat cu economie de piață, princi-
piul „Cunoaşterea înseamnă bani. Mai mult, 
aceste cunoştințe nu sunt gestionate de 
stat, ci de persoane particulare”. [5] Suntem 
de acord că aceasta este o orientare convin-
gătoare față de pragmatism, realizarea efi-
cientă a cunoştințelor, o recompensă dem-
nă într-un mediu concurențial. În opinia lui 
David Ben-Gourion, „cercetarea ştiințifică 
şi rezultatele acesteia nu mai sunt doar un 
scop intelectual abstract, ci un factor cen-
tral... în viața fiecărui popor civilizat”. [7]

Depăşirea conservatismului latent 
al cadrelor didactice este văzută prin 
îmbunătățirea sistemului de stimulen-
te, care vizează nu numai propria lor 
perfecționare profesională şi ştiințifică, ci 
şi stimularea învățării, a cercetării inde-
pendente a studenților. În primul rând, 
este logic să punem bunăstarea materia-
lă, creşterea în carieră a unui profesor în 
funcție nu numai de indicatorii cantitativi 
ai încărcăturii academice, ci şi de caracte-
risticile calitative ale activității: competențe 
profesionale, performanța studenților baza-

tă pe rezultatele evaluării independente, re-
alizările ştiințifice (proprii şi ale studenților).

Concluzii. Conform cercetărilor autori-
lor, formarea unei noi calități a educației nu 
se încadrează în metodologia tradițională, 
în recunoscuta politică a dezvoltării ca o 
regularitate obiectivă. Ca şi multe alte țări 
mici, Israelul a fost nevoit să-şi definească 
cu precizie politica sa în domeniul ştiinței. 
Israelul promovează crearea unui centru 
de cunoaştere, dezvoltarea şi formarea 
cunoştințelor în jurul unor savanți cu re-
nume, într-o gamă largă de discipline. În 
tehnologie, Israelul atinge cele mai înalte 
niveluri, concentrându-şi eforturile într-
un număr limitat de domenii. Procentul 
populației implicate în cercetare şi dezvol-
tare (R & D) în raport cu produsul național 
brut (PNB) este unul dintre cele mai ridicate 
din lume.

Cu toate acestea, proiectul inovațional 
pentru dezvoltarea educației în refracție 
sinergică este privit ca o combinație de 
legități aleatorii. Fiecare pas nou în forma-
rea unei paradigme a învățământului este 
împovărat de procesul dureros de distru-
gere a tehnologiilor, structurilor şi apariției 
pe baza noilor structuri, fenomene  disi-
pative. Aceasta înseamnă că o teorie sau 
o abordare a realizării inovației nu poate fi 
dominantă, ci  poate prezenta doar o serie 
de posibilități, scenarii, care vor conduce  la 
schimbări de paradigmă în educație.

Adică, vorbim despre o combinație de 
determinare obiectivă cu o alegere subiec-
tivă - predicatorul unei stări noi. Este im-
portant să nu greşim cu această alegere, 
având în vedere perspectivele de transfor-
mare a civilizației evidențiate de A. Toffler: 
„Sistemul nostru educațional nu s-a adap-
tat încă la epoca industrială şi vine o nouă 
revoluție industrială”. [1] Educația ar trebui 
să fie proactivă, văzând în prezent posibi-
lele provocări, cu care se va confrunta so-
cietatea în viitorul apropiat. Prin urmare, 
perspectiva subiectului de cercetare aleasă 
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este evidentă atât în corecția recomandări-
lor dezvoltate, cât şi în aprofundarea studiu-
lui problemei managementului cunoaşterii. 
Viitorul şoc este ceea ce se întâmplă astăzi 

cu oamenii şi grupurile care sunt copleşite 
de schimbare. Schimbarea afectează pro-
dusele, comunitățile, organizațiile, chiar şi 
modelele noastre de prietenie şi iubire.
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SUMMARY
At  present, we are witnesses of the evolution process of globalization not only in the econo-

mical, social, cultural, environmental or technological fields, but also in the political and inter-
national relations sphere. This favours  ferocious rivalry for power, which causes major implica-
tions in the balance of the power system and influences the process of changing the centres of 
gravity in the world to a strategically insecure environment.

Keywords: globalization, security, security environment, asymmetric risks.

REZUMAT
Actualmente, suntem cu toții martorii unei evoluții a procesului de globalizare nu numai 

în domeniul economic, social, cultural, de mediu sau tehnologic, dar şi în sfera politicului şi 
relațiilor internaționale, care favorizează competiția acerbă pentru putere, care produce 
implicații majore în sistemul balanței de putere şi influențează procesul de mutare a centrelor 
de greutate a lumii, într-un mediu de insecuritate strategică.

Cuvinte-cheie: globalizare, securitate, mediu de securitate, riscuri asimetrice.

Globalizarea ca fenomen este un 
proces care implică multitudinea 
interdependențelor de diferită natură 
care se stabilesc pe o scară tot mai largă 
între statele lumii, având efecte majo-
re asupra tuturor sferelor vieții umane. 
Globalizarea defineşte procesul prin care 
evenimentele, deciziile şi activităţile care 
au loc într-o parte a lumii pot avea con-
secinţe semnificative pentru indivizi şi co-
munităţi din alte părţi ale globului. Altfel 
spus, procesul globalizării, desfăşurat pe 
diferite paliere, presupune interdepen-
denţa dintre anumite evenimente care 
au loc în diferite părţi ale globului, ceea 
ce nu înseamnă însă şi posibilitatea de a 

controla consecinţele acestor interdepen-
denţe [5, p. 7]. 

Globalizarea reprezintă procesul în 
care lumea tinde să devină un spațiu unic, 
un fenomen, în primul rând, cu valențe 
preponderent economice, care presupu-
ne o economie globală tot mai integrată, 
cu o polarizare crescândă în plan social, cu 
instituții de guvernare globală şi extensie 
globală, de fapt, o nouă ordine mondială, 
în care suveranitatea şi autonomia statală 
se erodează continuu [6, p. 7-8]. Se con-
sideră chiar că globalizarea economică 
creează şi va crea noi forme de organi-
zare socială ce vor înlocui în final statele 
tradiționale [3, p. 27].
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Datorită formelor şi modului de ma-
nifestare şi acţiune a pieţei libere de ca-
pital, a investiţiilor străine şi tranzacţiilor 
financiare la nivel mondial, liberalizarea 
fluxurilor mondiale de mărfuri, servicii 
şi informații, mass-media la nivel global, 
valori culturale, întreprinderi şi concerne 
transnaționale, turism la scară mondia-
lă, exploatarea intensivă a mediului, dar 
şi datorită mişcărilor de migrație socială 
a populaţiei, globalizarea a devenit un 
proces istoric neguvernat şi de durată, 
contradictoriu şi ireversibil care duce la 
ruperea relației dintre suveranitate, teri-
torialitate şi puterea statală [6, p. 8].  

Globalizarea are efect de hibridizare 
a culturilor, înnoire şi dezvoltare a iden-
tităţilor culturale. Globalizarea extinde 
punţile de interacțiune dintre comuni-
tăţi. Deţine pentru aceasta suficiente ca-
nale, cum ar fi companiile multinaţionale, 
ONG-urile, domeniul educaţional, Inter-
netul care, în era informaţională, sunt 
de un real folos migraţiei internaţionale 
şi sporirii contactelor umane şi, transfor-
mând lumea treptat într-un sistem statal 
planetar, în care suveranitatea naţională 
nemaifiind strict legată de configuraţia 
geografică a frontierelor [5, p. 9].

Deci procesele care însoţesc globaliza-
rea, manifestate prin interdependențele 
multiple dintre state, în special, integra-
rea pieţelor financiare, de mărfuri, servi-
cii, progresul comunicaţiilor, precum şi 
apariţia unor puternici actori nonstatali 
(în primul rând, societăţile multinaţio-
nale), determină o puternică presiune 
asupra statelor naţionale şi provoacă ero-
darea factorilor tradiţionali de coeziune 
societală pe care se bazează acestea, pro-
voacă o denaţionalizare, definită ca o ex-
tensie a spaţiilor sociale, ce se constituie 
din tranzacţii dense dincolo de frontiere-
le naţionale [5, p. 7,8].

Impactul globalizării reiese şi din 
tendințele de sfidare a teritorialității şi 

dispariție a granițelor fizice ale statelor 
şi de apariție a altui tip de frontiere, de 
regulă, invizibile, stabilite pe alte criterii 
şi de altă natură. Modificarea granițelor 
tradiționale va conduce la schimbări 
esențiale în perceperea securității, în spe-
cial, a celei naționale, precum şi a rolului 
statului național în acest context. Astfel, 
statele, în diferite circumstanțe, sunt obli-
gate să opereze într-un mediu strategic 
global, în care securitatea ori insecurita-
tea, indiferent de voință sau nu, sunt su-
puse globalizării.

Pe lângă faptul că globalizarea favo-
rizează atât progresele remarcabile în 
domeniul economic, cultural şi social, 
accesul neîngrădit la informaţii, precum 
şi lupta şi accesul diferenţiat la resurse, 
căi de comunicaţii şi pieţe de desface-
re, aceasta afectează relaţiile dintre sta-
te, generând consecinţe dintre cele mai 
distrugătoare precum presiunea politică, 
violenţă, criminalitate sporită, cât şi proli-
ferarea fără egal a ameninţărilor din cate-
goria celor greu de prevăzut şi controlat 
[2, p. 210].

Deci globalizarea poate implica conse-
cinţe care pot fi atât pozitive cât şi nega-
tive. Cunoaşterea şi înţelegerea acestor 
beneficii şi dezavantaje, precum şi a in-
teracţiunilor dintre ele este deosebit de 
importantă deoarece nesocotirea acestor 
interacţiuni poate fi extrem de distructi-
vă, generând noi riscuri, pericole şi ame-
ninţări la adresa securităţii, în general, şi 
la adresa securităţii umane, în special [1, 
p. 232]. 

Globalizarea generează efecte negati-
ve ce țin de proliferarea unor ameninţări 
şi riscuri asimetrice, nonconvenționale şi 
anume: reanimarea fenomenelor cronice 
locale şi regionale, mondializarea marii 
criminalităţi organizate transnaţionale 
(traficul de arme, droguri, persoane), pro-
liferarea armelor de distrugere în masă, 
radicalizarea fanatismelor, extremismului 
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etnic şi religios şi a terorismului,  care au 
devenit deja o ameninţare globală şi care 
pot genera conflicte de talie şi mai majo-
ră [6, p. 13, 15].

Aceste transformări ale lumii în care 
trăim constituie, de fapt, esența globali-
zării şi au făcut ca amenințările şi riscu-
rile nonclasice la adresa securității atât 
interne cât şi cele externe să poată ge-
nera şi potența în mod reciproc, efecte-
le negative de la acestea fiind resimţite 
în state de pe toate continentele Terrei. 
Globalizarea a pus tehnologia aproape 
la îndemâna tuturor cetăţenilor planetei, 
astfel încât prin intermediul internetului 
se pot obţine legal sau ilegal tot felul de 
arme şi tehnologii din ce în ce mai sofisti-
cate. În acest sens, grupările infracţiona-
le şi organizațiile teroriste nu pot să nu 
speculeze acest fenomen [5, p. 9].

Într-o lume caracterizată de globali-
zare, securitatea naţională este marcată 
profund de implicaţiile acesteia. Globa-
lizarea, ca manifestare a interdependen-
ţelor multiple dintre state, a liberalizării 
fluxurilor mondiale de informaţii, servicii, 
mărfuri şi capital, face ca riscurile interne 
şi externe să se genereze şi potenţeze 
reciproc, iar identificarea unor răspun-
suri de securitate, în plan naţional şi nu 
numai, la noile ameninţări să pornească 
de la faptul că acestea din urmă apar ori-
unde în lumea mondializată, sunt extrem 
de dinamice şi de complexe. Acest pro-
ces influenţează considerabil problema 
securităţii [6, p. 6].

În contextul viziunilor expuse şi anali-
zând globalizarea din punctul de vedere 
al evoluţiilor actuale, putem conchide 
că formele clasice prin care se manifes-
tă fenomenul sunt globalizarea politică, 
economică, socială (demografică, cultu-
rală, religioasă), militară, de mediu etc. 
Fiecare dintre aceste sectoare este vari-
abil şi dependent de celelalte [4, p. 59]. 
Însă cel mai mare impact asupra mediu-

lui de securitate se pare că îl are dimen-
siunea economică, socioculturală şi cea 
politică, în mod special, când se referă 
la respectarea drepturilor şi libertăților 
fundamentale ale omului, pe motivul că 
acestea constituie elementele esenţiale 
prevăzute de Carta ONU [2, p. 210].

Astfel, globalizarea economică, 
în contextul căreia se va aprofunda 
competiția pentru resurse energetice 
(pe termen mediu şi lung de timp pe-
trolul, gazele şi cărbunele vor rămâ-
ne sursa primară de energie), va spori 
dependența de importurile de energie 
electrică, se vor dezvolta esențial tehno-
logiile şi comunicațiile, iar fluxurile teh-
nologice şi financiare se vor direcționa 
dinspre ţările dezvoltate spre cele mai 
puţin dezvoltate, vor creşte semnificativ 
economiile Chinei şi Indiei, prezența mi-
graţiei semnificative a forţei de muncă 
în afara graniţelor unor state mai sărace 
către cele mai prospere etc.

Un asemenea mediu poate conduce 
(în unele state) spre instabilitate econo-
mică caracterizată, la rândul său, de scă-
derea drastică a produsului intern brut, de 
prezența scumpirilor şi a preţurilor fluctu-
ante, de reducerea îngrijorătoare a nivelu-
lui de trai şi, nu în ultimul rând, va conduce 
la deteriorarea infrastructurilor economice 
ca consecință a criminalităţii economico-
financiare, ce poate încuraja spălarea bani-
lor şi finanțarea terorismului. Până la urmă, 
toate aceste tendințe pot conduce spre un 
mediu de insecuritate. 

Globalizarea socioculturală, va genera 
tensiune şi instabilitate socială pe funda-
lul creşterii nemulțumirilor şi mişcărilor 
sociale, în primul rând, datorită valului 
de refugiați alungaţi de războaie şi re-
presiune care, pe lângă faptul că devin 
concurenți reali pentru forța de muncă 
națională, deseori aducând cu ei conflic-
tele ţărilor de unde provin. Asemenea 
circumstanțe sunt direct proporționale 



Administrarea Publică, nr. 3, 2019 114

cu creşterea numărului populației, tind 
să accentueze sărăcia, să majoreze rata 
inflației şi a şomajului, precum şi conduc 
la degradarea sistemului de valori naţio-
nale, la creşterea ratei infracţionalităţii şi 
a criminalităţii, inclusiv la apariţia şi pro-
liferarea reţelelor traficanţilor de droguri, 
persoane, materiale etc. 

Datorită ritmului pozitiv demografic, ia 
amploare omogenizarerea obiceiurilor soci-
ale, sporesc culturile hibride care generează 
apariția unor valuri de tensiuni rasiale şi et-
nice, naționaliste, xenofobe şi antisemitiste 
(îndeosebi, în rândul tineretului). La acestea 
se adaugă şi alte efecte complementare, 
precum traficul de influență şi corupția, pre-
siunile asupra luării deciziilor pe intern, cât 
şi dezintegrarea structurilor tradiționale de 
autoritate care, în ansamblu, la fel conduc 
spre dezechilibru.

Astfel, creşterea demografică corela-
tă cu epuizarea resurselor energetice şi 
reducerea resurselor de apă şi hrană, tul-
burările sociale, răspândirea conflictelor 
de tip etnico-religioase, creşterea ratei 
criminalității organizate infiltrate în me-
diile politice, violența şi cruzimea actelor 
de terorism, sunt stări de facto, impactul 
cărora afectează securitatea persoanelor 
şi societății în ansamblu [4, p. 64] şi care 
rămân a fi o realitate a mediului actual de 
securitate. 

Globalizarea politică va conduce 
spre creşterea interacțiunii dintre state, 
organizații şi instituții în scopul mode-
lării convențiilor, acordurilor, tratatelor 
sau rezoluțiilor pentru gestionarea pro-
blemelor globale de conviețuire, va dicta 
apariția şi creşterea noilor puteri care va 
afecta actuala balanță de putere. În viitor, 
rolul formelor alternative de guverna-
re (de tip G7, G20, organizații regionale 
sau transnaționale) va creşte, iar dreptul 
internațional şi utilizarea forței va trebui 
să se adapteze acestor dezvoltări. 

În plan politic intern, globalizarea 

va spori migraţia de la un partid la al-
tul, nediferenţierea doctrinelor, apariţia 
şi proliferarea extremismului, intensi-
ficarea luptei pentru putere, creşterea 
neîncrederii populaţiei în clasa politică, 
campanii electorale murdare, corup-
ţie etc., toate conducând spre un sis-
tem politic nefuncțional, instabilitate şi 
nesiguranță. 

Evoluția procesului de globalizare 
este caracterizat de tendințele ce cre-
ează un nou context de manifestare a 
puterii deţinute de state (dominaţia în 
regiune, controlul resurselor, pieţe de 
desfacere, obţinerea de avantaje în ra-
port cu vecinii), de intensificarea luptei 
instituţiilor regionale şi internaţionale, 
a statelor şi actorilor nonstatali, în spe-
cial a marilor corporaţii transnaţionale 
şi unele organizaţii nonguvernamenta-
le împotriva monopolului care-l dețin 
unele state-naţiune asupra puterii. O 
parte din putere se va transfera către 
organismele internaţionale specializate, 
iar cealaltă parte din putere se va difuza 
către nivelul local. 

Totodată,  mecanismele, instituţiile şi 
aranjamentele de securitate vor rămâne 
a fi insuficiente şi vulnerabile la toate 
schimbările mediului internaţional până 
la realizarea unei globalizări depline. 
În acest sens, se vor dezvolta unele noi 
structuri de securitate în scopul perfec-
tării şi respectării normelor viabile de 
securitate, întăririi instrumentelor de co-
operare regională pentru a reduce ame-
ninţările existente şi prevenirea celor în 
curs de apariţie.

Analiza celor expuse vine să ne con-
firme faptul că globalizarea se manifestă 
ca un proces contradictoriu care, pe de o 
parte, va aduce progrese spectaculoase 
în toate domeniile vieţii socioeconomice, 
va deschide noi posibilități de dezvolta-
re a statelor, va spori interacțiunea dintre 
acestea, iar, pe de altă parte, va accentua 
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problemele deja existente, precum şi va 
provoca altele noi şi, în acest sens, va 
creşte vulnerabilitatea statelor. Pe măsu-
ra sporirii acesteia lumea devine tot mai 
interdependentă şi complicată, iar efec-
tele necontrolate, cu tentă negativă  a 
procesului de globalizare, vor necesita o 
buna gestionare [6, p. 14 ].

Astfel, totalitatea acestor tendințe, fe-
nomene şi numeroase provocări sunt ge-
nerate, în mare măsură, de procesul de 
globalizare care, până la urmă, continuă să 
influențeze stabilitatea la nivel global. Cu 
certitudine, vulnerabilitățile generate de 
globalizare necesită o guvernare bazată 
pe reguli şi legi bine stabilite, o reactua-
lizare permanentă a necesităților strate-
gice, precum şi cere o reacție coordonată 
a acțiunilor actorilor implicați, deoarece 
extinderea continuă a acesteia schimbă 
şi natura securității, iar riscurile majore la 
adresa acesteia, într-o lume globalizată, ră-
mân să aibă o natură complexă şi multiplă.

Din această perspectivă, statele, 
instituțiile, organizațiile, alianţele şi di-
versele înţelegeri regionale şi globale 
care funcţionează la nivel internaţional, 
precum şi sistemele instituţionale naţio-
nale vor rămâne a fi trăsături ale viitoarei 
politici internaţionale, dar care trebuie să 
se conformeze acestor noi circumstanţe 
existente găsind acele mecanisme de 
adaptare la provocările unui proces de o 
asemenea complexitate [5, p. 8].

Deci, globalizarea ne oferă posibilita-
tea de resimţire a efectelor amenitărilor 
concentrate în diferite părţi ale lumii, a ris-
curilor interne, precum şi externe la adre-
sa securității, care pot genera şi evolua în 
mod reciproc, a tensiunilor care vor influ-
enţa, nu întotdeauna pozitiv, mediul inter-
naţional de securitate, a situațiilor precum 
fragmentarea şi integrarea, localizarea şi 
internaţionalizarea, centralizarea şi des-
centralizarea care pot genera insecuritate.

