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SERVICIUL PUBLIC – O SFERĂ IMPORTANTĂ DE 
FORMARE  A PROFESIONIȘTILOR

THE PUBLIC SERVICE – AN IMPORTANT SPHERE FOR 
THE TRAINING OF SPECILALISTS

CZU: 35.08+35.088.6 (478)

 Andrian CANDU,
Președintele Parlamentului Republicii Moldova 

SUMMARY
The author of the present paper meditates on the 

many aspects of the public service, the ways and the 
possibilities of making this field more efficient, and es-
pecially on the training and involvement of young pe-
ople in the public sector, in the central and local public 
administration.

The given investigation represents a concrete analysis 
and includes convincing arguments about the situation 
not only in the country, but also in the national parlia-
ments of some European countries.

Keywords: public service, public sector, private sec-
tor, public administration, civil servant, public adminis-

tration reform, performance evaluation, de-politicization of public administration, insti-
tutional policies, internship programs.

REZUMAT
Autorul acestei lucrări meditează asupra multiplelor aspecte ale serviciului public, a 

căilor şi posibilităților  de eficientizare a acestui domeniu şi,  în special, asupra pregătirii 
şi antrenării tinerilor în sectorul public, în administrația publică centrală şi locală.

Investigația respectivă vine cu o analiză concretă, cu argumente concludente privind 
situația existentă nu numai în Republica Moldova, dar şi în parlamentele naționale ale 
unor țări din Europa.

Cuvinte-cheie: serviciu public, sector public, sector privat, administrație publică, 
funcționar public, reforma administrației publice, evaluarea performanțelor, depolitiza-
rea administrației publice, politici instituționale, programe de stagii.
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Introducere. Orice oportunitate pe 
care viața ne-o scoate în față trebuie va-
lorificată şi niciodată să nu încetăm să 
învățăm. Cred că este nu doar concluzia 
mea, ci şi a multora dintre D-voastră, cei 
care citiți aceste rânduri. 

Oricare tânăr are, astăzi, mai multe 
oportunități decât mine şi poate ca la 42 
de ani să aibă o experiență mult mai boga-
tă decât am eu la această vârstă. 

O experiență în domeniul public poa-
te fi mereu un început de bun augur, care 
se poate transforma chiar într-o carieră de 
succes, dacă alegem să rămânem în sis-
tem şi să schimbăm ceea ce credem că nu 
funcționează şi încetineşte progresul, dez-
voltarea.

Niciodată nu am avut ca scop să dețin 
o funcție publică, iar o asemenea posibi-
litate mi se părea improbabilă, mai ales 
atunci când am plecat să-mi fac studiile 
peste hotare. Cu atât mai mult, a propos, 
nu m-am gândit vreodată că voi preda la 
Academia de Administrare Publică, unde 
poți obține cunoştințe şi o calificare valo-
roasă. Deşi o perioadă scurtă de activita-
te, a fost o experiență frumoasă, de care 
cu drag îmi aduc aminte şi pentru care le 
mulțumesc, pe această cale, foştilor mei 
colegi şi studenți.

În curând, pe 21 mai curent, Academia 
de Administrare Publică – acest prestigios 
centru național de pregătire şi dezvoltare 
profesională a funcționarilor publici – va 
marca 25 de ani de la fondare. Aş dori să 
profit de acest prilej şi să transmit profeso-
rilor, angajaților, masteranzilor, precum şi 
tuturor absolvenților Academiei cele mai 
cordiale felicitări şi sincere urări de bine, de 
sănătate şi de noi performanțe întru binele 
şi prosperarea Republicii Moldova.

Lucrurile au venit de la sine şi am accep-
tat de fiecare dată provocările vieții. Astfel, 
am lucrat în ambele domenii, public şi pri-
vat. 

Comun pentru orice funcție pe care 

o deții este responsabilitatea. Iar dacă te 
respecți pe tine însuți şi ai o dorință conti-
nuă de a excela, de a creşte profesional, vei 
face mai mult decât prevede fişa postului 
şi o vei face responsabil, vei fi implicat şi 
dornic de a trece la un alt nivel, să contri-
bui, să fii parte a ceva, a unui sistem. Odată 
cu evoluția angajatorului, fie el privat sau 
public, creşti şi tu.

Fost manager în domeniul privat, ac-
tualmente preşedinte de Parlament, ştiu 
din propria experiență cu ce se confruntă 
astăzi angajatorii, dar şi angajații. Chiar 
dacă astăzi, Parlamentul Republicii Moldo-
va stă mai bine la capitolul angajați tineri 
în comparație cu alte state, nu e suficient. 
Găsiți mai jos un studiu analitic. 

Desigur, salariul este una dintre compo-
nentele motivaționale, iar în prezent, din 
acest punct de vedere, domeniul privat 
este mai atractiv. Lucrurile se schimbă însă 
odată cu reforma administrației publice 
centrale. Nici instituția Parlamentului nu va 
rămâne aşa cum este. Secretariatul va fi re-
structurat, astfel fiind eliminată birocrația 
din sistem şi redus numărul angajaților şi, 
odată cu această măsură, vor creşte sala-
riile. Drept urmare, locurile de muncă în 
Parlament vor deveni mai atractive, dar şi 
cerințele vor fi mai mari. Astfel, în legisla-
tiv vor ajunge să lucreze oameni de cea 
mai bună calitate şi, cu siguranță, printre 
aceştia vor fi mulți tineri profesionişti, cu 
capacități şi dorință de a contribui, care 
astăzi aleg domeniul privat în detrimentul 
celui public. 

Această ,,reformă” vreau să fie una din-
tre contribuțiile mele în sistemul public. 
,,Dacă nu-ți place ceva – schimbă, fă tu mai 
bine.” E o deviză de care am ținut cont şi 
care mă ghidează. 

Lucrurile se schimbă începând cu fie-
care dintre noi, iar proverbul „după plată 
şi răsplată” trebuie uitat, dacă ne dorim o 
viață mai bună aici, acasă.

Despre aceasta ne vorbeşte studiul rea-



Administrarea publică: teorie şi practică 13Tribuna tânărului cercetătorAcademia de Administrare Publică la 25 de ani

lizat de Secția cercetare şi studii parlamen-
tare a Direcției informațional-analitice a 
Parlamentului Republicii Moldova privind 
pregătirea şi antrenarea tinerilor în secto-
rul public (administrația publică), asupra 
rezultatelor căruia ne vom referi în conti-
nuare.

I. Unele aspecte ale evoluției servi-
ciului public în Republica Moldova

Dezvoltarea unei societăţi prospere 
presupune existența unei administraţii pu-
blice capabile să presteze servicii calitati-
ve populaţiei ţării. Eficienţa administraţiei  
publice depinde, în mare măsură, de siste-
mul de management al resurselor umane 
aplicat în autoritățile publice, de nivelul de 
profesionalism al funcționarilor publici, de 
orientarea acestora spre satisfacerea nece-
sităţilor şi intereselor legitime ale cetăţeni-
lor.  

Specialiştii în domeniu divizează 
evoluția managementului funcției publice 
şi a funcționarului public pe parcursul ani-
lor de independență a Republicii Moldova 
în următoarele perioade: 

Perioada anilor 1991 – 2004. Autoritățile 
publice din Republica Moldova au ieşit 
din subordinea autorităților ex-sovieti-
ce, având posibilitatea să se manifeste 
ca organe cu putere deplină în condițiile 
unui stat independent. Schimbările din 
sfera politicului, respectiv, ale celor din 
administrația publică au condus la adopta-
rea  Constituției Republicii Moldova (29 iu-
lie 1994), care a deschis calea spre crearea 
cadrului legislativ al statului de drept, in-
clusiv în domeniul administrației publice. 
Astfel, a fost elaborată şi aprobată Legea 
serviciului public, care a intrat în vigoare la 
începutul anului 1996 şi care reglementa 
cele mai importante aspecte ale activităţii 
unui funcţionar public. Concepţia cu privi-
re la politica de personal în serviciul public  
a avut şi ea un rol destul de important pen-
tru această etapă a evoluției, fiind primul 

document de politici în domeniul serviciu-
lui public din Republica Moldova. 

Implementarea prevederilor Concepției 
menționate preconiza schimbarea ser-
viciului public în vederea îmbunătățirii 
activităţii acestuia prin: modificarea sis-
temului de recrutare şi selectare a perso-
nalului; introducerea evaluării activităţii 
funcționarilor publici; transformarea dez-
voltării profesionale într-un proces con-
tinuu şi planificat; crearea şi aplicarea sis-
temului unic informațional în autoritățile 
publice. Prin urmare, în această perioadă a 
fost pusă temelia serviciului public autoh-
ton.

Perioada anilor 2005-2008. Prevede-
rile politicii de personal, stabilite în Con-
cepţia cu privire la politica de personal în 
serviciul public, au fost dezvoltate în conti-
nuare în Strategia de reformă a administra-
ţiei publice centrale în Republica Moldova, 
în special, în componenta Managementul 
resurselor umane. Acţiunile prevăzute la 
această componentă aveau ca scop: opti-
mizarea managementului funcţiei publice 
şi al funcționarului public; îmbunătăţirea 
procedurilor existente privind manage-
mentul resurselor umane; formarea unui 
corp de funcţionari publici profesionişti; 
perfecţionarea sistemului de motivare (fi-
nanciară şi nonfinanciară) a funcționarilor 
publici.

În această perioadă au fost elaborate 
şi adoptate mai multe legi în domeniul 
sectorului public: Legea cu privire la con-
flictul de interese , Legea privind Codul de 
conduită a funcţionarului public , Legea cu 
privire la funcţia publică şi statutul func-
ţionarului public  care au o însemnătate 
deosebită în domeniul de reglementare a 
funcției publice şi a funcționarului public. 
Aceste legi au fost elaborate în baza expe-
rienţei acumulate în domeniul gestionării 
personalului din autorităţile publice şi în 
corespundere cu bunele practici ale Uniu-
nii Europene, punând temelia unui cadru 
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normativ nou de reglementare a activităţii 
funcționarilor publici, ale căror scop era să 
contribuie esenţial la europenizarea servi-
ciului public. 

Perioada anilor 2009 – până în pre-
zent. Acestei perioade îi este caracteristică 
intensificarea  procesului de  dezvoltare  
a serviciului  public  în corespundere  cu  
principiile  europene de administrare, pre-
cum previzibilitatea şi răspunderea, impar-
ţialitatea, integritatea profesională, meri-
tocraţia şi neutralitatea politică. 

Aprobarea Strategiei  privind reforma 
administrației publice pentru anii 2016-
2020  va genera noi fenomene în evoluția 
serviciului public, reflectându-se în 
îmbunătățirea cadrului normativ şi a celui 
instituțional.

Experții în domeniu caracterizează 
aceste etape de evoluție drept o trecere 
a managementului funcţiei publice şi al 
funcţionarilor publici de la un sistem auto-
ritar de gestiune (unde deciziile erau lua-
te de partid) la un management bazat pe 
performanţă (aspecte prevăzute şi imple-
mentate prin Legea privind funcţia publi-
că şi statutul funcţionarului public). Astfel, 
cadrul legal trece de la simpla reglemen-
tare a activităţii funcţionarilor la stabilirea 
cerinţelor de dezvoltare şi evaluare a per-
formanţelor funcţionarilor publici. 

Tendinţa Republicii Moldova de inte-
grare în Uniunea Europeană aduce în prim-
plan accelerarea transformărilor calitative 
în administraţia publică şi, implicit, a func-
ţiei publice, bazate pe depolitizarea struc-
turilor administraţiei publice, eliminarea 
clientelismului politic şi crearea unui corp 
de funcţionari publici profesionist, stabil şi 
imparţial. 

Profesionalizarea managementului 
funcţiei publice constă într-un proces am-
plu de atragere, selecţie şi creare în cadrul 
instituţiilor publice a unui corp de funcţio-
nari publici specializat în domeniul mana-
gementului public, care să exercite funcţiile 

managementului public, să aplice metode, 
tehnici şi abordări moderne şi să conducă 
la obţinerea în instituţiile publice a unor 
performanţe deosebite, răspunzând atât 
aşteptărilor celorlalte instituţii din cadrul 
sistemului administrativ cât şi cetăţenilor.

Astfel, în contextul reformării şi mo-
dernizării administrației publice din Re-
publica Moldova, una dintre prioritățile 
guvernării trebuie să fie atragerea tinerilor 
specialişti în cadrul autorităților publice 
care vor putea oferi instituției servicii de 
calitate. Prin urmare, implementarea unor 
politici instituționale şi stimulente pentru 
a susține tinerii să urmeze o carieră profe-
sională în serviciul public este un deziderat 
al secolului al XXI-lea.

II. Atragerea tinerilor în administrația 
publică. Cazul Parlamentului Republicii 
Moldova

Conform datelor Biroului Național de Sta-
tistică, numărul funcționarilor publici pen-
tru anul 2017 a constituit circa 33 de mii de 
funcționari publici, cu vârsta medie de 40,4 
ani (în APC - 38,8 ani şi în APL - 41,9 ani).   

În pofida faptului că în ultimii ani sistemul 
managementului funcției publice şi al func-
ţionarului public s-a modernizat, iar salariul 
pentru unele categorii de funcţionari publici 
s-a majorat semnificativ, cariera în serviciul 
public rămâne în continuare neatractivă 
pentru tinerii absolvenți din Republica Mol-
dova. Astfel, asigurarea administraţiei pu-
blice cu personal profesionist, bine motivat, 
responsabil şi cu funcţii stabile este în conti-
nuare o problemă. În acest context, este de 
datoria statului şi a instituțiilor responsabile 
să gândească politici şi strategii de integra-
re a tinerilor pe piața muncii şi încurajarea 
acestora de a alege domeniul public drept 
spațiu de dezvoltare profesională şi avansare 
în carieră. În acelaşi timp este important de 
a consolida imaginea funcției publice prin 
modernizarea serviciului public şi creşterea 
prestigiului acesteia pentru tineri. 
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Tinerii din țara noastră se confruntă 
cu multiple bariere în procesul de afirma-
re profesională la nivelul administrației 
publice, printre acestea fiind insuficiente 
cunoştințe specifice domeniului şi lipsa de 
experiență (criterii de selecție la concursu-
rile de angajare în sectorul public) . În re-
medierea  acestor probleme este necesa-
ră şi inevitabilă intervenția statului. Şi aici 
sunt posibile câteva soluții:

1) Implicarea instituțiilor de învățământ 
prin ajustarea curriculei universitare la 
cerințele pieței, perfecționarea calității 
studiilor şi instituirea facultăților de pro-
fil (administrație publică)  în mai multe 
instituții de învățământ superior. Slaba 
pregătire a tinerilor specialişti în dome-
niul serviciului public este generată de 
lipsa facultăților de ştiințe administrative 
la universitățile din țară. Argumentarea 
necesității formării unei rețele de facultăți 
de ştiințe administrative rezidă în fap-
tul că, la momentul actual, doar la câteva 
există specialitatea administrație publică 
în cadrul facultăților de drept, de econo-
mie sau de ştiințe politice (USM, ASEM, 
Universitatea de stat ,,Alecu Russo” din 
Bălți,  Universitatea de stat ,,B.P. Haşdeu” 
din Cahul). Specialiştii în domeniu consi-
deră că acestea sunt insuficiente pentru a 
pregăti şi instrui un corp de funcționari pu-
blici pentru autoritățile publice centrale şi 
locale. Academia de Administrare Publică 
are doar ciclul II (masterat) şi ciclul III (doc-
torat), precum şi cursuri de perfecționare 
de scurtă  durată. Nu mai puțin important 
în acest aspect ar fi elaborarea proiecte-
lor sau politicilor de stat care ar stimula şi 
susține absolvenții cu studii în străinătate 
să revină acasă, oferindu-le oportunități de 
dezvoltare profesională în domeniul pu-
blic sau privat.

2) O altă opțiune posibilă întru depăşirea 
acestor bariere ar fi implementarea diferi-
telor proiecte şi programe de stagii desti-
nate studenților în ultimii ani de licență, 

masteranzilor şi doctoranzilor în dome-
nii aferente activității instituțiilor, tineri 
specialişti din mediul academic şi ştiinţi-
fic, reprezentanţilor societăţii civile întru 
aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi în 
vederea formării competenţelor şi dezvol-
tării abilităților practice printr-o implicare 
directă în activitatea autorităților publice. 
Această practică este bine cunoscută la 
nivelul instituțiilor europene şi parlamen-
telor naționale. De exemplu, în Franța, 
Marea Britanie, Belgia, Suedia, Germania, 
Elveția, Cehia sunt implementate aseme-
nea programe de stagii care oferă un du-
blu avantaj, atât pentru tineri cât şi pen-
tru instituție: pentru tineri/stagiari de a-şi 
dezvolta abilitățile profesionale şi de a da 
pondere CV-ului personal pentru ulteri-
oara angajare; iar instituțiile pot beneficia 
de entuziasmul şi inovația stagiarilor, de 
resursă intelectuală nerambursabilă şi ca 
o metodă de selectare a viitorilor angajați. 
Programele de stagii şi stagiile de practi-
că desfăşurate în entitățile publice vin în 
completarea pregătirii academice a tine-
rilor cu potențial, generând oportunitatea 
formării specialiştilor calificați. 

Un Program similar a fost instituit în 
anul 2013 în cadrul Parlamentului Repu-
blicii Moldova, denumit Program de stagii 
în Parlamentul Republicii Moldova. Scopul 
principal al Programului este consolida-
rea cunoştinţelor teoretice şi dezvoltarea 
abilităților practice necesare stagiarilor 
pentru realizarea eficientă a obiectivelor 
ce ţin de activitatea profesională în cadrul 
Parlamentului. De asemenea, acest pro-
gram ar putea oferi stagiarului care obține 
rezultate deosebite oportunitatea de a ac-
tiva în cadrul Secretariatului poststagiu. 
Astfel, implementarea acestui Program 
poate fi considerat drept un instrument de 
recrutare şi atragere a tinerilor specialişti în 
sectorul public. 

Nota bene. În baza datelor prezentate 
de Direcția Resurse Umane,  pe parcursul 
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anilor 2014-2017, au fost depuse 78 de do-
sare pentru aplicare la Programul de stagii 
în Parlamentul Republicii Moldova. Din 
totalul dosarelor, doar 42 de candidați au 
primit Certificate de realizare a stagiului în 
Parlamentul Republicii Moldova, ceea ce 
constituie 62,7% din totalul candidaturilor, 
pe parcursul ultimilor 4 ani. În acelaşi timp, 
menționăm că în anul 2015, din totalul ce-
lor 32 de dosare depuse, au fost admise 
doar 16 dosare, dintre care doar 7 candi-
daturi au finalizat stagiul. Drept rezultat, 
putem conchide că nivelul de pregătire 
în domeniu a studenților nu corespunde 
cerințelor şi criteriilor de selecție pentru 
un stagiu în cadrul  Parlamentului. În acest 
context, o soluție ar fi ajustarea curriculei 
universitare la cerințele pieței, despre care 
am menționat anterior. 

De asemenea, pentru a evidenția poli-
tica de personal în cadrul Secretariatului 
Parlamentului la compartimentul angaja-
rea tinerilor în administrația publică, potri-
vit datelor Direcției Resurse Umane (DRU) 

privind angajații Secretariatului Parlamen-
tului RM, rezultă următoarele: la data de 
01.01.2018, angajații instituției numără 
462 de persoane. Din numărul celor 462 de 
angajați, 12 sunt cu vârsta de până la 25 de 
ani, dintre care 6 persoane sunt angajate în 
cabinetul persoanei ce exercită funcție de 
demnitate publică, 3 ocupă funcție publică 
de execuție şi 3 sunt din categoria perso-
nalului de deservire tehnică. 

Pentru categoria de vârstă 25-35 de ani, 
în cadrul Secretariatului PRM se numără 128 
de angajați, 63 sunt din cadrul cabinetelor 
persoanelor cu funcție de demnitate publi-
că; 4 - funcție publică de conducere; 58 de 
angajați au funcție de execuție şi 3 persoane 
sunt pe post de deservire tehnică ce asigură 
funcționarea autorității publice. Cel mai tâ-
năr funcționar public are vârsta de 22 de ani.

În Parlamentul estonian, de exemplu, 
din numărul total de 246 de angajați, doar 
30% (adică 73 de angajați) au vârsta cu-
prinsă între 18-35 de ani. În Sejmul Polo-
niei, din 1.260 de angajați, 9 funcționari 

Figura 1. Dosare depuse versus dosare admise pentru realizarea unui stagiu în 
Parlamentul Republicii Moldova.
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publici au vârsta de până la 25 de ani, 201 
funcționari publici au vârsta cuprinsă între 
25-35 de ani. Senatul Poloniei este consti-
tuit din 346 de angajați, dintre care 64 au 
până la 35 de ani, aceasta însemnând că 
18% dintre funcționarii publici sunt tineri. 
În Bulgaria, staff-ul Secretariatului numără 
551 de angajați, 15% dintre care sunt tineri. 
În Cehia, în cadrul Cancelariei/Secretariatu-
lui activează 357 de angajați, doar 45 sunt 
cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani. În 
Parlamentul georgian, 60% din funcționarii 
publici sunt tineri. Adică, din numărul total 
de 700 de angajați, 404 sunt persoane cu 
vârsta cuprinsă între 25 – 35 de ani. 

În cazul Sloveniei, având un sistem bica-
meral, în Consiliul Național activează 27 de 
angajați dintre care doar 3 (11%) sunt sub 
vârsta de 35 de ani. În Adunarea Națională 
activează 352 de angajați, 60 dintre care 
(17%) sunt persoane cu vârsta cuprinsă în-
tre 18 - 35 de ani. Astfel, în urma analizei da-
telor prezentate de parlamentele naționale, 
putem constata că dintre țările supuse cer-
cetării noastre, Parlamentul Republicii Mol-
dova se află printre parlamentele naționale 
care susțin şi promovează angajarea tineri-
lor în serviciul public, fapt demonstrat prin 
numărul procentual de tineri de 30,30%  din 
numărul total de angajați.

Figura 2. Distribuția angajaților pe categorii de vârstă. Secretariatul Parlamentu-
lui Republicii Moldova. 

Figura 3. Angajații Secretariatelor parlamentelor naționale, cu vârsta cuprinsă în-
tre 18 şi 35 de ani, în mărime procentuală din totalul personalului.

 Distribuția angajaților pe categorii de vârstă, 
Secretariatul Parlamentului RM 

 2% - până la 25 ani 

28% - între 25 şi 35 ani 

70% - 35 ani < 

 Angajații Secretariatului parlamentelor naționale, cu vârsta 
între 18 şi 35 de ani, în mărime procentuală din totalul 

personalului 
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În acelaşi timp, pe lângă programele de 
atragere a tinerilor specialişti în serviciul 
public, este la fel de importantă şi elabora-
rea tehnicilor de motivare pentru a reține 
tinerii specialişti şi personalul înalt calificat 
în cadrul instituției. Altfel spus, motivația 
este cheia succesului atunci când vorbim 
despre angajarea tinerilor în câmpul mun-
cii şi, în mod special, în sectorul public. 

În instituțiile publice se aplică diferite 
strategii şi tehnici de motivare pentru atra-
gerea funcționarilor publici profesionişti şi 
menținerea acestora. De exemplu, sistemul 
de salarizare, inclusiv nivelul de salarizare 
sau alte beneficii băneşti, au un rol foarte 
important. Studiile efectuate în domeniu 
demonstrează că transparența sistemului 
de salarizare şi aplicarea principiului „pla-
tă egală pentru muncă egală” sunt cruciale 
pentru asigurarea unui climat motivațional 
pozitiv la locul de muncă.  Retenția şi 
motivarea angajaților tineri, lipsiți de 
experiență, reprezintă o provocare pentru 
orice instituție. O modalitate de motivare, 
pe lângă salariile şi bonusurile prevăzu-
te de legislație, ar fi acordarea facilităților 
la angajarea tinerilor  specialişti, cum ar 
fi beneficii la obținerea creditelor pentru 
achiziționarea unei locuințe (de ex., Prima 
Casă), bonusuri pentru alimentație (de ex., 
tichetele de masă) etc.

O altă tehnică de motivare este şi cea a 
recunoaşterii meritelor care poate fi apli-
cată la nivel de instituție, subdiviziune 
sau angajat. Pentru reuşite deosebite în 
domeniul de activitate, funcționarul pu-
blic poate fi nominalizat pentru acordarea 
distincțiilor instituționale. Un factor im-
portant pentru motivarea funcționarilor 
publici îl reprezintă spiritul de apartenență 
față de instituție. 