Din aceste considerente, se impune 
şi concluzia că globalizarea nu este un 
drum direct şi uşor către pace, stabilita-
te sau siguranță, ci, din contra, fenome-
nul în extindere şi derulare, de fapt, cre-
ează mai multe vulnerabilități la adresa 
securității,  şi nu progrese. Pe fundalul 
fenomenului scade siguranţa multor 
indicatori, creşte gradul de complexi-
tate a amenințărilor internaționale, iar 
îmbunătățirea mediului de securitate, 
în acest sens,  impune ca măsurile in-
terne de management al crizelor să fie 
şi mai bine coordonate, iar schimbul de 
informații strategice între state ar trebui 
să se producă în timp real.

În final, conchidem că, pentru viitor, glo-
balizarea va determina o prosperitate fără 
precedent, dar, totodată, va continua să 
genereze insecuritate, în toate sferele de 
existență umană. Globalizarea va constitui 
modelul de societate la care va trebui să 
participe umanitatea în totalitatea sa. 
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SUMMARY
External financial assistance for development is a relatively recent concept. In order to un-

derstand this concept and to assess its impact on development and public policies in the Re-
public of Moldova,  the founding concepts of external assistance, namely the concept of deve-
lopment policy, the concept of power with regard to the development assistance, the concept 
of development economy with regard to development assistance and the concept of efficiency 
and effectiveness in relation to external assistance are presented.

At the same time, taking into consideration that each founding concept has its strengths 
and weaknesses, it is crucial that the analysis of the foreign assistance for the Republic of Mol-
dova  be approached through these notions. This approach makes it possible to formulate re-
commendations on development assistance and its impact on public policies in the Republic 
of Moldova.

Keywords: external financial assistance for development, concepts, analysis.

REZUMAT
Asistența financiară externă pentru dezvoltare reprezintă un concept relativ recent. Pentru 

a putea înțelege conceptul de asistență pentru dezvoltare şi a evalua impactul asupra dez-
voltării şi politicilor publice în Republica Moldova se prezintă conceptele fondatoare ale aces-
tui articol şi anume: conceptul de politică de dezvoltare, conceptul de putere în raporturile de 
asistență pentru dezvoltare, conceptul de economie a dezvoltării în raporturile de asistență 
pentru dezvoltare şi conceptul de eficiență şi eficacitate în raport cu asistența externă.

Totodată, fiecare concept fondator având punctele sale forte şi slabe, este crucial ca 
analiza asistenței externe pentru Republica Moldova să fie abordată prin prisma acestor 
noțiuni. Această abordare permite formularea unor recomandări privind asistența pentru 
dezvoltare şi impactul asupra politicilor publice în Republica Moldova. 

Cuvinte-cheie: asistență externă, concepte, analiză.

În sistemul relațiilor internaționale con-
temporane, asistenţa financiară externă 
pentru dezvoltare reprezintă un concept 
relativ nou, apărut ca o expresie a extin-
derii şi adâncirii permanente a cooperă-
rii economice dintre toate ţările lumii, pe 
fondul reconstrucţiei economice a ţărilor 

afectate în urma celui de-al Doilea Război 
Mondial. Cu timpul, asistenţa financiară 
externă s-a concentrat tot mai mult pe pro-
blema lichidării subdezvoltării, a surmontă-
rii decalajului existent între ţările bogate şi 
cele sărace. Este şi cazul statelor care şi-au 
cucerit relativ recent independenţa politi-



Tribuna tânărului cercetător 119

că, inclusiv  Republica Moldova, unde se 
manifestă o contradicţie evidentă dintre 
necesităţile tot mai mari şi posibilităţile 
limitate existente de acumulare internă, 
fiind incapabile de a-şi finanţa propria 
dezvoltare economică, numai în baza acu-
mulării interne.

Ajutorul extern reprezintă un cataliza-
tor pentru schimbare şi conduce la dez-
voltarea politicilor publice în vederea 
creării condițiilor de dezvoltare socio-
economică. Conform Hotărârii nr. 377 din 
25.04.2018 cu privire la reglementarea 
cadrului instituțional şi mecanismului de 
coordonare şi management al asistenței 
externe, asistența externă reprezintă 
,,asistenţă financiară şi tehnică acorda-
tă Republicii Moldova, Guvernului şi/sau 
altor autorități publice de către comuni-
tatea creditorilor/donatorilor” [1]. Orga-
nizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică (OCDE) specifică faptul că 
asistența externă sau Asistenţa Oficială 
pentru Dezvoltare (AOD) cuprinde gran-
turi şi împrumuturi pentru ţările în dez-
voltare care: 

- sunt destinate sectorului oficial; 
- au ca obiectiv principal promovarea 

dezvoltării economice şi bunăstării;  
- sunt oferite la condiţii financiare con-

cesionale (în cazul împrumuturilor au un 
element de grant de, cel puţin, 25%) [2].

Obiectivul primordial al acestui ajutor 
îl reprezintă reducerea şi, pe termen lung, 
eradicarea sărăciei prin sprijin acordat 
dezvoltării economice şi sociale, integrare 
treptată în circuitul economic şi comer-
cial mondial, dezvoltarea şi consolidarea 
democrației, statului de drept etc. 

În acest sens, asistența pentru dezvol-
tare presupune un raport de asistență în-
tre țările donatoare dezvoltate şi țările în 
curs de dezvoltare. Pentru a putea înțelege 
conceptul de asistență pentru dezvoltare 
este  necesară o prezentare a conceptelor 
fondatoare ale acestui articol.

Conceptul de politică de dezvoltare. 
Dezvoltarea este asociată, de obicei, cu 
creşterea economică şi concepte ca Pro-
dusul Naţional Brut, Produsul National 
Brut pe cap de locuitor sau Investiţii Stră-
ine Directe. Cu toate acestea, studiile de 
dezvoltare au evoluat de la preocupări re-
strictive axate pe creşterea economică şi a 
veniturilor, cuprinzând pe parcurs proble-
me legate de distribuirea bogăţiei, inega-
litate şi sărăcie. Prin urmare, dezvoltarea 
trebuie înţeleasă în termeni mai generali 
ca o schimbare socială bazată pe progres 
şi modernizare. Având în vedere acest 
obiectiv larg, există numeroase abordări 
şi idei asociate cu politicile de dezvoltare 
şi cele publice. Politicile publice reprezin-
tă un set de acţiuni planificate ale autori-
tăţilor publice în gestionarea problemelor 
de interes specific pentru cetățeni. Politi-
ca de dezvoltare reprezintă o politică cu-
prinzătoare şi compusă, încadrând în sine 
un set complex de activităţi, organizate în 
scopul schimbării societății şi îmbunătăţi-
rii condiţiilor vieţii umane. În acest sens, 
politica de dezvoltare poate fi considera-
tă o macropolitică ce sinergizează nume-
roase politici publice sectoriale, derulate 
în anumite domenii economice, sociale, 
politice sau culturale. 

Există patru elemente care delimitează 
conceptul politicii de dezvoltare: dezvol-
tarea şi economia, dezvoltarea şi libertă-
ţile, dezvoltarea şi instituţiile şi dezvol-
tarea şi securitatea (Figura 1). Acestea 
reflectă, de asemenea, viziuni diferite, ale 
căror factori conduc la schimbare socială 
şi progres.     

Prima dimensiune este relaţia dintre dez-
voltare şi economie. Creşterea economică, 
creşterea PIB şi a venitului pe cap de locu-
itor sunt considerate ca fiind măsurări vizi-
bile ale dezvoltării. Dimensiunea economi-
că a dezvoltării este vizibilă în doctrinele 
clasice de dezvoltare care au caracterizat 
dezbaterile după cel de-al Doilea Război 
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Mondial. Teoriile privind modernizarea sau 
schimbările structurale văd dezvoltarea ca 
un rezultat al progreselor economice lega-
te de industrializare, urbanizare, investiţii 
în infrastructură, care conduc la  dezvolta-
re economică. Unele abordări accentuează 
influența factorilor interni ai dezvoltării, al-
tele subliniază fluxurile economice externe. 
Cu toate acestea, doctrinele respective au 
fost puternic criticate din cauza neglijării 
aspectelor sociale şi umane ale dezvoltării. 

A doua asociere este între dezvoltare 
şi libertățile sociale, individuale şi dreptu-
rile omului. Contribuţia remarcabilă a lui 
Amartya Sen, laureat al Premiului Nobel în 
Economie, a influenţat puternic gândirea 
contemporană despre dezvoltare [9]. Ideile 
sale plasează dezvoltarea în termenii mai 
largi decât calitatea vieţii umane sau, pur şi 
simplu, a dezvoltării umane. Pentru el, dez-
voltarea reprezintă un scop, iar mijloacele 
libertății sunt considerate ca un obiectiv fi-
nal al activității umane. Dezvoltarea este un 
proces de extindere a libertăţilor reale de 
care se bucură oamenii. Prin urmare, dez-
voltarea presupune eliminarea surselor de 
nonlibertate: sărăcie, tiranie, oportunităţi 
economice slabe, precum şi privarea socială 
sistematică, neglijarea facilităţilor publice şi 
intoleranţa, hiperactivitatea sau statele re-
presive.

 A treia asociere este între dezvoltare şi 
preocupările de securitate. Conform cerce-
tătorului John Maynard Keynes, legătura 
dintre politicile economice şi războaie este 
o altă preocupare pe scară largă extinsă în 
studiile de dezvoltare [6]. Din această per-
spectivă, politicile economice eşuate pot 
produce instabilitate şi conflict şi invers, 
războiul şi conflictele privează oamenii de 
orice perspective de dezvoltare. Abordările 
contemporane au subliniat faptul că dez-
voltarea slabă, privarea economică sau, pur 
şi simplu, inegalitatea şi sărăcia sunt strâns 
legate de cauzele conflictelor, revoluţiilor, 
revoltelor şi războaielor civile. 

În cele din urmă, putem distinge al pa-
trulea element al dezvoltării şi progresului 
uman. Relaţiile dintre dezvoltare şi institu-
ţiile sistemului politic sunt subliniate, de 
exemplu, de Joseph Stiglitz, un alt laureat 
al Premiului Nobel pentru Economie, care a 
subliniat rolul implicării democratice a oa-
menilor în asigurarea condiţiilor necesare 
pentru progres şi dezvoltare [11]. Dezvolta-
rea este legată de baza instituţională a vieții 
colective. Stiglitz susţine că dezvoltarea 
este un proces participativ şi de construire a 
consensului. Dialogul deschis şi susținerea 
societății civile sunt ingredientele-cheie 
ale dezvoltării durabile. În conformitate cu 
această abordare, Francis Fukuyama susţine 

Figura 1. Dimensiunea dezvoltării.

Sursa: elaborat de autor.



Tribuna tânărului cercetător 121

că creşterea economică este strâns legată 
de mediul social şi instituţional. Tocmai mo-
bilizarea socială şi acţiunea colectivă nece-
sită un cadru instituţional, furnizat, de obi-
cei, de sistemul politic, compus din instituții 
de stat, statul de drept şi responsabilitatea 
democratică. Aceste condiţii instituţionale 
legate de ideile dominante despre justiţie 
oferă un context specific pentru politicile 
de dezvoltare. 

Analiza acestor patru asociaţii vizavi de 
dezvoltare denotă că obiectivele politicii de 
dezvoltare sunt determinate de condițiile 
politice, economice, instituţionale şi de se-
curitate pentru schimbarea socială şi îmbu-
nătăţirea vieţii umane. 

Conceptul de putere în raporturile de 
asistență pentru dezvoltare. Raporturile 
dintre țările dezvoltate şi țările în curs de 
dezvoltare au generat modele explicative 
diferite ale relațiilor de putere care unesc 
cei doi subiecți ai cooperării pentru dezvol-
tare. Interpretările date acestei relații sunt 
însă de cele mai multe ori determinate de 
perspectiva ideologică adoptată. Concep-
tul de putere rămâne un element central al 
raporturilor generate de asistența pentru 
dezvoltare. 

Abordarea realistă, introdusă de cerce-
tătorul Hans Morgenthau [6], se referă la 
existenta unor raporturi bazate pe interesul 
național al statelor donatoare dezvoltate 
care folosesc asistența pentru dezvoltare 
ca mijloc de exercitare a puterii economi-
ce pe plan mondial. Prin acordarea acestei 
asistențe, țările cele mai dezvoltate plasea-
ză țările în curs de dezvoltare în sfera lor de 
influență, contribuind astfel la menținerea 
raporturilor de forțe pe plan internațional 
care ar putea fi schimbat prin emergența 
unei noi puteri sau grup de țări asociate. 
Această abordare este diluată de conceptul 
de ,,soft power”, elaborat de Joseph Nye [8] 
şi se refera mai mult la mecanismele infor-
male de exercitare a influenței asupra țărilor 
în curs de dezvoltare. 

Perspectiva liberală explică însă 
asistența pentru dezvoltare prin mobilul 
umanitarist de a ajuta oamenii aflați în ne-
voie. Acest concept este determinat de inte-
resul țărilor dezvoltate de a menține pacea 
la nivel internațional, iar cooperarea pentru 
dezvoltare permite realizarea acestui dezi-
derat kantian prin dezvoltarea democrației 
şi a economiei țărilor în curs de dezvoltare. 
Conceptul de putere este tradus în aceas-
tă perspectivă prin puterea pacificatoare a 
asistenței pentru dezvoltare. 

Viziunea radicală critică  însă acest punct 
de vedere prin prisma faptului că țările în 
curs de dezvoltare nu au cunoscut o dezvol-
tare importantă tocmai din cauza asistenței 
pentru dezvoltare care menține aceste state 
la un statut de asistat față de țările dezvolta-
te. Autorii radicali  vorbesc de un neoimpe-
rialism exercitat de țările bogate care, prin 
mecanismele cooperării pentru dezvoltare, 
generalizează valorile proprii în detrimentul 
valorilor culturale ale țărilor în curs de dez-
voltare şi împiedică dezvoltarea economică 
prin limitarea accesului la progresul teh-
nologic şi industrial în vederea menținerii 
acestor state la nivelul de țări producătoare 
de materie primă.

Conceptul de economie a dezvoltării 
în raporturile de asistență pentru dez-
voltare. Asistența oficială pentru dezvol-
tare (AOD) are ca obiectiv principal ajuto-
rarea şi stimularea dezvoltării economice a 
țărilor în curs de dezvoltare prin acordarea 
unei asistențe financiare. Înțelegerea efec-
telor produse de fondurile AOD presupune 
o înțelegere a conceptului de economie a 
dezvoltării ce cuprinde teoriile explicative 
ale modului prin care anumite mecanisme 
economice permit dezvoltarea unui stat 
subdezvoltat. În cazul de față, referindu-ne 
la cooperarea pentru dezvoltare, trebuie să 
luăm în considerare atât efectele directe ale 
fondurilor AOD, precum şi condiționalitățile 
de liberalizare a pieței şi de asumare a libe-
rului schimb pe care îl presupune accesul 
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la astfel de asistență. În aceste condiții, ac-
cesul la asistența pentru dezvoltare presu-
pune de cele mai multe ori existența unor 
dezbateri asupra modului în care trebuie 
conceput modelul economic al țărilor be-
neficiare pentru ca aceste fonduri să asigure 
efectul de dezvoltare scontat [9].

Conceptul de eficiență şi eficacitate 
în raport cu asistența externă. Noţiunea 
de eficienţă a activităţii, în linii genera-
le, este cunoscută şi semnifică o activitate 
productivă şi rezultativă. Categoria de efi-
cienţă şi eficacitate economică şi criterii-
le de apreciere ale acestora este destul de 
elaborată în ştiința economică. Potrivit lor, 
principiul eficienței priveşte raportul optim 
între rezultatele obținute şi resursele utili-
zate, pe când principiul eficacității priveşte 
îndeplinirea obiectivelor specifice stabili-
te şi obținerea rezultatelor scontate. Peter 
F. Drucker menționa că ,,nu se poate vorbi 
de eficienţă fără eficacitate pentru  că este 
mult mai important să realizezi bine ceea 
ce ţi-ai propus – eficacitatea, decât să rea-
lizezi bine altceva – eficienţa”. [4, p. 30-85]  
De asemenea,  se specifică faptul că relația 
dintre eficacitate şi eficiență este una de 
parte-întreg, eficiența fiind influențată în 
mod direct de către eficacitate, fiind chiar 
un element intrinsec al acesteia.

OCDE/DAC defineşte eficiență ca: ,,mă-
sura în care obiectivele de dezvoltare 
ale intervenției au fost atinse sau urmea-
ză să fie atinse, luându-se în considerare 
importanța relativă a acestora” [2]. La rân-
dul său, definiția eficacității ajutorului este 
,,măsura în care planificarea, gestionarea 
şi implementarea eficientă a asistenței de 
dezvoltare reduce costurile de tranzacție şi 
este orientată spre rezultate de dezvoltare, 
inclusiv eradicarea sărăciei.” 

Declarația de la Paris cu privire la eficaci-
tatea ajutorului pentru dezvoltare din 2005 
ne oferă câteva elemente evidente în defi-
nirea eficacității asistenței. Înseşi principii-
le şi angajamentele  Declarației de la Paris 

au devenit pentru mulți definiția eficienței 
asistenței. Acest lucru ar putea fi declarat ca 
o ipoteză:  ,,În cazul în care principiile şi an-
gajamentele Declarației sunt puse în aplica-
re, ajutorul este mai probabil să fie eficace” 
[5]. În Declarația de la Paris cea mai apropi-
ată definiție a eficienței asistenței externe 
priveşte mai degrabă eficiența, decât efica-
citatea ajutorului. Acesta este cazul paragra-
fului 31 cu referire la alocarea ajutorului şi la 
paragraful 33 cu referire la realizarea unei 
mai bune diviziuni a muncii între donatori, 
ambele fiind privite ca un mijloc de reduce-
re a costurilor de tranzacție. Reducerea cos-
turilor de tranzacție  este cu siguranță una 
dintre principalele justificări ale Declarației 
de la Paris per ansamblu. 

În cercetările ştiințifice eticheta de ,,efi-
cacitatea ajutorului” şi ,,impact al asistenței” 
s-a remarcat prin studiile inițiate de Pe-
ter Boone şi David Dollar la mijlocul anilor 
1990, încercând să răspundă la întrebarea: 
în ce măsură ajutorul extern  determină 
creşterea economică şi dezvoltarea unei 
societăți? În acest sens, mai târziu, un stu-
diu al lui Burnside şi Dollar (2000) [3] a 
oferit o rezoluție ingenioasă a paradoxului 
micro-macro. Cu ajutorul unui set de date 
statistice pentru perioada 1970-1993, care 
acoperă 56 de țări, autorii  au dezvoltat 
regresii matematice, care concluzionea-
ză că ajutorul este, în general, ineficient în 
promovarea creşterii economice. Cu toate 
acestea, când au împărțit țările pe categorii 
(cele cu politici bune şi cele cu politici mai 
proaste), ei au aflat că impactul ajutorului 
asupra creşterii a fost pozitiv în țările din 
categoria cu „politici bune”. Drept „politici 
bune” sunt considerate politicile care pro-
duc un excedent bugetar, inflație scăzută 
şi deschiderea comerțului exterior. Odată 
cu  publicarea sa, această lucrare a căpă-
tat aproape imediat statutul de etalon al 
înțelepciunii convenționale în acest dome-
niu. Lucrarea îşi datorează succesul enorm 
celor trei explicații caracteristice. În primul 
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rând, aceasta oferă o justificare pentru 
acordarea ajutorului pentru țările sărace. 
În al doilea rând, oferă o strategie de alo-
care a ajutorului, adică selectivitatea aju-
torului, acestea ar trebui să fie alocate în 
mod selectiv numai acelor țări cu politici 
bune. În al treilea rând, încapsulează pro-
blema eficacității ajutorului într-un simplu 
criteriu de succes, adică un index al politi-
cilor macroeconomice solide. Acest indice, 
care a ajuns acum să fie cunoscut sub de-
numirea de indicele Burnside-Dollar, este 
în acelaşi timp monitorizabil şi congruent 
cu pachetul de politici care sunt expuse  la 
instituțiile Bretton Woods din Washington, 
cunoscute sub numele de „Consensul de la 
Washington”. Totodată, lucrarea lui Burnsi-
de şi Dollar a impulsionat interesul în cer-
cetări privind eficacitatea ajutorului.

În timp ce se poate argumenta că fieca-
re concept fondator are punctele sale forte 
şi slabe, este crucial ca analiza asistenței 
externe pentru Republica Moldova să fie 
abordată din perspectiva tuturor acestor 
concepte. Teoretizarea conceptului permi-
te, astfel, analiza raporturilor produse de 
asistența pentru dezvoltare în Republica 
Moldova şi impactul său asupra politicilor 
publice în țară. Totodată, această ,,regân-
dire” a asistenței externe conduce la urmă-
toarele lecții şi recomandări importante şi 

pentru Republica Moldova:
- asistența funcționează cel mai bine şi 

poate fi susținută doar atunci când toți be-
neficiarii sunt puternic angajați în procesul 
de dezvoltare. Amestecul de instrumente 
de asistență pentru o țară depinde de spe-
cificul nevoilor şi a capacității acestei țări;

- cercetările demonstrează că țările cu 
cea mai rapidă reducere a sărăciei au pus în 
aplicare doi piloni de dezvoltare: (1) crearea 
unui climat de investiții bun în vederea în-
curajării IMM-urilor de a investi, crea locuri 
de muncă şi a-si creşte productivitatea şi 
(2) consolidarea capacităților  APC şi APL, 
precum şi oferirea accesului populației la 
sănătate, educație, infrastructură, servicii 
financiare, protecția socială şi mecanisme 
pentru participarea la procesul decizional 
[10, p. 25-27];

- ajutorul financiar funcționează într-un 
mediu politic sănătos. Asistența financiară 
duce la o creştere mai rapidă în eradicarea 
sărăciei, precum şi la sporirea indicatorilor 
sociali în țările în curs de dezvoltare cu un 
management economic solid;

- îmbunătățirile în politici şi instituții 
economice în țările  în curs de dezvoltare 
constituie cheia pentru un salt cuantic în re-
ducerea sărăciei. Atunci când societățile do-
resc reforme, asistența externă poate oferi 
un ajutor critic – în idei, training şi finanțe. 
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SUMMARY
The article analyses the formation of the conceptual basis of the definition of ,,service” and 

,,administrative service”. In particular, the characteristics that most distinguish services from 
manufactured goods are revealed. The main features and characteristics of administrative ser-
vices are identified. It is noted that the issues of providing public services to the population are 
included in the legislation of the European Union.
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REZUMAT
În acest articol este analizată formarea bazelor conceptuale ale noțiunilor de ,,serviciu” şi 

,,serviciu administrativ”. În special, sunt identificate caracteristicile, care disting în cea mai mare 
măsură serviciile de mărfurile fabricate. Sunt determinate principalele particularități şi carac-
teristici ale serviciilor administrative. Se menționează că chestiunile acordării serviciilor publice 
populației sunt incluse în legislația Uniunii Europene.

Cuvinte-cheie: serviciu, autoadministrare locală, procesul acordării serviciului administra-
tiv, drepturile cetățenilor.

The development of Ukraine as a legal 
democratic state requires a radical change 
in the priorities of state activity of its prin-
ciples and forms of relations between the 
authorities and private (physical and legal) 
persons. A citizen, his rights and freedoms, 
in accordance with the Constitution of 
Ukraine, are recognized as the highest so-
cial value. Therefore, the state should not 
only manage the society, but also provide 
services to it. That is why the main task of 

the modern state is to provide high quality 
services to citizens.

The interpretation of the category 
“service” has an ideological, scientific and 
practical significance. Therefore, a clear se-
paration of relations for the provision of ad-
ministrative services:

1) allows changing the nature of relati-
ons between administrative authorities and 
individuals;

2) makes it possible to separate public 
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service activities of administrative bodies 
from economic activity;

3) can be used to differentiate the activi-
ties of the authorities to develop policies – 
the development of political programs, re-
gulations and current administration – the 
solution of specific life situations [1].

According to the definition of leading 
scientists in the field of public administra-
tion, the most important task at the pre-
sent stage of development of science is, 
first of all, the solution of such a problem 
as the creation of categorical apparatus. In 
defining the concept of ,,service” in the do-
mestic literature, there are different inter-
pretations, which are primarily the fact that 
the concept of ,,service” is translated both 
as activities, and as a result of activity, and 
as the very activity, that is, the provision of 
services, services. According to F. Kotler, ,,a 
service is any activity that represents the 
good that one party can offer to another”. 
These are goods not provided in the form of 
things, but in the form of activities [2].

In Ukrainian legislation, the service is 
defined ,,as an activity of the executor for 
the provision (transfer) to the consumer of 
a specified contract, tangible or intangible 
good, carried out by individual orders of the 
consumer to meet his personal needs” [3].

The above views give an opportunity to 
determine the essence and main features of 
public services, as well as to determine that 
,,service” is the result of activity, interaction 
of objects or entities. Thus, services are the 
result of interaction, as a rule, of interested 
parties, with the source and consumer of 
services, there is also the other party, which 
hopes to receive their services.

The characteristics that fully distinguish 
the services of manufactured goods inclu-
de: intangibles, non-isolation from the sour-
ce, non-preservation, variability of quality.

Most of the services are intangible. Since 
the product is a material object, it can be to-
uched, it can be felt, sometimes smell, and 

if it is a food product, then it can be tasted. 
Services are not material objects and can 
not be used or embodied in material ob-
jects.

Most services are actions. The real end 
product of the service may be the ideas 
described in a certain way. An important 
consequence of indeterminacy is that for 
most services, the result of acquiring a ser-
vice does not imply ownership of it, but the 
acquisition of the product gives such a ri-
ght.

Unbundling services means that services 
cannot be separated from their source, re-
gardless of whether the service is provided 
by a person or a machine.

The processes of providing and con-
suming services are inseparable. Services 
can be consumed only during the process 
of providing them. For most products, the-
se two processes are usually independent. 
The second form of inseparable service 
from the source is the inseparability of the 
client from the service provision process. 
In other words, most of the services cannot 
be stored for future use; the client must be 
present at the provision of the service. The-
refore, the provision and consumption of 
services is simultaneous and inseparable. 

Customers must be present at the same 
time in order to be able to use the results of 
these services [4].

Unsecured. Because of the instability 
of demand (peak hours, seasonality, soci-
al, economic, political and other factors), 
overproduction of goods that may be long 
unnecessary may occur, and their consumer 
properties may be morally outdated. In case 
of increased demand, it is necessary to in-
crease the production of these services or 
to increase the intensity of customer service 
servicing.

However, the very notion of ,,non-pre-
servation” may be different from the point 
of view of the client. Failure to provide ser-
vices along with constantly changing de-
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mand for them requires that managers take 
a very close look at the definition of their 
volume and try to actively manage the ser-
vice services [4].

Variability. Service as a property of a 
product can be stable in quality, but during 
service, this stability may be violated. Diffe-
rent service of an object or a subject may 
be due to service features (temperature, 
breakdowns, physiological deviations, etc.) 
at certain moments. Subsequently, the skill 
of the teacher may increase or decrease; the 
technical means may wear out or improve 
(upgrade). In addition, depending on the 
subjective factor, the service received by 
the client today may seem unsatisfactory 
for him, and tomorrow, for example, un-
der the influence of his colleagues, it could 
change.

The variability of the quality of the work 
done by the people who provide the ser-
vice, as well as the differences in the percep-
tion of clients, create significant problems 
for employees who work in the service sec-
tor. An important consequence of this is 
that most of the services are not subject to 
standardization attempts, since it is impos-
sible to standardize the final product if each 
customer differs in their desires both before 
the start of the service delivery process and 
during the process of providing it. In many 
cases, the service provider determines the 
service provider. The person providing the 
individual services should be guided by the 
needs and wishes of the client.

Lack of possession. This property of ser-
vice is most fully characterized in the wri-
tings of F. Kotler, G. Armstrong, and others. 
As a property of a physical product, a po-
tential service, like this physical product, 
belongs to the owner. Potential service, 
turning into a real service for the consumer, 
also belongs to its owner - the consumer [4].

The problem of defining the term “admi-
nistrative service” is important both theore-
tical and practical. The importance of this 

problem in the scientific plan is due to the 
fact that its solution makes it possible to de-
termine the essence of the administrative 
service, a list of features of this phenome-
non, to differentiate the notion of ,,adminis-
trative service” from such concepts as  ,,sta-
te service”, ,,paid service”. The importance of 
defining this concept in the applied aspect 
is conditioned by the fact that this task is 
directly related to the problem of analyzing 
the phenomenon, the development of con-
ceptual foundations, strategy and tactics of 
increasing the public efficiency of public 
administration [5].

The starting point for using the term 
“administrative (managerial) services” in 
Ukraine is the time when administrative re-
form is introduced. Thus, the decree of the 
President of Ukraine dated July 22, 1998 
,,On Measures to Implement the Concept 
of Administrative Reform in Ukraine”, the 
main implementation of the reform of the 
public administration system is the main 
provisions of the Concept of Administrative 
Reform in Ukraine, developed by the State 
Commission for the Conduct of Administra-
tive Reform in Ukraine [6] .

The term ,,administrative services” is 
the most successful, since in western coun-
tries it is believed that the word ,,adminis-
tration” comes from the Latin ministage 
– ,,to serve” [7], ,,to perform”. At the same 
time, first in the Soviet sources, and now 
in most modern Ukrainian works, the term 
,,administration” is translated as ,,manage-
ment” [8], that is from another Latin term 
- аdministratio [9].

The word services in combination ,,ma-
nagement services” is used in the Concept 
of Administrative Reform, where one of the 
tasks is the introduction of a new ideology 
of the functioning of state executive autho-
rities and local self-government as activities 
to ensure the realization of the rights and 
freedoms of citizens, the provision of mana-
gement services [6].
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Some researchers believe that in the ad-
ministrative service paradigm there is a fun-
damentally new requirement - the service 
should be provided in the most convenient 
conditions for the client, with minimal ex-
penses of his forces, energy and time. Ma-
nagement bodies are obliged to radically 
revise the organization of their work, mini-
mizing the need for contacts with the client 
[10].

Analysis of the use of the term ,,adminis-
trative service” in scientific literature shows 
that scientists express a certain diversity of 
thoughts about understanding the essence 
of this concept. Some scholars use the no-
tion of ,,administrative” rather than ,,mana-
gerial service” and offer the following clas-
sification of services provided by various 
government agencies:

- ,,public services” are services provided 
by public authorities (primarily executi-
ve) and state enterprises, institutions and 
organizations. Among the public services 
are also services provided by non-state or-
ganizations in order to carry out delegated 
authorities, etc.;

- ,,municipal services” are services provi-
ded by local governments, communal en-
terprises, institutions and organizations.

An important component of both sta-
te and municipal services is administrative 
services [2].

The Law of Ukraine ,,On Administrative 
Services” provides the following definition 
of administrative service: “Administrative 
service - the result of the exercise of autho-
rity by the entity of the provision of admi-
nistrative services on the application of a 
natural or legal person, aimed at acquiring, 
changing or terminating the rights and / or 
duties of such persons in accordance with 
the law” [11].

According to most scholars, we can talk 
about administrative services as a broad 
concept that involves the adoption of an 
individual administrative act, regardless of 

the specificity of its legal form or implemen-
tation procedure. In general, I. Koliushka 
and V. Timoshchuk believe that, given the 
homogeneity of relations in providing ad-
ministrative services, the uniformity of the 
norms regulated by these relations, long 
history and a broad legal basis, adminis-
trative services deserve to the allocation to 
a separate institute of law, which in admi-
nistrative law, in importance, should stand 
in line with the institute of administrative 
responsibility. Such an interpretation of the 
problem opens new opportunities for the 
development of administrative law and the 
reform of public administration [12].

One can agree with the definition 
of administrative services provided by 
V.Tymoshchuk as part of the public services 
provided by the executive authorities and 
local self-government bodies and the pro-
vision of which relates to the exercise of 
authority [12].

Administrative services can be conside-
red as legal relationships that arise in the 
realization of the subjective rights of a na-
tural or legal person (on their request) in 
the process of public authority activity of 
an administrative body to obtain a certain 
important result for the consumer.

The membership of services to adminis-
trative is determined by the following crite-
ria:

a) The authority of an administrative 
body to provide a certain type of services is 
determined by the Law;

b) Services are provided by adminis-
trative authorities through the exercise of 
authority;

c) Services are provided according to the 
appeal of individuals and legal entities;

d) The result of consideration of an appli-
cation is an administrative act of an indivi-
dual nature (passport, certificate, license, 
permit, etc.);

e) The provision of services involves en-
suring the creation of conditions for the 
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exercise of rights, freedoms and legitimate 
interests by individuals and legal entities [13].

Administrative services are endowed 
with a number of specific features that cha-
racterize their content and determine the 
place in the system of public services. In this 
case (the definition of the features of such 
services), the approach of IB is worthy of 
attention. Kolushko I. [14], which, as a key, 
identified the following features:

1. An administrative service is provided 
at the request of a natural or legal person.

2. Provision of administrative services 
involves the provision of legally significant 
conditions for the realization of the subjec-
tive rights of a particular individual.

3. Administrative services are provided 
exclusively by administrative authorities 
through the exercise of authority.

4. The right to receive a particular admi-
nistrative service by the person and the cor-
responding authority of the administrative 
body shall be determined only by law.

5. The result of an administrative service 
is an administrative act - a decision or a le-
gally significant action of the administrative 
body, which satisfies the appeal of the per-
son.

Administrative services are the leading 
means of realizing the rights of citizens in 
the field of executive power, since the ab-
solute majority of cases resolved by public 
administration bodies are initiated by the 
citizens themselves and relate to their sub-
jective rights.

Averyanov V. among the mandatory 
signs of administrative (executive) services 
calls that ,,private individuals have the ri-
ght to use the results of services rendered 
at their discretion” [12]. But such a feature 
does not always manifest itself because the 
decision taken in relation to a private per-
son in many cases generates certain obliga-
tions that must be fulfilled.

As a secondary feature of administrati-
ve services, scientists distinguish between 

their typology, or the regularity. This featu-
re is especially relevant for administrative 
services that can be provided through ad-
ministrative services, where communicati-
on between an administrative body and a 
person does not normally require personal 
hearing, but involves obtaining certain do-
cuments and issuing an administrative act.

The analysis allows determining the ad-
ministrative service as aimed at providing 
conditions for the exercise of the subjecti-
ve rights of a natural or legal person to the 
public authority of the administrative body, 
which is carried out at the request of the 
person.

In the countries of the European Union, 
the issue of providing public services to the 
public is so important that their regulation 
is included in the legislation of the Euro-
pean Union, in particular the Treaty on the 
Functioning of the European Union (Chap-
ter 3, Services, subsection 4) and Protocol 
№ 26 “On Services of General Interest”. On 
this basis, in the countries of the European 
Union, an appropriate legal framework has 
been created, concepts and programs have 
been developed that not only determine 
the general principles of state bodies’ acti-
vities in providing public services to the po-
pulation, but also define and establish stan-
dards for the quality of their provision [15].

Accordingly, an assessment of the effec-
tiveness of the system for providing such 
services is fully tied to the satisfaction of 
customer’s level and quality of their provi-
sion. Accordingly, it would be advisable to 
identify the following features of adminis-
trative services:

a) the volume and structure of adminis-
trative services depends on the needs of 
consumers not less than the services provi-
ded on market conditions;

b) the cost indicators of the provision of 
administrative services do not depend on 
the intensity of demand for them, but are 
determined on non-market basis;
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c) the reimbursement of expenses rela-
ted to the provision of administrative ser-
vices leads to the replacement of the state 
duty with an administrative fee, as a single 
payment for the administrative service [16].

The law requires local governments and 
district state administrations to establish 
centers for the provision of administrative 
services (CSIA), which should create more 
convenient and accessible conditions for 
communication of citizens with the autho-
rities. Moreover, the Law prohibits the ex-
tortion of persons from documents and 
information already owned by the subjects 
of the provision of administrative services, 
or which they can obtain independently (of 
course, with the consent of the person).

This approach provides grounds for con-
sidering the specified Law as a kind of social 
innovation that implements the idea of ser-
ving the state to citizens, ensuring the reali-
zation of the rights of citizens and business 
entities through the provision of adminis-
trative services.

Conclusions. It is considered that ad-

ministrative services should be regarded 
as an important indicator of the level of 
perfection of the existing model of rela-
tions between executive authorities and 
citizens. It is noted that „the very concept 
of service, as a service with good intenti-
ons, indicates the duty of the state to solve 
the problems and needs of its citizens in a 
transparent, non-burdensome and conve-
nient way for them.”

The inconsistency of the reality with 
such a state of affairs is a pretext for re-
forming the system of providing adminis-
trative services. In this case, the proposed 
reforms of the changes should solve tho-
se contradictions that arise in the sphere 
of interaction of the state with individuals 
- physical and legal. Therefore, it is expe-
dient to consider administrative reform as 
an attempt to build a „service” state, the 
main task of which is to serve the needs 
of people, help and ensure the realization 
of their rights and freedoms. One of the 
tools of the state in this activity is an ad-
ministrative service.
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SUMMARY
 The problem of streamlining the activity is an important issue in the development of public 

administration, as well as a factor that has a significant impact on the development of both the 
business environment and the society.

The requirements stipulated in the normative acts, including the Association Agreement 
with the European Union [1, 17] and the internal ones, represent the framework and create the 
necessary conditions to ensure such a development. However, the requirements of the stan-
dards, including those of internal control and audit, implementation procedures and the effec-
tiveness of their application in accordance with good practices are of no less importance.

Keywords: managerial internal control, examination, analysis, evaluation, efficiency.

REZUMAT
Problema eficientizării activității constituie un subiect important în dezvoltarea 

administrației publice, precum şi un factor cu influențe semnificative asupra dezvoltării mediu-
lui de afaceri şi a societății.

Cerințele stipulate în actele normative, inclusiv în Acordul de Asociere cu Uniunea Europea-
nă, [1, 17] şi cele interne constituie cadrul şi creează condiții necesare asigurării acestei dez-
voltări. Însă la fel de  importante sunt cerințele standardelor, inclusiv de control intern şi audit, 
procedurile de implementare şi eficiența aplicării lor în conformitate cu bunele practici.

Cuvinte-cheie: control managerial intern, examinare, analiză, evaluare, eficienţă.

Interconectarea economiei fiecărei ţări 
la sistemul economic mondial este asigu-
rată prin schimburile care au loc între ţări, 
dar şi prin influenţele reciproce. Această in-

terdependenţă se manifestă pe toate pie-
ţele naţionale de la cea a materiilor prime, 
capitalului sau piaţa muncii până la piaţa 
financiară. Statele lumii îşi reglementează 
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raporturile dintre ele pe bază de acorduri, 
înţelegeri sau convenţii care conţin clauze 
privind desfăşurarea schimburilor comer-
ciale, controlul şi tarifarea vamală, traversa-
rea spaţiilor teritoriale naţionale, protecţia 
cetăţenilor etc. De asemenea, sunt regle-
mentate activităţile comerciale ale firmelor 
mixte, străine sau  multinaţionale, sistemul 
de impozitare a acestora, transferul profi-
turilor etc. Existenţa şi conţinutul acestor 
acorduri, activitatea misiunilor economice 
şi atitudinea politică în general în materie 
de relaţii externe influenţează atât firmele 
naţionale, precum şi multinaţionale.

Analizând dinamica dezvoltării mediu-
lui de afaceri în Republica Moldova de la 
obținerea independenței până în prezent, 
inclusiv prin prisma cadrului normativ, 
putem constata o anumită ameliorare, 
desigur cu diferite ritmuri de creştere/
descreştere în diferite perioade. Asupra 
acestei situații au avut şi continuă să aibă 
influență mai mulți factori. 