În cadrul serviciului public pot fi apli-
cate atât strategii şi tehnici de motivare 
financiară cât şi de motivare nonfinanci-
ară. Precum am menționat anterior, mo-
tivarea financiară a funcționarilor publici 

este reglementată prin Legea cu privire la 
salarizarea în sectorul bugetar, inclusiv a 
funcționarilor publici, şi Legea cu privire 
la funcția publică şi statutul funcționarului 
public. Un sistem de salarizare care satisfa-
ce necesitățile funcționarului public este 
absolut necesar înainte de a implementa 
un sistem de motivare nonfinanciară. An-
gajatul are nevoie de confort psihologic la 
locul de muncă, care este oferit de un sa-
lariu care acoperă, cel puțin, necesitățile 
de bază. Doar după implementarea unui 
sistem echitabil de salarizare, metodele 
şi tehnicile de motivare nonfinanciară vor 
avea efectul scontat.

În acelaşi timp, aplicarea doar a stimulen-
telor financiare nu sunt suficiente pentru a 
menține nivelul de motivație a funcționarilor 
publici. Acest lucru demonstrează nu doar 
teoriile în domeniu, dar şi studiile practice 
efectuate. Funcționarii au nevoie de apreci-
ere, recunoaştere a muncii, oportunități de 
promovare şi instruire, acestea fiind stimu-
lentele nonfinanciare aplicate, în mare parte, 
de către manageri. La momentul de față, în 
cadrul Secretariatului Parlamentului Repu-
blicii Moldova, drept stimulent nonfinanciar 
poate fi considerată acordarea diplomelor 
pentru activitatea prodigioasă desfăşurată în 
cadrul serviciului public.  

Pentru a stopa fluctuația de cadre şi 
a reține tinerii specialişti/funcționari pu-
blici calificați, este necesară instituirea unui 
sistem integru şi eficient de motivare a 
funcționarilor publici, prin elaborarea, pro-
movarea şi realizarea Programului anual de 
motivare nonfinanciară a funcționarilor pu-
blici (în acest aspect pot fi preluate bunele 
practici ale parlamentelor naționale ca, de 
exemplu: decontarea abonamentelor la sala 
de sport; instituirea camerei copiilor (Crèche) 
care ar contribui la asigurarea echilibrului 
dintre viața profesională – viața personală 
pentru tineri şi nu numai; plata unor asigu-
rări de viață, acordarea titlului de „angajat al 
lunii”). 
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III. Domeniul public vs domeniul pri-
vat – dilema tinerilor absolvenți

Din toate timpurile sectorul public este 
într-o permanentă competiție cu secto-
rul privat. Acesta din urmă fiind mult mai 
atractiv din punctul de vedere al salariilor. 
Conform ultimelor date, există un decalaj 
mare dintre nivelul de salarizare minim al 
angajaților din sectorul bugetar şi salariile 
minime garantate angajaților din sectorul 
real al economiei naționale. În 2017, aceas-
tă diferență constituie 50%. La modul prac-
tic, în sectorul real, regăsim posturi teh-
nice (necalificate) mai bine plătite decât 
funcțiile publice ocupate de un specialist 
din administrația publică. 

Totodată, majoritatea angajaților în sec-
torul real se bucură de un nivel suficient de 
bun de acces la beneficiile şi drepturile so-
ciale: lucrătorii salariați au acces la pensie şi 
asigurare de bătrânețe, asigurare medicală 
şi contribuții la securitate socială, au acces 
la concediu anual de odihnă şi concediu 
medical şi au acces la plăți compensatorii 
la concediere sau încetarea contractului de 
muncă şi facilități de îngrijire a copilului. 
De asemenea, mediul de afaceri, în speci-
al companiile cu capital străin în Moldova, 
asigură instruirea personalului din surse-
le proprii, cazarea şi alimentaţia tinerilor 
specialişti, uneori le asigură şi o susţinere 
financiară (burse, salarii pentru munca efec-
tuată), oferind o formare profesională avan-
sată şi garantând angajarea celor mai buni 
la finalizarea studiilor.  

Cu toate acestea, cariera în serviciul 
public îşi are avantajele sale. Printre ele se 
numără  stabilitatea, continuitatea şi posi-
bilitatea avansării, principiile de bază ale 

organizării şi dezvoltării carierei în funcţia 
publică. 

Funcţionarul public are posibilitatea de 
a-şi perfecţiona pregătirea profesională şi 
de a urma cursuri organizate în acest scop 
atât în țară cât şi în afara hotarelor sale (cu 
păstrarea salariului de funcție pe perioada 
studiilor); este încadrat în funcţia cores-
punzătoare specializării sale, competenţei 
profesionale, experienţei şi aptitudinilor 
personale (excepție fiind cazurile când are 
loc interferența politicului). Funcţionarul 
public se bucură de stabilitate, de egalitate 
de şanse  la numirea şi promovarea în func-
ţie, beneficiază de un tratament corect la 
locul de muncă. De asemenea, funcţionarii 
publici au dreptul, în condiţiile legii, la con-
cediu de odihnă, la concedii medicale şi la 
alt tip de concedii, pe lângă indemnizaţia 
de concediu, mai au dreptul şi la o primă 
anuală  egală cu 10% din salariul anual to-
tal, care se impozitează separat etc. 

Inamovibilitatea este şi ea o garanție pe 
care legea o acordă funcționarului său, că 
nu va fi suspendat sau revocat decât pen-
tru cauze disciplinare. 

Un alt aspect, la fel de important din 
spectrul beneficiilor acestui domeniu, este 
şi prestigiul pe care îl oferă instituția. Func-
ţionarul public fiind considerat reprezen-
tantul statului care se află pe prima linie în 
procesul de interacţiune cu cetăţenii ţării.

Astfel, pe lângă toate avantajele servi-
ciului public menționate mai sus, anume 
dorința de a servi bunăstării şi progresului 
țării trebuie să fie elementul fundamental 
în alegerea carierei profesionale în dome-
niul public a tinerilor specialişti.  
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SUMMARY
The article analyzes the role of administration in the Republic of Moldova in the regulation of 

migratory processes. As one of the major subjects of migration policy are the central and local public 
administrative authorities, their work is investigated in the field of regulation and management of 
migration processes.

It examines the normative-legislative and institutional basis of migration management and ar-
gues that the realization of the migration policy is the prerogative of the central public administra-
tion authorities in the field of migration in collaboration with other state and non-state structures.

As a result of the analysis of documents and materials in the field, it is noticed that in the recent 
years, as a result of the social-economic transformations, the public administration reform, the issue 
of migration was included in the foreground on the national agenda. At the same time, governance 
needs to provide a clear perspective of country development, management of migration policies 
and processes to ensure citizens’ well-being.

Keywords: public administration, migration, migration processes, national migration strate-
gies, remittances, reintegration of migrants, the return of migrants.

REZUMAT
În acest articol este analizat rolul administrației publice din Republica Moldova în reglementa-

rea proceselor migraționale. Întrucât unul dintre subiecții importanți ai politicii migraționale sunt 
autoritățile administrației publice centrale şi locale, este cercetată activitatea acestora în domeniul 
reglementării şi gestionării proceselor migraționale.

Este examinată baza normativ-legislativă şi instituțională de gestionare a migrației şi este argu-
mentat faptul că realizarea politicii migraționale este prerogativa autorității administrației publice 
centrale în domeniul migrației în colaborare cu alte structuri de stat şi nestatale. 

În rezultatul analizei documentelor şi materialelor în domeniu autorul a  constatat că în ulti-
mii ani, în rezultatul transformărilor social-economice, a reformei administrației publice, problema 
migrației a fost inclusă pe prim-plan în agenda națională. Totodată, guvernarea trebuie să ofere o 
perspectivă clară de dezvoltare a țării, a politicilor şi proceselor migraționale pentru a asigura bu-
năstarea cetățenilor.

Cuvinte-cheie: administrație publică, migrație, procese migraționale, strategie națională în do-
meniul migrației, remitențe, reintegrarea migranților.
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 Una dintre cele mai semnificative tră-
sături ale timpului, cu implicaţii adânci în 
procesul de transformare a vieţii social-eco-
nomice, rezidă în amploarea care caracteri-
zează în prezent contactele dintre oameni, 
dintre popoare şi culturi, dezvoltarea coo-
perării internaţionale, sporirea mobilităţii 
oamenilor, fapt ce determină neapărat ne-
cesitatea unei cercetări a proceselor migra-
ţionale.

Odată cu intensificarea fluxului de mi-
granţi a crescut şi îngrijorarea majorităţii 
statelor în legătură cu problemele create de 
aceste procese. Organizaţia Internaţională 
a Muncii confirmă că în prezent nu este cu-
noscută suficient amploarea acestui feno-
men şi nu există date statistice sigure care 
ar reflecta proporţiile migraţiei în lume şi ar 
permite evaluarea sa corectă pentru elabo-
rarea unor politici adecvate.

În acest context, menționăm că majo-
ritatea statelor lumii sunt antrenate în flu-
xurile migraționale, fie în calitate de țări 
de origine, fie de tranzit sau de destinație, 
iar, uneori, includ toate pozițiile. În pre-
zent migrația s-a transformat într-un fe-
nomen global, alcătuind 244 milioane de 
migranți, ceea ce constituie 3,3% migranți 
internaționali din populația mondială [1]. 
Astăzi, în migrația de muncă este inclus fi-
ecare al treilea cetățean apt de muncă [2, p. 
27]. În conformitate cu statisticile ONU, Asia 
are cei mai mulți migranți – 49 de milioane, 
fiind urmată de Africa cu 16 milioane, Ame-
rica Latină şi regiunea Caraibelor cu 6 mili-
oane. De menționat că progresul tehnico-
ştiințific în domeniul industriei transportu-
rilor şi al telecomunicațiilor a facilitat mobi-
litatea spațială şi comunicarea la distanță.

Indiferent de forme şi cauze, feno-
menul migrației din țară în ultimii ani re-
prezintă un impact enorm asupra dez-
voltării umane. Tendințele migraționale 
influențează dezvoltarea social-economi-
că, securitatea umană şi demografică a 
statelor lumii. Migrația forței de muncă a 

Republicii Moldova influențează semnifi-
cativ funcționalitatea economiei naționale. 
Menținerea intensității migrației în Republi-
ca Moldova este determinată de o serie de 
factori ca: 

– transformările sociale, economice şi 
politice profunde din țară;

– căutarea unor oportunități sociale şi 
economice mai bune;

– relațiile sociale, internaționalizarea că-
sătoriilor, culturilor;

– declinul demografic, gradul redus de 
urbanizare şi completarea inegală a pieței 
de muncă;

– factorii etnici, culturali, religioşi, ecolo-
gici etc.

Migrația din Republica Moldova a avut 
în ultimele două decenii o evoluție extinsă 
determinată de multiple cauze. Majoritatea 
studiilor constată faptul că peste 70% din 
cauzele ce determină migrația rămân a fi de 
natură economică, urmate de îmbunătățirea 
statutului profesional sau social, însă deter-
minanta fundamentală rămâne a fi sărăcia 
[3, p.162].

Migrația se transformă într-o constantă 
a procesului politic, socioeconomic şi cul-
tural, devine una dintre cauzele majore ale 
modificării societății în general. Tocmai din 
aceste motive, atât procesele migraționale 
cât şi consecințele acestora reprezintă un 
factor extrem de important pentru evalua-
rea perspectivelor de dezvoltare a Republi-
cii Moldova.

Politica migrațională este o parte inte-
grantă a politicii interne şi externe a statu-
lui, iar realizarea ei este una dintre sarcinile 
prioritare ale acestuia.

Precizăm, totodată, că subiecții politicii 
migraționale sunt autoritățile administrației 
publice centrale şi locale, cetățenii Republi-
cii Moldova, cetățenii străini şi apatrizii care 
intră sau care ies din Republica Moldova. 
Parteneri în realizarea politicii migraționale 
de stat sunt organismele internaționale, sin-
dicatele, patronatele, organizațiile neguver-
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namentale cu activitate în acest domeniu.
Întrucât autoritățile administrației pu-

blice centrale şi locale sunt unul dintre 
subiecții politicii migraționale, considerăm 
necesar să analizăm unele aspecte ale im-
plicării administraţiei publice în reglemen-
tarea proceselor migraţionale.

 Procesul de reformare a administrației 
publice în Republica Moldova a început 
odată cu reforma sistemului politic şi se rea-
lizează treptat cu începere din anul 1990. În 
perioada ce a trecut, în societate au avut loc 
schimbări radicale care au făcut să dispară 
sistemul totalitar centralizat şi să se consti-
tuie o societate democratică.

Remarcăm că de competitivitatea sis-
temului de administrație, de gradul său de 
eficiență depinde evoluția tuturor proce-
selor transformatoare din societate, dat fi-
ind faptul că administrația reprezintă acea 
instituție publică care pune în aplicare me-
canismele de modernizare a societății. Ca 
sistem de organizare socială, administrația 
publică funcționează atât la nivel național 
cât şi la nivel de unități administrativ-terito-
riale, interacționând cu alte forme de orga-
nizare ce constituie mediul social.

Structurile administrației publice se con-
stituie în baza a două criterii principale: unul 
teritorial, căruia îi corespunde structura 
ierarhică, şi altul funcțional, căruia îi cores-
punde structura funcțională. Din punctul de 
vedere al competenței teritoriale, structura 
organizațională a sistemului autorităților 
administrației publice se divizează în două 
categorii: cea a autorităților centrale (Gu-
vernul, ministerele şi alte autorități de spe-
cialitate), a căror competență se extinde 
asupra întregului teritoriu al țării, şi cea a 
autorităților locale, a căror competență se 
răsfrânge asupra unei unități administrativ-
teritoriale concrete sau doar a unei părți din 
teritoriul național.

Conform Constituției (art.107), 
administrația publică centrală de speciali-
tate, organele centrale de specialitate ale 

statului sunt ministerele. Ele traduc în viață, 
în temeiul legii, politica Guvernului, hotă-
rârile şi dispozițiile sale, conduc domeniile 
încredințate şi sunt responsabile de activi-
tatea lor [4, p. 49].

Legea privind administrația publică lo-
cală nr. 436 din 28 decembrie 2006 (art.1) 
prevede două niveluri ale autorităților re-
prezentative ale administrației publice 
locale. Primul nivel – autorități care sunt 
constituite şi activează pe teritoriul satu-
lui (comunei), oraşului (municipiului) pen-
tru promovarea intereselor şi soluționarea 
problemelor colectivităților locale. Fiind 
mai aproape de cetățeni, aceste organe se 
confruntă zilnic cu necesitatea soluționării a 
zeci de probleme care apar în comunitatea 
dată.

Al doilea nivel al autorităților publice lo-
cale sunt constituite şi activează pe terito-
riul raioanelor, municipiilor Chişinău şi Bălți, 
unității administrativ-teritoriale cu statut ju-
ridic special „Gagauz-Yeri” pentru promova-
rea şi soluționarea problemelor populației 
unităților administrativ-teritoriale respecti-
ve [5].

Până în prezent au fost elaborate şi sunt 
în vigoare mai multe documente şi instru-
mente internaționale în domeniul migrației, 
începând cu Declarația Universală a Dreptu-
rilor Omului din 1948 şi până la lansarea de 
către Uniunea Europeană a Parteneriatului 
de Mobilitate din iunie 2008 [6, p. 29-32].

Evoluțiile social-economice şi politice 
care au avut loc în ultimele decenii şi care 
continuă să se deruleze la nivel global au 
creat premisele unor schimbări considera-
bile în domeniul migrației impunând acor-
darea unei atenții deosebite acestor proble-
me, abordate tot mai frecvent în cadrul di-
alogului politic şi colaborării internaționale.

Noile relații social-economice şi politice 
solicită luarea din partea statului a unei atitu-
dini deosebite față de problemele migrației 
populației, care presupune elaborarea ca-
drului legislativ necesar pentru promovarea 
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politicii migraționale a Republicii Moldova.
În Republica Moldova reglementarea 

problemelor migrației se efectuează în baza 
legislației internaționale, a acordurilor in-
terstatale bilaterale în domenii speciale şi a 
legislației naționale. Cadrul național în do-
meniul migrației vizează mai multe aspecte: 
prevenirea şi combaterea migrației ilegale şi 
traficului de ființe umane; migrația forței de 
muncă; drepturile şi interesele refugiaților şi 
migranților; controlul proceselor migratorii; 
cooperarea cu diaspora; gestionarea fronti-
erei de stat şi altele.

La 11 octombrie 2002, Parlamentul Re-
publicii Moldova a adoptat Concepția poli-
ticii migraționale a Republicii Moldova [7]. 
Concepția în cauză are ca scop determina-
rea politicii de stat în domeniul migrației, 
fapt ce va permite asigurarea respectării 
drepturilor şi libertăților fundamentale ale 
omului, reglementarea şi dirijarea procesu-
lui migrațional în interesul persoanei şi al 
societății, protecția socială a migranților şi 
a familiilor acestora, stabilirea relațiilor de 
cooperare cu alte state, crearea condițiilor 
de angajare legală în câmpul muncii peste 
hotare a cetățenilor moldoveni, combate-
rea migrației ilegale şi a traficului ilicit de 
ființe umane.

Concepția politicii migraționale 
stabileşte scopurile, sarcinile, principiile de 
bază şi direcțiile prioritare ale reglemen-
tării şi dezvoltării proceselor migraționale 
în Republica Moldova, căile de promovare 
şi de realizare a politicii migraționale, sar-
cinile şi funcțiile de bază ale autorităților 
administrației publice în domeniul 
migrației.

Sarcinile de bază ale politicii migraționale 
sunt:

– asigurarea şi apărarea drepturilor şi in-
tereselor migranților;

– asigurarea protecției sociale a migranților;
– reglementarea fluxurilor migraționale;
– asigurarea securității naționale, securității 

frontierei de stat şi respectarea intereselor 

statului în condițiile dezvoltării proceselor 
migraționale;

– facilitarea procesului de integrare a 
migranților;

– efectuarea controlului asupra migrației 
la frontiera de stat şi asupra respectării re-
gimului de şedere a cetățenilor străini şi a 
apatrizilor pe teritoriul țării;

– combaterea migrației ilegale şi a trafi-
cului ilicit de ființe umane.

Realizarea politicii migraționale presupu-
ne activitatea autorităților administrației pu-
blice centrale şi locale în următoarele direcții 
prioritare:

1. Elaborarea unor acte normative noi 
în domeniul migrației și perfecționarea ac-
telor normative existente, fapt ce va crea 
cadrul juridic necesar determinării dreptu-
rilor și obligațiilor statului și ale persoanei 
migrante.

2. Apărarea drepturilor migranților în con-
formitate cu normele dreptului internațional, 
aderarea la tratatele și organizațiile 
internaționale în domeniul migrației și 
protecției sociale a migranților, stabilirea 
unor relații de prietenie cu țările-membre ale 
acestor tratate și organizații.

Aderarea Republicii Moldova la tratate-
le internaționale în domeniu, armonizarea 
legislației la prevederile acestora vor per-
mite implementarea normelor dreptului 
internațional şi vor crea condiții pentru 
respectarea drepturilor migranților. Dreptu-
rile şi privilegiile pe care le acordă reciproc 
cetățenilor lor statele care au aderat la tra-
tatele internaționale vor fi recunoscute şi 
respectate de cetățenii Republicii Moldova 
aflați legal peste hotare. O prioritate în acest 
sens este protecția socială a migranților.

Stabilirea relațiilor de parteneriat va în-
lesni accesul la experiența acumulată de alte 
state în domeniul reglementării migrației. 
Cooperarea cu Consiliul Europei, Uniu-
nea Europeană, Organizația Internațională 
pentru Migrație, Organizația Internațională 
a Muncii, Înaltul Comisariat ONU pentru 
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Refugiați şi cu alte organizații va contribui 
la soluționarea problemelor în domeniul 
migrației, inclusiv în ce priveşte angajarea 
la muncă peste hotare a cetățenilor Re-
publicii Moldova, realizarea unor progra-
me de repatriere, de ocrotire a sănătății 
migranților şi de reintegrare în societate a 
persoanelor repatriate, acordarea servicii-
lor de asistență financiară, metodologică 
şi informațională, activitatea de instruire 
şi orientare profesională, de studiere a lim-
bilor, în ce priveşte alte acțiuni menite să 
faciliteze migrația ordonată.

3. Armonizarea legislației naționale în do-
meniu la standardele internaționale.

Cadrul legislativ european și cel 
internațional urmăresc scopul transfor-
mării migrației într-un proces organizat și 
controlat, respectării integrale a drepturilor 
omului.

4. Perfecționarea și extinderea în terito-
riu a autorității administrației publice cen-
trale în domeniul migrației, coordonarea 
de către aceasta a activității autorităților 
publice cu atribuții în domeniu.

5. Sporirea gradului de responsabilitate a 
autorităților administrației publice centrale și 
locale, a organelor de drept, a organizațiilor 
neguvernamentale, a persoanelor fizice și 
juridice, indiferent de tipul de proprietate și 
forma juridică de organizare în combaterea 
migrației ilegale.

6. Încheierea tratatelor internaționale pri-
vind plasarea în câmpul muncii peste hotare 
a cetățenilor Republicii Moldova și protecția 
socială a acestora.

Încheierea tratatelor bilaterale cu pri-
vire la reglementarea migrației forței de 
muncă şi protecția socială a lucrătorilor 
migranți va juca un rol pozitiv în reducerea 
migrației ilegale, garantând locuri de mun-
că cetățenilor noştri.

Cadrul legislativ în domeniul migrației 
mai include:

- Legea cu privire la migrație, nr. 1518-
XV din 06.12.2002;

- Legea privind azilul în Republica Mol-
dova, nr. 270 din 18.12.2008;

- Legea cu privire la migrația de muncă, 
nr. 180-XVI din 10.07.2008, care prevede 
condițiile de imigrare în Republica Moldova 
cu scopul angajării în câmpul muncii, acor-
darea şi prelungirea dreptului la muncă şi 
a dreptului de şedere provizorie etc. La 20 
iulie 2017 Parlamentul Republicii Moldova a 
aprobat modificările la Legea nr. 180-XVI din 
10.07.2008 cu privire la migrația de muncă, 
prin care s-a redus termenul de acordare a 
drepturilor de muncă şi de şedere pentru 
lucrătorii imigranți cu mai mult de jumătate, 
se reduc procedurile cu 30 la sută etc.;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldo-
va nr. 655 din 08.09.2011 „Cu privire la aproba-
rea Strategiei naționale în domeniul migrației 
şi azilului 2011-2020” etc.

Politica de stat cu privire la migrație se 
promovează, în conformitate cu legislația 
Republicii Moldova, de către Preşedintele 
Republicii Moldova şi Guvern prin interme-
diul ministerelor, subdiviziunilor responsa-
bile de gestiunea proceselor migraționale.

În context, amintim că în Republica Mol-
dova s-a instituționalizat un Executiv bicefal 
sau dualist. Conform acestui model, puterea 
executivă este repartizată echilibrat între 
Şeful statului şi Guvern. Între atribuțiile Gu-
vernului şi cele ale instituției prezidențiale 
există demarcații nete.

Reglementările juridice obligă toate su-
biectele procesului de migrație să contribu-
ie la reglementarea procesului migrațional. 
Autoritățile administrației publice locale 
sunt obligate să informeze în termen de 10 
zile Biroul Migrației şi Azil, Ministerul Afa-
cerilor Interne despre plecarea înainte de 
termen a imigrantului de pe teritoriul admi-
nistrat de ea.

Instituțiile de învățământ şi de cercetări 
ştiințifice, publice sau private în termen de 
10 zile trebuie să informeze Biroul Migrației 
şi Azil şi Ministerul Afacerilor Interne despre 
terminarea sau suspendarea studiilor ori a 
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cercetărilor ştiințifice, despre transferarea la 
alte instituții de învățământ, întreprinderi, 
organizații sau despre exmatricularea ele-
vilor, studenților, rezidenților, masteranzilor, 
doctoranzilor şi postdoctoranzilor străini.

În acest context, considerăm binevenite 
aceste prevederi şi ținând cont de faptul că 
o formă specifică de migrație este migrația 
sezonieră a studenților din Republica Mol-
dova. Acest tip de migrație are un caracter 
economic, dar cu implicații socioculturale, 
întrucât contribuie la formarea unor mode-
le de comportament migratorii la tineret.

Politica migrațională a Republicii Moldo-
va este promovată de către autoritățile pu-
blice în conformitate cu atribuțiile prevăzu-
te de Constituția Republicii Moldova. Reali-
zarea politicii migraționale este prerogativa 
autorității administrației publice centrale 
în domeniul migrației în colaborare cu alte 
structuri de stat şi nestatale.

Schimbările legislative au condiționat 
mai multe reforme instituționale în dome-
niul migrației, care pe parcursul anilor au 
fost modificate, modernizate în corespun-
dere cu cerințele timpului, guvernele care 
s-au succedat în perioada de tranziție au 
formulat o serie de politici destinate do-
meniului migrației.

La etapa actuală în Republica Moldo-
va a fost elaborat un cadru instituțional 
capabil să formuleze politici migraționale 
raportate la aspirațiile europene ale gu-
vernării naționale. În acest sens, la nivel de 
autorități publice centrale responsabile de 
managementul migrației, îşi desfăşoară ac-
tivitatea:

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI), 
care deține responsabilitatea de a con-
trola şi gestiona procesele migraționale 
în Republica Moldova, în special în ceea 
ce priveşte monitorizarea şi coordonarea 
proceselor migraționale şi elaborarea pro-
iectelor de lege şi normelor reglatorii în 
domeniul statutului juridic al cetățenilor 
străini şi al apatrizilor, în problemele azilu-

lui, ale unor subiecte ce țin de readmisia şi 
reîntoarcerea persoanelor etc.;

-  Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecției 
Sociale în cadrul căruia activează Direcția 
politicii ocupaționale şi de reglementare a 
migrației [8]. Ministerul în cauză are urmă-
toarele atribuții ce țin de migrație: elabora-
rea şi promovarea actelor normative privind 
condițiile de muncă, protecția juridică şi so-
cială a lucrătorilor migranți; elaborarea, ne-
gocierea şi semnarea acordurilor bilaterale 
care reglementează fluxurile migrației forței 
de muncă; ajustarea legislației la standarde-
le internaționale; elaborarea strategiilor şi 
programelor naționale de ocupare a locu-
rilor de muncă; coordonarea funcționării 
sistemului național de asistență socială; ela-
borarea proiectelor de acte normative pri-
vind combaterea traficului de ființe umane; 
repatrierea copiilor din străinătate etc.;

- Ministerul Economiei şi Infrastructurii 
dispune de atribuții nemijlocite pentru cre-
area posibilităților investiționale favorabile 
în Republica Moldova în scopul promovă-
rii investițiilor interne şi externe, în speci-
al, remitențele în dezvoltarea țării. În acest 
scop, Guvernul Republicii Moldova a extins 
programul pilot de atragere a remitențelor 
în economia națională prin intermediul 
PARE 1+1 până în 2015 cu un buget în sumă 
de circa 32 mil. lei [9, p. 40].

Scopul acestei politici constă în facili-
tarea accesului migranților la resursele de 
finanțare şi canalizarea remitențelor în dez-
voltarea economică a țării prin intermediul 
promovării bunelor practici, inovațiilor, 
cunoaşterii de informații din mediul de afa-
ceri a statelor-gazdă a migranților moldo-
veni. Rezultatele acestor politici de implica-
re a migrației în dezvoltarea țării se axează 
pe crearea noilor locuri de muncă şi, parțial, 
aportul la soluționarea problemelor sociale;

Ministerul Afacerilor Externe şi Integră-
rii Europene (MAEIE) eliberează vizele de 
intrare pe teritoriul Republicii Moldova şi 
documentele de călătorie pentru cetățenii 
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moldoveni, oferă servicii consulare şi pro-
tejează cetățenii moldoveni aflați peste 
hotare prin intermediul misiunilor diplo-
matice şi oficiilor consulare din afara țării. 
MAEIE mai negociază în numele Republicii 
Moldova sau participă la negocierea trata-
telor şi acordurilor internaționale, inclusiv în 
domeniul migrației. Acest minister mai are 
un rol important în asigurarea participării 
Moldovei în cadrul mai multor platforme 
internaționale şi procese consultative în 
domeniul migrației. De asemenea, exami-
nează şi formulează propuneri cu privire la 
ajustarea politicilor naționale la standardele 
europene. MAEIE coordonează procesul de 
integrare europeană şi are în calitate de pri-
oritate principală implementarea Acordului 
de Asociere Republica Moldova–Uniunea 
Europeană, semnat la 27 iunie 2014.

O altă dimensiune în activitatea MAEIE 
este Parteneriatul de Mobilitate. Prin inter-
mediul acestui instrument Republica Mol-
dova s-a angajat să implementeze un cadru 
de proiecte care să ajute la gestionarea efi-
cientă a migrației.

Evidențiem şi alte subdiviziuni şi or-
gane implicate în gestionarea proceselor 
migraționale, cum ar fi Centrul de Comba-
tere a Traficului de Persoane (CCTP), care a 
fost creat în 2006, în baza Legii cu privire 
la prevenirea şi combaterea traficului de 
ființe umane din 20.10.2005 în calitate de 
subdiviziune cu statut de direcție a MAI. 
În urma unor reorganizări, în martie 2013, 
Centrul de Combatere a Traficului de Per-
soane a fost inclus cu statut de direcție în 
componența Inspectoratului Național de 
Investigații, subdiviziune a Inspectoratului 
General de Poliție al MAI [10, p. 32].

În anul 2005 a fost constituit Comitetul 
Național pentru Combaterea Traficului de 
Ființe Umane (CNCTFU) ca un organ consul-
tativ al Guvernului, ce coordonează activita-
tea de prevenire şi combatere a traficului de 
ființe umane, de cooperare cu autoritățile 
administrației publice, cu organizațiile 

internaționale, organizațiile neguverna-
mentale şi alte instituții şi reprezentanți ai 
societății civile; colectează şi analizează 
informația despre starea şi tendințele tra-
ficului de ființe umane la nivel național; 
elaborează propuneri de perfecționare a 
legislației în domeniul prevenirii şi comba-
terii traficului de ființe umane şi protecției 
victimelor acestui trafic; înaintează Guver-
nului propuneri privind principiile politicii 
de stat în domeniul prevenirii şi combaterii 
traficului de ființe umane [11].

În august 2006 a fost creată Comisia 
pentru coordonarea activităților legate de 
migrație, condusă de vicepremierul Guver-
nului, ministrul Afacerilor Externe şi Integră-
rii Europene al Republicii Moldova.

Diferite aspecte privind migrația revin 
spre gestionare Ministerului Justiției, Mi-
nisterului Educației, Culturii şi Cercetării, 
Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței 
de Muncă, Agenției Servicii Publice, Poliției 
de Frontieră (în cadrul MAI), Serviciului de 
Informații şi Securitate al Republicii Moldo-
va, Biroului Relații Interetnice, autorităților 
administrației publice locale.

Conform datelor Băncii Mondiale, în 
anul 2017 din Republica Moldova erau 
plecați la muncă peste hotare circa 700 mii 
de cetățeni. Această tendință de plecare a 
cetățenilor peste hotare continuă să persis-
te. Astfel, în aprilie 2017 Institutul de Politici 
Publice a publicat rezultatele unui sondaj 
de opinii. La întrebarea „Dacă ați avea o oca-
zie de a pleca din Republica Moldova, cum 
ați proceda?” răspunsurile au fost următoa-
rele: aş pleca pentru totdeauna – 24% din 
respondenți; aş pleca pentru o perioadă 
– 33% [12, p. 66]. Drept urmare apar pro-
bleme demografice serioase, reducerea 
natalității, modificarea comportamentului 
familial al populației, instabilitatea familiei, 
reducerea dimensiunii familiei.

În prezent, peste 100 de mii de copii din 
republică au un singur părinte, sunt copii 
care n-au simțit dragostea maternă. De fapt, 
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în Republica Moldova creşte o generație în-
treagă de copii fără părinți, aceştia aflându-
se în grija buneilor, rudelor, prietenilor etc. 
Mai amintim că, conform datelor din mass-
media, în anii 2010-2017 în republică au fost 
optimizate peste 200 de şcoli, iar alte 300 au 
fost reorganizate [13].

Procesele migraționale din Republica 
Moldova sunt influențate într-o mare mă-
sură de vecinătatea cu Uniunea Europeană 
care este ținta migranților legali şi ilegali 
nu numai din Moldova, dar şi din alte țări. 
În contextul politicilor migraționale externe 
europene, autoritățile moldoveneşti şi-au 
propus:

- să reglementeze fluxurile migraționale 
(reducerea migrației ilegale, promovarea 
posibilităților de plasare legală în câmpul 
muncii şi asigurarea condițiilor de protecție 
socială a lucrătorilor migranți); 

- să asigure instrumente juridice şi 
instituționale durabile pentru gestiona-
rea eficientă a migrației [14, p.163].

În acest context, menționăm că după 
liberalizarea regimului de vize din aprilie 
2014 numărul migranților de muncă din 
Republica Moldova în Uniunea Europeană 
a crescut simțitor. La muncă peste hotare 
pleacă în mare parte tineri cu vârste între 
25 şi 35 de ani, care au studii, dar nu se re-
găsesc în ţară. De aceea, este important ca 
guvernarea să întreprindă măsuri dacă nu 
pentru a stopa complet, măcar sa reducă 
acest fenomen.

Majoritatea documentelor de politici, 
elaborate de guvernarea națională, în ul-
timii ani denotă promovarea trecerii de la 
modelul de dezvoltare bazat pe consum la 
o nouă paradigmă de dezvoltare orientată 
spre inovații. Din perspectiva mobilității, 
în Acordul de Asociere UE-Republica Mol-
dova unul dintre angajamentele asumate 
de guvernarea Republicii Moldova constă 
în aprofundarea dialogului şi cooperării în 
domeniul migrației, mobilității, azilului şi 
managementului de frontieră ajustate la 

cadrul de politici migraționale ale Uniunii 
Europene.

O perspectivă pentru politicile naționale 
constituie reîntoarcerea migranților moldo-
veni. Conform studiilor recente în domeniul 
migrației, circa 370 de mii de cetățeni sunt 
considerați migranți pe termen lung, iar 109 
mii sunt migranți mobili, însă circa 50% din 
numărul total de migranți şi-au exprimat 
intenția de a se reîntoarce în țară [15, p. 41].

Reîntoarcerea lucrătorilor migranți nu 
este doar o problemă economică, dar şi 
una socială, care necesită a fi luată în con-
siderare. Din Republica Moldova pleacă la 
muncă mulți cetățeni, dar se reîntorc acasă 
migranți transnaționali cu o identitate ne-
clară. Cercetătorul şi expertul în domeniul 
migrației V. Moşneaga consideră, pe bună 
dreptate după părerea noastră, că în rândul 
moldovenilor apar un şir de alte calități de-
terminate de identitatea lor dublă. Ei învață 
să calculeze, să compare lucrurile, să-şi gă-
sească interesul propriu şi chiar anumite 
avantaje în noua situație. Prin urmare, sta-
tul moldovenesc, stimulând şi încurajând 
reîntoarcerea şi reintegrarea, trebuie să țină 
cont de acest lucru [16, p.173-174]. Or, mi-
grantul reîntors în țară după 15 sau 20 de 
ani de şedere într-o altă țară nu mai este 
aceeaşi persoană care a plecat din țară la 
data respectivă, aşteptările sale, precum şi 
cele ale societății față de el, pot fi complet 
diferite.

Dintre acțiunile întreprinse privind con-
solidarea cadrului legal şi adoptarea măsu-
rilor privind reintegrarea cetățenilor mol-
doveni menționăm adoptarea Strategiei 
naționale în domeniul migrației şi azilului 
(2011-2020) şi Planul de Acțiuni pentru im-
plementarea acesteia pe anii 2011-2015; 
Planul de Acțiuni privind susținerea reinte-
grării cetățenilor reîntorşi de peste hotare 
pentru anii 2014-2016 [17].

Totodată, au fost întreprinse şi alte mă-
suri pentru reintegrarea migranților reveniți 
în patrie: au fost create birouri de reinte-
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grare în cadrul agențiilor teritoriale ale 
Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței 
de Muncă, programe pilot de atragere a 
remitențelor în economie. Remarcăm, în 
această ordine de idei, că remitențele con-
stituie un element semnificativ pentru dez-
voltarea economică a țării, precum şi un 
mijloc de reducere a sărăciei. De exemplu, 
în anul 2016 PIB-ul a crescut cu 4,6%, iar fi-
ecare a patra gospodărie casnică din Repu-
blica Moldova era dependentă de veniturile 
din remitențe, iar circa ¼ din PIB-ul țării se 
bazează pe remitențe.

Adică, guvernarea a lansat diverse pro-
grame şi stimulente de readmisie şi reveni-
re a migranților, menite să-i atragă înapoi, în 
țară. Cu toate acestea, este necesar ca ase-
menea inițiative să fie complementate de o 
creştere economică a țării, de îmbunătățirea 
condițiilor de postreturnare a migranților.

Menționăm că procesul anual de evalu-
are a impactului asistenței externe, inclusiv 
în domeniul migrației, asupra dezvoltării 
sociale şi economice a Republicii Moldova, 
realizat de Cancelaria de Stat a Republicii 
Moldova în 2011, a relevat că, în conformi-
tate cu constatările identificate, autoritățile 
moldoveneşti ar solicita mai mult suport în 
următoarele domenii: a) migrația de muncă 
(pentru a stimula migrația de reîntoarce-
re şi migrația circulară); b) protecția socia-
lă a migranților;  c) fortificarea gestionării 
migrației la nivel național, inclusiv dezvol-
tarea capacităților instituționale; d) investi-
rea eficientă a remitențelor şi dezvoltarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii în regiune;        
e) monitorizarea fluxurilor migraționale; f ) 
lupta împotriva migrației iregulare şi a tra-
ficului [18, p. 231].

Adică, se observă o tendință clară de 
conştientizare obiectivă a importanței sti-
mulării migrației de reîntoarcere şi migrației 
circulare de către structurile de stat în vede-
rea valorificării potențialului şi beneficiilor 
migrației pentru dezvoltarea strategică a 
Republicii Moldova.

Cooperarea cu diaspora şi asociațiile 
cetățenilor moldoveni de peste hotare este 
o parte a politicii de stat. Din perspecti-
va instituțională, a fost elaborat un cadru 
instituțional pentru dialogul diaspora-
țara de baştină. La moment, accentul se 
pune pe o protecție cât mai mult posibilă 
a cetățenilor moldoveni aflați peste hota-
re, conservarea identității culturale şi sti-
mularea reîntoarcerii migranților acasă. În 
acest context, reamintim că a fost adoptat 
Planul de Acțiuni pentru susținerea diaspo-
rei moldoveneşti pentru 2006-2009, Planul 
Național de Acțiuni pentru 2008 cu privire 
la protecția cetățenilor Republicii Moldova 
de peste hotare şi Planul de Acțiuni pentru 
susținerea culturală şi socială a diasporei 
moldoveneşti pentru 2012-2014. Scopul 
acestor documente rezidă în promovarea şi 
crearea condițiilor pentru conservarea dez-
voltării şi manifestării identității culturale şi 
lingvistice în țara de reşedință, garantând 
cooperarea multidimensională cu moldo-
venii care domiciliază peste hotare.

Pentru a consolida mecanismul de coo-
perare cu asociațiile diasporei moldoveneşti, 
la 19 octombrie 2012 a fost creat Biroul 
pentru relațiile cu diaspora (BRD) în organi-
grama Cancelariei de Stat, în subordonarea 
directă a Primului-Ministru [19]. Obiectivele 
strategice ale Biroului pentru relațiile cu di-
aspora pot fi divizate în două direcții: pe de 
o parte, acesta asigură coordonarea politici-
lor şi programelor pentru diasporă la nivel 
de guvern şi ministere şi, pe de altă parte, 
dezvoltă un dialog continuu cu diaspora 
moldovenească [20, p. 3].

O acțiune inițiată de autoritățile 
moldoveneşti pentru a facilita şi a îmbunătăți 
relațiile cu diaspora este programul „Guver-
nul mai aproape de tine”. Scopul progra-
mului este ca BRD şi principalele ministere 
cu competențe în domeniul migrației să 
poarte un dialog direct cu cetățenii plecați 
peste hotare, să-i informeze cu privire la 
activitățile lor de bază, să promoveze noi 
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proiecte şi servicii dedicate diasporei, să 
stabilească relații de comunicare şi partene-
riate cu cetățenii plecați peste hotare. La fel 
de  important este ca autoritățile să devină 
mai sensibile la nevoile şi interesele diaspo-
rei, să găsească împreună soluții şi să se facă 
mai vizibile în diasporă, deoarece chiar dacă 
există asociaţii ale migranţilor şi asociaţii ale 
diasporei, importanţa şi rolul lor pentru co-
munităţile de migranţi şi familiile lor par a 
fi limitate. Rezultatele sondajelor arată că 
doar 4,6% dintre migranţi consideră aceste 
asociaţii drept „surse de informare şi încre-
dere” [21, p.105]. 

Începând cu anul 2013, prin interme-
diul BRD, Guvernul Republicii Moldova a 
început implementarea programelor con-
solidate, orientându-le spre satisfacerea 
necesităților exponenților diasporei şi valo-
rificării posibilităților acestora de dezvoltare 
a Republicii Moldova ca un spațiu satisfăcă-
tor de manifestare pentru cetățenii săi şi o 
destinație de reîntoarcere pentru migranți. 
În scopul realizării unei relații mai strânse 
dintre guvern şi diasporă, a fost luată deci-
zia de a consolida capacitățile instituționale 
la peste 30 de ministere, birouri şi agenții 
pentru dezvoltarea politicii de stat în do-
meniul relațiilor cu diaspora şi asigurarea 
interacțiunii eficiente între instituțiile gu-
vernamentale şi cooperarea lor cu diaspora.

O importanță deosebită în reglementa-
rea proceselor migraționale are cooperarea 
Guvernului cu ONG-urile. Un rol important 
în informarea populației tinere despre pe-
ricolul traficului cu scopul exploatării se-
xuale îl au organizațiile neguvernamentale 
„La Strada”, „Compasiune”, „Inițiativa Civică”, 
„Salvați Copiii”, Asociația Femeilor Juriste şi 
altele.

Problema migrației se află în atenția con-

siliilor municipale şi raionale din republică. 
Astfel, la 25 aprilie 2016, Consiliul raional 
Teleneşti a adoptat decizia „Cu privire la 
crearea Grupului Local de Inițiativă în ca-
drul proiectului „Migrație şi dezvoltare”, care 
include un şir de măsuri de gestionare a 
migrației în raion [22].

La 21 decembrie 2016 primăria muni-
cipiului Chişinău a organizat o masă ro-
tundă cu tema „Migrația sigură: cum ne 
protejăm de traficul de ființe umane?” 
Participanții la forum au fost informați de 
către reprezentanții NEXUS Moldova* şi ai 
Agenției pentru ocuparea forței de muncă 
Chişinău despre măsurile întreprinse pen-
tru prevenirea traficului de ființe umane 
şi a muncii forțate. De asemenea, au fost 
discutate aspectele ce țin de riscurile şi 
consecințele migrației ilegale de muncă. La 
evenimente au participat membrii Comisiei 
municipale pentru prevenirea traficului de 
ființe umane, reprezentații serviciilor muni-
cipale ale  subdiviziunilor CMC, ai Biroului 
migrație şi azil şi ai centrului internațional 
pentru protecția şi promovarea drepturilor 
femeii „La Strada” [23].

La 16 iunie 2017, primarii localităților din 
raionul Orhei au participat la sesiunea de in-
formare cu referire la fenomenul migrației, 
oferite de consultanții NEXUS Moldova. 
Reprezentanții NEXUS au oferit informații 
cu referire la: revenirea în Moldova, des-
chiderea unei afaceri, lucru şi studii, vize, 
interdicția de intrare în unele țări, cetățenie, 
emigrare, integrare în străinătate şi alte 
informații relevante cu privire la migrație 
[24].

Consiliul raional Criuleni a inclus în „Stra-
tegia de dezvoltare a raionului Criuleni pen-
tru anii 2016-2020” obiective privind proce-
sele migraționale [25], iar Consiliul raional 

     * Proiectul NEXUS Moldova  reprezintă o inițiativă pentru a crea platforma de informare, consultare şi servi-
cii menite să acorde ajutor migranților moldoveni prin conectarea acestora cu reprezentanții sectorului public, 
privat şi asociativ, în vederea realizării  unor beneficii maxime pentru toți actorii implicați în procesul migrație 
şi dezvoltare atât din Moldova cât şi din țările de destinație.
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Edineț, în parteneriat cu NEXUS Moldova, 
a organizat la 26 august 2017 festivalul 
„E-creativ acasă – festivalul moldovenilor-
migranți” [26].

Guvernul, autoritățile administrației 
publice locale cooperează cu Congresul 
Autorităților Locale din Moldova (CALM), 
care implementează proiectul „Migrație 
şi dezvoltare locală”, lansat de Programul 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare în Mol-
dova cu susținerea financiară a Guvernului 
elvețian cu bugetul de 1,4 milioane de do-
lari SUA [27].

CALM, în parteneriat cu NEXUS Moldo-
va şi consiliile raionale din Republica Mol-
dova, contribuie la soluționarea probleme-
lor legate de procesul migrațional. Astfel, 
la 10 decembrie 2015, CALM a organizat 
la Cahul Conferința regională „Migrație şi 
dezvoltare”. Reprezentanții administrației 
publice locale au avut posibilitatea să cu-
noască tendințele migrației în Moldova, 
dar şi să afle cum fenomenul migrației 
poate fi transformat din unul perceput a 
fi mai mult negativ în unul care contribu-
ie la soluționarea anumitor probleme din 
localitățile republicii [28].

În perioada 20-26 noiembrie 2016, 16 
primari, dar şi reprezentanți ai proiectului 
„Migrație şi dezvoltare locală” au efectuat o 
vizită de studiu în Maroc, țară care deține o 
experiență unică în ceea ce priveşte imple-
mentarea proiectelor ce vizează implicarea 
migranților în dezvoltarea localităților de 
baştină [29].

Realizările în domeniul integrării 
migrației în dezvoltarea locală contribuie 
la continuarea reformelor pe segmentul 
administrației publice centrale şi locale.

Remarcăm că Academia de Administra-
re Publică, în calitate de Centru național de 
promovare a politicii de stat în domeniul 
administrației publice şi de instituție care 
pregăteşte cadre pentru administrația pu-
blică, participă cu acțiuni didactice con-

crete, de cercetare, asistență metodică şi 
informațională privind problema migrației, 
atrăgând în aceste activități şi tineretul. 
Astfel, la 26 septembrie 2016, în cadrul 
Academiei de Administrare Publică din Re-
publica Moldova a avut loc o masă rotundă 
cu genericul „Implicarea civică a tinerilor în 
problema migrației”, la care au participat 
tineri de la liceul „Orizont” [30].

În ultimii ani migrația şi dezvoltarea 
au fost recunoscute şi incluse pe agenda 
națională de dezvoltare. În acest context 
a început aplicarea unui mecanism com-
plex nou de integrare a migrației în strate-
giile de dezvoltare a țării, prin intervenții 
de ordin instituțional, juridic, crearea de 
modele şi activități cu participarea şi im-
plicarea migranților în dezvoltarea dura-
bilă atât la nivel național cât şi local. Cu 
toate acestea, la moment, cele mai multe 
acțiuni de politici au fost realizate mai mult 
la nivel național decât local, fapt ce deno-
tă un decalaj în intervențiile de susținere 
a migrației pentru dezvoltarea Republicii 
Moldova pe segmentul național-local.

Politicile migraționale trebuie să fie 
susținute prin instrumente eficiente de co-
ordonare între toate structurile implicate 
dat fiind caracterul multidisciplinar al aces-
tora, multitudinea de actori implicați atât 
la nivel național cât şi regional. Autorităţile 
publice vor trebui să promoveze politici ac-
tive de combatere a şomajului şi de impli-
care şi menţinere a grupurilor vulnerabile 
pe piaţa muncii. La soluţionarea multiple-
lor probleme legate de migraţie este nece-
sară o abordare complexă, un studiu şi o 
analiză minuţioasă a situaţiei, perfecţiona-
rea cadrului legal şi întărirea capacităţilor 
funcţionale ale organelor guvernamenta-
le specializate, antrenarea societăţii civile 
în rezolvarea acestor probleme pentru ca 
guvernarea să ofere o perspectivă clară de 
dezvoltare a ţării.
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SUMMARY
The article explains a number of aspects related to the contribution of the external assistance 

to the consolidation of the public administration in the Republic of Moldova. European assistance 
is an opportunity window for consolidating and modernizing public administration. However, EU 
assistance has only partially contributed to strengthening public administration in the Republic 
of Moldova, with modest progress being made in the sectors to which financial support was di-
rected, which in turn has a limited impact on strengthening public administration.
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tive capacity.

REZUMAT
Articolul elucidează o serie de aspecte ce țin de contribuția asistenței externe la consolidarea 

administrației publice în Republica Moldova. Asistența europeană reprezintă o fereastră de opor-
tunitate pentru consolidarea şi modernizarea administrației publice. Totuşi asistența acordată de 
UE a contribuit doar parțial la consolidarea administrației publice în Republica Moldova, înregis-
trându-se progrese modeste în sectoarele către care a fost direcționat sprijinul financiar, aceasta 
având, la rândul  său, un impact limitat asupra consolidării administrației publice. 