Activitatea entităților şi altor persoa-
ne este puternic influenţată de tipul de 
sistem economic în care funcţionează. În 
economia planificată (de comandă), ca-
racteristică fostului lagăr socialist, deci-
ziile economice importante erau luate în 
mod centralizat, la nivel de stat. Pe lângă 
aceasta, proprietatea asupra tuturor re-
surselor economice rămânea a statului. 
Sistemul de management avea caracte-
ristici specifice, promovând decizia de la 
centru, se caracterizează prin neasumarea 
responsabilităţii, lipsa interesului nemij-
locit [3, p. 94]. Dificultăţile întâmpinate 
de fostele ţări comuniste în adaptarea 
economiilor la piaţa internaţională sunt 
argumente în favoarea pieţei libere. Com-
parativ cu sistemul economic planificat, în 
care instrumentul managerial de bază era 
planul naţional unic, iar întreprinderile 
erau transformate în executanţi ai sarcini-
lor primite de sus, în această perioadă a 
tranziţiei spre economia de piaţă agenţii 

economici conturează prin acţiunile lor 
principalele elemente ale economiei de 
piaţă, libere, în care deciziile economice nu 
sunt centralizate. În economia de piaţă for-
ţele pieţei şi scopul funcţionării firmelor, 
care este obţinerea profitului, determină 
producţia, preţurile, deciziile manageriale, 
iar în dependență de etapa de dezvoltare 
a economiei de piață şi domeniul, secto-
rul său concret, intervenția statului poate 
avea diferite intensități. 

În prezent Republica Moldova se află, 
practic, în  economia de piaţă, etapă ca-
racterizată inclusiv prin: existenţa în eco-
nomie a unei mari diversităţi de firme: 
private, cu capital majoritar de stat, mixte, 
de stat; manifestarea unor elemente de 
concurenţă neloială; intervenţia încă pu-
ternică a statului în economie; lipsa unui 
sistem coerent de protecţie a populaţiei; 
lipsa unei strategii economice coerente şi 
desfăşurarea fără o planificare riguroasă a 
reformei economice; etatizarea unor pâr-
ghii economice; ritmul lent al privatizării în 
economie; blocarea capitalului străin prin 
pârghii legislative şi inexistența unui pu-
ternic capital indigen; sistem de impozite 
şi taxe instabil şi incoerent; piaţă slabă a 
capitalurilor şi a muncii; sistem de mana-
gement neperformant; sărăcirea masivă a 
populaţiei. 

Procesul de trecere la  economia de 
piaţă în Republica Moldova este în plină 
desfăşurare, de finalizarea căruia depinde 
nu doar recunoaşterea şi integrarea ţării 
noastre în sistemul ţărilor cu economie de 
piaţă, dar şi rezolvarea problemelor sociale 
ale populaţiei. Acest lucru va fi posibil doar 
prin existenţa unor unități economice  pu-
ternice, care să absoarbă capital uman şi să 
producă eficient bunuri materiale compe-
titive pe piaţă. În realizarea acestui proces 
un rol important îi revine factorului politic, 
îndeosebi la stabilirea şi realizarea politici-
lor, ghidate preponderent de către guvern. 

În Republica Moldova, unde coexistă 
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încă un însemnat sector de stat în econo-
mie, caracterizat în general prin ineficien-
ţă şi consum mare de fonduri, guvernele 
succedate în ultimii ani n-au avut strategii 
şi programe coerente care să încurajeze şi 
să susţină economia naţională. Întârzierea 
procesului de privatizare şi menţinerea 
unui management clientelar conduce  la o 
tranziţie prelungită şi falimentară.

Cadrul normativ, în special legi-
le, hotărârile Parlamentului, hotărâri-
le şi dispozițiile Guvernului, actele altor 
autorități ale administrației publice (AAP) 
formează şi o parte a cadrului specific în 
care funcţionează întreprinderile, neexer-
citând doar influenţe generale. 

Legile conţin reglementări care con-
strâng, conduc sau protejează întreprinde-
rile şi oferă mijloacele de rezolvare a con-
flictelor şi diferendelor care apar. Deoarece 
cuprind cele mai multe aspecte ale vieţii 
personale şi de organizaţie, existenţa unui 
sistem legislativ cunoscut care să fie apli-
cat consecvent şi imparţial este condiţia 
şi caracteristica principală a unei societăţi 
stabile.

O influență aparte o constituie şi 
cerințele ecologice, factorii demografici 
şi social-culturali, structura si capacitățile 
consumatorului, piața pe care activează 
etc. Referința principală supusă examinării 
şi analizei este nu atât rolul şi activitățile 
AAP în crearea şi reglementarea pieței 
energetice în Republica Moldova, care este 
un element de bază în crearea infrastruc-
turii şi a condițiilor respective de dezvolta-
re a mediului de afaceri şi a societății, cât 
eficiența acestor activități. 

Mărimea sau ponderea influenței 
diferiților factori la diferite etape ale ci-
clului caracteristic mediului de afaceri 
este, evident, diferită. Totodată, pentru 
toate aceste etape sunt caracteristici şi 
prezenți astfel de factori ca cei politici, 
de infrastructură şi factorii legali. În mare 
măsură influența acestor factori depin-

de de activitățile, acțiunile autorităților 
administrației publice (AAP).

Crearea condițiilor benefice de dez-
voltare a societății, inclusiv a mediului de 
afaceri, este o necesitate, dar şi, concomi-
tent, o obligație a statului, consfințită şi în 
constituția țării, şi care trebuie să asigure 
inclusiv: reglementarea activităţii econo-
mice şi administrarea proprietăţii publice 
ce-i aparţine în condiţiile legii; libertatea 
comerţului şi activităţii de întreprinzător, 
protecţia concurenţei loiale, crearea unui 
cadru favorabil valorificării tuturor facto-
rilor de producţie; protejarea intereselor 
naţionale în activitatea economică; ex-
ploatarea raţională a pământului şi a ce-
lorlalte resurse naturale, în concordanţă 
cu interesele naţionale [2]. Prin politicile, 
strategiile, mecanismele şi procedurile uti-
lizate, statul poate influența într-o măsură 
mai mare sau mai mica asupra acestui pro-
ces. Însă dependența este  în mare măsură 
legată de eficiența activităților, acțiunilor 
autorităților statului, inclusiv aferente  po-
liticilor şi implementării lor de către AAP.

Examinarea şi analiza influenței 
activităților AAP sunt în strânsă corelație 
cu mediul existent şi mediul necesar de 
creat pentru dezvoltarea afacerilor de că-
tre toate persoanele, indiferent de tipul şi 
forma lor de organizare, inclusiv în dome-
niul concret.

Prin prezenta vom încerca să examinăm 
şi să punem în discuții ridicarea eficienței 
activităților AAP prin prisma conformității 
cu cadrul normativ şi cu reglementările in-
terne într-un domeniu concret – energeti-
ca, inclusiv sectoarelor concrete.

Fiind unul dintre elementele principale 
al infrastructurii, este concomitent şi un 
factor important care influențează dezvol-
tarea mediului de afaceri în RM. Existența 
unei rețele bine dezvoltate, sigure, stabile 
şi eficiente în mare măsură influențează 
ritmul şi nivelul de dezvoltare a mediului 
de afaceri. Având puține resurse energe-
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tice proprii, pentru a asigura o fiabilitate 
şi stabilitate în aprovizionarea mediului 
de afaceri, entitățile, populația şi alți con-
sumatori cu resurse energetice, se impun 
măsuri în vederea diversificării importuri-
lor de resurse energetice, cât şi tipurilor de 
energie, inclusiv regenerabilă, menținerii şi 
dezvoltării surselor (inclusiv de producție) 
şi a rețelelor de distribuție eficiente până 
la consumator. Menționăm aici că punând 
în discuție eficiența energetică, ne referim 
îndeosebi la activitățile AAP ce asigură şi/
sau o  influențează semnificativ, inclusiv 
sectoarele legale componente: energia 
electrică, energia regenerabilă, energia 
termică, produsele petroliere şi alimenta-
rea cu apă şi canalizare. 

Examinarea şi analiza activităților AAP 
în aceste sectoare ale domeniului energe-
tic o vom susține prin examinarea şi ana-
liza prioritară a cadrului normativ, inclusiv 
intern. Astfel, putem constata că conform 
legii nr. 174/2017 din 21.09.2017 cu pri-
vire la energetică este stabilit cadrul juri-
dic pentru organizarea, reglementarea şi 
asigurarea funcționării eficiente şi sigure 
a sectoarelor energeticii. Sunt stabilite 
competențele administrative (competența 
Guvernului, organului central de specialita-
te, autorităților publice locale şi autorității 
de reglementare - ANRE), principiile de 
organizare şi desfăşurare a activităților în 
sectoarele energeticii, evidenței, rapor-
tării statistice şi asigurării transparenței, 
asigurării securității obiectelor energetice 
şi protecția lor, aspectele ce țin de dezvol-
tarea şi exploatarea obiectelor de infra-
structură energetică de importanță stra-
tegică [11]. Legea identifică organul care 
asigură supravegherea tehnică de stat, 
precum şi stabileşte condițiile de control şi 
supraveghere tehnică de stat în domeniul 
securității industriale [11], concomitent 
stabileşte principiile, condițiile şi termene-
le de desemnare a directorilor şi consiliului 
de administrare, formării bugetului pre-

cum şi atribuțiile organului de reglementa-
re – ANRE, inclusiv aferente controlului. Se 
concretizează unele prevederi ale legii nr. 
131/2012 privind controlul de stat asupra 
activității de întreprinzător [10], precum şi 
unele prevederi ale legii 239/2008 cu pri-
vire la transparență în procesul decizional 
[13].

Prin legea nr. 10/2016 privind promo-
varea utilizării energiei din surse regene-
rabile este instituit  cadrul  juridic pentru 
promovarea şi utilizarea energiei din surse 
regenerabile şi stabileşte obiectivele naţi-
onale obligatorii privind ponderea energi-
ei din surse regenerabile în consumul final 
brut de energie, precum şi ponderea ener-
giei din surse regenerabile în consumul 
final de energie în transporturi, normele 
referitoare la schemele de sprijin, la garan-
ţiile de origine, la procedurile administrati-
ve, la accesul producătorilor de energie din 
surse regenerabile, la reţele de distribuţie 
şi de comercializare a energiei electrice din 
surse regenerabile; direcţiile principale de 
colaborare în domeniul vizat etc. [4].  

Totodată, legile speciale nr. 107/2016 cu 
privire la energia electrică [5], nr. 108/2016 
cu privire la gazele naturale [9], nr. 92/2014 
cu privire la energia termică şi promovarea 
cogenerării [8], nr. 10/2016 privind promo-
varea utilizării energiei din sursele rege-
nerabile [4] şi nr. 461/2001 privind piața 
produselor petroliere [7] au fost revizuite 
şi modificate inclusiv în vederea ajustării la 
cadrul normativ comunitar al Uniunii Euro-
pene în conformitate cu prevederile Acor-
dului de asociere din 24 iulie 2014, încheiat 
între Republica Moldova şi  UE [1,17].

Prin legea nr. 107 cu privire la energia 
electrică este instituit cadrul juridic ge-
neral pentru organizarea, reglementarea, 
asigurarea funcţionării eficiente şi mo-
nitorizarea sectorului electroenergetic 
menit să aprovizioneze consumatorii cu 
energie electrică în condiţii de accesibi-
litate, disponibilitate, fiabilitate, continu-
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itate, calitate şi transparenţă; asigurarea 
accesului liber la piaţa energiei electrice; 
promovarea producerii energiei electrice; 
asigurarea echilibrului adecvat între ofertă 
şi cerere, a nivelului corespunzător al capa-
cităţii interconexiunilor pentru facilitarea 
schimburilor transfrontaliere de energie 
electrică; dezvoltarea pieţei energiei elec-
trice şi integrarea într-o piaţă de energie 
electrică competitivă; stabilirea măsurilor 
menite să garanteze securitatea aprovi-
zionării cu energie electrică; îndeplinirea 
corespunzătoare a obligaţiilor de serviciu 
public; asigurarea respectării drepturilor 
consumatorilor, precum şi a normelor pri-
vind protecţia mediului, alte prevederi, 
inclusiv asigurarea cooperării regionale şi 
internaţionale a operatorului sistemului 
de transport şi a Agenţiei Naţionale pen-
tru Reglementare în Energetică, precum şi 
a cooperării între autorităţile de resort ale 
statului [5].

Legea nr. 108 cu privire la gazele natu-
rale vine să asigure instituirea unui cadru 
juridic general pentru organizarea, regle-
mentarea, asigurarea funcţionării eficiente 
şi monitorizarea sectorului gazelor natura-
le menit să aprovizioneze consumatorii cu 
gaze naturale în condiţii de accesibilitate, 
disponibilitate, fiabilitate, continuitate, ca-
litate şi transparenţă; asigurarea accesului 
liber la piaţa gazelor naturale; asigurarea 
echilibrului adecvat între ofertă şi cerere, 
a nivelului corespunzător al capacităţii re-
ţelelor de gaze naturale, inclusiv a inter-
conexiunilor; dezvoltarea pieţei gazelor 
naturale şi integrarea într-o piaţă de gaze 
naturale competitivă, stabilirea măsuri-
lor menite să garanteze securitatea apro-
vizionării cu gaze naturale, îndeplinirea 
corespunzătoare a obligaţiilor de serviciu 
public, asigurarea respectării drepturilor 
consumatorilor, precum şi a normelor pri-
vind protecţia mediului, alte prevederi pre-
cum şi stabileşte atribuţiile Agenţiei Naţio-
nale pentru Reglementare în Energetică, 

drepturile şi obligaţiile întreprinderilor de 
gaze naturale, a relaţiilor reciproce între 
întreprinderile de gaze naturale, precum 
şi a relaţiilor acestora cu Agenţia Naţională 
pentru Reglementare în Energetică; stabi-
lirea cadrului juridic necesar pentru regle-
mentarea şi pentru monitorizarea separării 
efective a operatorului sistemului de trans-
port, a operatorului sistemului de distri-
buţie şi a operatorului depozitului de sto-
care, precum şi asigurarea independenţei 
lor faţă de întreprinderile de gaze naturale 
care desfăşoară activităţile de producere 
sau de furnizare a gazelor naturale; asigu-
rarea cooperării regionale şi internaţionale 
a operatorilor sistemelor de transport şi a 
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare 
în Energetică, precum şi a cooperării între 
autorităţile de resort ale statului  etc. [9]. 

Legea nr. 92 cu privire la energia termică 
şi promovarea cogenerării reglementează 
activităţile specifice sistemelor centralizate 
de alimentare cu energie termică, menite 
să îmbunătăţească eficienţa energetică a 
întregii economii şi să diminueze impactul 
negativ al sectorului termoenergetic asu-
pra mediului, inclusiv prin utilizarea teh-
nologiilor de cogenerare. Asigură institu-
irea unui cadru legal pentru funcţionarea 
eficientă şi reglementarea sistemelor cen-
tralizate de alimentare cu energie termică, 
promovarea cogenerării în baza cererii de 
energie termică utilă, stabilirea principii-
lor de desfăşurare a activităţilor specifice 
sistemelor centralizate de alimentare cu 
energie termică, în condiţii de accesibilita-
te, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, 
competitivitate, transparenţă, cu respec-
tarea normelor de calitate, de securitate 
şi de protecţie a mediului la producerea, 
distribuţia, furnizarea şi utilizarea energiei 
termice. Legea identifică producerea ener-
giei termice, distribuţia energiei termice şi 
furnizarea energiei termice prin sistemul 
centralizat de alimentare cu energie termi-
că ca servicii publice de interes general [8].
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Legea nr. 461 privind piaţa produselor 
petroliere, este, de asemenea, o lege speci-
ală care reglementează un alt sector ener-
getic cum este piaţa produselor petroliere, 
scopul căreia  constă în formarea unui ca-
dru organizatoric, juridic şi economic pen-
tru asigurarea securităţii economice a ţării 
şi reglementarea importului, transportu-
lui, depozitării şi comercializării produse-
lor petroliere pe piaţa internă, ca produse 
strategice, cu  un regim special de activita-
te, reglementează raporturile care apar în 
cadrul aprovizionării cu produse petroliere 
a consumatorului special sunt reglementa-
te de prezenta  lege şi de acte normative 
speciale [7].

Legea nr. 303 privind serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare asigură 
crearea cadrului legal pentru înfiinţarea, 
organizarea, administrarea, reglementa-
rea şi monitorizarea funcţionării serviciu-
lui public de alimentare cu apă potabilă, 
tehnologică, de canalizare şi de epurare 
a apelor uzate menajere şi industriale în 
condiţii de accesibilitate, disponibilitate, 
fiabilitate, continuitate, competitivitate, 
transparenţă, cu respectarea normelor de 
calitate, de securitate şi de protecţie a me-
diului. Prevederile legii reglementează: ac-
tivitatea de furnizare/prestare a serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canali-
zare; exploatarea, întreţinerea, extinderea 
şi funcţionarea sistemelor publice de ali-
mentare cu apă şi de canalizare; determi-
narea şi aprobarea tarifelor reglementate 
la serviciul public de alimentare cu apă şi 
de canalizare; securitatea şi fiabilitatea în 
alimentarea cu apă a consumatorilor; pro-
tecţia drepturilor consumatorilor serviciu-
lui public de alimentare cu apă şi de cana-
lizare; accesul nediscriminatoriu garantat 
pentru toate persoanele fizice şi juridice 
la serviciul public de alimentare cu apă şi 
de canalizare în condiţii contractuale şi în 
conformitate cu actele legislative şi cu alte 
acte normative în domeniu. De asemenea, 

prin legea nominalizată sunt stabilite com-
petenţele autorităţilor publice centrale şi 
locale în domeniul serviciului public de ali-
mentare cu apă şi de canalizare, autorităţii 
de reglementare, precum şi drepturile şi 
obligaţiile consumatorilor şi ale operatori-
lor care furnizează/prestează serviciul pu-
blic de alimentare cu apă şi de canalizare în 
localităţi, alte prevederi ce ţin de furnizare/
prestare a serviciului public de alimentare 
cu apă şi de canalizare [6].

Ținem să menționăm că ajustarea ca-
drului nominalizat la rigorile Directivelor 
europene creează un cadru favorabil efici-
entizării activităților AAP.  Totodată, preve-
derile legii nr. 229 stabilesc reguli şi prin-
cipii generale de organizare a controlului 
financiar public intern, de consolidare a răs-
punderii manageriale pentru gestionarea 
optimă a resurselor conform obiectivelor 
entităţii publice, pe baza principiilor bunei 
guvernări, prin implementarea sistemului 
de control intern managerial şi a activită-
ţii de audit intern în sectorul public [12]. 
Legea nr. 82 cu privire la integritate regle-
mentează domeniul integrităţii în sectorul 
public la nivel politic, instituţional şi profe-
sional, responsabilităţile entităţilor publi-
ce, ale autorităților anticorupţie şi ale altor 
autorităţi competente pentru cultivarea, 
consolidarea şi controlul integrităţii în sec-
torul public, domeniile importante pentru 
cultivarea integrităţii în sectorul privat în 
procesul de interacţiune cu sectorul public 
şi pentru sancţionarea lipsei de integritate 
în sectoarele public şi privat, având ca scop 
cultivarea integrităţii în sectorul public şi a 
climatului de toleranţă zero la corupţie în 
cadrul entităţilor publice [14], iar legea nr. 
239 privind transparenţa în procesul deci-
zional stabileşte normele aplicabile pentru 
asigurarea transparenţei în procesul deci-
zional din cadrul autorităţilor administraţi-
ei publice centrale şi locale, altor autorităţi 
publice şi reglementează raporturile lor cu 
cetăţenii, cu asociaţiile constituite în cores-
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pundere cu legea, cu alte părţi interesate 
în vederea participării la procesul decizio-
nal [13].