Cuvinte-cheie: gestiune, asistență externă, politici, administrație publică, capacitate ad-
ministrativă.

Atragerea şi gestionarea eficientă a 
asistenței externe este astăzi pe agenda 
guvernării şi, totodată, reprezintă, indiscu-
tabil, interes pentru experții din domeniu, 
grație multiplelor impacturi pe care le ge-
nerează asupra dezvoltării economice şi 

social-politice. Asistența externă (termenul 
corect: Asistenţa Oficială pentru Dezvolta-
re) reprezintă un instrument tehnic pentru 
a promova schimbări pozitive  în societate, 
inclusiv prin modernizarea şi consolidarea 
administrației publice. 
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Uniunea Europeană (în continuare – UE) 
este lider absolut la capitolul asistenței 
financiare nerambursabile acordate Re-
publicii Moldova, de la începutul coope-
rării cu țara noastră oferindu-i peste 900 
milioane euro sub formă de grant [7]. 
Aportul asistenţei externe în modernizarea 
administrației publice din Republica Mol-
dova este unul semnificativ. În acest con-
text, studiul de față îşi propune o analiză a 
contribuției asistenței externe, în speță a ce-
lei europene, la consolidarea administrației 
publice în Republica Moldova.

Începând cu anul 2007, Republicii Mol-
dova i s-a alocat ajutor financiar în cuantum 
de 782 milioane euro prin intermediul in-
strumentelor europene de vecinătate, ceea 
ce reprezintă o sumă anuală de aproape 
37 de euro pe cap de locuitor – suma cea 
mai ridicată din toate țările din vecină-
tatea estică a UE [6, p. 5]. În 2014 Repu-
blica Moldova şi UE au semnat Acordul de 
Asociere, care prevede dezvoltarea unei 
administrații publice eficiente şi responsa-
bile în Republica Moldova  [1, p. 33-34].

În 2016, cu asistenţa UE, au fost în 
proces de derulare 145 de proiecte cu 
bugetul total de peste 654 milioane 
euro. Asistența externă din partea UE face 
parte din Cadrul Unic de Asistenţă pentru 
Republica Moldova 2014-2017 (SSF– Sin-
gle Support Framework), care reprezintă 
unul dintre instrumentele UE pentru susţi-
nerea implementării Agendei de Asociere. 
Asistența este prevăzută  pentru reforma 
administrației publice, agricultură şi dez-
voltare rurală, reforma poliției şi manage-
mentul poliției de frontieră, dezvoltarea 
capacităților şi consolidarea instituțională, 
societatea civilă [7]. Tipul asistenței pentru 
dezvoltare poate fi de două feluri: asistență 
financiară şi asistență tehnică, fiecare 
având potențial diferit de a produce schim-
bări. Asistența financiară este acordată, în 
special, de UE şi băncile de dezvoltare (BEI, 
BERD, BDCE). Aceasta este reflectată în bu-

getul național ca asistență macrofinancia-
ră sau ca mijloace alocate pentru proiecte 
investiționale şi este acordată pentru a spri-
jini implementarea politicilor Guvernului în 
domeniul creşterii economice şi reducerii 
sărăciei, integrării europene (eventual, spri-
jinirea unor strategii sectoriale). Asistența 
tehnică este oferită într-un mod fragmen-
tat şi în volum mai mic, cu scopul de a asi-
gura implementarea unor proiecte şi de a 
sprijini capacitățile instituțiilor țării recipi-
ente [4, p.12].

Managementul eficient al asistenței 
europene este esenţial în vederea realiză-
rii prevederilor Acordului de Asociere Re-
publica Moldova - Uniunea Europeană şi 
presupune dezvoltarea cadrului instituţio-
nal şi procedural al procesului de atragere 
a asistenței externe, precum şi formarea 
personalului specializat pentru realizarea 
acestui proces. Experienţa arată că ţările, 
care nu au acordat acestui domeniu aten-
ţia cuvenită, s-au confruntat cu dificultăţi în 
procesul de formulare a politicilor şi înde-
plinirea obligaţiilor asumate. Sarcina este 
mai dificilă pentru o ţară precum Republica 
Moldova, deoarece aceasta trebuie să mo-
bilizeze resurse administrative comparativ 
mai mari decât alte ţări.

O radiografie generală a cadrului insti-
tuţional pentru managementul asistenței 
externe în Republica Moldova scoate în 
evidenţă câteva aspecte de actualitate. 
Republica Moldova a constituit toate insti-
tuţiile tradiţionale pentru fostele şi actu-
alele ţări care au un acord de asociere cu 
UE, optând pentru un model relativ des-
centralizat de coordonare a acestui proces. 
Conform prevederilor Hotărârii Guvernului 
Republicii Moldova nr. 561 din 19 august 
2015 „Cu privire la reglementarea cadrului 
instituțional şi mecanismului de coordona-
re a asistenței externe acordate Republicii 
Moldova de organizațiile internaționale şi 
țările donatoare”, autoritatea naţională de 
coordonare a asistenţei externe este Can-
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celaria de Stat. Autoritatea naţională de 
coordonare este responsabilă de progra-
marea, monitorizarea, evaluarea operaţio-
nală şi evaluarea metodologică, precum şi 
de asigurarea transparenţei în valorifica-
rea asistenţei externe acordate Republicii 
Moldova de comunitatea donatorilor. În 
particular, autoritatea naţională de co-
ordonare, prin intermediul subdiviziunii 
responsabile de coordonarea asistenţei 
externe, exercită următoarele atribuţii: de-
finitivează priorităţile de asistenţă externă 
în conformitate cu principalele documente 
naţionale de dezvoltare şi propunerile sec-
toriale primite de la consiliile sectoriale în 
domeniul asistenţei externe şi le prezintă 
spre aprobare Comitetului interministerial 
pentru planificare strategică; coordonea-
ză elaborarea şi negocierea acordurilor în 
domeniul asistenţei externe, promovând 
interesele naţionale, principiile egalităţii şi 
beneficiului reciproc în cadrul negocierilor; 
asigură diversificarea şi intensificarea coo-
perării tehnice şi financiare cu comunitatea 
donatorilor. Investighează şi analizează, în 
comun cu instituțiile vizate, sursele noi de 
asistenţă în dezvoltare; asigură informarea, 
în termen util, a potenţialilor beneficiari 
privind oportunităţile de obţinere a finan-
ţării externe şi a condițiilor de solicitare a 
asistenței; conlucrează cu comunităţile do-
natorilor în cadrul vizitelor acestora în ţară 
în scopul identificării proiectelor/progra-
melor noi sau monitorizării şi evaluării ce-
lor existente; evaluează capacitatea țării de 
absorbţie a asistenţei, precum şi înaintează 
propuneri de îmbunătăţire a acesteia; coor-
donează procesul de monitorizare la nivel 
naţional a implementării proiectelor finan-
ţate de comunitatea donatorilor; informea-
ză Comitetul interministerial pentru plani-
ficare strategică privind statutul etapei de 
programare, eventualele probleme apărute 
şi soluţiile de depăşire propuse, precum şi 
mersul implementării asistenţei externe 
la nivel naţional; coordonează realizarea 

acţiunilor, agreate în acordurile semnate 
sau în alte documente similare, semnate 
cu comunitatea donatorilor privind creşte-
rea eficienţei asistenţei externe acordate; 
asigură evidenţa şi validarea proiectelor şi 
programelor de asistenţă externă; asigură 
transparenţa şi îndeplinirea cerinţelor cu 
privire la informarea şi publicitatea asisten-
ţei externe acordate Republicii Moldova; 
asigură implementarea politicii de comuni-
care cu donatorii şi societatea civilă; asigu-
ră interacțiunea intersectorială dintre pro-
iectele şi programele de asistență externă 
pentru obținerea coerenței şi concordanței 
acestora şi excluderea suprapunerilor.

Cadrul normativ actual în domeniul 
asistenţei externe din Republica Moldova 
include Legea nr. 595 din 24 septembrie 
1999 privind tratatele internaţionale ale 
Republicii Moldova şi determină modul de 
iniţiere, negociere, semnare, intrare în vi-
goare, aplicare, suspendare, denunţare sau 
stingere a acestora; Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 561 din 19 august 
2015 „Cu privire la reglementarea cadrului 
instituţional şi mecanismului de coordona-
re a asistenţei externe acordate Republicii 
Moldova de organizaţiile internaţionale şi 
ţările donatoare”, având ca obiectiv creş-
terea eficienţei, eficacităţii şi durabilităţii 
asistenţei externe prin o mai bună coor-
donare pe parcursul întregului proces de 
programare, implementare, monitorizare 
şi evaluare a asistenţei externe; Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova nr. 838 din 
9 iulie 2008 „Privind instituirea Comitetului 
interministerial pentru planificarea strate-
gică”, care coordonează şi monitorizează 
activitatea Guvernului şi a comitetelor gu-
vernamentale ale acestuia în elaborarea şi 
implementarea Programului de activitate 
a Guvernului, Strategiei Naţionale de Dez-
voltare şi Cadrului de cheltuieli pe termen 
mediu, integrare europeană şi coordonare 
a asistenţei externe; Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 442 din 17 iulie 2015 



Administrarea Publică, nr. 1, 2018 38

„Pentru aprobarea Regulamentului privind 
mecanismul de încheiere, aplicare şi înce-
tare a tratatelor internaţionale”, care deter-
mină procedurile de iniţiere a negocierilor, 
negocierea, semnarea, intrarea în vigoare, 
punerea în aplicare, suspendarea, denun-
ţarea sau stingerea tratatelor internaţio-
nale (inclusiv celor în domeniul asistenţei 
externe) etc.; Hotărârea Guvernului Repu-
blicii Moldova nr. 246 din 8 aprilie 2010 „Cu 
privire la modul de aplicare a cotei zero a 
TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate 
pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor 
fiscale şi vamale pentru proiectele de asis-
tenţă tehnică şi investiţională în derulare, 
care cad sub incidenţa tratatelor internaţi-
onale la care Republica Moldova este par-
te”, modificată de 8 ori pe parcursul anului 
2016; Hotărârea Guvernului Republicii Mol-
dova nr. 239 din 8 aprilie 2011 „Cu privire la 
crearea Consiliului Comun de Parteneriat”, 
care este un organ consultativ, fără statut 
de persoană juridică, ca expresie a voinţei 
de recunoaştere a valorii competenţelor şi 
de asigurare a participării partenerilor ex-
terni de dezvoltare, a societăţii civile şi a 
sectorului privat la procesul de asigurare 
a eficienţei şi eficacităţii asistenţei externe 
acordate Republicii Moldova de organiza-
ţiile internaţionale şi ţările donatoare. Can-
celaria de Stat, în calitate de autoritate na-
ţională de coordonare a asistenţei externe, 
are ca sarcină fortificarea/perfecţionarea 
mecanismului de coordonare a asistenţei 
externe prin modificarea/completarea ca-
drului normativ în domeniu.

Pentru a asigura transparența utiliză-
rii asistenței externe, responsabilitatea 
în gestionarea şi valorificarea resurselor 
financiare de care beneficiază Republica 
Moldova şi pentru o mai bună informare 
a societății, Cancelaria de Stat a lansat în 
anul 2014 Platforma pentru gestionarea 
asistenței externe, accesibilă online pe por-
talul Guvernului.

Aprobarea  de  către  Guvern a Planului  

Naţional  de Acţiuni (PNA) pentru imple-
mentarea Acordului de Asociere Republi-
ca Moldova - Uniunea Europeană pentru 
anii 2017-2019 (Hotărârea Guvernului Re-
publicii Moldova nr. 1472 din 30.12.2016) 
a  impus  un set complex de sarcini ce ur-
mează a fi realizate. Evaluarea cantitativă 
a nivelului de realizare a PNA pentru anul 
2017 indică implementarea acestuia în pro-
porţie de 66%. De notat, că Raportul conso-
lidat privind realizarea pe parcursul anului 
2017 a Planului Naţional de Acţiuni pentru 
implementarea Acordului de Asociere RM-UE 
2017-2019 constată că pe parcursul anului 
2017 „a fost atins un progres major în pro-
cesul de reformare a administraţiei publice 
la nivel central fundamentat de Strategia 
de reformă a administraţiei publice”, mate-
rializat, potrivit raportului, în constituirea 
Centrului de Implementare a Reformelor, 
aprobarea noii legi cu privire la Guvern, 
care prevede şi elemente noi în structura 
autorităţilor publice centrale. Realizările, 
de asemenea, constau în aprobarea unui 
şir de hotărâri de Guvern pentru ajustarea 
cadrului normativ (Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 594 din 26.07.2017 
cu privire la restructurarea administraţiei 
publice centrale de specialitate; Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova 595 din 
26.07.2017 pentru aprobarea structurii-tip 
a regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea ministerului; Hotărârile Gu-
vernului Republicii Moldova nr. nr. 690-698 
din 30.08.2017 cu privire la organizarea şi 
funcţionarea ministerelor); eficientizarea 
activităţii agenţiilor prestatoare de servicii 
publice prin crearea Agenţiei Servicii Pu-
blice, care a preluat atribuţiile a 5 structuri 
(ÎS CRIS Registru, ÎS Camera Înregistrării de 
Stat, ÎS Cadastru, Serviciul Stare Civilă şi Ca-
mera de Licenţiere); crearea şi actualizarea 
cadrului normativ pentru agenţiile guver-
namentale pentru supraveghere tehnică 
(HG nr. 886 din 01.11.2017), Inspectoratul 
pentru Protecţia Mediului (HG nr. 887 din 
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01.11.2017), Agenţia Naţională pentru Sigu-
ranţa Alimentelor (nr. 888 din 01.11.2017), 
Agenţia Medicamentelor şi Dispozitive-
lor Medicale (HG nr. 1005 din 21.11.2017), 
Agenţia pentru supraveghere tehnică (HG 
nr. 1088 din 18.12.2017), Agenţia pentru 
Protecţia Consumatorului şi Supravegherea 
Pieţei (HG nr. 1089 din 18.12.2017), Agenţia 
Naţională pentru Sănătate Publică (HG nr. 
1090 din 18.12.2017); aprobarea HG nr. 725 
din 08.09.2017 cu privire la Mecanismul de 
coordonare a politicii de stat în domeniul 
diasporei, migraţiei şi dezvoltării (DMD) [8]. 

Un domeniu care este permanent sus-
ceptibil pentru îmbunătățire este dezvol-
tarea de capacităţi în vederea coordonării 
asistenţei externe. Dezvoltarea unor siste-
me de control financiar pentru monitoriza-
rea utilizării asistenţei financiare transpare 
şi în Opiniile Comisiei Europene. Formulele 
aplicate diferă de la un sistem descentra-
lizat în care fiecare minister coordonează 
asistenţa tehnică în domeniul de compe-
tenţă (Bulgaria), până la concentrarea co-
ordonării într-o singură instituţie (Polonia, 
România, Slovacia, Ungaria) [11, p.14].

O altă problemă care necesită atenţie 
este mecanismul de coordonare intermi-
nisterială. Măsurile prevăzute de Acordul 
de Asociere Republica Moldova - Uniunea 
Europeană solicită efortul concertat al tu-
turor structurilor guvernamentale, iar ma-
joritatea sarcinilor nu pot fi înfăptuite de-
cât prin cooperarea mai multor ministere 
şi altor autorităţi ale administrației publi-
ce  centrale. Republica Moldova merge pe 
formula divizării responsabilităţilor pentru 
coordonarea implementării. Instituţiona-
lizarea unui sistem eficient de coordonare 
interministerială a acestor politici poate 
reduce presiunea internă creată ca urmare 
a dificultăţii şi volumului sarcinilor puse în 
faţa ministerelor, fapt confirmat de majori-
tatea avizelor Comisiei Europene [8].

Cu timpul, numărul grupurilor de lucru 
ar putea creşte considerabil, astfel încât 

coordonarea interministerială în cadrul sis-
temului actual va deveni o sarcină dificilă. 
În Estonia, de exemplu, au fost constituite 
peste 400 de grupuri de lucru şi comisii, 
115 au aparţinut Ministerului Afacerilor 
Sociale, 98 - Ministerului Finanţelor şi 93 
- Ministerului Afacerilor Economice. Con-
stituirea grupurilor de lucru specializate 
de către ministere conduce la percepţia că 
acestea sunt parte a structurii proprii, ast-
fel încât sporeşte probabilitatea ca deciziile 
şi recomandările acestor grupuri să fie im-
plementate. Sistemul ar trebui să fie susţi-
nut de un consiliu, de exemplu, Consiliul 
Înalţilor Funcţionari, o structură existentă 
în majoritatea statelor aflate în proces de 
asociere. Acesta reuneşte toţi secretarii de 
stat pentru integrare europeană şi şefii sub-
diviziunilor de integrare europeană din mi-
nistere în întruniri ordinare bisăptămânale 
şi ad-hoc, ori de câte ori apare necesitatea. 
Consiliul Înalţilor Funcţionari funcţionea-
ză ca un forum pentru discuţii, schimb de 
informaţii şi experienţă, şi distribuirea res-
ponsabilităţilor [3, p. 23].

În Republica Moldova responsabilitatea 
coordonării asistenţei externe este parta-
jată între Cancelaria de Stat (coordonarea 
asistenţei pentru integrare europeană) şi 
Ministerul Finanţelor (coordonarea pro-
gramării fondurilor externe în cadrul pro-
cesului de bugetare, inclusiv ţinând cont 
de Cadrul Bugetar pe Termen Mediu). În 
majoritatea ministerelor s-au constituit 
unităţi speciale pentru integrare europea-
nă. Adesea acestea sunt multifuncţionale 
gestionând în cele mai multe cazuri şi rela-
ţiile sectoriale internaţionale, ceea ce este 
tipic pentru statele mici. Alte măsuri care 
vor contribui la îmbunătăţirea capacităţii 
administrative sunt adoptarea unor regu-
lamente care să conţină reglementarea 
structurii, managementului, drepturilor şi 
responsabilităţilor acestora; adoptarea de-
scrierii funcţiilor pentru experţii în planifi-
care strategică, armonizarea legislaţiei şi 
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coordonarea asistenţei tehnice angajaţi în 
cadrul unităţilor pentru afacerile  europene 
[10, p.53].

Una dintre principalele probleme cu 
care se confruntă în prezent Republica 
Moldova este o administrație publică ine-
ficientă. Instituțiile publice sunt afectate de 
o birocrație excesivă, de lipsa unei atenții 
suficiente pentru funcțiile de bază şi de o 
rată ridicată de fluctuație a personalului, 
ceea ce face ca eficiența lor să fie scăzută. 
De asemenea, corupția continuă să con-
stituie o problemă, Republica Moldova 
ocupând în 2016 locul 123 din 176 în In-
dicele de percepție a corupției alcătuit 
de Transparency International. Reforma 
administrației publice reprezintă unul din-
tre cele trei domenii prioritare de coopera-
re pentru anii 2014-2017, alături de „agri-
cultură şi dezvoltare rurală” şi de „reforma 
poliției şi gestionarea frontierelor”. Republi-
ca Moldova a primit ajutor pentru consoli-
darea administrației publice prin interme-
diul unor proiecte de înfrățire instituțională 
(Twinning) şi a proiectelor de asistență teh-
nică. Înfrățirea instituțională presupune co-
operarea cu autorități publice dintr-un stat-
membru al UE, în timp ce asistența tehnică 
este furnizată, de regulă, de experți externi 
din sectorul privat.

Începând cu 2010, în mare parte, abor-
darea instrumentelor de alocare a asistenței 
externe pentru dezvoltare a presupus com-
binarea asistenței financiare (suport buge-
tar, proiecte investiționale) şi a asistenței 
tehnice (reforma administrației publice, 
oferirea unei expertize pentru a accelera re-
formele). Acest lucru a permis producerea 
unor schimbări mai semnificative şi mai ra-
pide. Această abordare mai activă a dona-
torilor a fost precedată de adoptarea de că-
tre Moldova a politicilor (FMI, BM, UE) care 
coincid cu cerințele majorității donatorilor. 
Modalitatea precedentă (până în 2004) se 
sprijinea pe alocarea mai puțin generoasă 
de asistență tehnică pentru îmbunătățirea 

guvernanței. Se referea la reforma 
administrației publice centrale, democrație 
şi drepturile omului, asistență umanitară, 
suport macrofinanciar, ceea ce reprezen-
ta mai degrabă o încercare de a stabiliza 
situația şi de a îmbunătăți instituțiile decât 
o intenție reală de a produce rapid schim-
bări semnificative [4 , p. 12].

Constrâns de insuficiența de mijloace, 
Guvernul a fost nevoit să accepte imple-
mentarea unor cerințe cum ar fi aproba-
rea pachetului de legi cu privire la Comi-
sia Națională de Integritate, crearea unei 
Agenții de Soluționare a Contestațiilor 
independente şi a legislației secundare în 
domeniul achizițiilor, elaborarea unei noi 
strategii de reformă a administrației publi-
ce, adoptarea legii cu privire la Procuratură 
(deşi modificată pe ultima sută de metri), 
elaborarea şi adoptarea unui nou meca-
nism de finanțare a societății civile (Legea 
celor 2%). O bună parte din ele fac parte din 
foaia de parcurs privind agenda de reforme 
prioritare. Lipsa unor informații detaliate cu 
privire la condiționalități şi realizarea lor nu 
permite o estimare mai exactă a gradului 
de realizare şi a efectelor lor. Totuşi aceas-
ta demonstrează că atunci când este apli-
cat într-un mod mai strict, mecanismul de 
condiționare poate servi ca pârghie pentru 
influențarea deciziilor Guvernului [4, p.15]. 
Totodată, Curtea Europeană de Conturi sub-
liniază în raportul special Asistența acordată 
de UE pentru consolidarea administrației pu-
blice în Republica Moldova, elaborat în 2016, 
că este necesară îmbunătățirea modului 
în care se utilizează condiționalitatea prin 
stabilirea unor condiții clare şi pertinente 
şi a unor indicatori de performanță pen-
tru a evalua mai bine rezultatele şi pentru 
a putea demonstra obținerea acestora şi 
o reacție fermă, proporțională şi rapidă în 
cazul în care Guvernul Republicii Moldova 
nu dă dovadă de un angajament suficient 
în ceea ce priveşte respectarea condițiilor 
convenite [6, p. 34].
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UE a finanțat 20 de proiecte de conso-
lidare a autorităților centrale, printre care 
şapte proiecte în sectorul justiției, trei pro-
iecte succesive vizând oferirea de consiliere 
politică la nivel înalt ministerelor din Repu-
blica Moldova – cunoscute sub numele de 
proiecte EUHLPAM (European Union High 
Level Policy Advice Mission to the Republic 
of Moldova - Misiunea Uniunii Europene 
de Consiliere în Politici Publice pentru Re-
publica Moldova) – şi un proiect de sprijin 
al Cancelariei de Stat, care este autorita-
tea centrală responsabilă de coordonarea 
asistenței externe în Republica Moldova.

În cazul proiectelor de înfrățire 
instituțională, s-a constatat că concepția 
acestora nu corespundea pe deplin nevo-
ilor sau obiectivelor administrației publice 
din Republica Moldova. Capacitatea admi-
nistrativă națională nu a fost întotdeauna 
suficientă pentru a putea gestiona aceste 
programe. În acest sens, au fost organizate 
sesiuni  de formare şi o serie de mese rotun-
de şi de prezentări, adresate funcționarilor 
publici prin intermediul unui proiect de 
asistență tehnică.

Anumite carențe țin de faptul că o serie 
de consultanți în cadrul proiectului EUHL-
PAM au fost trimişi pe teren în instituțiile 
care prezentau relevanță pentru gestiunea 
finanțelor publice, cum ar fi Inspectoratul 
Fiscal de Stat, dar niciunul dintre aceştia 
nu a fost detaşat în vreuna dintre cele trei 
instituții implicate în implementarea pro-
gramului de sprijin bugetar sectorial cum 
ar fi Curtea de Conturi, Ministerul Finanțelor 
sau Parlamentul [6, p. 29].

Potrivit aprecierii Curții de Conturi Eu-
ropene, în general, proiectele menite să 
consolideze administrația publică au pro-
dus efectele scontate. Printre realizări pot 
fi menționate: o platformă online pentru 
monitorizarea activităților desfăşurate de 
organizațiile societății civile din Republica 
Moldova, furnizarea de consiliere strategi-
că pentru diferite ministere, un proiect de 

lege privind ajutoarele de stat sau un ma-
nual de proceduri de gestionare a ajutoru-
lui acordat de UE [6, p. 30]. 

În prezent trezeşte îngrijorare sustena-
bilitatea rezultatelor obținute cu ajutorul 
asistenței europene, cauzele aflate la origi-
nea acestor preocupări fiind adesea legate 
de voința politică insuficientă din partea 
autorităților naționale de a remedia proble-
ma anumitor obstacole care împiedică con-
solidarea autorităților publice. Astfel, în anii  
2011-2013 s-a oferit asistență tehnică pen-
tru sprijinirea Cancelariei de Stat a Republi-
cii Moldova, în cadrul proiectului „Suport 
pentru Cancelaria de Stat –TTSIB” cu sco-
pul de a consolida capacitatea Cancelariei 
de Stat de a asigura un leadership tehnic 
în ceea ce priveşte identificarea, pregăti-
rea şi implementarea activităților finanțate 
de asistența externă. Consultanții  TTSIB 
au furnizat şi servicii care înlocuiau parțial 
sarcinile operaționale ale personalului Can-
celariei de Stat, iar în rapoartele aferente 
proiectului TTSIB s-a afirmat că, deşi au fost 
obținute multe dintre rezultatele preconi-
zate, Cancelaria de Stat nu avea o capacita-
te suficientă pentru a-şi exercita atribuțiile, 
pentru a absorbi cursurile de formare sau 
pentru a pune în aplicare abilitățile dobân-
dite. Un proiect de asistență tehnică a oferit 
sprijin Cancelariei de Stat a Republicii Mol-
dova în vederea coordonării generale a aju-
torului acordat de UE şi, mai precis, în vede-
rea dezvoltării capacității pentru aplicarea 
instrumentului de înfrățire instituțională 
TWINNING şi a instrumentelor TAIEX şi SIG-
MA, precum şi în vederea pregătirii şi a pu-
nerii în aplicare a programului complex de 
consolidare instituțională. După finalizarea 
proiectului, în 2013, o parte din funcția de 
coordonare a ajutorului UE a fost transfera-
tă de la Cancelaria de Stat la Ministerul Afa-
cerilor Externe. Autoritățile Republicii Mol-
dova nu au asigurat păstrarea cunoştințelor 
acumulate de-a lungul anilor de Cancelaria 
de Stat, prin transferul de personal calificat 
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ori prin instruirea personalului din cadrul 
ministerului. Delegația UE a programat un 
proiect de asistență tehnică pentru minis-
ter, deşi de o amploare mai mică decât pro-
iectul TTSIB. În prezent funcția de coordo-
nare a revenit înapoi la Cancelaria de Stat, 
dar o proporție considerabilă din persona-
lul acesteia a părăsit instituția după 2013 
[6, p. 30].

Implementarea asistenței europe-
ne în Republica Moldova nu-şi atinge pe 
deplin scopurile. De notat, că în scopul 
sprijinirii reformei administrației publice 
Delegația Uniunii Europene a acordat un 
suport financiar de 15 milioane euro, însă 
nu se cunoaşte volumul de asistență ex-
ternă valorificat în perioada 2016-2017. 
Instabilitatea politică şi macroeconomică, 
guvernanța defectuoasă şi capacitatea sla-
bă a administrației publice reduc în mod 
considerabil marja de manevră de care 
dispune UE pentru încurajarea reformelor 
[6, p. 32]. Astfel, asistența acordată de UE 
a contribuit doar parțial la consolidarea 
administrației publice, înregistrându-se 
progrese modeste în sectoarele către care 
a fost direcționat sprijinul financiar, aceasta 
având, la rândul său, un impact limitat asu-
pra consolidării administrației publice. 

În prezent  partenerii europeni 
condiționează sprijinul financiar prin ela-
borarea şi implementarea unei strategii 
naționale de reformă bine concepute. În 
acest sens se insistă pe o agendă națională 
de reformă bine definită, a cărei relevanță 
şi credibilitate să fie evaluată în  raport cu 
resursele financiare şi instituționale dispo-
nibile.

Desigur, este greu să identifici exact 
cauza eşecului în valorificarea asistenței 
europene: problemele sunt multe şi diver-
se, schimbările au fost rapide. Capacitatea 
administrativă şi capacitatea instituțională 
reprezintă factorii sine qua non nu doar 
pentru valorificarea asistenței europene, 
dar, mai ales, pentru a face diferența dintre 

valorificarea cantitativă şi valorificarea cali-
tativă. Toate evaluările, inclusiv statisticile 
de la finele anului 2016, arată că Republica 
Moldova a performat foarte bine pe pro-
iecte mici, maximum mijlocii, cele mari, în 
special, fiind mai slabe ca performanță. Pro-
iectele mici însă nu produc nici efectul de 
antrenare, nici efecte de multiplicare. Fac-
torul esențial pentru a putea implementa 
proiecte mari este existența unei capacități 
administrative dublate de capacitatea 
instituțională.

În Republica Moldova blocajele sur-
venite în implementarea proiectelor cu 
finanțare europeană sunt multiple, printre 
care lipsa experienței resursei umane im-
plicate în astfel de activități şi modificările 
în legislație survenite pe perioada de im-
plementare a proiectelor – modificarea re-
gulilor în timpul jocului. De asemenea, aici 
se include şi capacitatea administrativă şi 
operațională limitată a organizațiilor care 
joacă rol de organisme intermediare.

Cadrul procedural existent în Republi-
ca Moldova în cea mai mare parte vizează 
mediul intern al administraţiei publice, pe 
când relaţiile dintre administraţie şi Parla-
ment în procesul de armonizare legislati-
vă nu sunt suficient de bine dezvoltate. În 
Parlamentul Republicii Moldova nu există o 
comisie parlamentară pentru afaceri euro-
pene. Funcţiile acesteia sunt exercitate de 
Comisia parlamentară permanentă pentru 
politică externă şi integrare europeană. 
Membrii comisiei reprezintă toate formaţi-
unile politice parlamentare. Comisia parla-
mentară pentru politică externă şi integra-
re europeană este sesizată în fond pentru 
avizarea proiectelor de acte normative care 
au tangenţă cu integrarea europeană. Avi-
zul acesteia însă este formal deoarece, indi-
ferent dacă un proiect de lege este avizat 
negativ sau pozitiv, acesta este inclus pe 
ordinea de zi şi dezbătut în şedinţă plena-
ră, astfel încât poate fi adoptat sau respins 
indiferent de argumentele comisiei. Comi-
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sia are pe agendă, în principal, subiecte 
de politică externă. În general, rolul Par-
lamentului a fost limitat la acceptarea şi 
urmarea politicii de integrare europeană 
a Guvernului. Situaţia impune constituirea 
unei comisii parlamentare pentru afaceri 
europene, care să dispună de un statut 
special şi competenţe sporite în raport cu 
alte comisii în avizarea proiectelor de acte 
normative care vizează afacerile europene. 
Sunt apreciabile eforturile Parlamentului, 
Guvernului şi ale unor ministere de a plasa 
pe paginile web proprii proiectele actelor 
normative, în scopul consultării acestora cu 
toţi actorii interesaţi. Urmează să fie înlătu-
rate neajunsurile, şi anume publicarea se-
lectivă şi cu întârziere a proiectelor de acte 
normative, respectarea termenelor rezer-
vate societăţii civile pentru formularea de 
expertize, analize de impact, comentarii, 
opinii, evaluări ale actelor normative, pu-
blicarea integrală a proiectului, incluzând 
expunerile de motive, avizele sau opiniile 
instituţiilor publice şi ale reprezentanţilor 
societăţii civile care s-au pronunţat asupra 
calităţii documentului. 

Totodată, ținem să menționăm că pro-
blematica impactului asistenței europene 
asupra consolidării  administraţiei publice 
locale nu se bucură de o abordare sistemi-
că şi coerentă.  În cadrul autorităților publi-
ce locale de nivelul II se regăsesc specialişti 
care au sarcina de a atrage asistența parte-
nerilor de dezvoltare prin înaintarea unor 
proiecte, dar activitatea lor are mai mult un 
caracter haotic. Din acest motiv se impune 
constituirea unor unităţi specializate pe in-
tegrare europeană în cadrul administraţiei 
publice locale de nivelul doi (actualmen-
te, raioanele, municipiile Chişinău şi Bălți). 
Acest lucru devine cu atât mai important 
cu cât din 2007 UE  alocă un buget distinct 
Politicii Europene de Vecinătate, destinat în 
mare parte administraţiilor locale, fapt care 
solicită expres dezvoltarea de capacităţi la 
nivel regional, dar şi cel local al administra-

ţiei publice. Angajarea în sectorul public 
trebuie să se facă pe baza concurenței lo-
iale şi în bază de competențe. La nivel lo-
cal e nevoie de specialişti care pot elabora 
strategii de dezvoltare locală şi regională şi 
pot accesa fonduri în funcție de nevoile de 
dezvoltare. În cadrul ADR (Agenție de Dez-
voltare Regională) este nevoie de oameni 
bine pregătiți, cu experiență în elaborarea 
şi evaluarea proiectelor. Toți specialiştii ar 
trebui să fie motivați financiar şi să nu se 
schimbe în funcție de rezultatele alegerilor. 

În cazul autorităților publice locale de 
nivelul I, singura lor sursă constantă de ve-
nit este statul. Lipsa capacității administra-
tive, des invocată drept cauză primordială 
a incapacității de a atrage asistența euro-
peană, nu se poate corecta din moment ce 
majoritatea localităților nu dispun de capa-
citate financiară. Aşadar, în lipsa unei mini-
me consolidări financiare a localităților, ca-
pacitatea administrativă va rămâne pentru 
cele mai multe comunități un vis [9]. O re-
formă administrativ-teritorială care ar avea 
în vedere desființarea/comasarea acelor 
unități administrativ-teritoriale care nu au 
niciun fel de capacitate financiară rămâne, 
deocamdată, un deziderat de viitor pentru 
Republica Moldova. 

De altfel, Strategia privind reforma 
administrației publice fixează drept obiectiv 
specific consolidarea capacităţilor adminis-
trative prin reducerea fragmentării struc-
turii administrativ-teritoriale şi/sau dezvol-
tarea formelor teritoriale de alternativă de 
prestare a serviciilor publice [2]. Asistența 
europeană vine să acopere o bună parte 
dintre acțiunile prevăzute în cadrul acestei 
Strategii, contribuind, astfel, la promovarea 
guvernării eficiente şi la dezvoltarea social-
economică a ţării. 

În Republica Moldova s-au întreprins 
mai multe acţiuni în vederea reformei ad-
ministraţiei publice. Aceste acţiuni s-au 
concentrat pe crearea legislaţiei necesare 
şi a cadrului instituţional de îmbunătăţire 
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şi consolidare a administraţiei publice în 
contextul descentralizării şi deconcentră-
rii. Analizele tehnice întreprinse de către 
experţii naționali şi de către consultanţii 
internaționali au confirmat necesitatea de 
a continua aceste eforturi în vederea atin-
gerii obiectivelor pe termen lung, cum ar fi 
îmbunătăţirea furnizării de servicii publice, 
sprijinirea creşterii economice, îmbunătăţi-
rea în mod real a condiţiilor sociale şi a bu-
nei guvernări. Următoarea etapă a procesu-
lui de reformă cuprinde respectarea noului 
cadru legal şi instituţional, implementarea 
metodologiilor şi procedurilor care au fost 
pregătite prin actualul proces al reformei şi 
investiţii semnificative în instruirea perso-
nalului cu atribuţii în noile metode admi-
nistrative.

Necesitatea de a investi în capacitatea 
administrativă este recunoscută de Orien-
tările Strategice Comunitare, în acele state 
unde performanţa socioeconomică şi buna 
guvernare constituie câteva dintre princi-
palele provocări. Dezvoltarea capacităţii 
administrative se referă la un set de schim-
bări structurale şi de proces care permit 
guvernelor să îmbunătăţească formularea 
şi implementarea programelor în vederea 
obţinerii de rezultate notorii [3, p. 23].

Strategia Lisabona, care reprezintă un 
set de obiective, domenii prioritare de 
acțiune pentru orientarea politicilor eu-
ropene de creştere economică şi ocupare 
a forței de muncă către realizarea obiec-
tivului strategic al Uniunii Europene de a 
deveni cea mai competitivă şi dinamică 
economie bazată pe cunoaştere, afirmă ne-
cesitatea unei mai bune legislaţii, precum 
şi a unei mai bune elaborări şi furnizări de 
politici publice în scopul asigurării condiţi-
ilor pentru creşterea economică şi crearea 
de locuri de muncă. Dezvoltarea capacită-
ţii administrative poate avea o contribuţie 
directă la atingerea acestor obiective [12]. 

Problemele cu care se confruntă proce-
sul de gestiune eficientă a asistenței exter-

ne sunt aceleaşi pentru majoritatea ţărilor: 
suprapuneri de competenţe şi competiţia 
instituţiilor pentru aceleaşi funcţii; capaci-
tate administrativă redusă; lipsa studiilor 
şi cunoştinţelor; eşuarea procedurilor de 
evaluare a progreselor realizate; rotaţia ca-
drelor în structurile guvernamentale; lipsa 
resurselor financiare; lipsa deprinderilor de 
a lucra în timpi bine programaţi şi respec-
tând termenele fixate.

Deşi nu există soluţii standardizate pen-
tru arhitectura instituţională a manage-
mentului asistenței europene, este clar că 
necesitatea de a fi consecvent şi extrem de 
coordonat este esenţială pentru ţările mici. 
Un tablou dezirabil al cadrului de gestiu-
ne a asistenței europene care ar contribui 
substanțial la consolidarea administrației 
publice ar trebui să aibă următoarele carac-
teristici:

- un model funcţional de coordonare a 
procesului de valorificare a asistenței ex-
terne, fiind clar cine şi ce coordonează pe 
verticală şi orizontală, susţinut de metode 
de lucru eficiente;

- reţele operaţionale pentru schimbul 
rapid de informaţii;

- un sistem inteligent şi cuprinzător de 
planificare, coordonare şi monitorizare a 
activităților;

- coordonarea eficientă a asistenţei teh-
nice externe şi raportarea procesului la po-
sibilităţile bugetare;

- legătura directă cu procesul de refor-
mă a administraţiei publice;

- limitarea birocraţiei şi formalităţilor;
- activităţi permanente de formare pro-

fesională, în special, a funcţionarilor publici;
- dezvoltarea parteneriatelor (informa-

rea şi implicarea publicului) [5].
În acest context este important să se 

conştientizeze că ţările mici au de ges-
tionat acelaşi volum de lucru ca şi ţările 
mari, iar numărul mic de angajaţi poate fi 
compensat parţial printr-o mai mare des-
centralizare a sistemului de gestiune a 



Administrarea publică: teorie şi practică 45

asistenței externe (creşterea responsabili-
tăţii autorităților publice centrale şi locale 
în coordonarea politicilor sectoriale de in-
tegrare europeană).

Asistența europeană reprezintă o fe-
reastră de oportunitate pentru consolida-
rea şi modernizarea administrației publice 
din Republica Moldova. Politicienii trebuie 
să înțeleagă ce reprezintă o administrație 
publică modernă şi eficientă. Avem nevoie 
de parteneriate şi colaborări intense cu țări 
mai dezvoltate din acest punct de vedere. 
Transparența, responsabilitatea, eficiența, 
competitivitatea sunt principiile-cheie 
care ar trebui să fie pilonii pe care să se 
sprijine o administrație publică modernă. 
În Republica Moldova toate acestea sunt în 
faza incipientă. 

În concluzie, în baza analizei rapoartelor 
de evaluare prezentate de Cancelaria de 
Stat, Curtea Europeană de Conturi, experții 
independenți constatăm că asistența acor-
dată de UE a contribuit doar parțial la conso-
lidarea administrației publice. O parte dintre 
deficiențele observate se pot explica prin 
acțiunea unor factori externi. Alte deficiențe 

pot fi imputate neajunsurilor existente la 
nivelul concepției şi al implementării pro-
gramelor şi proiectelor. Distribuția neclară a 
sarcinilor la nivel național, experiența insu-
ficientă, lipsa capacității administrative atât 
la nivelul autorităților de gestionare cât si 
la cel al beneficiarilor sunt gravele proble-
me care afectează procesul de valorificare 
a asistenței europene. Lecţiile politizării 
excesive a administraţiei publice, cu efec-
te grave de deprofesionalizare a corpului 
funcționarilor publici chemați să gestione-
ze reformele şi lecţiile instabilităţii institu-
ţionale şi legislative, ne plasează în situaţia 
în care trebuie să se acţioneze rapid şi ferm. 
Asistența externă, în speță cea europeană, 
este, în opinia experţilor, printre singurele 
instrumente de dezvoltare a Republicii Mol-
dova pentru perioada următoare şi singurul 
suport real de recuperare a decalajelor de 
dezvoltare şi aşa accentuate. Este nevoie de 
a gândi strategic viitorul ţării noastre, de a 
planifica dezvoltarea administrației publice 
şi de a învăţa din propriile greşeli şi din ex-
perienţele similare, relevante pentru o ţară 
de dimensiunea Republicii Moldova.
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SUMMARY
 Appropriate financial compensation for expenses incurred in the exercise of the of-

fice by local elected representatives, as well as, where appropriate, compensation for 
loss of earnings or remuneration for work done by them should be foreseen by national 
legislation as a financial warrantee to free exercise of local councillors’ mandate in the 
Republic of Moldova. The article elucidates a number of shortcoming and contradictions  
in Moldovan laws to be aligned to the European Charter of Local Self-Government and 
best European practices at local level. The author of the article includes  findings in the 
analysed area, as well as concrete recommendations how to improve national legisla-
tion and practices of the administrative control over the local public administration’s 
activities.

Keywords: public administration, local public authorities, mandate, local elected re-
presentative, financial warranties.

REZUMAT
Compensația financiară adecvată pentru cheltuielile efectuate în legătură cu exer-

citarea mandatului de ales local, precum şi, dacă este cazul, o compensație adecvată 
pentru câştigul pierdut sau remunerații pentru munca depusă urmează a fi prevăzută de 
legislația națională ca garanție a liberului exercițiu al mandatului consilierilor locali din 
Republica Moldova. Și acest articol depistează un număr de inadvertențe şi contradicții 
în legislația moldovenească care urmează a fi adusă în conformitate cu Carta Europea-
nă a Autoadministrării Locale şi cele mai bune practici la nivel local. Autorul articolu-
lui a expus unele concluzii, precum şi recomandări concrete de modificare a cadrului 
legal național şi practicilor de exercitare a controlului administrativ asupra activității 
autorităților administrației publice locale

Cuvinte-cheie: administrație publică, autorități ale  administrației publice locale, 
mandat, ales local, garanții financiare.
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Prezentul demers abordează câteva pro-
bleme concrete aferente suportului finan-
ciar în exercitarea mandatului de ales local 
garantat prin legislația Republicii Moldova 
şi Carta Europeană a Autonomiei Locale 
sau, cum a intitulat-o Parlamentul Republi-
cii Moldova prin hotărârea sa de ratificare, 
Carta Europeană pentru Autoadministrare 
Locală  [2]. Reamintim că acest act de talie 
internațională este în vigoare pentru Re-
publica Moldova din 1 februarie 1998. Deşi 
problema abordată nu este una nouă, totuşi 
coliziunile şi inadvertențele persistente în 
legislația națională, precum şi interpretarea 
sa eronată este de natură să influențeze ne-
gativ îndeplinirea eficientă a atribuțiilor de 
către aleşii locali, în special, de consilierii lo-
cali.

Analiza chestiunii enunțate o începem 
cu reiterarea afirmației că trăsătura carac-
teristică a statutului sociojuridic al alesului 
local se datorează mandatului de încredere 
obţinut în urma alegerilor locale şi în măsură 
determinantă derivă din prevederile Cartei 
Europene a Autonomiei Locale şi recunoaş-
terii principiului de eligibilitate a autorităţilor 
publice în organizarea şi funcţionarea admi-
nistraţiei în teritoriul unităţilor administrativ-
teritoriale stipulat în art. 109 din Constituția 
Republicii Moldova [17, p. 31]. 

Noțiunea de ales local a apărut în legis-
laţia Republicii Moldova odată cu adopta-
rea de Parlament a Legii nr. 768-XIV din 2 
februarie 2000 privind statutul alesului local 
[5]. Potrivit art. 2 al acestei Legi,  „noţiunea de 
ales local vizează consilierii consiliilor săteşti 
(comunale), orăşeneşti (municipale), raionale 
şi consiliului municipal Chişinău, deputaţii în 
Adunarea Populară a Găgăuziei, primarii şi 
viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii ra-
ioanelor”, iar art. 3, alin. (1) şi (2) din aceeaşi 
lege statuează că „în unitatea administrativ-
teritorială respectivă, alesul local este persoa-
nă oficială [15, p. 49], el fiind reprezentantul 
autorităţii deliberative sau executive din admi-
nistraţia publică locală. În exercitarea manda-

tului, alesul local este în serviciul colectivităţii 
respective.”

Prin urmare, deducem că având statut 
de persoană oficială în teritoriul unității ad-
ministrativ-teritoriale respective, mandatul 
alesului local provine de la puterea de auto-
girare a colectivităţii locale şi atribuie alesului 
local un şir de responsabilități în promovarea 
interesului colectivității locale, reprezentant 
al căreia acest ales local este.

Una din condițiile sine qua non este cadrul 
juridic şi financiar adecvat care urmează să 
vină în suportul bunei exercitări a mandatu-
lui de către alesul local. Potrivit art. 7 din Car-
ta Europeană a Autonomiei Locale, „statutul 
aleşilor locali trebuie să asigure liberul exerciţiu 
al mandatului lor”, iar alin. 2 dezvoltă această 
prevedere: „El trebuie să permită compensaţia 
financiară adecvată a cheltuielilor cauzate în 
exerciţiul mandatului lor şi, dacă este cazul, 
compensaţia financiară a câştigurilor pierdute 
sau o remuneraţie a muncii îndeplinite şi o asi-
gurare socială corespunzătoare.”

Potrivit legislației Republicii Moldova, 
alesul local, în special consilierul sătesc, co-
munal, orăşenesc, municipal, raional, are 
un şir de obligații în exercitarea mandatu-
lui său, cum ar fi: este oblicat să participe la  
şedințele consiliului şi/sau comisiei din care 
face parte (art. 11, alin. (1) din Legea nr. 768 
din 02.02.2000 privind statutul alesului local 
[5]), comisiilor şi grupurilor de lucru temati-
ce sau de investigare; să examineze, în mo-
dul stabilit de legislaţie, petițiile care îi sunt 
adresate, să ia măsuri pentru soluționarea lor 
şi să primească în audiență cetățeni şi condu-
cătorii persoanelor juridice (art. 20, alin. (1) 
din Legea nr. 768 din 02.02.2000 [5]) ceea ce 
presupune deplasarea la fața locului în anu-
mite cazuri; să participe cu drept de vot con-
sultativ la examinarea de către autoritățile 
administrației publice centrale de speciali-
tate a oricăror chestiuni ce vizează interesele 
colectivității pe care o reprezintă (art. 13, alin. 
(1), lit. k) din Legea nr. 768 din 02.02.2000 [5]); 
să ceară să fie primit în audiență fără întâr-
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ziere de persoanele cu funcţii de răspunde-
re ale autorităților publice (art. 18 din legea 
nominalizată [5]); să ceară, la faţa locului, 
încetarea încălcării ordinii publice… (art. 
21, alin. (1) din Legea nr. 768 din 02.02.2000 
[5]) etc. Evident, că toate aceste obligații ne-
cesită atât efort psihoemoțional cât şi sunt 
consumătoare de timp şi resurse financiare 
pentru aleşii locali. Mai mult ca atât, pentru 
neîndeplinirea unor obligații în exercitarea 
mandatului său, alesul local este sancționat 
juridic, inclusiv până la revocarea sau înceta-
rea mandatului. Astfel, conform art. 24, alin. 
(1), lit. e) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 
privind administrația publică locală, „man-
datul consilierului se ridică de către consiliu în 
caz de absență fără motive întemeiate de la trei 
şedințe consecutive ale consiliului”.

Prin urmare, chestiunea privind compen-
sarea unor cheltuieli suportate de alesul lo-
cal în exercitarea mandatului pare a fi una 
naturală şi absolut legitimă. Totuşi realitatea 
diferă şi, precum vom demonstra ulterior, 
aleşii locali în majoritatea covârşitoare a ca-
zurilor nu se bucură de astfel de compen-
sări/indemnizații datorită faptului că aces-
te cheltuieli nu sunt prevăzute în bugetul 
local, iar puținele tentative ale autorităților 
administrației publice locale de a stabili ast-
fel de indemnizări s-au soldat cu eşec.