În concluzie, putem constata că ca-
drul legal general şi special cu modifică-
rile curente este adus în concordanță cu 
Directivele europene în conformitate cu 
prevederile Acordului de asociere şi creea-
ză condiții de dezvoltare favorabilă a me-
diului de afaceri şi a societății, precum şi 
eficientizarea activităților AAP. Examinând 
structura organizațională a ANRE putem 
constata existența structurală a subdivizi-
unii de control intern şi audit, însă conform 
prevederilor art. 27 al legii nr. 229 ,,persoa-
nele care efectuează auditul intern nu au 
dreptul să realizeze sarcini operaţionale ale 
entităţii publice, precum şi alte activități 
care pot constitui obiect al auditului in-
tern” iar conform prevederilor art. 17 al 
aceleiaşi legi  scopul auditului intern este 
acordarea consultanţei şi furnizarea asigu-
rării obiective privind eficacitatea sistemu-
lui de control intern managerial, oferind re-
comandări pentru perfecţionarea acestuia 
şi contribuind la îmbunătăţirea activităţii 

entităţii publice, totodată, obiectul audi-
tului intern cuprinde toate sistemele, acti-
vităţile şi procesele entităţii publice, inclusiv 
de control intern. O importanță deosebită 
în asigurarea şi în continuarea unei bune 
şi eficiente guvernări a activităților AAP, in-
clusiv ANRE, în viziunea noastră, o consti-
tuie măsurile de implementare a cerințelor 
standardelor de control intern aprobate 
prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 185 
din 05.11.2015 [16], inclusiv prin elabo-
rarea şi aplicarea procedurilor de control 
intern de către entitățile şi persoanelor 
care practică activități în toate sectoarele 
domeniului energetic, stabilindu-se siste-
mele şi procesele pentru care sunt aplica-
bile. Organizarea, asigurarea autoevaluării 
şi raportării aferente sistemului de control 
intern managerial din cadrul entităților şi 
altor persoane care practică activități în 
sistemul energetic conform normelor sta-
bilite de Ministerului Finanțelor prin ordi-
nul nr. 4 din 09.01.2019 [15], constituie, de 
asemenea, un factor ce ar influența eficien-
tizarea activității regulatorului  în sistemul 
energetic al țării.  
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RÉSUMÉ
L’article traite de l’institution du secrétaire dans le contexte de la modernisation de 

l’administration publique en Roumanie. L’un des postes les plus anciens de l’administration 
publique, le secrétariat a vu le jour à la suite de la décentralisation de l’autonomie locale. Le 
secrétaire a le statut de technicien apolitique qui veille au respect de la conformité avec la loi de 
tous les actes pris par le maire et le conseil, municipal et départemental, ainsi que de la commu-
nication avec les autorités publiques et les personnes intéressées. La relation avec l’institution 
du préfet revêt une importance particulière et cet article propose de revenir à la procédure de 
nomination et de révocation du secrétaire par le préfet au lieu de la nomination par le conseil - 
afin de protéger l’indépendance et la qualité de l’activité administrative.

Mots-cles: processus décisionnel, gestion de performance, le déroulement des réformes, 
réforme administrative, acte d’administration, secretaire de l ‚unité administrative et territori-
ale, décentralisation et autonomie locale, fonctionnaire public de gestion, conseil local, aparat 
de specialitate, - appareil de spécialité réglementation, rapports de collaboration,  rationalisa-
tion de l’activité.

REZUMAT
Articolul abordează instituția secretarului în contextul modernizării administrației publice 

în România. Una dintre cele mai vechi funcţii din administraţia publică, funcția secretarului 
a apărut ca urmare a principiului descentralizării autonomiei locale. Secretarul are statut de 
tehnician apolitic care  asigură conformitatea cu legea a tuturor actelor emise de primar şi 
consiliu, atât local, cât si judeţean, precum şi comunicarea cu autorităţile publice şi persoanele 
interesate. Relaţia cu instituţia prefectului prezintă o importanță deosebită, iar acest articol 
propune revenirea la procedura numirii şi revocării din funcție a secretarului de către prefect, 
în locul numirii de către consiliu, pentru a proteja independența şi calitatea activității adminis-
trative. 

Cuvinte-cheie: proces decizional, management performant, derularea reformelor, reformă 
administrativă, act de administrare, secretar al unității administrativ-teritoriale, descentraliza-
rea şi autonomia locală, funcționar public de conducere, consiliu local, aparat de specialitate, 
reglementare, raporturi de serviciu, eficientizarea activității.
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Administraţia publică din România a 
trecut prin transformări semnificative, înce-
pând cu 1989 şi culminând cu aderarea, în 
2007, la Uniunea Europeană, proces care a 
condus la conectarea administraţiei publice 
la mecanismele europene de guvernare şi 
la corelarea cu alte administraţii din statele-
membre UE. 

În pofida evoluţiilor pozitive înregistra-
te, aceasta prezintă în continuare o serie de 
deficienţe, în principal, în termeni de efici-
enţă, eficacitate şi imagine, care se reflectă, 
în principal, într-o cultură organizaţională 
conservatoare, concentrată mai mult pe la-
tura formală a activităţii administraţiei. 

Preocuparea redusă faţă de impactul 
real al rezultatelor activității sale asupra 
societăţii şi implicarea insuficientă a parte-
nerilor (mediul academic, de afaceri, soci-
etatea civilă, parteneri sociali relevanţi) în 
cadrul procesului decizional generează un 
anumit grad de neîncredere între funcţi-
onari şi cetăţeni, pe de o parte, precum şi 
între funcţionari şi decidenţii politici, pe de 
altă parte [1, p. 3].

Având în vedere natura activităţilor des-
făşurate de funcţionarii publici, precum şi 
preponderenţa specializărilor tehnice, este 
necesară stabilirea unui echilibru între pro-
fesiile menţionate anterior prin atragerea 
juriştilor, statisticienilor, sociologilor şi a 
altor specialişti, în scopul realizării compe-
tenţelor generale şi/sau specifice stabilite 
de lege pentru autorităţile şi instituţiile pu-
blice [2,  p. 4].

Implementarea unui management per-
formant în administraţia publică reprezin-
tă o condiţie esenţială pentru derularea 
reformelor actuale şi viitoare, fiind necesa-
ră  abordarea coerentă şi coordonată a as-
pectelor referitoare la procesul decizional, 
resursele umane, tehnologia informaţiei, 
procesele interne, asigurarea calităţii şi cer-
cetarea şi inovarea ca premise ale dezvoltă-
rii viitoare.

Adevărata reformă administrativă poate 

fi realizată doar cu funcţionari publici bine 
pregătiţi atât teoretic, cât şi practic, capabili 
să aplice o lege, deoarece, aşa cum susţinea 
Bismarck, o administraţie merge mai bine 
când are legi rele şi funcţionari buni, decât 
atunci când are legi bune şi funcţionari răi 
[4, p. 372].

Unul din drepturile fundamentale înscris 
şi în Tratatul ce instituie o Constituţie pen-
tru Europa este dreptul la o bună adminis-
trare, ale cărui efecte pozitive trebuie să fie 
resimţite şi de către cetăţenii români. „Ca-
litatea actului de administrare va trebui să 
crească” [10, p. 7].

Una dintre funcţiile publice cele mai fas-
cinante prin rol, semnificaţie şi statut este, 
neîndoielnic, secretarul din administraţia 
publică locală. 

Este neîndoielnic că acela care exerci-
tă efectiv o anumită activitate, profesiune 
este cel mai în măsură să o înţeleagă, să o 
analizeze, să facă judecăţi de valoare, să 
se încumete să contureze posibile soluţii 
pentru devenirea viitoare a instituţiei re-
spective. 

Nutrim nădejdea că funcţia de secretar 
va continua să joace un rol deosebit pentru 
modul în care se înfăptuieşte administraţia 
în teritoriu. El este un prim „filtru” al legalită-
ţii la nivelul acestei administraţii. 

În administraţia la nivel judeţean - se-
cretar al judeţului sau administraţia locală - 
secretar al municipiului, oraşului, comunei, 
această funcţie implică o pregătire deose-
bită în toate domeniile de activitate, întru-
cât este cel care avizează/contrasemnează 
pentru legalitate actele emise de organele 
deliberative alese sau numite, trebuind să 
fie la curent cu toată legislaţia din fiecare 
domeniu de competenţă a acestuia (consi-
liul judeţean, consiliile locale, respectiv ale 
preşedintelui consiliului judeţean sau ale 
primarului).

Tocmai pentru a „răsplăti” complexitatea 
muncii acestei categorii de funcţionari sunt 
ţări în care salariul acestuia reprezintă baza 
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de referinţă pentru stabilirea grilei de salari-
zare pentru toţi ceilalţi angajaţi.

De-a lungul timpului, în România, funcția 
respectivă a purtat denumiri diferite, cum ar 
fi, de secretar de (birou) comitet executiv al 
Consiliului Popular, secretar de primărie, se-
cretar al municipiului, oraşului, comunei, iar 
în prezent secretar al unităţii administrativ-
teritoriale.

Multă vreme el a purtat şi numele de 
notar, care a fost inspirat, suntem sigur, nu 
doar de atribuţiile specifice notarilor, pe 
care le exercita, ci şi pentru că notarul era 
perceput ca un simbol al legalităţii, ca „om 
al legii” .

În perioada regimului totalitar s-a numit 
secretar de comitet executiv (la judeţe şi 
municipii) sau de birou executiv (la comune 
şi oraşe). După 1990 a fost evocat mai întâi 
prin denumirea de secretar de consiliu lo-
cal, care s-a transformat, ulterior, în secretar 
al unităţii administrativ-teritoriale.

Alături de primar, secretarul unităţii ad-
ministrativ-teritoriale (comună, oraş, muni-
cipiu, judeţ) este una dintre cele mai vechi 
funcţii din administraţia publică locală. 
Dacă vom coborî în timp, vom constata ca o 
asemenea demnitate a apărut în plan euro-
pean cu secole în urmă.

Instituţia secretarului a apărut şi la noi 
în ţară, sub influenţa europeană, mai pre-
cis, în timpul revoluţiei franceze, într-o pe-
rioadă de intensă activitate administrativă. 
Funcţia a apărut şi a evoluat încontinuu ca o 
necesitate firească, obiectivă, nicidecum ca 
un moft al uneia sau al alteia dintre forţele 
politice ale societăţii. Instituţia a fost impu-
să şi de organizarea şi dezvoltarea continuă 
a colectivităţilor locale, de creşterea rolului 
acestora în viaţa economică şi socială a naţi-
unii, de aplicarea consecventă a principiului 
descentralizării si autonomiei locale. 

Ca şi primarul, secretarul este al întregii 
colectivităţi locale, al unităţii administrativ-
teritoriale şi se află în serviciul acestora. Iată 
de ce, este cât se poate de greşită formulă 

care, din păcate, se mai foloseşte şi în zilele 
noastre, formulă potrivit căreia secretarul ar 
fi „al consiliului local” sau „al primarului” sau 
„al primăriei”. Practic, ar fi al nimănui întru-
cât, sub aspect legislativ, primăria nici nu 
există ca instituţie publică. 

Spre deosebire de primar, care este ales 
de colectivitatea locală prin vot universal, 
egal, direct, secret şi liber exprimat şi care 
exercită o funcţie de demnitate publică, se-
cretarul este numit în condiţiile legii şi exer-
cită o funcţie publică. El face parte din ca-
tegoria funcţionarilor publici de conducere. 

Sub aspect legal, secretarul unităţii ad-
ministrativ-teritoriale este cel mai vechi  
funcţionar public din România postrevolu-
ţionară, definit ca atare încă de Legea admi-
nistraţiei publice locale, nr. 69/ 1991 [5]. 

În mod practic, secretarul a făcut parte 
din corpul funcţionarilor publici, dacă ne 
putem exprima astfel, cu mult timp înain-
te de crearea prin lege a acestui corp. Prin 
atribuţiile sale, legal stabilite, prin comple-
xitatea şi importanţa acestora secretarul se 
situează, ierarhic vorbind, în imediata apro-
piere a primarului, respectiv a preşedintelui 
consiliului judeţean. 

Secretarul unităţii administrativ-teritori-
ale este persoana care asigură continuitatea 
şi permanenţa administraţiei publice locale. 
Secretarul are sarcina extrem de importan-
tă de a asigura conformitatea cu legea a tu-
turor actelor emise de primar, precum şi a 
celor adoptate de consiliul local, respectiv 
consiliul judeţean. Deşi legea nu o spune în 
mod expres, secretarul este de facto juristul 
colectivităţii locale în care îşi desfăşoară ac-
tivitatea.

Importanţa funcţiei a impus ca, în Legea 
nr. 215/ 2001, secretarului să i se consacre 
o secţiune distinctă, iar atribuţiile principale 
stabilite acestuia să aibă legătură directă cu 
pregătirea lui profesională axată pe profilul 
juridic [7].

Din păcate, nu toţi factorii responsabili, 
mai ales cei chemaţi să elaboreze proiecte 
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de acte normative şi să le aprobe, au con-
ştientizat întotdeauna rolul şi importanţa 
instituţiei secretarului unităţii administra-
tiv-teritoriale. Astfel, în anul 2006, de exem-
plu, a fost elaborată şi adoptată Legea nr. 
286, prin care au fost diminuate, în mod 
substanțial, atribuţiile de fond ale secreta-
rului, fiind păstrate numai cele de ordin for-
mal: protocolar şi de procedură.

Având în vedere rolul pe care secreta-
rul îl are în cadrul comunei sau oraşului şi 
pe lângă autorităţile administraţiei publi-
ce locale, care funcţionează la acest nivel 
- consiliul local şi primar, legiuitorul a creat 
o norma imperativă ce impune ca persoana 
care va ocupa această funcţie să aibă studii 
superioare, juridice sau administrative (art. 
116 din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare) [7].

Perioada în care persoana cu studii su-
perioare juridice ocupă funcţia de secretar 
al unităţii administrativ-teritoriale, precum 
şi funcţii de conducere din aparatul propriu 
de specialitate al unităţii administrativ-teri-
toriale/subdiviziunii administrativ-teritoria-
le constituie vechime în specialitate. 

Sub sancţiunea destituirii din funcţie, 
secretarul unităţii administrativ-teritoriale 
nu poate fi membru al unui partid politic. 
Aceste dispoziţii legale trebuie înţelese prin 
prisma necesităţii asigurării unei stabilităţi 
mai mari în funcţie a secretarului. În condi-
ţiile în care primarul este autoritatea exe-
cutivă, ales prin vot liber, direct şi secret în 
urma alegerilor la care participă partidele şi 
alianţele politice este firesc ca secretarul, ca 
tehnician apolitic, să asigure, în condiţii de 
obiectivitate şi imparţialitate politică, con-
tinuitatea normală şi legală a activităţii în 
administraţia publică locală.

Interdicţia prevăzută de lege ca persoa-
na care ocupă funcţia de secretar al unităţii 
administrativ-teritoriale să nu fie membru 
al unui partid sau al unei formaţiuni politice, 
îşi are raţiunea atât în rolul de specialist al 
secretarului pe lângă autorităţile adminis-

traţiei publice locale, precum şi în evitarea 
unor conflicte de interese.

 Totodată, secretarul unităţii adminis-
trativ-teritoriale nu poate fi soţ, soţie sau 
rudă de gradul întâi cu primarul sau cu vi-
ceprimarul, respectiv cu preşedintele sau 
vicepreşedintele consiliului judeţean, sub 
sancţiunea eliberării din funcţie, prevedere 
stipulată de Legea nr. 215/2001, republica-
tă, cu modificările şi completările ulterioare 
[7].

 Dacă o persoană se află în vreuna din si-
tuaţiile respective, ea nu poate ocupa func-
ţia de secretar, iar dacă o asemenea situaţie 
a intervenit ulterior, adică în timpul în care 
deţine funcţia de secretar, urmarea firească 
este eliberarea din funcţie.

Este de observat faptul că, în cazul ne-
respectării dispoziţiilor cu privire la inter-
dicţia de a fi membru al unui partid politic, 
sancţiunea disciplinară este destituirea din 
funcţie, ca urmare a nerespectării regimului 
incompatibilităţilor, în timp ce în cazul ne-
respectării prevederilor cu privire la gradul 
de rudenie, măsura care se aplică este „eli-
berarea din funcţie”, considerându-se că, în 
această ipoteză, secretarul nu mai îndepli-
neşte o condiţie specifică pentru ocuparea 
acestei funcţii.

Recrutarea, numirea, suspendarea, mo-
dificarea, încetarea raporturilor de serviciu 
şi regimul disciplinar ale secretarului unităţii 
administrativ-teritoriale se fac în conformi-
tate cu prevederile legislaţiei privind func-
ţia publică şi funcţionarii publici, respectiv 
Legea nr. 188/1999, republicată, privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu modifică-
rile şi completările ulterioare [6].

În conformitate cu art. 77, alin. 1 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală primarul, viceprimarul, secre-
tarul unităţii administrativ-teritoriale şi apa-
ratul de specialitate al primarului constituie 
o structură funcţională cu activitate perma-
nentă, denumită primăria comunei, oraşu-
lui sau municipiului, care duce la îndeplinire 
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hotărârile consiliului local şi dispoziţiile pri-
marului, soluţionând problemele curente 
ale colectivităţii locale [7].

Se poate observa că legea invocată mai 
sus creează mai multe structuri funcţionale 
care  asigură îndeplinirea hotărârilor con-
siliului local şi dispoziţiilor primarului. Din 
analiza textului legal rezultă că secretarul 
unităţii administrativ-teritoriale şi apara-
tul de specialitate al primarului sunt două 
structuri diferite. Aceste două structuri di-
ferite (secretarul şi aparatul de specialitate) 
au, potrivit legii, şi competenţe şi atribuţii 
diferite.

Astfel, atribuţiile secretarului UAT sunt 
enumerate în  art. 117 din Legea nr. 
215/2001: avizează, pentru legalitate, dis-
poziţiile primarului şi ale preşedintelui con-
siliului judeţean, hotărârile consiliului local, 
respectiv ale consiliului judeţean, participă 
la şedinţele consiliului local, respectiv ale 
consiliului judeţean, asigură gestionarea 
procedurilor administrative privind rela-
ţia dintre consiliul local şi primar, respectiv 
consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, 
precum şi între aceştia şi prefect, organizea-
ză arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor 
consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, 
respectiv a hotărârilor consiliului judeţean 
şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului ju-
deţean [7].

Secretarul UAT asigură transparenţa şi 
comunicarea către autorităţile, instituţi-
ile publice şi persoanele interesate a ac-
telor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii 
nr. 544/2001 privind liberul acces la infor-
maţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare, asigură procedurile 
de convocare a consiliului local, respectiv 
a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrări-
lor de secretariat, comunică ordinea de zi, 
întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor 
consiliului local, respectiv al consiliului ju-
deţean şi redactează hotărârile consiliului 
local, respectiv ale consiliului judeţean, pre-
găteşte lucrările supuse dezbaterii consiliu-

lui local, respectiv a consiliului judeţean, şi 
comisiilor de specialitate ale acestuia, alte 
atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări 
date de consiliul local, de primar, de consi-
liul judeţean sau de preşedintele consiliului 
judeţean, după caz [8].

Din atribuţiile menționate nu rezultă ex-
pres posibilitatea secretarului de reprezen-
tare în justiţie a UAT, în sens tehnic, adică o 
reprezentare judiciară similară celei realiza-
te de avocat sau consilier juridic.

În ceea ce priveşte reprezentarea UAT în 
justiţie, art. 21, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 
prevede că în justiţie unităţile administra-
tiv-teritoriale sunt reprezentate, după caz, 
de primar sau de preşedintele consiliului 
judeţean. În completare, art. 21, alin. 3 din 
Legea nr. 215/2001 menţionează că pri-
marul, respectiv preşedintele consiliului 
judeţean, poate împuternici o persoană cu 
studii superioare juridice de lungă durată 
din cadrul aparatului de specialitate al pri-
marului, respectiv al consiliului judeţean, 
sau un avocat care să reprezinte interesele 
unităţii administrativ-teritoriale, precum şi 
ale autorităţilor administraţiei publice loca-
le respective, în justiţie [7].

Legiuitorul a stabilit la art. 6 din Legea 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, că raporturile din-
tre autorităţile administraţiei publice locale 
şi autorităţile publice de la nivel judeţean se 
bazează pe principiile autonomiei, legalită-
ţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarită-
ţii în rezolvarea problemelor întregii colec-
tivităţi.

Considerăm că aceste principii trebuie 
să guverneze şi raporturile secretarului uni-
tăţii administrativ-teritoriale (deşi nu este 
definit ca fiind autoritate a administraţiei 
publice locale), cu autorităţile administraţi-
ei publice locale [7].

Ca şi prefectul, care este „al judeţului”, 
secretarul este „al unităţii administrativ te-
ritoriale”. Sublinierea prin care denumirea 
acestei funcţii arată că ea se desfăşoară în 
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slujba comunităţii este binevenită. Unii 
aleşi locali încă tind să considere că secre-
tarul este „al consiliului”, sau mai grav, „al 
primarului”. Secretarul de unitate adminis-
trativ-teritorială, ca şi prefectul, reprezintă 
garantul legalităţii.