Conform datelor publicate de Cancelaria 
de Stat a Republicii Moldova, numai în anul 
2016 au fost depistate 637 de acte emise de 
autoritățile administrației publice locale cu 
derogări în domeniul „buget şi finanțe” [19]. 
Însă puținele proiecte de decizie ale consi-
liilor locale prin care s-a încercat de a stabili 
compensarea activității consilierilor care 
participă la şedințele comisiilor de specia-
litate au fost abandonate după consultarea 
în prealabil a acestor idei cu oficiile teritori-
ale ale Cancelariei de Stat a Republicii Mol-
dova. Motivul este unul – aceste proiecte de 
decizie nu-şi găsesc suport juridic explicit în 
legislația Republicii Moldova.

În consecință, nu am reuşit să depistăm 

decizii la nivel local (cu două excepții descri-
se mai jos) care ar prevedea compensarea 
şi altor cheltuieli imputabile consilierului în 
exercitarea mandatului de ales local, cum ar 
fi participarea în activitatea comisiilor şi gru-
purilor de lucru tematice sau de investigare, 
audiența cetățenilor, deplasarea la fața locu-
lui pentru examinarea petițiilor în afara razei 
unității administrativ-teritoriale în care este 
consilier, audiența la factorii de decizie din 
autoritățile publice centrale pentru promo-
varea interesului local etc. 

În acest context, am consultat Decizia Con-
siliului municipal Chişinău nr. 1/26 din 14 apri-
lie 2016 „Cu privire la stabilirea indemnizațiilor 
de şedință pentru aleşii locali” prin care a fost 
stabilit cuantumul indemnizației consilierilor 
municipali pentru fiecare zi de şedință (8 ore) 
în sumă de 2000 lei, dar nu mai mult de 6000 
lei pe lună pentru perioada mandatului [12]. 
Deşi nu este specificat expres în textul deciziei 
nominalizate, însă acest act se aplică doar în 
cazul participării la şedințele consiliului mu-
nicipal, nu şi în cazul participării consilierilor 
la şedințele comisiilor de specialitate sau ale 
grupurilor de lucru formate de consiliul muni-
cipal Chişinău.

Cu alte cuvinte, constatăm că, potrivit 
cadrului legislativ național, unica situație în 
care consilierul local în Republica Moldova 
are dreptul la compensarea timpului şi resur-
selor proprii suportate în exercitarea manda-
tului este indemnizația pentru participare la 
şedința consiliului respectiv şi călătoria gra-
tuită în transport public în raza unității ad-
ministrativ-teritoriale în care acesta este ales 
local. Legea nr. 768 din 02.02.2000 prin alin. 
(1), art. 5 spune că „mandatul consilierului şi al 
primarului începe efectiv din momentul validă-
rii şi durează până la data expirării mandatului 
consiliului sau primarului respectiv ori înainte 
de aceasta, dacă intervin anumite condiții le-
gale pentru încetarea mandatului înainte de 
termen, exercitarea obligațiilor ce derivă din 
mandatul de ales local”, ceea ce denotă exer-
citarea obligațiilor ce derivă din mandatul de 
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ales local încontinuu, adică 24 din 24. Cu alte 
cuvinte, calitatea de consilier local (sătesc, 
comunal, orăşenesc, municipal sau raional) 
este una exercitată pe baze obşteşti şi nu 
este remunerată, iar cheltuielile cât de mino-
re  ar fi „urmează” a fi suportate de alesul local 
pe cont propriu pe toată durata mandatului. 

Prin urmare, compensarea financiară a 
câştigurilor pierdute, a timpului sau altor 
cheltuieli, când consilierul local este scos 
din procesul de la locul de lucru de bază sau 
din activitatea sa de întreprinzător, nu este o 
practică statuată în Republica Moldova. 

Considerăm că această stare de lucruri 
este de natură să contravină prevederilor 
citate ale art. 7 din Carta Europeană a Auto-
nomiei Locale, act de talie internațională cu 
acțiune directă pe teritoriul țării noastre [2]. 
Potrivit alin. (1), art. 8 din Constituție,  „Re-
publica Moldova se obligă să respecte Carta 
Organizației Națiunilor Unite şi tratatele la 
care este parte...”, iar precum am arătat mai 
sus, Carta Europeană a Autonomiei Locale a 
fost ratificată de Parlamentul Republicii Mol-
dova încă în 1997 şi acest act este în vigoare 
pentru Republica Moldova din 1 februarie 
1998. Or, conform art. 19 din Legea privind 
tratatele internaționale ale Republicii Mol-
dova,  „tratatele internaționale se execută cu 
bună-credință, în conformitate cu principiul 
pacta sunt servanda. Republica Moldova nu 
poate invoca prevederile legislației sale interne 
ca justificare a neexecutării unui tratat la care 
este parte”.

Pe de altă parte, nu negăm faptul că une-
le garanții financiare formale pentru alesul 
local sunt totuşi conturate în legislația în vi-
goare şi anume: 

- Legea privind finanțele publice locale 
nr. 397 din 16.10.2003, art. 3, alin. (1) prevede 
că „bugetele unităților administrativ-teritori-
ale constituie elemente independente care se 
elaborează, se aprobă şi se execută în condiții 
de autonomie financiară, în conformitate cu 
prevederile prezentei legi şi ale Legii privind 
administrația publică locală” [6];

- Legea privind administrația publică 
locală nr. 436 din 28.12.2006 art. 9 preve-
de: „Pentru asigurarea autonomiei locale, 
autoritățile administrației publice locale elabo-
rează, aprobă şi gestionează în mod autonom 
bugetele unităților administrativ-teritoriale, 
având dreptul să pună în aplicare taxe şi im-
pozite locale şi să stabilească cuantumul lor în 
condițiile legii”, iar alin. (1), art. 14 prevede că 
„Consiliul local are drept de inițiativă şi decide, 
în condițiile legii, în toate problemele de interes 
local, cu excepția celor care țin de competența 
altor autorități publice” [9];

- Legea nr. 768 din 02.02.2000 privind sta-
tutul alesului local, art. 23, alin. (1) prevede: 
„În exercitarea mandatului, alesul local are 
dreptul, în raza unității administrativ-terito-
riale respective, la călătorie gratuită în trans-
portul public terestru, cu excepția taximetrelor 
şi a transportului privat”, iar art. 24 statuează 
că „pe durata şedințelor consiliului şi a execu-
tării însărcinărilor consiliului sau comisiei, în 
conformitate cu art. 17 alin. (1) din prezenta 
lege, consilierul angajat în câmpul muncii  este 
degrevat de obligațiile lui la locul de muncă” 
(alin. (1), art. 24) şi „alesului local care a fost 
invitat la şedința consiliului şi a participat la ea 
i se restituie cheltuielile aferente şi i se acordă 
o indemnizație pentru fiecare zi de participare 
la şedința consiliului în mărimea stabilită de 
către consiliul respectiv” (alin. (3), art. 24) [5].

În consecință, putem vedea că cadrul 
legal moldovenesc dar şi politicile fiscal-bu-
getare ale statului sunt deficitare la capitolul 
suportul financiar comprehensiv şi efectiv al 
exercitării mandatului de persoanele care au 
statut de ales local, în special de consilierii 
locali.

În aceste condiții, este extrem de impor-
tantă developarea cauzelor lipsei unui meca-
nism legal în Republica Moldova care ar per-
mite: unul - să indemnizeze adecvat alesul lo-
cal în exercitarea mandatului aşa cum rezultă 
din Carta Europeană a Autonomiei Locale şi 
doi - să evalueze costurile efective de exerci-
tare a mandatului de ales local în condițiile 
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în care consilierul local nu este o funcție re-
munerată, ci este exercitată pe baze obşteşti. 

Cele mai plauzibile explicații pot fi 
insuficiența resurselor financiare ale buge-
telor unităților administrativ-teritoriale, poli-
ticile restricționate bugetar-fiscale ale statu-
lui, dar şi carențele şi/sau aplicarea eronată 
a legislației în domeniul autonomiei locale. 
Potrivit unor autori autohtoni, autonomia 
financiară reprezintă un component vital al 
autonomiei locale (idee îmbrățişată şi de noi 
– n. n.), totodată, este unul dintre domeniile 
complexe şi complicate în administrarea loca-
lă. Aceştia, dar şi alți autori sunt solidari în 
ideea că resurselor financiare proprii de care 
dispun colectivitățile locale le este caracte-
ristică lipsa cronică de finanțe [16, p. 193] şi 
deficitul bugetar cronic [18, p. 339].

Fiind de acord cu autorii în cauză în ceea 
ce priveşte insuficiența cronică de finanțe la 
nivel local, totuşi considerăm că cauză este 
şi una datorată imperfecțiunii cadrului legis-
lativ al Republicii Moldova, pe de o parte, şi 
neaplicarea directă a Cartei Europene a Au-
tonomiei Locale, pe de altă parte. Dacă în 
cazul primarului şi viceprimarului care sunt 
aleşi locali chestiunea remunerării este regle-
mentată prin Legea nr. 355 din 23.12.2005 cu 
privire la sistemul de salarizare în sectorul 
bugetar, cu rezerva că unicul criteriu de gra-
dare a remunerării primarului sau viceprima-
rului în funcție de numărul populației este 
departe de complexitatea reală legată de 
exercitarea mandatului de aceşti aleşi locali, 
apoi orice tentative ale autorităților publice 
locale, deşi timide, de a stabili compensarea 
activității consilierului local, altă decât pen-
tru şedințele consiliilor locale, au eşuat. Moti-
vul de bază fiind punctul 10 din Regulamen-
tul-cadru privind constituirea şi funcționarea 
consiliilor locale şi raionale, aprobat prin Le-
gea nr. 457 din 14.11.2003 care stabileşte ex-
pres că „comisiile de specialitate se formează 
pe întreaga durată de activitate a consiliului. 
Membri ai acestora pot fi numai consilierii. Ac-
tivitatea în cadrul comisiilor nu este remunera-

tă” [7]. Drept pildă putem invoca Dispoziția 
Primarului comunei Grătieşti, municipiul 
Chişinău, nr. 75P din 4 septembrie 2017 „Cu 
privire la acordarea primelor”, prin care aces-
ta a acordat prime cu prilejul sărbătorilor de 
27 şi 31 august unor categorii de angajați, in-
clusiv funcționarilor publici şi persoanelor cu 
demnitate publică [14]. Dispoziția în cauză a 
fost notificată de Oficiul teritorial Chişinău al 
Cancelariei de Stat cu solicitarea modificării 
în parte a Dispoziției pe motiv că aceasta vine 
în contradicție cu art. 8, alin. (2), (2)1 al Legii 
nr. 355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul 
de salarizare în sectorul bugetar, care preve-
de că pentru persoanele care dețin funcții de 
demnitate publică din cadrul administrației 
publice locale mărimea primelor cu prilejul ju-
bileelor, sărbătorilor nelucrătoare se stabileşte 
prin decizia autorității locale deliberative (con-
siliul local) [8]. Astfel, în ipoteza includerii în 
această dispoziție a primelor pentru consi-
lierii locali, această prevedere ar fi fost la fel 
contestată în temeiul pct. 10 din Regulamen-
tul-cadru de constituire şi funcționare a con-
siliilor locale şi raionale [7]. 

Cu alte cuvinte, legislația națională 
conține o prohibiție clară pentru consiliile 
locale de a indemniza consilierul pentru acti-
vitatea în cadrul comisiilor de specialitate ale 
consiliului. De aici, prin metoda de interpre-
tare contextuală a normei şi analogia aces-
teia, putem lesne deduce existența a unei 
prohibiții implicite asupra compensării şi al-
tor cheltuieli suportate de consilierul local în 
exercitarea mandatului de ales local. 

O altă pildă rară o constituie decizia 
Consiliului comunei Zîmbreni nr. 1/07 din 
19.01.2018 „Chestiuni financiare” care prin  
pct. III al deciziei a instituit remunerarea con-
silierilor în mărime a câte 50 lei pentru întru-
nirea în şedință a consiliilor de specialitate în 
limita alocațiilor bugetare [20]. Dar şi aceasta 
a fost notificată de Oficiul teritorial Chişinău 
al Cancelariei de Stat pe motiv că aceasta 
contravine prevederilor art. 24, alin. (3) al Le-
gii nr. 768 din 02 februarie 2000 privind sta-
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tutul alesului local, care prevede că „alesului 
local care a fost invitat la şedința consiliului şi a 
participat la ea i se restituie cheltuieli aferente 
şi i se acordă o indemnizație pentru fiecare zi 
de participare la şedința consiliului în mărimea 
stabilită de către consiliul respectiv”. 

Pornind de la cele menționate mai sus, 
concluzionăm că per ansamblu cadrul le-
gal al Republicii Moldova, precum şi practi-
ca Cancelariei de Stat a Republicii Moldova 
care printre mai multe funcții exercită şi con-
trolul administrativ de legalitate a activității 
autorităților administrației publice locale, 
funcție exercitată prin intermediul oficiilor 
sale teritoriale (art. 63 din Legea nr. 436 din 
28.12.2006 privind administrația publică lo-
cală) [10], vine să descurajeze consiliile loca-
le, indiferent de nivelul acestora, în stabilirea 
consilierilor locali a unor indemnizații sau 
compensări în exercitarea mandatului de 
consilier local. Excepție din această regulă, 
după cum am menționat mai sus, fac doar 
indemnizația de participare în şedințele con-
siliilor locale, degrevarea de la locul de muncă 
pe perioada participării la şedința consiliului 
local şi călătoria gratuită în transportul pu-
blic în raza unității administrativ-teritoriale în 
care acesta este ales local. Drept consecință, 
reiterăm că această stare de lucruri este de-
rogatorie de la prevederile Cartei Europene 
a Autonomiei Locale, în special art. 7 în ceea 
ce priveşte oferirea garanțiilor financiare ale 
exercitării mandatului de ales local. 

În acest context, este oportun de amin-
tit că alinierea la standardele europene şi 
bunele practici în domeniul administrației 
publice locale constituie un angajament al 
statului nostru care decurge şi din alt tratat 
internațional şi, anume, din Acordul de Aso-
ciere între Republica Moldova, pe de o parte, 
şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Euro-
peană a Energiei Atomice şi statele-membre 
ale acestora, pe de altă parte [3], dar şi din 
Planul Național de acțiuni pentru imple-
mentarea Acordului de Asociere Republica 
Moldova – Uniunea Europeană în perioada 

2017-2019 [11]. Şi anume, Titlul IV. Coopera-
rea economică şi alte tipuri de cooperare sec-
torială, Capitolul 1. Reforma administrației 
publice, punctul 23. Cooperarea vizează 
toate nivelurile administrației publice, inclu-
siv administrația locală, prevede elaborarea 
proiectului de lege privind descentralizarea 
serviciilor publice şi autonomia locală (L1. 
Act nou) ceea ce implică racordarea legii 
naționale la prevederile Cartei Europene a 
Autonomiei Locale, în special art. 7 referitor 
la libera exercitare a mandatului de ales local 
şi garanțiile financiare ale acestuia [11].

Pentru a se conforma prevederilor Cartei 
Europene a Autonomiei Locale, Acordului 
de Asociere Republica Moldova – Uniunea 
Europeană, bunelor practici europene în do-
meniul democrației locale şi ca finalitate - a  
stimula aleşii locali să-şi exercite mai eficient 
obligațiile şi împuternicirile impuse de man-
datul de ales local, venim cu următoarele re-
comandări:

-  revizuirea cadrului normativ şi, în mod 
prioritar, a punctului 10 din Regulamentul-
cadrul de organizare şi funcționare a con-
siliilor locale şi raionale, aprobat prin Legea 
nr. 457 din 14.11.2003 [7] şi a art. 24, alin. (3) 
din Legea privind statutul alesului local nr. 
768 din 02.02.2000 [5] în sensul permiterii 
indemnizării consilierilor pentru participa-
rea în şedințele comisiilor de specialitate ale 
consiliului local şi ale grupurilor de lucru for-
mate de consiliul local respectiv;

- până la modificarea cadrului legislativ, 
examinarea de către Cancelaria de Stat a Re-
publicii Moldova în comun cu reprezentanții 
autorităților administrației publice locale şi 
ale Consiliului Europei a bunelor practici, 
cazurilor şi modalităților de compensare/
indemnizare a aleşilor locali în exercitarea 
mandatului său; drept urmare pot fi elabora-
te recomandări unificate pentru autoritățile 
administrației publice locale privind insti-
tuirea unor garanții financiare adecvate de 
exercitare a mandatului de ales local în baza 
aplicării directe a art. 7 din Carta Europeană 
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rândul consilierilor locali. Cu alte cuvinte, re-
comandăm revizuirea legislației în vigoare 
astfel, ca autoritatea executivă a consiliului 
raional (preşedinte şi vicepreşedinte al raio-
nului) să fie aleşi din rândul consilierilor. În 
caz contrar, lipsa provenienței mandatului de 
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SUMMARY
An administrative contract is the will between a public authority either a person empowe-

red by it, and one or more natural or legal persons, whether private or public, pursuing the 
realization of a public interest and to which a special scheme of administrative law applies.

The typology of administrative contracts is very varied, depending on the evolution of  the 
society’s needs. Thus, they are currently included in the category of administrative contracts: 
concession contracts and public procurement contracts, contracts for the use of public goods, 
public management contracts, public-private partnership contracts, public lending contracts 
and constitutive documents of the associative structures of public authorities.

Keywords: control, administrative litigation, administrative act, administrative contract, 
administrative court.

REZUMAT
Contractul administrativ reprezintă acordul de voință între o autoritate publică sau un îm-

puternicit al acesteia şi una sau mai multe persoane fizice sau juridice, de drept privat sau de 
drept public, prin care se urmăreşte realizarea unui interes public şi căruia i se aplică un regim 
special, de drept administrativ. 

Tipologia contractelor administrative este din ce în ce mai variată, în funcție de evoluția ne-
voilor societății. Astfel, sunt incluse în prezent în categoria contractelor administrative: contracte 
de concesiune şi de achiziții publice, contracte de atribuire a folosinței unor bunuri din domeniul 
public, contracte de management public, contracte de parteneriat public-privat, contracte de îm-
prumut public şi actele de constituire a structurilor asociative ale autorităților publice.

Cuvinte-cheie: control, contencios administrativ, act administrativ, contract administra-
tiv, instanță de contencios.
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În conformitate cu prevederile art. 1, alin. 
(2) din Legea contenciosului administrativ 
nr. 793 din 10.02.2000 [7], orice persoană 
care se consideră vătămată într-un drept al 
său, recunoscut de lege, de către o autori-
tate publică, printr-un act administrativ sau 
prin nesoluţionarea în termenul legal a unei 
cereri, este în drept să se adreseze instanţei 
de contencios administrativ pentru a obţine 
anularea actului, recunoaşterea dreptului 
pretins şi repararea pagubei ce i-a fost pri-
cinuită.

Actul administrativ reprezintă atât for-
ma de activitate a organelor administrației, 
dar şi o manifestare neechivocă de voinţă 
a autorităţii publice, prin care se urmăreşte 
producerea de efecte juridice în baza atri-
butului de putere publică, în limitele legii şi 
având drept scop servirea interesului public. 

Având în centru noţiunea de „interes ge-
neral sau public”, contractul administrativ 
reprezintă o creaţie a dreptului francez, dar 
şi o formă a actului administrativ de gesti-
une, diferit actului administrativ de autori-
tate. 

Prof. Mircea Preda distinge actul admi-
nistrativ de gestiune față de actul adminis-
trativ de autoritate, prin următoarele:

- actul administrativ de autoritate este 
unilateral, fiind emis de un organ al adminis-
traţiei, pe când actul administrativ de gesti-
une este un act bilateral, încheiat între două 
părţi prin libera lor voinţă; 

- actele administrative de gestiune cu-
prind drepturi şi obligaţii pentru ambele 
părţi în opoziţie cu actele de autoritate ale 
administraţiei care dau naştere, modifică ori 
sting un raport juridic sau stabilesc ori mo-
difică drepturi pentru particulari; 

- clauza penală şi despăgubirile prevăzu-
te în actele administrative de gestiune de-
termină executarea lor, pe când executarea 
actelor administrative de autoritate se asi-
gură cu ajutorul sancţiunilor juridice prevă-
zute de lege; 

- actele administrative de autoritate pot 

fi modificate sau revocate unilateral pe când 
actele  administrative de gestiune se modi-
fică sau se revocă în condiţiile stabilite de 
părţi fiind necesar, în principiu, acordul lor 
[8, p. 196-197]. 

Prof. Anton Trăilescu apreciază actele 
administrative de gestiune drept acordul 
de voinţă între două sau mai multe părţi, 
dintre care una este obligatoriu o autoritate 
publică, având ca obiect organizarea de ser-
vicii publice, efectuarea de lucrări publice şi 
administrarea bunurilor proprietate publică 
sau privată, iar finalitatea sau cauza acestui 
tip de acte administrative constă în satisfa-
cerea intereselor publice. Astfel, în temeiul 
respectivei aprecieri, autorul împarte actele 
administrative de gestiune în acte de gesti-
une publică, din care fac parte contractele 
administrative; şi în acte de gestiune privată 
pe care administraţia le încheie în calitatea 
sa de persoană juridică civilă şi care sunt 
supuse, în principal, dreptului comun, dar 
cărora li se aplică şi anumite reguli speciale 
cum ar fi obligativitatea licitaţiei publice la 
înstrăinarea unui bun din domeniul privat 
[10, p. 202-203].

Conform jurisprudenţei franceze, ne 
aflăm în prezența unui contract adminis-
trativ, atunci când una dintre părţi este o 
autoritate publică, iar contractul conţine 
dispoziţii care derogă de la regulile comu-
ne ale dreptului privat – aşa-numitele clau-
ze exorbitante, care au rolul de a asigura o 
poziţie supraordonată a autorităţii publice. 
Asemenea clauze conferă autorităţilor pu-
blice un drept de control asupra desfăşură-
rii contractului, conferă prerogative acestor 
autorităţi pentru a aplica sancţiuni în cazul 
depistării nerespectării contractului, recu-
nosc autorităţii publice contractante posibi-
litatea de a modifica sau rezilia în mod unila-
teral contractul atunci când interesul public 
o cere, despăgubind în acelaşi timp cealaltă 
parte pentru prejudiciile suferite, fără a avea 
vreo culpă (asigurând echilibrul economic al 
contractului), stabilesc repartiţia suportării 
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eventualelor riscuri între partenerii contrac-
tului astfel încât interesul public să nu fie 
afectat [3, p. 244-249]. 

Prin urmare, se creează un regim aparte 
de relaţii, unde accentul juridic este pus pe 
protejarea intereselor autorităţilor publice 
şi ale persoanelor ce le îndeplinesc compe-
tenţele cu deviere de la principiile unanim 
recunoscute ale legislaţiei civile. Astfel, fiind 
supuse unor formalități şi cerințe suplimen-
tare, guvernate de clauze ale dreptului pu-
blic, unde libertatea  contractuală este una 
subordonată principiului priorității intere-
sului public, contractele administrative au 
preluat forma unei structuri  hibride, care  
îmbină  libertatea  contractuală  cu necesi-
tatea protejării interesului public.

Anume din considerentul predomină-
rii clauzelor de drept public şi principiului 
protejării interesului public, principalele 
drepturi şi obligaţii ale părţilor sunt stabilite 
de către serviciul public, iar particularului îi 
revine opţiunea doar de a adera sau nu la 
aceste clauze. Specific este şi faptul că clau-
zele de reglementare sunt cunoscute şi ac-
ceptate de către privat de la data înscrierii în 
cursa pentru adjudecarea contractului ad-
ministrativ, iar acordul de voinţă ia naştere 
la data încheierii contractului administrativ 
cu cel care a fost desemnat câştigător al lici-
taţiei publice.

Prin urmare, în doctrină se apreciază fap-
tul că serviciul public îşi alege, de obicei, 
partenerul printr-o procedură publică şi nu 
în mod liber ca în dreptul privat, iar rezilie-
rea unilaterală de către administraţie a con-
tractului administrativ se poate realiza fără 
ca aceasta să suporte daune, administraţia 
stabilind ea însăşi când poate realiza acest 
lucru, spre deosebire de contractele supuse 
dreptului privat [8, p.197; 9, p. 250].

În opinia prof. Ilie Iovănaş, contractele 
administrative reprezintă o entitate specifi-
că dreptului administrativ, distinctă atât faţă 
de actul unilateral de putere cât şi de actul 
juridic civil sau comercial” [6, p. 74-75].

Având în vedere inegalitatea părţilor 
contractante, considerăm că instituţia con-
tractului administrativ nu poate fi privită al-
tfel decât ca o formă a actului administrativ, 
unde  caracteristica de bază a acestuia din 
urmă act fiind raportul de putere dintre ad-
ministraţie şi particular.

Anume, pe calea contenciosului admi-
nistrativ, în sensul protejării contractantului 
pentru a putea executa contractul şi a sati-
sface astfel interesul public în bune condiţii 
[3, p. 244-249], instanța de judecată poate 
obliga autoritatea publică să verse celeilalte 
părți o îndemnizație care să-i asigure posibi-
litatea de executare.

Prin urmare, în teoria contractului admi-
nistrativ este admisă impreviziunea ca o ca-
uză de modificare a contractului, fiind luate 
în considerare modificările de ordin econo-
mic care pot afecta executarea contractului 
şi pe care părțile nu le-au putut anticipa în 
momentul încheierii acestuia. 

Totuşi pentru aplicarea teoriei imprevi-
ziunii, se cer a fi îndeplinite cumulativ trei 
condiții [1, p. 195-196]:

- părțile, având un raționament rezona-
bil, să nu poată prevedea situația cu caracter 
excepțional la momentul încheierii contrac-
tului;

- faptul respectiv să fie independent de 
voința părților; 

- faptul să bulverseze condițiile de exe-
cutare a contractului.

Teoria impreviziunii este o consecință a 
principiului că serviciile publice trebuie să-
şi desfăşoare activitatea în mod continuu 
şi permanent, iar contractanții particulari 
care au investit capitaluri în proiecte de in-
teres public să nu fie expuşi, din cauza unor 
evenimente imprevizibile, falimentului. Prin 
urmare, în cazul contractelor administrati-
ve, impreviziunea nu poate constitui o ca-
uză de neexecutare a obligației având ca şi 
consecință întreruperea serviciului public, 
ci ea poate doar justifica o „indemnizație de 
impreviziune”, dacă dezechilibrul contrac-
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tual poate fi limitat în timp [2, p. 341]. Mai 
mult ca atât, autoritatea publică contrac-
tantă, indirect, îşi asumă obligația în baza 
contractului administrativ, de a-şi planifica 
finanțele într-un mod în care să-şi poată 
onora  obligațiile pecuniare asumate față de 
particular.  

Respectiv, impreviziunea se deosebeşte 
de forța majoră, ultima fiind privită ca acel 
eveniment imprevizibil în mod normal şi 
independent de voința părților care face 
imposibilă material executarea obligației 
contractuale, iar particularul contractant, 
care nu poate să-şi execute obligația, nu răs-
punde, fiind, astfel, instituită situația în care 
forța majoră duce la suspendarea sau la în-
cetarea efectelor contractului. 

În viziunea prof. Antonie Iorgovan, con-
tractul administrativ reprezintă: 

- un acord de voinţă între o autoritate 
a administraţiei publice sau alt subiect de 
drept autorizat de aceasta şi un particular;

- are caracter oneros presupunând efec-
tuarea de lucrări, prestarea de servicii etc., 
de către particular în schimbul unei remu-
neraţii; 

- asigură funcţionarea aceluiaşi serviciu 
public – obligaţie a autorităţii contractan-
te – sau punerea în valoare a aceluiaşi bun 
public; 

- acceptarea de către părţi a clauzelor re-
glementare stabilite prin lege; 

- cedarea intereselor, drepturilor şi obli-
gaţiilor autorităţii contractante sau celui au-
torizat de aceasta, se poate realiza doar că-
tre o altă autoritate publică pe când privatul 
le poate ceda oricărei persoane cu autoriza-
rea prealabilă a autorităţii publice; 

- modificarea sau denunţarea unilaterală 
a contractului fără a mai recurge la justiţie 
de către autoritatea publică atunci când in-
teresul public o cere, când particularul nu-
şi îndeplineşte culpabil obligaţiile sau când 
executarea devine prea oneroasă pentru 
privat; 

- părţile au înţeles, fie prin inserarea 

unei clauze exprese sau doar prin semnarea 
contractului, că se vor supune regimului de 
drept public, inclusiv cu privire la soluţiona-
rea litigiilor;

- soluţionarea litigiilor este de compe-
tenţa instanţelor naţionale de contencios 
administrativ, cu excepţia situaţiilor în care 
legea dispune altfel [5, p. 117-118].

În aceeaşi ordine de idei, prof. Verginia 
Vedinaş identifică contractul administrativ 
drept o convenţie, unde una dintre părţi 
este un subiect determinat, adică organ 
care acţionează în realizarea puterii publice, 
acesta fiind fie organ administrativ sau su-
biect de drept autorizat de un organ admi-
nistrativ, iar în cadrul raporturilor, părţile nu 
se bucură de egalitate juridică, subiectul de-
terminat fiind într-o poziţie de superioritate, 
ceea ce îi conferă dreptul de a modifica sau 
denunţa unilateral contractul atunci când 
interesul public o cere. De obicei, obiectul 
contractului este determinat, urmărind sati-
sfacerea unui interes general, fie prin presta-
rea unui serviciu public, fie prin punerea în 
valoare a unui bun public sau prin realizarea 
unei lucrări publice, iar  clauzele contracte-
lor sunt stabilite pe cale reglementară, prin 
lege sau pe cale convenţională. Încheierea şi 
executarea contractului are loc în regim de 
putere publică şi constituie obiect al acțiunii 
în contencios administrativ [11, p. 127-128].

Respectiv, cele mai importante clauze 
de drept public tipice contractelor adminis-
trative sunt: dreptul autorității publice con-
tractante de a modifica în mod unilateral 
partea reglementară a contractului, asigura-
rea funcționării în regim de continuitate şi 
permanență a serviciului public, dreptul de 
control al autorității publice contractante, 
clauza cu privire la dreptul autorității publi-
ce contractante asupra bunurilor de retur, 
clauza de denunțare unilaterală a contrac-
tului administrativ pentru realizarea unui 
interes public.

Reieşind din prevederile art. 2 şi art. 3 ale 
Legii contenciosului administrativ nr. 793 
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din 10.02.2000 [7], obiect al acţiunii în con-
tenciosul administrativ îl constituie: 

- actul administrativ cu caracter normativ 
sau individual;

- contractul administrativ;
- nesoluţionarea în termenul legal a unei 

cereri referitoare la un drept recunoscut de 
lege;

- refuzul autorităţii publice de a primi ce-
rerea persoanei sau faptul de a nu răspunde 
petiţionarului  în termen de 30 de zile de la 
data înregistrării cererii, dacă legea nu pre-
vede altfel.

Prin urmare, în sensul prezentei legi, 
unele categorii de contracte încheiate de 
autorităţile publice (contracte administrati-
ve) sunt asimilate de leguitor actului admi-
nistrativ, fiind definit de lege ca un contract 
încheiat de o autoritate publică, în virtutea 
prerogativelor de putere publică, având ca 
obiect administrarea şi gestionarea bunuri-
lor proprietate publică, executarea lucrărilor 
de interes public, prestarea de servicii pu-
blice, activitatea funcţionarilor publici care 
rezultă din relaţiile de muncă reglementate 
de statutul juridic al acestora.

Legea contenciosului administrativ nr. 793 
din 10.02.2000 nu enumeră clar categoriile de 
contracte administrative care pot fi asimilate 
actului administrativ, precum o regăsim în Le-
gea contenciosului administrativ nr. 554/2004 
din România, însă o clarificare în acest sens 
a  fost realizată de către Curtea Supremă de 
Justiție, care a stabilit că  din categoria con-
tractelor administrative fac parte contractele 
de concesiune, contractele de achiziţii publice, 
contractele de prestare a serviciilor publice de 
gospodărire comunală, cum ar fi: de alimen-
tare cu apă potabilă şi menajeră, de furnizare 
a energiei termice şi electrice, de canalizare şi 
epurare a apelor uzate şi pluviale, de salubri-
zare, de administrare a fondului locativ public, 
de administrare a domeniului public, precum 
şi alte contracte de prestări servicii de interes 
public sau de executare a lucrărilor de interes 
public naţional sau local.

Contractele de vânzare-cumpărare a bu-
nurilor din domeniul public al statului sau 
al unităţilor administrativ-teritoriale consti-
tuie, de asemenea, contracte administrati-
ve, dacă, până la încheierea contractului de 
vânzare-cumpărare, nu a fost schimbat regi-
mul juridic al bunului respectiv, cu trecerea 
lui din domeniul public în domeniul privat.

În contextul Legii nr. 793 din 10.02.2000, 
contractelor administrative sunt asimilate şi 
contractele încheiate între autorităţile pu-
blice şi funcţionarii publici. Respectiv, func-
ţionarii publici, funcţionarii publici cu statut 
special din serviciile diplomatice, din servi-
ciul vamal, din organele apărării, securităţii 
naţionale şi ordinii publice şi alte categorii 
stabilite prin lege pot înainta, în instanţa de 
contencios administrativ, acţiuni cu privire 
la numirea, transferarea, detaşarea, suspen-
darea sau eliberarea din funcţie, inclusiv 
aplicarea sancţiunilor disciplinare [4].

În contextul celor expuse, reiterăm faptul 
că prin natura lor, contractele administrati-
ve, spre deosebire de contractele de drept 
civil,  sunt supuse unor reguli de drept pu-
blic şi fac parte din regimul juridic adminis-
trativ. Astfel, contractul administrativ este 
indisolubil legat de noţiuni determinante ca 
proprietate publică, domeniu public şi auto-
ritate publică, iar specificul esenţei juridice 
a acestei entităţi juridice reprezintă inalie-
nabilitatea şi inegalitatea, fiind conturate 
cumulativ trei caracteristici ale acestuia: ca-
litatea juridică a părţilor contractuale în care 
una dintre părţi este iminent o persoană de 
drept public; obiectul contractului ce con-
stă în executarea unui serviciu public sau a 
unei lucrări publice; clauze contractuale ex-
orbitante, ceea ce ar însemna, în esenţă, că 
clauzele contractuale sunt derogatorii de la 
cele ale dreptului comun şi exced de la prin-
cipiul libertăţii contractuale, fiind nesuscep-
tibile de a figura într-un contract de drept 
comun; litigiile se examinează în procedura 
contenciosului administrativ, şi nu  în cea 
contencioasă. 
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SUMMARY
In this article a research was carried out regarding the enforcement of the normative act in 

the field of labor law. Reference has been made to the application of the rules of labor law in 
space and to individuals, as well as the legal effects that occur. It also highlightes: the distinc-
tion between the application of international rules in the national law; establishment of the 
relationship between international labor standards and national law.
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REZUMAT
 În articolul dat s-a realizat o cercetare în materia aplicării actului normativ în ramura drep-

tului muncii. În acest context, s-a făcut referire la aplicarea normelor dreptului muncii în spaţiu 
şi asupra persoanelor şi la efectele juridice care se produc. De asemenea, s-a evidențiat: dis-
tingerea modului de aplicare a normelor internaţionale în dreptul naţional; stabilirea relaţiei 
dintre normele internaţionale ale muncii şi normele dreptului naţional.

Cuvinte-cheie: izvoare ale dreptului muncii, act normativ, contract normativ, regulament 
intern al unităţii, Organizaţia Internaţională a Muncii, Convenţii ale Organizaţiei Internaţiona-
le a Muncii, , instrumente ale Consiliului Europei.

Aplicarea normelor dreptului muncii tre-
buie examinată sub un triplu aspect, şi anu-
me: al aplicării în timp, în spaţiu şi asupra 
persoanelor.

Aplicarea normelor dreptului muncii în 
timp. În conformitate cu teoria generală a 
dreptului, aplicarea actului normativ com-
portă dimensiuni temporare, care implică 
producerea efectelor juridice în anumite in-
tervale de timp.

Efectul legii în timp este supus princi-
piului activităţii legii, potrivit căruia legea 
se aplică tuturor faptelor în timpul în care 
se află în vigoare, are eficiența deplină din 
momentul intrării în vigoare şi până la ab-
rogarea ei [1].

Aşadar, trebuie arătat că Codul muncii 
din 28 martie 2003 a intrat în vigoare la 1 
octombrie 2003. Formalităţile pe care le in-
stituie acest Cod (cele ce ţin, mai ales, de 
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obligativitatea respectării formei scrise 
a contractului individual de muncă) nu 
sunt obligatorii pentru salariaţii care s-au 
încadrat în muncă înainte de 1 octombrie 
2003, întrucât un asemenea conflict între 
două legi (Codul muncii din 25 mai 1973 şi 
Codul muncii din 28 martie 2003) se solu-
ţionează conform principiului tempus regit 
actum [2]. Acesta este deci cazul ultraacti-
vităţii normei juridice care a ieşit deja din 
vigoare.

Prin Legea RM nr. 60-XVI din 21.03.2008 
legiuitorul s-a pronunţat, în mod expres, 
pe marginea problemei privind perfecta-
rea în formă scrisă a contractului individu-
al de muncă, încheiat până la data intrării 
în vigoare a CM al RM. Astfel, art. 58, alin. 
(1) din CM al RM a fost expus în următoa-
rea redacţie: „Contractul individual de 
muncă se încheie în formă scrisă. Contrac-
tul individual de muncă încheiat până la 
data intrării în vigoare a prezentului cod 
poate fi perfectat în formă scrisă numai cu 
acordul părţilor. Propunerea angajatoru-
lui privind perfectarea contractului indi-
vidual de muncă în formă scrisă se aduce 
la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, 
prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărâ-
rea) angajatorului. Propunerea salariatului 
privind perfectarea contractului individu-
al de muncă în formă scrisă se aduce la 
cunoştinţa angajatorului prin depunerea 
şi înregistrarea cererii lui scrise. Refuzul 
motivat al uneia dintre părţi privind per-
fectarea contractului individual de muncă 
în formă scrisă se comunică celeilalte părţi 
prin răspunsul său scris în decurs de 5 zile 
lucrătoare”.

Considerăm că printr-o astfel de inter-
venţie, legiuitorul nu a reuşit să tranşeze 
situaţia, ci a complicat-o şi mai mult. Pre-
supunem că angajatorul este acel care a 
înaintat propunerea privind perfectarea 
contractului individual de muncă în formă 
scrisă. Cum se va proceda în cazul în care 
salariatul va respinge o astfel de propune-

re fără ca să invoce anumite motive? În ce 
mod angajatorul poate să se opună unei 
astfel de atitudini a salariatului? Legiuito-
rul nu dă răspunsuri adecvate la aceste în-
trebări.  În statul de drept, publicarea legii 
are o importanţă extrem de mare, deoare-
ce astfel se aduce la cunoştinţa cetăţenilor 
existenţa ei.

Pentru a o face cunoscută, legea adop-
tată şi promulgată este publicată în Moni-
torul Oficial al R. Moldova. Astfel, intrarea 
în vigoare a legii este condiţionată de pu-
blicarea sa. Constituţia Republicii Moldova 
prevede expres că nepublicarea legii atra-
ge inexistenţa acesteia.

Potrivit art. 76 din Constituţie, legea in-
tră în vigoare în următoarele cazuri:   a) la 
data publicării sau  b) la data prevăzută în 
textul legii.

În conformitate cu Hotărârea Curţii 
Constituţionale nr. 32/1998, din sensul 
concret al art. 76 din Constituţie pot fi tra-
se următoarele concluzii:

- atunci când data intrării în vigoare nu 
este indicată în textul legii, data publicării 
acesteia devine data intrării sale în vigoa-
re;

- nu este obligatoriu ca data intrării în 
vigoare a legii, prevăzută în textul ei, să 
coincidă cu data publicării acesteia în Mo-
nitorul Oficial;

- data intrării în vigoare a legii, prevă-
zută în textul ei, nu poate precede data 
publicării acesteia.

În ceea ce priveşte încetarea acţiunii 
actului normativ, se cere remarcat faptul 
că aceasta are loc, de regulă, prin abroga-
re [3].

Abrogarea actului normativ, în calitate 
de  procedeu tehnico-juridic prin care ac-
tul normativ fără termen îşi încetează acţi-
unea prin renunţare la el, poate fi: expresă 
(directă sau indirectă) sau tacită.

Abrogarea expresă a actului normativ 
poate avea un caracter direct, atunci când 
noul act normativ prevede, în mod expres, 
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că vechiul act normativ (sau anumite nor-
me juridice din el) se abrogă. În acelaşi 
timp, menţionăm că abrogarea indirectă 
poate avea loc când noul act normativ nu 
stipulează, în mod expres, actul normativ 
care se abrogă (sau anumite norme juridi-
ce din el), dar se limitează la prevederea 
că se abrogă toate actele normative ante-
rioare care contravin noii reglementări.

Abrogarea tacită a actului normativ sur-
vine în cazul în care noul act normativ nu 
conţine nicio dispoziţie (prevedere) referi-
toare la acţiunea vechilor norme juridice.

Sistemul de abrogare prevăzut prin 
Codul muncii din 28 martie 2003 este, în 
opinia noastră, nereuşit. Art. 391, alin. (3) 
din CM al RM dispune: „Actele legislative 
şi alte acte normative în vigoare ce re-
glementează raporturile de muncă şi alte 
raporturi nemijlocit legate de acestea se 
vor aplica în măsura în care nu contravin 
Codului muncii”. Astfel, cu privire la nume-
roase acte normative se realizează o abro-
gare indirectă care, în condiţiile actuale, 
nu apare decât ca un procedeu tehnico-
juridic profund dăunător.

În art. 391, alin. (2) din CM al RM, le-
giuitorul recurge la abrogarea expresă şi 
directă a unor acte legislative care, excep-
tând Codul muncii al RM din 25 mai 1973, 
au fost adoptate în anul 1993. Considerăm 
că legiuitorul urma să abroge, în mod ex-
pres şi direct, toate actele normative din 
domeniul raporturilor de muncă, anteri-
oare anului 1991, care constituie o expre-
sie a rigorilor orânduirii socialiste.

Aplicarea normelor dreptului muncii în 
spaţiu. Ca regulă, normele dreptului mun-
cii sunt aplicabile pe întreg teritoriul Re-
publicii Moldova. Totuşi, având în vedere 
că actele normative ce constituie izvoare 
ale acestei ramuri de drept pot fi emise 
de organe diferite, a căror competenţă 
teritorială variază de la o categorie la alta, 
întinderea aplicării lor în spaţiu variază în 
funcţie de această competenţă.

Folosind drept criteriu competenţa te-
ritorială a organelor abilitate să emită acte 
normative în domeniul dreptului muncii, 
acestea pot fi clasificate în felul următor:

a) acte normative care se aplică pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova. Această cate-
gorie de acte este formată din acte nor-
mative emise de către organele legislative 
(Parlamentul RM) şi cele executive (Guver-
nul RM, ministerele şi departamentele). 
Din această categorie de acte normative 
fac parte: Constituţia Republicii Moldova 
din 29 iulie 1994, legile organice şi ordina-
re, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului RM, 
regulamentele şi instrucţiunile ministere-
lor şi departamentelor etc.;

b) actele normative care se aplică în limi-
tele teritoriale ale unităţilor administrativ-
teritoriale. Din această categorie fac parte 
convenţiile colective încheiate la nivel te-
ritorial (raional), deciziile consiliului raio-
nal şi dispoziţiile primarului. În măsura în 
care aceste acte normative reglementează 
relaţiile de muncă, ele devin izvoare ale 
dreptului muncii;

c) actele normative care se aplică numai 
în cadrul unităţilor. Din această categorie 
fac parte: regulamentul intern al unităţii, 
contractul colectiv de muncă, regulamen-
tele şi instrucţiunile proprii etc.

Aplicarea normelor dreptului muncii 
asupra persoanelor. Modul de aplicare a 
normelor dreptului muncii asupra persoa-
nelor este reflectat în art. 3 din CM al RM.

Astfel, dispoziţiile acestui Cod sunt 
aplicabile faţă de: salariaţii cetăţeni ai Re-
publicii Moldova, încadraţi în baza unui 
contract individual de muncă;  salariaţii 
cetăţeni străini sau apatrizi, încadraţi în 
baza unui contract individual de muncă, 
care prestează muncă pentru un angajator 
care îşi desfăşoară activitatea în Republica 
Moldova;  salariaţii cetăţeni ai Republicii 
Moldova care activează la misiunile diplo-
matice ale Republicii Moldova de peste 
hotare; angajatorii, persoane fizice sau ju-
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ridice din sectorul public, privat sau mixt, 
care folosesc munca salariată;  salariaţii 
din aparatul asociaţiilor obşteşti, religioa-
se, sindicale, patronale, al fundaţiilor, par-
tidelor şi altor organizaţii necomerciale 
care folosesc munca salariată.

Din acest text legislativ putem desprin-
de concluzia că CM al RM este obligatoriu 
pentru toate unităţile, pentru toţi angajato-
rii persoane fizice sau juridice – atât din sec-
torul public cât şi din cel privat sau mixt care 
folosesc munca salariată.

Abordând problematica ce vizează apli-
carea legislaţiei muncii în privinţa unităţi-
lor (angajatorilor), putem trage concluzia 
că atât CM al RM cât şi alte acte legislative 
din domeniul enunţat se aplică în mod ne-
condiţionat.

Aşadar, legislaţia muncii a RM nu dis-
pune de o limită necesară de elasticitate, 
întrucât prezintă un caracter imperativ 
(obligatoriu) atât pentru unităţi care au 
în statele de personal zeci sau sute de 
angajaţi cât şi pentru microîntreprinderi 
sau întreprinderi mici. Criteriile privind re-
cunoaşterea agentului economic ca fiind 
microîntreprindere, întreprindere mică sau 
mijlocie sunt stabilite în legislaţia în vigoare. 
În acest sens, invocăm prevederile art. 2, 
alin. (2) din Legea RM nr. 206/2006 „Privind 
susţinerea sectorului întreprinderilor mici 
şi mijlocii” (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 126-130 din 11.08.2006), po-
trivit căruia se recunoaşte ca întreprindere 
micro- agentul economic ce corespunde 
următoarelor criterii: număr mediu scriptic 
anual de salariaţi de, cel mult, 9 persoane, 
sumă anuală a veniturilor din vânzări de, 
cel mult, 3 milioane de lei şi valoare totală 
anuală de bilanţ a activelor ce nu depăşeş-
te 3 milioane de lei. În acelaşi timp, este 
întreprindere mică agentul economic ce 
corespunde următoarelor criterii: număr 
mediu scriptic anual de salariaţi de, cel 
mult, 49 de persoane, sumă anuală a veni-
turilor din vânzări de, cel mult, 25 milioane 

de lei şi valoare totală anuală de bilanţ a 
activelor ce nu depăşeşte 25 milioane de 
lei.

În sensul Legii RM nr. 206/2006, se con-
sideră întreprindere mijlocie agentul eco-
nomic ce corespunde următoarelor crite-
rii: număr mediu scriptic anual de salariaţi 
de, cel mult, 249 de persoane, sumă anua-
lă a veniturilor din vânzări de, cel mult, 50 
milioane de lei şi valoare totală anuală de 
bilanţ a activelor ce nu depăşeşte 50 mili-
oane de lei.

În cele din urmă, menţionăm faptul 
că în cuprinsul Legii RM nr. 206/2006 nu 
este statuată expres obligaţia statului de 
a susţine sectorul întreprinderilor mici şi 
mijlocii şi de a-i acorda anumite facilităţi în 
domeniul raporturilor juridice de muncă. 

Aşadar, considerăm că reglementă-
rile cuprinse în CM al RM au un caracter 
rigid şi sunt aplicabile, în special, mode-
lului de producţie fordist. În acest context 
menționăm, că un stat are nevoie de acte 
normative în domeniul raporturilor de 
muncă menite să susţină atât salariatul cât 
şi angajatorul care coabitează într-o eco-
nomie dinamică, să existe o balanță între 
drepturile si obligațiile lor.  

Trebuie evidenţiat faptul că legislaţia 
muncii a RM contribuie la înfăptuirea dife-
renţierii reglementării juridice a muncii doar 
în cazul angajatorilor persoane fizice. 

Astfel, în  conformitate cu prevederile 
art. 284-288 din CM al RM, munca salaria-
ţilor care lucrează la angajatori persoane 
fizice cade sub incidenţa regimului juridic 
predominant dispozitiv contractual.

În aceste condiţii, reglementarea unei 
multitudini de aspecte privind prestarea 
muncii este lăsată la discreţia părţilor con-
tractante. Cu titlu de exemplu, conform 
art. 284 din CM al RM, la înţelegerea păr-
ţilor, contractul individual de muncă între 
salariat şi angajator persoană fizică poate 
fi încheiat atât pe o durată nedeterminată 
cât şi pe una determinată, un lucru inad-
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misibil în privinţa altor categorii de anga-
jatori care, la încheierea contractului indi-
vidual de muncă pe o durată determinată, 
trebuie să respecte întocmai prevederile 
art. 54-55 din CM al RM.