Relaţia cu instituţia Prefectului este sin-
tetizată în atribuţia secretarului care, „asigu-
ră gestionarea procedurilor administrative 
privind relaţia dintre consiliul local şi primar, 
respectiv consiliul judeţean şi preşedintele 
acestuia, precum şi între aceştia şi prefect”.

 În mod practic, această atribuţie se con-
cretizează în comunicarea de către secretar 
către cele trei autorităţi a diverselor acte 
emise de către aceste autorităţi, a invitaţii-
lor la şedinţele consiliului local, gestionarea 
diverselor situaţii, inclusiv cele contencioa-
se în care sunt implicate cele trei autorităţi.

În conformitate cu prevederile art. 6,  
alin. 2 din acelaşi act normativ, între prefect, 
pe de o parte, consiliile locale şi primari, 
precum şi consiliile judeţene şi preşedinţii 
acestora, pe de altă parte, nu există rapor-
turi de subordonare, ci de colaborare. Raţi-
unea acestei colaborări constă în aceea ca 
prefectul, pe de o parte, şi autorităţile ad-
ministraţiei publice locale, pe de altă parte, 
să-şi desfăşoare activitatea fără presiuni şi 
imixtiuni.

 În organizarea vieţii locale, acest princi-
piu este cel mai uşor de dovedit ca oriunde: 
„când în oraşul său, cetăţeanul constată că 
legalitatea domină, când instituţiile locale 
se bucură de cea mai mare libertate, desi-
gur că se naşte într-însul spiritul de inde-
pendenţă şi de demnitate” [3, p. 79], fiind de 
mare actualitate.

Ca şi propunere, o mai bună reglemen-
tare, în plan legislativ, a raporturilor secre-
tarului unităţii administrativ-teritoriale cu 
autorităţile administraţiei publice locale 
şi centrale ar fi mai mult decât bineveni-
tă, începând cu reglementarea expresă şi 
obiectivă, fără a lăsa loc unor interpretări, a 
raporturilor de serviciu ale secretarului, în-

sumarea tuturor atribuţiilor acestuia într-un 
singur act normativ, eventual un statut al 
secretarului unităţii administrativ-teritoriale 
şi, bineînţeles, includerea acestei funcţii în 
mod distinct atât în nomenclatorul meserii-
lor, precum şi în legea salarizării.

Între prefect şi secretarul de unitate ad-
ministrativ-teritorială a existat dintotdea-
una o legătură indisolubilă. Ca şi prefectul, 
care este ,,al judeţului”, secretarul este ,,al 
unităţii administrativ-teritoriale”. Sublinie-
rea prin care denumirea acestei funcţii ara-
tă că ea se desfăşoară în slujba comunităţii 
este binevenită. 

În ciuda faptului că atribuţiile îi plasează 
în strânsă relaţie cu instituţia prefectului, se-
cretarii de unităţi sunt numiţi, prin concurs, 
de către primarul localităţii, respectiv de că-
tre preşedintele Consiliului Judeţean.

Cu toată participarea A.N.F.P. la acest pro-
ces, actul de numire creează nedoritele pre-
mise ale dependenţei secretarului de cel ce 
l-a ,,uns” pe funcţie, iar ulterior îi semnează 
statul de salariu. Experienţa în administraţie 
ne arată că, pe acest fundament subiectiv, 
se manifestă o anumită ,,vulnerabilitate” a 
secretarilor în faţa unor aleşi locali ale căror 
principale competenţe nu sunt tocmai cele 
juridice. De aici, pleacă acte cu vicii de lega-
litate care, din fericire, ajung spre examinare 
pe masa de lucru a prefectului. Este de dorit 
ca acest fenomen să fie descurajat, pentru a 
eficientiza lucrul administraţiei locale în fo-
losul cetăţeanului. 

Soluţia ar presupune revenirea la pro-
cedura numirii şi revocării din funcţie a se-
cretarului unităţii administrativ-teritoriale 
de către prefect. Astfel, considerăm că s-ar 
asigura un statut independent secretarului 
unităţii administrativ-teritoriale, garantând 
obiectivitatea acestuia în exercitarea atri-
buţiei de avizare pentru legalitate a dispo-
ziţiilor primarului sau ale preşedintelui de 
consiliu judeţean, precum şi a hotărârilor de 
consiliu local sau judeţean. 

Prin revenirea la numirea secretarului 
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unităţii administrativ-teritoriale de către 
prefect, în urma promovării concursului 
organizat în condiţiile legii, se poate reface 
acel raport de subordonare ce ar putea con-
duce la eficientizarea activităţii secretarului 
şi implicit la creşterea calităţii actului admi-
nistrativ. Directa subordonare a secretarului 
faţă de prefect creează posibilitatea unei 
coordonări şi verificări mai eficiente a acti-
vităţii secretarului, inclusiv prin îndrumarea 
metodologică a acestuia. 

În opinia noastră, transferarea atribuţiei 
de numire sau revocare a secretarilor unită-
ţilor administrativ-teritoriale din competen-
ţa primarului sau a preşedintelui de consiliu 
judeţean în competenţa prefectului îmbu-
nătăţeşte şi cadrul necesar sancţionării de 
către prefect a acelor secretari care nu îşi în-
deplinesc în mod corespunzător atribuţiile 
conferite de lege. Cu toate că în acest caz 
are loc diminuarea principiului autonomiei 
locale.

Actualmente, în cazul în care comisia de 
disciplină constituită prin ordin al prefectu-
lui la nivel de judeţ constată săvârşirea de 
către secretar a unor fapte care constituie 
abateri disciplinare şi propune sancţionarea 
acestuia, aplicarea sancţiunii efective rămâ-
ne doar la latitudinea primarului sau, după 
caz, a preşedintelui de consiliul județean.

Este foarte important să menţionăm 
că acest punct de vedere al Asociaţiei Pre-
fecţilor şi Subprefecţilor este agreat şi de 
Federaţia Secretarilor Unităţilor Adminis-
trativ-Teritoriale din România, care a şi ela-
borat un proiect de lege în sensul ca nu-
mirea secretarilor de U.A.T. să fie făcută de 
prefect. 

Din aceste considerente, pentru creşte-
rea calităţii actului administrativ în benefi-
ciul cetăţeanului, propunem modificarea şi 
completarea Legii nr. 340/2004 privind In-
stituţia Prefectului, republicată [9].

Analizând funcția de  secretar al unităţii 
administrativ-teritoriale, se poate constata 
că acesta nu face parte din autorităţile ale-

se/numite, ci din categoria funcţionarilor de 
carieră. 

Potrivit art. 116, alin. (1) din Legea ad-
ministraţiei publice locale nr. 215/2001, 
„fiecare unitate administrativ-teritorială şi 
subdiviziune administrativ-teritorială a mu-
nicipiilor are un secretar salarizat din buge-
tul local [7].

Secretarul comunei, oraşului, municipiu-
lui, judeţului şi al subdiviziunii administra-
tiv-teritoriale a municipiilor este funcţionar 
public de conducere, cu studii superioare 
juridice sau administrative. Secretarul se 
bucură de stabilitate în funcţie”. 

Rezultă că, spre deosebire de autorităţi-
le alese locale care au o natură politică, se-
cretarul unităţii administrativ-teritoriale are 
statutul de tehnician apolitic, în scopul de 
a asigura cu obiectivitate şi imparţialitate 
politică continuitatea legală a activităţii în 
administraţia publică locală.

Pornind de la apariţia funcţiei de secre-
tar în sistemul de drept românesc, dar şi 
comparând instituţia secretarului din legis-
laţia românească cu instituţia secretarului în 
ţările-membre ale UE, se desprinde faptul 
că din cadrul legislaţiei româneşti evoluţia 
parcursă de această funcţie prea des con-
fundată, indiferent de segmentul temporal 
studiat, cu altele, nu neapărat mai puţin im-
portante, ceea ce a creat o imagine eronată 
în ceea ce priveşte atribuţiile acestei funcţii. 

Cu intenţia expresă de a elabora un pro-
iect de Statut al Secretarului Unităţii Admi-
nistrativ–Teritoriale şi nu un tratat în dome-
niu, spre a atinge ţelul propus, cercetările 
parcurg, pe de o parte, întreg itinerariul le-
gislativ românesc, începând de la primele 
legi clare în ceea ce priveşte materialul stu-
diat, respectiv Legea nr. 394 pentru comu-
nele urbane şi rurale din martie/aprilie 1864 
şi Legea nr. 396 pentru înfiinţarea consilii-
lor judeţene din martie/aprilie 1864, până 
în zilele noastre, respectiv a administraţiei 
publice locale nr. 215/2014, iar, pe de altă 
parte, compară instituţia din administraţia 
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actuală cu cele similare din unele state-
membre ale Uniunii Europene şi din Repu-
blica Moldova [7].

Un loc aparte ocupă prezentarea atribu-
ţiilor stabilite de legiuitor în legislaţia spe-
cială în ceea ce priveşte activitatea secreta-
rului, atribuţii care lasă loc de interpretări 
variate din partea practicienilor, mergând 
până la delegări aberante (ca să nu spunem 
abuzive) de astfel de atribuţii.

Deşi nu preluăm ad litteram ideea re-
gretatului profesor Antonie Iorgovan, po-
trivit căruia „secretarului biroului executiv al 
consiliilor populare trebuie să i se acorde o 
importanţă cel puţin egală cu cea a prima-
rului”, folosim totuşi ideea în argumentarea 
importanţei analizei acestei funcţii.

Or, dacă domnia sa a formulat această 
idee la nivelul anului 1986, pornind de la 
menirea secretarului, respectiv fundamen-
tarea pe criterii ştiinţifice şi „îmbrăcarea ha-
inei juridice” a hotărârilor consiliilor popu-
lare sau, după caz, a deciziilor comitetelor 
(birourilor) executive, în condiţiile în care la 
nivelul administraţiei publice locale se lu-
cra cu aproximativ o sută de funcţionari, cu 
atât mai important este faptul că după anul 
2000, când, urmare a preluării a numeroase 
alte instituţii în subordine, secretarul coor-
donează sau conduce câteva sute de funcţi-
onari publici în exclusivitate.

Pe de altă parte, din analiza unei institu-
ţii în vederea îmbunătăţirii cadrului norma-
tiv al acesteia, în mod obligatoriu porneşte 
de la parcurgerea şi a tuturor aspectelor de 
natură evolutiv istorică ale acestei instituţii, 
analiză care permite evidenţierea aspecte-
lor pozitive, dar, mai ales, a greşelilor înain-
taşilor, în scopul evitării acestora.

Nu este de neglijat nici importanţa şi 
rolul secretarului în ceea ce priveşte relaţi-
ile cu celelalte autorităţi ale administraţiei 
publice locale, dar şi centrale, după cum, 
ca şi concluzie a cercetărilor efectuate în 
cuprinsul unor lucrării, de profesionalismul, 
integritatea şi calităţile de bun conducător, 

dar, mai ales, mediator, al secretarului uni-
tăţii administrativ-teritoriale depinde, fără 
falsă modestie, buna activitate şi, mai ales, 
legalitatea activităţii desfăşurate de auto-
rităţile administraţiei publice locale, fie ele 
executive sau deliberative.

Din analiza instituţiilor specifice şi tra-
diţionale ale administraţiei publice locale, 
secretarul unităţii administrativ-teritoriale, 
putem constata  aspectul evolutiv-istoric, 
elemente de drept comparat privind aceas-
tă funcţie publică, statutul juridic actual în 
legislaţia naţională, dar şi formularea de 
propuneri de lege ferenda pentru îmbună-
tăţirea  activităţii secretarului unităţii admi-
nistrativ-teritoriale.

Pornind de la analiza prevederilor art. 
6^1 din Legea nr. 215/2001 privind admi-
nistraţia publică locală [6], putem analiza 
şi  raporturile secretarului unităţii adminis-
trativ-teritoriale cu toate autorităţile ad-
ministraţiei publice locale – deliberative: 
consiliile locale şi consiliile judeţene, dar şi 
executive: primarul şi preşedintele consi-
liului judeţean, precum şi raporturile secre-
tarului unităţii administrativ-teritoriale cu 
prefectul [7].

Şi dacă legiuitorul a stabilit că rapor-
turile dintre autorităţile administraţiei 
publice locale se bazează pe principiul 
autonomiei, legalităţii, responsabilită-
ţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea 
problemelor întregii colectivităţi, vom 
constata, că aceleaşi principii trebuie să 
guverneze şi raporturile secretarului uni-
tăţii administrativ-teritoriale, deşi nu este 
definit ca fiind autoritate a administraţiei 
publice locale, cu autorităţile administra-
ţiei publice locale, precum şi cu cele de la 
nivel central.

Analiza succintă a atribuţiilor fiecărei au-
torităţi în parte, dar şi a relaţiilor de serviciu 
cu secretarul unităţii administrativ-terito-
riale, va evidenţia atât complexitatea acti-
vităţilor secretarului unităţii administrativ-
teritoriale, dar, mai ales, responsabilitatea 
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cu care legiuitorul a încărcat un funcţionar 
public, uitând uneori să-i asigure cadrul 
legal, practic instrumentele necesare 
desfăşurării în condiţii optime a acestei 
activităţi.

Urmare a analizării tuturor acestor as-
pecte, pornind de la importanţa adminis-
traţiei publice locale, ideea profesorului 
Paul Negulescu, care aprecia că „este in-
contestabil că instituţiile municipale joacă 
un rol foarte important în destinele unei 
ţări”, influenţa lor se resimte asupra bunei 
stări generale şi chiar a vieţii politice. 

Considerăm că o mai bună reglemen-

tare, în plan legislativ, a raporturilor se-
cretarului unităţii administrativ-teritori-
ale cu autorităţile administraţiei publice 
locale şi centrale ar fi mai mult decât bine 
venită, începând cu reglementarea ex-
presă şi obiectivă, fără a lăsa loc unor in-
terpretări, a raporturilor de serviciu ale 
secretarului, însumarea tuturor atribuţii-
lor acestuia într-un singur act normativ, 
eventual un statut al secretarului unităţii 
administrativ-teritoriale şi, bineînţeles, 
includerea acestei funcţii în mod distinct 
atât în nomenclatorul meseriilor, cât şi în 
legea salarizării. 
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SUMMARY
In this article, we address an important topic for the functioning of public institutions, 

such as the professional deformation of civil servants. The characteristic features, types and 
forms of manifestation of professional deformation are formulated. We also come up with 
some proposals that could prevent the emergence and development of the phenomenon of 
professional deformation in modern administrative systems.

Keywords: civil servant, public administration, professional deformation, abuse of service, 
corruption.

REZUMAT
Autoarea abordează în  prezentul articol un subiect important pentru funcționarea 

instituțiilor publice, precum deformarea profesională a funcționarilor publici. Sunt formula-
te trăsăturile caracteristice, tipurile şi formele de manifestare a deformării profesionale. Sem-
natara vine, de asemenea, şi cu unele propuneri care ar putea preveni apariția şi dezvoltarea 
fenomenului de deformare profesională în sistemele administrative moderne. 

Cuvinte-cheie: funcționar public, administrație publică, deformare profesională, abuz 
de serviciu, corupție.

Procesul de democratizare a relațiilor 
sociale impune cerințe deosebite față de 
instituțiile statului, din perspectiva profe-
sionalismului şi integrității funcționarilor 
publici. Cadrul normativ național stabileşte 
mecanisme legale de constituire, dezvolta-
re şi protejare a serviciului public, în baza 
principiilor de profesionalism, competență, 
spirit de inițiativă, onestitate şi devotament.

În prezent, completarea instituțiilor şi 
autorităților publice cu funcționari publici 
profesionişti şi, foarte important, cu un psi-
hic stabil şi rezistent la provocări interne şi 
externe, necesită o atenție sporită.

Particularitățile şi eficiența interacțiunii 
între oameni depind în mare măsură de 
felul în care aceştia recepționează, înțeleg, 
reproduc şi interpretează acțiunile lor, esti-
mează posibilitățile altor participanți la co-
municare şi ale lor proprii.

În anumite situații abilitatea de a 
„înțelege oamenii” are un rol important, 
în special, când este vorba de acțiuni în 
condiții deosebite, cum ar fi asigurarea or-
dinii publice, combaterea criminalității, asi-
gurarea regimului de permise şi autorizații, 
lucrul cu persoanele cu un statut social spe-
cial: condamnați etc. 
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Cele menționate pretind de la 
funcționarii publici eforturi psihologice 
considerabile, posedarea unor abilități, 
deprinderi şi mecanisme comunicative, 
necesare pentru depăşirea conflictelor. 
În opinia noastră, succesul activității 
profesionale a funcționarilor publici este 
determinat de atitudinea, percepția reci-
procă şi a cetățenilor, în calitate de bene-
ficiari ai serviciilor prestate de instituțiile 
publice. 

Personalitatea umană, ca obiect al 
cunoaşterii, ca şi orice obiect al realității 
sociale, provoacă la partenerii de comuni-
care o anumită atitudine. Dar, din cauza că 
omul este capabil să influențeze activ mer-
sul comunicării, rezultatele interacțiunii 
cu alte persoane, el, prin acțiunile sale, 
influențează atitudinea față de sine din 
partea celor din jur.

La rândul său, stereotipurile şi 
predispozițiile acestor oameni, actualizân-
du-se în interacțiune  cu persoana estima-
tă, determină impresia concretă, pe care o 
formează la fiecare dintre noi. Persoanele, 
pentru care lucrul cu oamenii constituie 
o activitate profesională, sunt obligate să 
posede abilități necesare pentru a desco-
peri trăsături individuale la fiecare obiect 
de interacțiune, să identifice moduri de 
poziționare față de ei. Aceasta constituie 
una dintre principalele premise pentru asi-
gurarea performanței în activitatea profe-
sională.

Este cunoscut faptul că eficiența 
activității profesionale a funcționarilor 
publici este determinată în mare mă-
sură de competența lor profesională şi 
rezistența psihologică. Din această ca-
uză ştiințele psihologice acordă o mare 
atenție competențelor şi calităților psi-
hologice, înaintate funcționarilor publici.  
În lista calităților profesionale impor-
tante, o poziție de frunte  este rezervată 
activității morale, stabilității emoționale, 
abilităților pedagogice şi comunicative, 

disponibilității psihologice pentru activita-
tea de serviciu, rezistența la influența nefa-
vorabilă a mediului profesional. 

Un obiectiv de bază în procesul de 
adaptare la mediul social-psihologic, în 
sfera profesională, îl constituie evitarea 
deformării profesionale a colaboratorilor. 
Esența şi originea deformării profesionale 
îşi au explicația în impactul rolului profe-
sional, exercitat de indivizi, care provoacă 
schimbări în trăsăturile personale  şi for-
mează tipul de personalitate care se mani-
festă în afara sferei profesionale.

Deformarea profesională se manifestă 
printr-o varietate vastă de modele şi ori-
entări, acestea având caracter pozitiv sau 
negativ. Din perspectivă pozitivă, impactul 
educativ al profesiei asupra personalității 
se manifestă prin formarea la aceştia a 
unei atitudini pozitive şi responsabile 
față de obligațiile de serviciu, acumularea 
experienței profesionale, formarea price-
perilor, deprinderilor, aprofundarea inte-
reselor, dezvoltarea creativității etc. Din 
punctul de vedere al impactului negativ 
al deformării profesionale, este relevant 
exemplul funcționarilor din organele de 
ocrotire a normelor de drept, care pot asi-
mila unele trăsături specifice conduitei ili-
cite. Deformarea funcționarilor publici se 
caracterizează prin următoarele:

- stabilirea unor relații interzise cu 
clienții – beneficiari ai serviciilor publice, 
care generează acte de corupție;

- stabilirea unor relații extrainstituțio-
nale, interzise de regulamentele interne;

- conduită amorală în afara serviciului;
- perceperea eronată a scopurilor şi 

obiectivelor activității de serviciu;
- identificarea neadecvată a mijloacelor 

şi metodelor de soluționare a sarcinilor de 
serviciu;

- atitudinea față de deformarea profesi-
onală ca şi față de un rău inevitabil cu care 
eşti nevoit să te împaci;

- stereotipizarea  perceperii  mediului  social;
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- înrăutățirea climatului moral-psiholo-
gic în colectivul de colaboratori;

- reducerea necesităților de dezvoltare 
intelectuală, spirituală şi culturală;

- înrăutățirea stilului  realităților de ser-
viciu şi alte manifestări [1, p. 64].

De menționat că nivelul moral-psiholo-
gic actual al unor funcționari publici este 
destul de jos. Acesta se manifestă prin 
creşterea numărului de cazuri de abateri 
disciplinare, prin abuzurile de serviciu.

 Deformarea profesională constă din 
schimbări negative şi abateri în structura 
personalității funcționarilor publici, care 
se manifestă în cadrul executării de către 
aceştia a obligațiunilor de serviciu.

Deformarea profesională a 
funcționarilor publici se manifestă adesea 
prin următoarele:

- hipertrofierea calităților profesionale 
importante: atenția se transformă în bănu-
ială, încrederea în sine - în încredere exage-
rată, exigența - în meticulozitate, punctua-
litatea - în pedantism;

- actualizarea şi dezvoltarea trăsăturilor 
negative precum duritatea, răzbunarea, ci-
nismul, permisivitatea. [2, p. 69] 

Complexul de acțiuni pentru profilaxia 
deformării profesionale şi prevenirea încăl-
cării legislației în activitatea funcționarilor 
publici, în viziunea noastră, urmează să in-
cludă:

- crearea în entități a unui climat moral-
psihologic sănătos, o atitudine binevoitoa-
re a conducătorului față de colaboratori;

- informarea colaboratorilor privind 
problemele de deformare profesională, 
formarea unor deprinderi de autoanaliză 
critică a activității de serviciu;

- reexaminarea periodică a colabo-
ratorilor în scopul depistării unor simp-
tome de deformare profesională sau a 
predispoziției în acest sens şi introducerea, 
în baza rezultatelor obținute a unor modi-
ficări în conținutul activității de serviciu, 
inclusiv transferul la alt lucru;

- controlul permanent al comporta-
mentului funcționarilor dispuşi pentru 
consumul de băuturi alcoolice la serviciu 
şi în afara lui, formarea în colectiv a unei 
atmosfere de intoleranță față de persoane-
le care abuzează de consumul de băuturi 
alcoolice; 

- implementarea unui sistem de verifi-
care a  calităților morale şi profesionale ale 
tuturor categoriilor de colaboratori;

- sporirea nivelului de pregătire profesi-
onală a personalului;

- controlul protecției juridice şi socia-
le a funcționarilor publici, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, de trai şi odihnă. [3, 
p. 663–667]

Serviciul public are misiunea de a 
realiza politica de stat unică. Vom mai 
menționa că funcționarii publici, în exer-
citarea atribuțiilor de serviciu, au obligația 
să respecte demnitatea persoanei şi să  
manifeste față de client o atitudine uma-
nă. Respectul demnității şi atitudinea uma-
nă față de persoană şi cetățean din partea 
funcționarului public constituie temelia în 
care rezidă considerațiunile privind meca-
nismul controlului propriu intern şi perma-
nent al funcționarului public, adoptarea de 
către acesta a unor decizii echilibrate.

Funcționarii publici, înzestrați cu 
atribuții ale puterii, se bucură de o poziție 
socială deosebită. Ei acționează în numele 
statului, iar acțiunile lor sunt susținute de 
autoritatea şi forța de constrângere a pute-
rii şi de posibilitatea aplicării sancțiunilor. 
Abilitatea de a utiliza puterea constituie 
o cerință profesională primordială, pentru 
funcționarii publici.

Legitimitatea şi fezabilitatea utilizării 
puterii depind de calitățile personale ale 
angajaților. Nici simpatia, nici indignarea 
nu ar trebui să afecteze obiectivitatea con-
cluziilor. O trăsătură specifică a activității 
profesionale a funcționarilor publici este 
păstrarea secretelor oficiale. 

O importanță deosebită în interacțiunea 
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de serviciu o au cerințele personale pe 
care colaboratorii le înaintează colegi-
lor  cu care lucrează împreună. Procesul 
de interacțiune, succesul său depind într-
o anumită măsură de modul în care un 
anumit angajat se conformează imaginii 
cerințelor altuia, impus atât activității, cât 
şi personalității unei persoane care ocupă 
o anumită poziție.

Procesul de contact în sine este aso-

ciat cu influența psihologică reciprocă a 
angajaților, cu o evaluare a performanței 
lor şi cu ajustarea unui comportament ul-
terior.

Având în vedere cele de mai sus, se poa-
te spune că prevenirea deformării profesi-
onale, îmbunătățirea nivelului profesional 
şi personal al funcționarilor publici este 
cheia pentru a preveni anomaliile de servi-
ciu din cadrul serviciului public.
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SUMMARY
The latest general European tendency is to reduce the number of authorities of local pu-

blic administration by merging neighboring localities. By this process was streamlined the 
delivery of public services and/or optimized the administrative costs. There are three basic 
models for organizing the national administration: the one-level model, the two-level model 
and the three-level model. One of the basic lesson for Moldova is improving access to the 
qualitative local public services. Moldova has to review the  administrative-territorial struc-
ture of the system.

Keywords: local public administration, the population of the administrative-territorial unit, 
the surface of the administrative-territorial unit, efficiency of local authorities, public services.

REZUMAT
Cea mai recentă tendință generală europeană este reducerea numărului de autorități ale 

administrației publice locale prin contopirea localităților învecinate. Prin acest proces a fost 
simplificată livrarea serviciilor publice şi/sau optimizarea costurilor administrative. Există trei 
modele de bază pentru organizarea administrației naționale: modelul cu un nivel, modelul 
cu două niveluri şi modelul cu trei niveluri. Una dintre lecțiile de bază pentru Moldova este 
îmbunătățirea accesului la serviciile publice locale calitative, Moldova trebuie să revizuiască 
structura administrativ-teritorială a sistemului.

Cuvinte-cheie: administrația publică locală, populaţia unităţilor administrativ-teritoriale, 
suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale, eficienţa autorităţii locale, servicii publice.

Începând cu a doua jumătate a secolului 
al XX-lea, tendinţa generală la nivel inter-
naţional, inclusiv pe continentul european, 
este  fuzionarea (amalgamarea)  localităţilor 
mici în unităţi administrativ-teritoriale mai 
mari. Aceasta se datorează  din cauza emi-
grării puternice spre alte țări mai dezvolta-
te, precum şi a migrației din regiunile rurale 

îndepărtate către oraşele mari, ce condu-
cea spre depopularea  localități rurale, pe 
de o parte, şi neacoperirea necesităților 
de servicii publice a populației de către 
administrația locală, pe de altă parte. Ana-
liza experienţei europene arată  că aproape 
toate ţările din Europa Centrală şi de Vest 
şi-au redus numărul municipalităţilor şi au 
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optat pentru regruparea oraşelor şi satelor 
în municipalităţi mai mari. 

În unele ţări acest proces a fost ghidat de 
obiective economice de sporire a eficienţei 
serviciilor publice prin direcţionarea resur-
selor în investiţii publice, contrapus subsidi-
zării municipalităţilor mici. În altele, amalga-
marea teritorială a fost rezultatul reformelor 
promovate de autorităţile centrale. 

În anumite  state nu a existat un moment 
clar (unic) de reformă. Schimbările au fost 
implementate treptat pe parcursul a mai 
multor ani. De exemplu, în Saxonia-Anhalt, 
unul din landurile  Germaniei, numărul gu-
vernelor municipale a scăzut de la 1030 la 
215 între anii 2006 şi 2010. În alte state re-
forma regională de amalgamare a fost mar-
cată clar: Grecia în 1998 (dar cea de-a doua 
reformă, mai radicală, a fost pusă în aplicare 
în 2011) ,  fosta Republică Iugoslavă a Mace-
doniei (2004), Georgia (2006),  Danemarca 
(2007), Letonia (2009), Luxemburg (2011),  
Irlanda ( 2014), Turcia (2014) şi cea mai re-
centă - Albania în 2015.

În funcţie de tradiţii, condiţii geografice, 
interese politice şi alţi factori importanţi, 
dimensiunea medie a populaţiei din unită-
ţile administrativ-teritoriale de primul ni-
vel în ţările Uniunii Europene variază între 
circa 1500 de locuitori  în Cipru şi 150 mii 
în Marea Britanie. Suprafaţa medie a aces-
tor unităţi administrativ-teritoriale, de ase-
menea, variază între 5 km2 în Malta şi 1552 
km2 în Suedia. Populaţia medie a unei uni-
tăţi administrativ-teritoriale din ţările Uni-
unii Europene este de 5530 locuitori, ceea 
ce depăşeşte puţin dimensiunea optimă, 
menţionată deseori (5000 de locuitori), care 
permite atingerea eficienţei maximale în 
prestarea serviciilor.

Argumentele principale în favoarea 
amalgamării sunt:

- economiile de scară şi sinergie – în 
unitățile teritoriale mai mari se îndeplinesc 
sarcini cu performanțe mai bune şi costuri 
reduse; tendințele demografice nefavora-

bile ale depopulării determină o diminuare 
a populației în municipalitățile mici şi, prin 
urmare, se majorează costul unitar al servi-
ciului; 

- economii de la aria de aplicare - mai 
multe servicii publice sunt livrate în mai 
multe unități. Amalgamarea este asocia-
tă cu descentralizarea funcțională, atunci 
când  serviciile municipale sunt livrate de 
autoritățile locale pe o zonă de captură mai 
mare decât dimensiunile jurisdicției;

- necesitatea revizuirii rețelei de trans-
port apărute în urma evoluției administra-
tive a localității: frontierele municipale se  
consideră ,,depăşite” şi localitățile anterior 
separate se integrează funcțional cu muni-
cipiul; 

- exercitarea funcțiilor noi - mărimea 
mică a municipalității reprezintă principa-
la barieră în calea descentralizării, ca fiind 
incapabile să livreze întregul set de servicii 
publice, aşteptate de populație;

- obținerea capacitații de absorbție a 
finanțării externe (de exemplu,  fondurile 
structurale ale UE) - unitățile mici ori sunt 
capabile să absoarbă fondurile externe pen-
tru investiții în mod corespunzător, ori dato-
rită mărimii şi potențialului lor mic chiar nici 
nu au măcar dreptul de a solicita o cerere de 
fonduri externe;

- „profesionalizarea” administrației loca-
le - la unitățile mai mari personalul este mai 
bine calificat şi mai specializat în domenii 
specifice; 

- crearea unei baze fiscale relativ stabile 
- unitățile teritoriale mai mari au economii 
locale mai diverse şi, respectiv, sunt mai re-
zistente la situațiile de criză. 

Totodată, există şi argumente împotriva 
amalgamării:

- dezavantajele de scară, adică situațiile 
în care o creştere suplimentară a volumului 
producției determină o creştere mai mare a 
costului mediu sau necesită investiții uriaşe. 
De exemplu, în cazul creşterii volumului de 
deşeuri solide este nevoie de noi instalații 
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de reciclare, cost care determină creşterea 
prețului;

- scăderea accesibilității la unele servicii 
mai puțin populare, în principal accesul la 
administrația locală;

- scăderea participării la viața politică - 
amalgamarea reduce numărul de alegători 
care participă la vot şi în municipiile mai 
mari voturile „cântăresc” mai puțin, deci se 
modifică impactul votanților la rezultatul fi-
nal al alegerilor;

- slăbirea legăturilor dintre cetățeni, 
reprezentanții acestora şi administrația lo-
cală - fuziunile municipale împiedică con-
tactul direct între cetățeni şi reprezentanții 
lor, scade raportul dintre cetățeni şi consi-
lieri;

- o amenințare gravă pentru localitățile 
bine înrădăcinate. Acest argument este de-
osebit de relevant atunci când localități de 
dimensiuni similare, dar distincte sunt fuzio-
nate şi noul nume sau sediul municipalității 
sunt negociate;

- deficitul democratic, capacitățile insu-
ficiente pentru monitorizarea contractelor 
relevante cu companiile private şi accesul 
mai limitat la informații, transparența scăzu-
tă a deciziilor adoptate pot stimula sau chiar 
se poate specula cu opinii, precum că inte-

resele locale nu sunt bine reprezentate sau 
chiar provoacă conflicte între comunitățile 
submunicipale.

Oricum, indiferent de riscurile enumera-
te, cercetările privind reformele teritoriale 
din diferite țări europene demonstrează  că  
reformele de amalgamare se justifică prin 
economiile de scară şi obținerea scopu-
lui dat nu este asociat cu descentralizarea 
funcțională.

Până la implementarea reformei este im-
portant să se facă distincția între justificare 
şi obiectivele reformei. Este un număr mare 
de motive bune pentru punerea în aplicare 
a reformei în scopul economiilor şi pentru 
o mai bună furnizare a serviciilor. Însă nu 
întotdeauna aceste obiective sunt tocmai 
necesare în urma implementării.  Este ne-
cesar de realizat şi de stabilit ce vor obține 
comunitățile locale odată ce reforma va fi 
pusă în aplicare. Se va îmbunătăți calitatea 
guvernării locale, fie în termeni de partici-
pare, transparență, eficiență sau durabili-
tate? Lipsa de claritate cu privire la obiecti-
vele propuse poate conduce la confuzie cu 
privire la ceea ce trebuie să fie atins şi, ul-
terior, să conducă la diminuarea sprijinului 
populației pentru reformă sau chiar la aban-
donarea acesteia de însăşi administrație.

Figura 1. Cheltuieli administrative pe locuitor a APL de nivelul I în Republica Moldova 
în anul 2017, lei:

Sursa. Elaborat în baza informației Ministerului Finanțelor şi a datelor Biroului Național 
de Statistică.
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Argumentele pentru şi împotriva amal-
gamării sunt numeroase şi bine cunoscu-
te. Numai dezbaterea publică înainte de a 
lua o decizie politică va arăta în ce direcție  
va înclina balanța. Nu există argumente 
absolute, unele au mai multă greutate 
decât altele. Sondajele desfăşurate în sta-
tele-membre ale Uniunii Europene,  atât 
cele care au introdus reforme teritoriale, 
cât şi cele care nu şi-au schimbat subdi-
viziunile teritoriale, indică în mod clar că 
prevalează substanțial argumentele eco-
nomice şi cele legate de furnizarea servi-
ciilor publice.

Aşadar, atunci când analizăm problema 
consolidării şi eficienței  APL, se utilizează, 
în principal, populaţia UAT în calitate de 
unitate primară pentru analiză [1]. Acest 
lucru se datorează în principal legăturii in-
evitabile care există între nivelul de venituri 
ale autorităţilor locale (şi, astfel, numărul 
rezidenților impozabili) şi costurile prestării 
serviciilor pe cap de locuitor. 

Suprafaţa UAT şi densitatea populaţi-
ei şi aşezărilor rezidenţiale, de asemenea, 
influenţează eficienţa autorităţilor locale 
(costurile prestării serviciilor cresc odată cu 
distanţa), dar nu în aceeaşi măsură ca şi po-
pulaţia. 

În statele UE există 3 modele de bază de 
organizare a administraţiei subnaţionale: 
modelul cu un nivel, răspândit în special în 
ţările mici (Cipru, Estonia, Lituania, Letonia, 
Luxemburg, Malta, Slovenia, dar şi Bulgaria 
şi Finlanda); modelul cu două niveluri pre-
domină numeric în UE şi este răspândit în 
ţările cu suprafaţă medie (Austria, Cehia, 
Danemarca, Grecia, Ungaria, Irlanda, Olan-
da, Portugalia, România, Slovacia, Suedia); 
iar în ceea ce priveşte modelul cu trei ni-
veluri este mai răspândit în ţările mari sau 
divizate din punct de vedere cultural/etnic 
(Belgia, Franţa, Germania, Italia, Polonia, 
Spania, Regatul Unit). Pentru a studia ex-
perienţa referitoare la organizarea adminis-
trativ-teritorială, au fost selectate 5 studii 

de caz relevante: Estonia, Georgia, Letonia, 
Albania şi Macedonia.

Experienţa ţărilor în implementarea şi 
impactul reformelor administrativ-teritoria-
le este diversă. APL din Estonia se bazează 
pe modelul cu un nivel, la care a trecut în 
anul 1993. Chiar dacă s-a eliminat nivelul 
intermediar  şi s-au oferit competenţe mai 
mari municipalităților, numărul lor nu a 
scăzut semnificativ. Autorităţile locale sunt 
destul de puternice şi chiar dacă densitatea 
populaţiei este destul de mică, e relativ di-
ficil de adus argumente convingătoare în 
fuzionare. De asemenea, cooperarea inter-
comunitară nu a devenit un fenomen răs-
pândit pe larg. Unul dintre motive se referă 
la obstacolele legislative - APL nu pot de-
veni acţionari ai unor societăţi comerciale 
mixte. Totuşi, din punct de vedere financiar, 
APL au o autonomie mare. De exemplu, le 
este permis să stabilească impozite locale în 
limita cadrului legislativ şi să ia cu împrumut 
resurse financiare. Un alt aspect interesant 
este faptul că impozitul pe vânzări (similar 
cu TVA) este considerat impozit local. 

Georgia este un exemplu tipic unde as-
pectele geografice şi geopolitice dau naşte-
re unor constrângeri ce afectează diviziunea 
administrativ-teritorială a ţării. Din cauza 
conflictelor interne, Georgia a menţinut un 
sistem de administraţie publică locală cu 
mai multe niveluri, foarte centralizat, pen-
tru a preveni dezintegrarea în continuare 
a ţării. Înainte de Revoluţia trandafirilor din 
2003, Georgia avea un sistem de adminis-
traţie publică locală în patru niveluri, inclu-
siv republicile autonome. Prima reformă te-
ritorială de proporţii a început în anul 2005. 
La nivelul inferior s-a autorizat fuzionarea 
celor 1033 autorităţi locale în 64 autorităţi 
publice locale mai mari (localităţi rurale şi 
urbane), în special, în baza fostelor raioane. 
În medie, UAT de nivelul doi din Georgia au 
câte 44.000 de locuitori, dar relieful frag-
mentat şi infrastructura proastă face foarte 
dificilă prestarea calitativă a serviciilor pu-
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blice. Aceasta se complică de nivelul relativ 
scăzut de descentralizare şi autonomie a 
APL. Sistemul financiar al APL din Georgia 
este foarte centralizat. Transferurile depind 
mult de deciziile şi negocierile politice. 
Marea majoritate a unităţilor administra-
tiv-teritoriale (UAT) mici nu aveau venituri 
proprii, iar unica lor sursă de venit era con-
stituită din subvenţii. Ponderea impozitelor 
locale este minimă, deoarece este plătită 
autorităţii publice locale conform locului de 
muncă a persoanei, nu a reşedinţei. Aceas-
ta favorizează oraşele mari, cu mulţi lucră-
tori care fac naveta în UAT. Nivelul scăzut al 
veniturilor este şi rezultatul numeroaselor 
scutiri de impozite oferite de administraţia 
publică centrală.

Letonia  are un relief plat şi un nivel înalt 
de urbanizare, ceea ce face posibil ca două 
treimi din UAT de nivelul întâi să fie organi-
zate în jurul unor oraşe. În anul 2009 Leto-
nia a trecut de la sistemul de administraţie 
publică locală (APL) cu două niveluri la cel 
cu un nivel. Au fost eliminate cele 26 autori-
tăţi publice la nivel de district, deoarece nu 
jucau un rol important în dezvoltarea ţării. 
Numărul unităţilor administrative a scăzut 
drastic de la 525 la 118, circa de 70% având 
mai mult de 5000 de locuitori. Au fost luate 
în considerare mai multe criterii la desfăşu-
rarea acestei comasări, precum: existenţa 
unei strategii de dezvoltare echilibrate pe 
termen lung, existenţa infrastructurii nece-
sare pentru exercitarea sarcinilor unei au-
torităţi publice locale, numărul de rezidenţi 
permanenţi pe teritoriul respectiv, menţi-
nând accesibilitatea serviciilor prestate de 
APL. În general, autorităţile locale ale Leto-
niei exercită o gamă largă de funcţii.

În Albania Guvernul a început elabora-
rea şi implementarea reformei în 2013, ca în  
2014 Parlamentul să aprobe legea ce vizea-
ză reorganizarea unităților administrației 
locale. Această lege a intrat în vigoare după 
alegerile locale din iunie 2015 şi a prevăzut 
reducerea numărului municipalităților de la  

384 la 61, iar cele 36 de districte au fost re-
organizare în 12 regiuni.  Cele trei obiective 
ale reformei au fost:

- consolidarea capacității instituționale 
ale administrațiilor locale, transparența 
instituțiilor publice, crearea unui climat de 
încredere şi cooperare;

- creşterea eficienței locale de furnizare 
a serviciilor, a calității,  accesibilitatea servi-
ciului, acoperirea teritorială eficientă;

- consolidarea democrației locale prin în-
curajarea guvernării orientate spre cetățean 
şi luarea deciziilor participative, atragerea în 
acest proces a persoanelor de sex feminin, 
ca actori ai schimbării, şi luarea deciziilor 
democratice pentru o dezvoltare sănătoasă 
şi durabilă.

În urma reformei, Guvernul Albaniei 
este obligat să consulte reprezentanții gu-
vernelor locale cu privire la descentralizare, 
finanțe locale şi funcții municipale. A fost 
creat un Consiliu Consultativ al Guvernului 
Central şi al Autoguvernării Locale pentru 
ca  ambele niveluri de autorități să poa-
tă face schimb de opinii şi a discuta orice 
politici, legi sau inițiative care afectează 
administrația locală şi comunitățile. 

În cadrul a 61 de municipalități este im-
plementată o  cartografiere a guvernării 
locale - „Evaluarea situației guvernanței lo-
cale”, o evaluare a performanței cu privire la 
modul în care cetățenii exercită guvernarea 
locală şi modul în care sunt văzute lacune-
le guvernării locale din diferite perspec-
tive. Pentru acest exercițiu se utilizează o 
serie de instrumente cum ar fi: interviurile 
cetățenilor, interviurile furnizorilor de servi-
cii, ale grupurilor deservite, dialogurile co-
munitare. Se acordă atenție preocupărilor 
grupurilor vulnerabile, pentru a se asigura 
ca vocea lor să fie  auzită în implementarea 
sistemelor de servicii publice.  

Macedonia este cazul interesant al unei 
ţări ce trece mai întâi printr-o fragmentare 
teritorială şi apoi printr-o consolidare terito-
rială: numărul autorităţilor publice locale a 
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crescut de la 30 la 123 în 1995, dar a fost 
redus până la 84 după reforma din 2005. 
Un motiv al acestei  reforme  a fost că au-
torităţile locale mici nu aveau suficiente 
capacităţi pentru a face faţă noilor funcţii. 
Un aspect destul de interesant, înrădăcinat 
în structura etnică complicată a ţării, este 
faptul că legea prevede nişte forme de au-
toadministrare sub nivelul UAT, de genul 
mahalalelor. Autorităţile locale macedone-
ne au competenţă generală în toate mate-
riile de nivel local, dar pot să desfăşoare şi 
orice alte activităţi de interes local în cadrul 
teritoriului lor, care nu se află în competen-
ţa administraţiei centrale. Un alt aspect 
neobişnuit  este faptul că competenţele 
autorităţilor publice locale sunt prevăzute 
explicit în Constituţia ţării.  Printre acestea: 
gestionarea liberă a patrimoniului local, 
dreptul de asociere cu alte autorităţi pu-
blice pentru a presta servicii, dreptul de a 
majora impozite şi taxele locale şi  de a lua 
cu împrumut resurse financiare.

În opinia noastră, pentru Republica Mol-
dova ar fi utile următoarele recomandări:

1. Reformele administrativ-teritoriale 
din Europa Occidentală au fost rezultatul 
negocierilor politice, iar caracteristicile  
economice şi geografice au avut un rol im-
portant.

2. Ţările europene mai mici tind să adop-
te modele mai simple de organizare admi-
nistrativ-teritorială cu un singur nivel.  Dacă 
Republica Moldova va adopta acest model 
de organizare administrativ-teritorială, ur-
mează a fi  analizate profund experiențele 
date. După cum ne arată cazul Macedoniei 

şi Georgiei, un astfel de model va trebui să 
ia în considerare factorul etnic în procesul 
de fuzionare a UAT şi să asigure autonomia  
Găgăuziei şi a raioanelor din stânga Nistru-
lui. Acest model impune ca administraţiile 
locale să presteze un volum semnificativ de 
servicii publice şi un nivel mult mai înalt de 
autonomie fiscală. 

3. Dacă se va opta pentru menținerea 
organizării administrativ-teritoriale cu două 
niveluri, cu o revizuire a competențelor, va 
trebui să se revadă fundamental criteriile de 
trasare a hotarelor administrative, numin-
du-le ,,raioane” pentru a respecta prevede-
rile constituţionale. Republica Moldova este 
relativ uniformă în termeni de relief, ceea ce 
permite diviziunea administrativ-teritorială 
relativ uniformă a ţării (ceea ce nu există în 
prezent). Dimensiunile mai mari sunt la fel 
de importante pentru ca regiunile să se im-
plice în cooperarea internaţională eficientă 
şi să fie eligibile pentru fondurile de dezvol-
tare ale UE.

4. Atât modelul de organizare adminis-
trativ-teritorială cu un nivel, cât şi cel cu 
două niveluri va necesita unele modificări 
în legislaţia electorală, pentru a garanta  
pierderi minime din calitatea democraţiei 
locale. Totodată, ambele modele pot să în-
corporeze cooperarea intercomunală ca tră-
sătură intrinsecă.

5. Asumarea reformei este un subiect 
politic dificil şi sensibil. De aceea guvernul 
central trebuie să dea dovadă nu numai de 
curaj şi voință politică, dar şi să aleagă tim-
pul potrivit pentru acceptarea reformei din 
partea populației.
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SUMMARY
 River tourism is an efficient alternative of the  river network valorization, even of those that 

are abandoned. The Republic of Moldova has a rich river network with a length of about 16,000 
km, of which only two rivers are navigable for a total length of 561 km. An alternative of the 
river valorization in the Republic of Moldova is imperative.

In this paper, the current state of fluvial tourism development in the Republic of Moldova 
is studied and the main tourist attractions in the riparian areas,  the tourist infrastructure and 
products of the river tourism on the territory of the Republic of Moldova are determined.

Keywords: river tourism, Republic of Moldova, river excursions, rivers, touristic patrimony.

REZUMAT
 Turismul fluvial este o alternativă eficientă de valorificare a rețelelor fluviale, chiar şi a ce-

lor abandonate. Republica Moldova are o rețea fluvială bogată cu o lungime de aproximativ 
16.000 km, dintre care numai două râuri sunt navigabile pentru o lungime totală de 561 km. O 
alternativă de valorificare a râurilor din Republica Moldova este imperativă.

În această lucrare a fost studiat stadiul actual al dezvoltării turismului fluvial în Republica 
Moldova şi au fost determinate principalele atracții turistice din zonele riverane, infrastructura 
turistică şi produsele turismului fluvial pe teritoriul Republicii Moldova.

Cuvinte-cheie: turism fluvial, Republica Moldova, excursii fluviale, râuri, patrimoniul turistic.

Introducere. Rețeaua hidrografică a Re-
publicii Moldova este reprezentată prin 3621 
de  râuri şi pâraie, cu o lungime de aproxima-
tiv 16000 km, 7 dintre care au lungimea de 
peste 100 km, iar 247 – peste 10 km. Dintre 
acestea, doar râurile Nistru şi Prut, parțial (pe 
porțiunea gura de vărsare - Ungheni), sunt 
navigabile, pe o lungime totală de 561 km, şi 
pot fi valorificate prin transportul fluvial. 

Practica europeană a demonstrat că, pe 
lângă funcția utilitară în transport şi agricul-

tură, râurile pot fi valorificate şi prin turism, 
dând rezultate economice şi ecologice foar-
te bune. Forma de turism care antrenează în 
circuitul turistic râurile, dar şi malurile aces-
tora pe o rază de 5 – 30 km este turismul flu-
vial şi cuprinde activități pe suprafața acva-
tică ca croazierele, navigația recreațională 
de proximitate (canoe, kayac, plimbări cu 
barca/catamarane  etc.), raftingul, yachtin-
gul şi excursiile fluviale,  activități pe maluri-
le râurilor ca drumețiile, ciclismul, pescuitul, 
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vizitele la obiectivele turistice riverane  etc.
Prezenta lucrare are ca scop studierea 

stării actuale a turismului fluvial în Republi-
ca Moldova.

Cercetarea  dată se bazează pe date-
le statistice puse la dispoziție de Biroul 
Național de Statistică (BNS), portalurile web 
ale Agenției Turismului şi agenției de turism 
,,Star-tur” şi portalul de informare turistică  
Vadul lui Vodă.

Piață turismului fluvial în Moldova. 
Oferta turistică fluvială. Oferta pentru turis-
mul fluvial din Moldova constă în potențialul 
turistic din domeniul fluvial, infrastructura 
turistică şi baza tehnico-materială. 

1) Patrimoniul turistic în domeniul fluvi-
al al Republicii Moldova. Având în vedere 
caracteristicile geografice ale arealului, în 
Moldova navigația de agrement se poate 
practica doar pe două râuri - Nistru şi Prut, 
precum şi pe tronsonul scurt al Dunării. 
Celelalte rețele fluviale moldoveneşti pot 
întreține activități nautice de proximitate şi 
activități turistice în zonele riverane.

Republica Moldova dispune de un bo-
gat potențial turistic natural  în domeniul 
fluvial, cele mai importante obiective fi-
ind: rezervațiile peisagistice din Regiunea 
Nistrului de Mijloc (Rezervația peisagistică 
Holoşnița, Rezervația peisagistică Cosăuți, 
Rezervația peisagistică Climăuții de Jos, 
Rezervația peisagistică Poiana-Curatura, 
Rezervația peisagistică Dobruşa, Rezervația 
peisagistică Saharna, Rezervația peisagisti-
că Țâpova şi Rezervația peisagistică Pohre-
beni, pe malul drept, şi rezervațiile peisagis-
tice „Valea Adâncă”, „Bugornea” şi „Glubokaia 
Dolina”, pe malul stâng), Rezervația „Suta 
de Movile” , Rezervația ştiințifică ,,Pădu-
rea Domnească”, Rezervația ştiințifică din 
Regiunea Codrilor Bîcului este ,,Plaiul Fa-
gului”, Rezervația ştiințifică Prutul de Jos, 
Rezervația Complexului geologic şi pale-
ontologic din bazinul râului Lopatnic, Valea 
râului Ciuhur etc.

Patrimoniul turistic antropic al Republicii 

Moldova în domeniul fluvial este reprezen-
tat de: centrele urbane riverane (Chişinău 
traversat de râul Bîc, oraşele Soroca, Rîbnița, 
Camenca, Dubăsari, Tiraspol şi Tighina de 
pe malurile Nistrului şi Leova, Ungheni pe 
malurile Prutului etc.); edificiile şi siturile  
istorice: Cetatea Sorocii, Cetatea 3 Cruci de 
la Rudi, Cetatea Tighina, situl istoric Orheiul 
Vechi care se află în proces de nominaliza-
re pentru a fi înscris în Lista Patrimoniului 
Mondial al UNESCO (UNESCO, 2017) etc.; 
edificii religioase: Mănăstirea Saharna, Mă-
năstirea Japca, Mănăstirea Țâpova, Mănăs-
tirea Rudi (toate situate pe malurile Nistru-
lui);   Muzeul Casa Bunicii de la Cuhniceşti, 
Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Mu-
zeul Național de Etnografie şi Istorie Natu-
rală şi alte muzee din Chişinău, Muzeul de 
Meşteşuguri Populare din s. Ivancea, raionul 
Orhei, etc.

2) Infrastructura turistică şi baza tehnico-
materială a turismului fluvial din Republica 
Moldova. Din infrastructura şi baza tehni-
co-materială/echipamentul specifică turis-
mului fluvial, Republica Moldova dispune 
de următoarele unități: 561 km de căi navi-
gabile, 5 porturi şi 2 nave pasageri, potrivit 
BNS.

În ceea ce priveşte infrastructura turis-
tică pe malurile râurilor, nu există date pri-
vind existența pistelor ciclabile sau drumu-
rilor de halaj care însoțesc cursurile de apă. 
Din observările din teren realizate de autor, 
cunoaştem despre existența drumurilor de 
halaj în satele Vărăncău, Zăluceni şi Sănătă-
uca din raionul Floreşti, de pe malul drept al 
Nistrului, pe malurile Răutului în localitățile 
Bobuleşti, raionul Floreşti, or. Floreşti, s. 
Răuțel, raionul Făleşti. Drumurile de ha-
laj din aceste zone sunt în stare precară, 
neîntreținute, iar pe alocuri sunt părăginite 
şi neutilizabile.

Infrastructura de cazare. În Republica 
Moldova, ca şi în țările-membre ale UE, de 
altfel, nu se ține o evidență a infrastructurii 
de cazare în raza de 30 de km de la axele flu-
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viale care reprezintă domeniul turismului flu-
vial. Cu toate acestea, am analizat capacitatea 
de cazare în raioanele riverane principalelor 
artere fluviale din țară, Nistru şi Prut.

În bazinul hidrografic al Nistrului, în 2017, 
infrastructura de cazare are o capacitate 
de 15204 locuri, majoritatea în municipiul 
Chişinău (73%), unde este inclusă şi locali-
tatea Vadul lui Vodă, stațiune fluvială satelit. 
Capacitatea de cazare în bazinul hidrografic 
al Nistrului este în scădere în ultimii ani cu 
excepția raioanelor Căuşeni şi Anenii Noi. 
Nu există o evidență statistică a unităților 
de structuri de cazare în arealul studiat, dar 
analiza capacității de cazare arată că cele 
mai multe unități au 2 – 4 locuri/cameră. În 
raioanele Donduşeni, Ocnița, Floreşti, Rezina 
şi Căuşeni, numărul mediu de locuri per ca-
meră este de 5 – 12, ceea ce indică prezența 
structurilor de cazare nehoteliere (tabere 
pentru copii, case de vacanță, sanatorii, cam-
pinguri etc.).

În bazinul hidrografic al Prutului infrastruc-
tura de cazare are o capacitate de 3913 de 
camere distribuită 25% şi, respectiv, 26%, în 
raioanele Ungheni şi Cahul, 10% şi, respectiv, 
11%, în raioanele Glodeni şi Edineț, celelalte 
raioane deținând cote între 4 şi 7%. Unitățile 
de structuri de cazare din bazinul Prutului au 
între 2 şi 4 camere, ceea ce indică prezența 
unităților hoteliere, cu excepția raioanelor 
Leova şi Rîşcani, al căror număr mediu de ca-
mere per unitate este de 6,4 şi, respectiv, 5,9, 
indicând existența predominantă a unităților 
nehotelire ca tabere pentru copii, pensiuni 
sau sanatorii etc.

3) Manifestarea turismului fluvial în Repu-
blica Moldova. Navigația fluvială de agrement 
este constrânsă de faptul că arterele  principa-
le ale țării marchează frontiera între Republica 
Moldova, Ucraina şi România. 

Turismul fluvial în Republica Moldova rezi-
dă pe o gamă restrânsă de activități turistice. 
Printre acestea se numără călătoriile de pro-
ximitate pe cursul râului Nistrului din vecină-
tatea staţiunilor turistice din localitatea Vadul 
lui Vodă. Cele mai semnificative sunt însă  
activitățile turistice practicate pe malurile 
cursurilor de apă. Printre astfel de activități se 
numără plimbările şi şederile în aer liber, pes-
cuitul – activitate cu caracter sezonier, înotul şi 
plaja. În cea mai mare măsură aceste activități 
se manifestă în mod neorganizat, fără a dis-
pune de infrastructură adecvată, aducând un 
impact negativ mediului înconjurător.

Compania Phoenix a organizat 6 croazi-
ere pe Dunăre, unde este inclus ca Port de 
staționare şi portul Giurgiuleşti, iar, pentru 
2018, are programate 8 croaziere cu staționare 
în țara noastră (Riverscanner, 2018 ).

4) Produse turistice fluviale. Printre 
activitățile turistice recente organizate în do-
meniul fluvial sunt excursiile fluviale de scurt 
timp oferite  de compania turistică Star Tur din 
Chişinău:

- excursii fluviale pe Nistru, punct de por-
nire Vadul lui Vodă. În Vadul lui Vodă operea-
ză nava de excursii fluviale ,,Legenda”. Nava 
fluvială are o capacitate de 300 de locuri, dar 
oferă şi posibilitatea de înnoptare în cele două 
cabine cu canapele rabatabile. Nava poate fi 
contractată şi pentru evenimente;

Tabelul 3. Tarife per cabină/noapte, în 2018.

,,Legenda” - Opțiuni de cazare În timpul săptămânii În weekend-uri
Cabină dublă 250 lei 250 lei

Mâncare, 3 mese pe zi 150 lei 150 lei
Navigație de-a lungul Nistrului 

(max. 300  persoane)
4500 lei / ora 4500 lei / ora

Sursa. Agenția  turistică „Star-tur”.
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- excursie fluvială pe Nistru, Rezina – Sa-
harna – Țâpova. Pe durata de o zi (durata ex-
cursiei este de 4 – 6 ore), se oferă vizitarea 
obiectivelor turistice: în Țâpova, Mănăstirea 
„Adormirea Maicii Domnului”, Mănăstirea 
rupestră „Adormirea Maicii Domnului” şi în 
Saharna, Talpa Maicii Domnului, Mănăstirea 
Sf. Treime, Cimitirul din Saharna, Cascadele 
„Saharna”, Mănăstirea Rupestră ,,Buna Ves-
tire”, Izvorul cu apă sfântă, la bordul navei 
,,Moscova”. Tariful excursiei fluviale variază 
între 280 şi 340 lei şi include transportul 
tur-retur cu autocarul la punctul de pornire 
(Agenția  turistică „Star-tur”, 2018).

Cererea pentru turismul fluvial în Re-
publica Moldova. Nu există o evidență 
statistică privind turiştii în domeniul fluvial 
în Republica Moldova. 

 În ceea ce priveşte activitățile turistice 
navigabile, potrivit datelor BNS, în 2017, 
pe căile navigabile moldoveneşti au fost 
transportați 130,2 mii de pasageri, cu par-
cursul mediu de 0,29 pasageri/km, mai 
mult cu 18% față de anul 2012, de când se 
ține evidența statistică, dar mai puțin cu 
7% decât anul precedent. 

Prognozele efectuate prin metoda 

probabilității maxime arătă  o stagnare şi 
chiar o scădere a numărului de pasageri flu-
viali. Cele două trasee oferite de operatorii 
de excursii fluviale sunt insuficiente pentru 
menținerea filierei. Este imperioasă o rejuve-
nare a produsului prin dezvoltarea  şi promo-
varea de noi destinații şi îmbunătățirea prin 
inovații şi servicii suplimentare a produselor 
existente.

Concluzii. În Republica Moldova, turis-
mul fluvial este o formă de turism ocaziona-
lă, potențialul turistic fluvial fiind puțin valo-
rificat. Se manifestă prin activitățile turistice 
nautice, excursiile fluviale şi navigația de pro-
ximitate şi prin activitățile turistice pe maluri-
le râurilor, printre care se numără plimbările 
şi şederile în aer liber, pescuitul de agrement, 
înotul şi plaja. 

Turismul fluvial în Republica Moldova 
este la o etapă incipientă de dezvoltare ca-
racterizându-se prin neorganizare cu infra-
structura slab dezvoltată.

Fără o rejuvenare a produsului turistic 
fluvial, numărul turiştilor în excursiile fluvi-
ale, principala activitate a filierei, va intra în 
declin.

Figura 1. Prognozele evoluției numărului de pasageri transportați pe navele de excursii 
fluviale în Republica Moldova 2018 – 2022 (mii pasageri).

Sursa. Realizată de autor.
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Vodă. În: http://www.vv.md/ro/baze-de-odihna/nova-de-pasageri-legenda.html
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6. UNESCO. Tentative Lists. În: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5238/
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A V I Z
Continuă abonarea la ziarul „Funcţionarul Public” şi la revista metodico-

ştiinţifică „Administrarea Publică” pentru anul 2020, editate de Academia 
de Administrare Publică.

Revista
„Administrarea Publică”

apare trimestrial.
Costul unui abonament:

3 luni - 42 lei;
6 luni - 84 lei;
1 an - 168 lei.

Indice poştal - 76957.

Ziarul
„Funcţionarul Public”

apare de 2 ori pe lună.
Costul unui abonament:

3 luni - 39 lei;
6 luni - 78 lei;
1 an - 156 lei.

Indice poştal - 67919.
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