Cel mai ilustrativ exemplu al diferenţie-
rii reglementării juridice a muncii în cazul 
angajatorilor persoane fizice îl constituie 
faptul că modificarea clauzelor contrac-
tului individual de muncă este operată la 
iniţiativa angajatorului persoană fizică (cu 
alte cuvinte, în mod unilateral), cu condi-
ţia preavizării salariatului, în formă scrisă, 
cu, cel puţin, 14 zile calendaristice înain-
te. Totodată, observăm că, în temeiul art. 
287 din CM al RM, legiuitorul instituie o 
procedură simplificată de încetare a con-
tractului individual de muncă, încheiat cu 
angajatorul persoană fizică.

Faptul că în legislaţia muncii a RM se 
aplică în mod necondiţionat o deose-
beşte de legislaţiile altor state. Astfel, în 
Germania, Legea privind protecţia îm-
potriva concedierii din 1969 („Kündi-
gungsschutzgesetz”) se aplică doar în pri-
vinţa acelor unităţi care au în statele de 
personal mai mult de 10 angajaţi. Un alt 
exemplu ce poate fi invocat aici îl repre-
zintă reglementările cuprinse în legislaţia 
portugheză. Astfel, Codul muncii al Portu-
galiei clasifică angajatorii în mai multe ca-
tegorii în funcţie de numărul de salariaţi. 
Art. 91 din CM al Portugaliei face distincţia 
dintre microîntreprinderi (mai puţin de 10 
angajaţi), întreprinderi mici (între 10 şi 50 
de angajaţi), întreprinderi mijlocii (51-200) 
şi întreprinderi mari (mai mult de 200 de 
angajaţi). În cazul microîntreprinderilor, 
procedura de concediere a salariaţilor este 
una simplificată, iar reintegrarea angajaţi-
lor nu poartă un caracter obligatoriu [4].

Este regretabil faptul că legiuitorul 
moldovean nu consacră, în art. 3 din CM al 
RM, sub incidenţa cărei legislaţii se vor afla 
salariaţii cetăţeni ai Republicii Moldova, 
încadraţi în baza unui contract individual 

de muncă şi care prestează activitatea în 
străinătate în baza unor contracte înche-
iate cu un angajator moldovean. În opinia 
noastră, pentru acoperirea acestui gol le-
gislativ, legiuitorul poate opta pentru una 
dintre posibilele soluţii, inspirându-se din 
legislaţia română. Astfel, conform art. 2, lit. 
b) din Codul muncii al României [5], dispo-
ziţiile cuprinse în Codul muncii se aplică 
cetăţenilor români încadraţi cu contract 
individual de muncă şi care prestează ac-
tivitatea în străinătate, în baza unor con-
tracte încheiate cu un angajator român, cu 
excepţia cazului în care legislaţia statului pe 
al cărui teritoriu se execută contractul indi-
vidual de muncă este mai favorabilă.

Salariaţilor cetăţeni ai Republicii Mol-
dova care prestează muncă în străinăta-
te în baza unor contracte individuale de 
muncă încheiate cu angajatori străini, 
prevederile CM al RM nu li se aplică de-
cât dacă legea moldovenească este legea 
aplicabilă aleasă de părţi (lex voluntatis) 
potrivit prevederilor art. 1610, alin. (1) din 
Codul civil al Republicii Moldova (în conti-
nuare – CC al RM) [6].  Mai mult, determi-
narea legii aplicabile trebuie să fie expresă 
sau să rezulte din conţinutul contractului 
ori din alte împrejurări.

În Uniunea Europeană, în situaţia în 
care există un conflict de legi, se aplică Re-
gulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamen-
tului European şi al Consiliului din 17 iunie 
2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor 
contractuale (cunoscut sub denumirea de 
„Roma I”).

Astfel, ţinând cont de cuprinsul art. 8 al 
Regulamentului menţionat, trebuie să ne 
conducem de următorul algoritm:

1) dacă părţile nu au ales legea aplica-
bilă contractului individual de muncă, se va 
aplica în ordine: legea ţării în care sau, a) 
în lipsă, din care angajatul îşi desfăşoară 
în mod obişnuit activitatea în executa-
rea contractului. În cazul în care lucrăto-
rul este angajat temporar într-o altă ţară, 
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nu se consideră că şi-a schimbat locul de 
desfăşurare a muncii în mod obişnuit; b) 
legea ţării în care este situată unitatea an-
gajatoare;  c) în situaţia în care din circum-
stanţele de ansamblu ale cazului rezultă 
că respectivul  contract are o legătură mai 
strânsă cu o altă ţară decât cea menţiona-
tă la lit. a) sau b), se aplică legea acelei alte 
ţări;

2) dacă părţile au ales legea aplicabilă 
contractului individual de muncă, o ast-
fel de alegere nu poate priva angajatul 
de protecţia acordată acestuia în temeiul 
dispoziţiilor de la care nu se poate dero-
ga prin convenţie în virtutea legii care, în 
absenţa unei alegeri, ar fi fost aplicabilă în 
temeiul pct. 1).

Merită relevat faptul că legislaţia RM in-
stituie o serie de condiţii privind angajarea 
provizorie în muncă în străinătate a cetă-
ţenilor Republicii Moldova. Astfel, luând în 
considerare prevederile art. 16 din Legea 
RM nr. 180/2008 „Cu privire la migraţia de 
muncă” [7], în cazul în care cetăţeanul Re-
publicii Moldova se angajează provizoriu 
în muncă în străinătate în mod individual, 
el este în drept, în vederea asigurării pro-
tecţiei sale, să îndeplinească următoarele 
condiţii:

a) să obţină un contract individual de 
muncă;

b) să înregistreze contractul individu-
al de muncă la Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă;

c) să înregistreze contractul individual 
de muncă la Casa Naţională de Asigurări 
Sociale şi să achite contribuţiile de asigu-
rări sociale;

d) să prezinte la Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă docu-
mentul de confirmare, emis de organul 
competent de protecţie a copiilor din ra-

ionul (sectorul) de domiciliu al părinţilor, 
privind luarea la evidenţă a copiilor minori 
care rămân în ţară.

Chiar dacă reglementările menţionate 
au menirea să asigure protecţia lucrăto-
rului emigrant [8], ele, în schimb, ridică 
problema dublei impuneri la achitarea con-
tribuţiilor de asigurări sociale, lucrătorul 
emigrant fiind nevoit să le achite atât în 
Republica Moldova cât şi în statul în care 
va presta muncă (prin lucrător emigrant 
se înţelege cetăţean al Republicii Moldo-
va, cu domiciliul permanent pe teritoriul 
acesteia, care s-a deplasat, în mod volun-
tar, în altă ţară, cu scopul de a desfăşura o 
activitate provizorie de muncă).

Din punctul de vedere al subiecţilor, iz-
voarele dreptului muncii se împart în două 
categorii de bază: a) izvoare cu vocaţie ge-
nerală de aplicare, adică acele izvoare care 
sunt aplicabile tuturor categoriilor de sala-
riaţi. Astfel, la această categorie de izvoare 
se raportează: Codul muncii al RM; Legea 
securităţii şi sănătăţii în muncă, nr. 186 
din 10 iulie 2008; Hotărârea Guvernului 
RM nr. 426 din 26.04.04 „Privind aprobarea 
Modului de calculare a salariului mediu” ş. 
a.; b) izvoare cu vocaţie specială (aplicabile 
anumitor categorii de salariaţi). Din această 
categorie de izvoare fac parte: Hotărârea 
Guvernului RM nr. 1273 din 19.11.04 „Cu 
privire la aprobarea Nomenclatorului lu-
crărilor sezoniere”; Hotărârea Guvernului 
RM nr. 435 din 23.04.2007 „Pentru aproba-
rea Regulamentului cu privire la acordarea 
unor garanţii şi compensaţii salariaţilor 
care îmbină munca cu studiile”; Hotărâ-
rea Guvernului RM nr. 1254 din 15.11.2004 
„Pentru aprobarea Regulamentului pri-
vind retribuirea muncii pentru anumite 
categorii de salariaţi cărora li se stabileşte 
durata redusă a timpului de muncă”.
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SUMMARY
The present study proposes a brief approach to detention as a contraventional constraint mea-

sure to elucidate its impact on human rights. The emphasis is on the essence of constraint, the parti-
cularities of detention as a measure of coercion and the impact of detention on human rights.
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REZUMAT
În studiul de față se propune abordarea succintă a reținerii ca măsură de constrângere 

contravențională în vederea elucidării impactului acesteia asupra drepturilor omului. Accentul 
este pus pe esența constrângerii, particularitățile reținerii ca măsură de constrângere şi nemijlocit 
impactul reținerii asupra drepturilor omului.

Cuvinte-cheie: constrângere, reținere, proces contravențional, drepturile omului, libertatea 
şi siguranța persoanei, restrângerea drepturilor omului.

Problema reținerii contravenționale şi a 
impactului său asupra drepturilor omului, la 
etapa actuală, reprezintă un interes distinct, 
mai ales în contextul consolidării statului de 
drept în Republica Moldova şi a procesului 
de integrare în spațiul valorilor europene.

O abordare complexă a acestei proble-
me implică tratarea cu necesitate, cel puțin, 
a următoarelor aspecte importante, pre-

cum: esența constrângerii, particularitățile 
reținerii contravenționale ca măsură de 
constrângere, impactul reținerii asupra 
drepturilor omului. Respectiv, în cele ce ur-
mează le vom trata consecutiv.

Esența constrângerii. Dintotdeauna, o 
condiţie indispensabilă existenţei statului 
a fost supunerea indivizilor legilor, pentru 
aceasta fiind absolut necesar un sistem de 
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constrângere, care să asigure realizarea şi 
respectarea ordinii. În acest sens, se susţine 
că însăşi apariţia statului, în sensul modern 
al cuvântului, este legată de momentul în 
care acesta a concentrat în mâinile sale în-
treaga putere de constrângere [14, p. 120]. 
Pe de altă parte, trebuie să recunoaştem că 
„constrângerea” este definitorie pentru pu-
terea de stat, deoarece în caz de dispariție a 
acesteia, ar dispare şi însuşi statul [17, p. 4].

Vorbind despre însuşi conţinutul con-
strângerii, precizăm că în literatura de spe-
cialitate, acesteia i se recunoaşte o dublă 
accepţiune [18, p. 128]: 

- în sens filozofic, constrângerea presu-
pune determinarea unei persoane la o anu-
mită conduită pe care aceasta nu o doreşte, 
conduită ce nu corespunde convingerilor 
sale; 

- în sens juridic, constrângerea întruchi-
pează o totalitate de măsuri psihice, fizice şi 
materiale, prevăzute de lege, aplicate per-
soanelor ce nu respectă sau nu îndeplinesc 
cerinţele legii. 

Privind constrângerea ca o metodă de 
influențare a persoanei, precizăm că prin in-
termediul său cetăţenii sunt determinați să 
se conformeze ordinii existente şi să-şi coor-
doneze conduita cu interesele generale ale 
societăţii [23, p. 17-18]. Desigur, o aseme-
nea supunere a individului faţă de stat nu 
este benevolă, întrucât este determinată în 
mare parte de temerea de consecinţele ce 
pot surveni în caz de încălcare a legii. 

Aşadar, constrângerea, ca metodă de or-
ganizare şi de formare a conduitei sociale, 
poate fi apreciată ca: o presiune exercita-
tă asupra individului, pentru a-l integra în 
societate şi a convieţui în conformitate cu 
normele acesteia [5, p. 55]; o totalitate de 
măsuri şi mijloace de influenţă directă sau 
indirectă asupra individului exprimată prin 
limitarea intenţionată a libertăţii de acţiune 
şi dezvoltare a acestuia [31, p. 81]. Evident, 
aplicarea acestor măsuri implică inevitabil 
existenţa unui mecanism statal bine orga-

nizat şi dirijat, chemat să asigure realizarea 
constrângerii în caz de necesitate. De aici, 
practic, şi derivă calificativul constrângerii 
de a fi o constrângere statală.

În ordinea dată de idei, constrângerea 
statală este definită ca „o metodă de con-
ducere utilizată în scopul protecţiei intere-
selor individului, societăţii şi statului, care 
rezidă în exercitarea unei influenţe nemij-
locite (prevăzută de lege) asupra conduitei 
subiectului de drept, independent de voin-
ţa acestuia, de către organele competente, 
prin aplicarea într-o anumită formă proce-
suală a unor măsuri prevăzute de sancţiu-
nea normei juridice urmate de survenirea 
unor consecinţe nefavorabile personale, 
materiale, organizaţionale sau de altă natu-
ră” [30, p. 22].

Într-o altă opinie, constrângerea stata-
lă este văzută ca un mijloc juridico-statal 
de protecţie a relaţiilor sociale din cadrul 
societății faţă de atentatele ilegale cu sco-
pul prevenirii şi excluderii amenințărilor şi 
pericolelor pentru securitatea personală a 
cetăţenilor, a persoanelor juridice, a socie-
tăţii şi a statului în ansamblul său [26, p. 5]. 
De regulă, amenințările şi pericolele în cau-
ză reprezintă în esență abateri/încălcări de 
lege, interzise şi pasibile de sancțiuni prevă-
zute de legislația statului.

În fine, trebuie să recunoaştem că chiar 
dacă scopul constrângerii priveşte protecția 
relațiilor sociale şi a indivizilor, ceea ce, 
practic, justifică severitatea sa, totuşi aplica-
rea acesteia trebuie să se încadreze în anu-
mite limite legale. Acest moment reprezintă 
o particularitate distinctă a constrângerii 
ca instrument de conducere a unui stat de 
drept, întrucât doar  astfel ea este în măsu-
ră să garanteze respectarea drepturilor şi 
libertăţilor omului [9, p. 4], reprezentând şi 
un mijloc eficient de asigurare a legalităţii 
şi a ordinii de drept [25, p. 25-26] la nivelul 
societății.

Din cele menționate, se poate desprinde 
clar ideea că constrângerea poate fi legală 
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şi ilegală [27, p. 4], exprimată prin abuzuri, 
ilegalități şi lezări de drepturi. Cel mai grav e 
că în varianta sa ilegală, constrângerea poa-
te degenera uşor în despotismul organelor 
de stat, fapt ce pune individul într-o stare 
neprotejată faţă de atotputernicia statului 
şi a autorităţilor acestuia.

În raport cu varianta sa ilegală, constrân-
gerea este legală atunci când forma şi mă-
sura acesteia sunt stabilite strict şi concret 
de lege, iar aplicarea are loc exclusiv potri-
vit normelor procesuale. Cel mai important 
este ca legalitatea şi temeinicia constrânge-
rii să poată fi supusă controlului şi contesta-
tă în instanţa de judecată [9, p. 6].

În acest sens, cercetătorii [29, p. 334] 
apreciază destul de just că caracterul legal 
al constrângerii este determinat de câteva 
momente importante, precum: reglemen-
tarea concretă a conținutului, limitelor şi a 
condițiilor procesuale de aplicare; caracte-
rul efectiv al drepturilor şi obligaţiilor reci-
proce ale subiecților raportului de constrân-
gere; respectarea principiilor fundamentale 
ale dreptului în procesul aplicării.

Aceste momente permit a deduce că 
într-un stat de drept constrângerea poate 
şi trebuie să fie aplicată doar sub formă de 
raport juridic, fapt ce-i garantează în majori-
tatea cazurilor legalitatea şi utilitatea în or-
donarea relaţiilor sociale [3, p. 12]. Din per-
spectiva dată, se susţine că constrângerea 
statală constituie un raport juridic cu carac-
ter de protecţie, care ia naştere între stat şi 
individ în momentul în care ultimul comite 
un ilicit [4, p. 71].

Privind acest raport juridic prin prisma 
legalității, se poate susține că unul dintre 
principalele sale elemente este temeiul apli-
cării, care poate fi [25, p. 26]: 

- juridic – prezenţa normelor juridice care 
prevăd posibilitatea aplicării constrângerii 
faţă de anumiţi subiecţi în cazuri concret 
stabilite de lege; 

- faptic – adică însăşi survenirea faptu-
lui prevăzut de lege ce a generat apariţia 

raportului juridic, care adesea se materiali-
zează sub forma comiterii de delicte şi alte 
abateri [28, p. 24]);

- formal – presupune emiterea de către 
organul de stat competent (poliţist, instanţa 
de judecată, procuror etc.) a actului juridic 
prin care se dispune aplicarea constrânge-
rii faţă de un subiect concret (în lipsa unor 
asemenea acte constrângerea nu poate fi 
aplicată, iar dacă este aplicată, ea va fi una 
ilegală).

Un alt element important al raportu-
lui juridic de constrângere este conţinutul 
acestuia, altfel spus drepturile şi obligaţii-
le juridice ale subiecţilor. Subiecţii activi ai 
acestui raport, competenţi în materie de 
constrângere, dispun de dreptul şi obligaţia 
de a aplica într-o formă procesuală stabilită 
de lege măsurile de constrângere față de 
subiecții pasivi. Ultimii, la rândul lor, sunt 
obligaţi a suporta privaţiuni cu caracter fi-
zic, material şi organizaţional, condiţionate 
de măsurile coercitive la care sunt supuşi. 
Totodată, ei dispun de drepturi care le oferă 
posibilitatea de a cere respectarea formelor 
procesuale de aplicare a măsurilor de con-
strângere şi realizarea lor în regim de lega-
litate. În acest sens, investirea subiecţilor 
supuşi constrângerii cu anumite drepturi şi 
obligaţii demonstrează că statul ia sub pro-
tecţia sa drepturile, libertăţile şi interesele 
legale ale cetăţenilor [21, p. 62-65] şi garan-
tează aplicarea constrângerii în limitele sta-
bilite de lege.

Prin urmare, datorită reglementării sale 
juridice, constrângerea statală, ca mijloc de 
asigurare a legalităţii şi ordinii de drept în 
cadrul societăţii, dispune de următoarele 
particularităţi importante [27, p. 248-249; 
10, p. 166]: 1) este precedată de săvârşirea 
unei fapte ilicite; 2) are caracter individu-
al şi se aplică subiectului de drept concret 
care a încălcat o anumită normă juridică; 
3) se realizează prin intermediul actelor de 
aplicare a normelor de drept; 4) se aplică cu 
respectarea strictă a legii, a normelor speci-
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ale care stabilesc măsurile de constrângere, 
condiţiile, procedura aplicării lor şi organele 
împuternicite să aplice aceste măsuri.

Generalizând, subliniem că în esenţa sa 
constrângerea presupune exercitarea unei 
influenţe asupra unui individ concret cu 
scopul de a-l determina să acţioneze potri-
vit voinţei celui care constrânge. Din punct 
de vedere juridic, scopul constrângerii este 
de a reprima conduita ilegală a individului 
şi, eventual, a-l sancționa. Sub aspectul for-
mei sale, constrângerea prezintă un proces 
de aplicare a dreptului, o activitate juridică 
concretă de aplicare a măsurilor de con-
strângere de către subiecţii competenţi ai 
statului. În ce priveşte asigurarea caracteru-
lui legal al constrângerii, aceasta implică re-
glementarea juridică a măsurilor concrete, 
a temeiurilor şi condițiilor de aplicare, pre-
cum şi realizarea constrângerii sub formă 
de raport juridic în conformitate strictă cu 
prevederile legii. 

Reținerea ca măsură de constrângere 
procesuală. Inițial, vom preciza că meca-
nismul constrângerii statale cuprinde mai 
multe tipuri de măsuri, în funcție de scopul 
urmărit la aplicarea acestora. Printre aces-
tea, cercetătorii enumeră [3, p. 47]: 

- măsuri de reprimare a ilicitelor (de re-
gulă, acestea presupun acţiuni fizice legale 
aplicate pentru încetarea conduitei devian-
te, aşa ca arestul, reţinerea persoanei ce a 
încălcat ordinea etc.); 

- măsuri de prevenire a faptelor ilegale şi a 
altor acţiuni neconvenabile pentru societa-
te şi individ (prevenirea survenirii unor con-
secinţe grave, de exemplu, prin evacuarea 
populaţiei din regiunile afectate de calami-
tăţi naturale etc.); 

- măsuri de răspundere juridică care con-
stau în aplicarea de sancţiuni faţă de per-
soana vinovată (precum, privarea de liber-
tate, amenda etc.); 

- măsuri de restabilire a drepturilor cetă-
ţeanului ce au fost încălcate (de exemplu, în-
toarcerea proprietăţii, restabilirea onoarei etc.).

Referindu-ne nemijlocit la reținere, în ra-
port cu cele menționate, este clar că repre-
zintă o măsură de constrângere cu caracter 
preventiv, fiind proprie (din punctul de ve-
dere al reglementărilor în vigoare) procesu-
lui penal şi procesului contravențional. 

În doctrină, reţinerea este văzută ca o mă-
sură procesuală de constrângere aplicată în 
cadrul procesului penal şi contravenţional, 
ce constă în privarea de libertate a persoa-
nei bănuite sau învinuite de săvârşirea unei 
infracţiuni sau a unui delict contravenţional 
pe o anumită perioadă de timp, în scopul 
asigurării ordinii şi securităţii publice [1, p. 
5]. Într-o altă opinie, se pune accentul pe 
faptul că reținerea ca măsură de constrân-
gere se aplică până la luarea deciziei cu pri-
vire la aplicarea unei alte măsuri preventive, 
a unei sancţiuni sau a altor măsuri prevăzu-
te de lege (de ex., expulzarea străinilor) [1, p. 
5]. Deci sub acest aspect, aplicarea reținerii 
are rolul de a asigura buna desfăşurare a 
procesului [19, p. 15] (penal sau contraven-
ţional).

Din aceste explicații date instituției 
reținerii, putem contura câteva particularități 
ce țin de esența acesteia:

- este o măsură procesuală de constrân-
gere (nefiind o măsură de răspundere con-
travenţională [12, p. 79]);

- constă în privarea de libertate a persoa-
nei;

- durata privării este una determinată, de 
regulă, foarte scurtă;

- scopul aplicării rezidă în asigurarea 
ordinii şi securităţii publice, dar şi a bu-
nei desfăşurări a procesului (penal sau 
contravențional).

Referitor la privarea de libertate, care ţine 
de esenţa reţinerii, precizăm că aceasta pre-
supune orice situaţie în care o persoană nu 
poate să se deplaseze liber, fie ca rezultat 
al aplicării forţei (de ex., închiderea într-o 
celulă etc.), fie datorită unei obligaţii legale 
de a se supune unor indicaţii făcute de un 
agent al legii (de ex., ordonarea de către un 
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poliţist de a nu părăsi un loc sau de a merge 
într-un loc anume) [1, p. 5]. Într-o altă opi-
nie, privarea de libertate se exprimă printr-o 
dispoziție dată de autorități de a restrânge 
spațial libertatea de mişcare a persoanei 
pe o perioadă determinată de timp nece-
sară realizării scopului procesului penal sau 
contravențional [20, p. 368] (în ambele ca-
zuri reţinerea dispunând de un regim juri-
dic distinct).

În opinia specialiştilor, reţinerea ar tre-
bui aplicată doar în cazurile în care nu su-
feră amânare şi numai dacă sunt întrunite 
cumulativ două condiţii [1, p. 10]: 

(1) este necesară izolarea persoanei din 
motivul că ar putea săvârşi alte infracţiuni /
contravenţii, s-ar putea ascunde sau ar pu-
tea împiedica într-un alt mod urmărirea pe-
nală/examinarea cauzei contravenţionale;

(2) este imposibilă aplicarea imediată 
a măsurilor preventive (luarea deciziei pri-
vind aplicarea acestora).

Axându-ne în continuare, cu precădere 
pe reținerea ca măsură de constrângere 
procesual-contravențională, precizăm că 
aceasta vizează limitarea de scurtă durată a 
libertăţii de acţiune a persoanei, când acest 
lucru este necesar realizării scopului pro-
cedurii contravenţionale [12, p. 79]. Impor-
tant este că legiuitorul limitează strict dura-
ta reţinerii, cazurile în care poate fi aplicată 
şi organele competente. 

Astfel, potrivit art. 435, alin. (1) din Co-
dul contravenţional al Republicii Moldova (în 
continuare CC al RM) [7], reţinerea nu poate 
depăşi 3 ore, cu excepţia cazurilor prevă-
zute de lege (deci este o limitare de scur-
tă durată a libertăţii persoanei). Respectiv, 
alin. (2) al aceluiaşi articol stabileşte în acest 
sens: reținerea poate fi aplicată pe un ter-
men mai mare de 3 ore, cu autorizația jude-
cătorului de instrucție, dar nu mai mult de 
24 de ore: 

a) până la examinarea cauzei 
contravenționale – persoanei suspectate 
de săvârşirea unei contravenții pentru care 

sancțiunea prevede arestul contravențional; 
b) pentru a identifica persoana şi a clari-

fica circumstanțele contravenției – persoa-
nelor care au încălcat regulile de şedere a 
cetățenilor străini şi apatrizilor în Republica 
Moldova, regimul frontierei de stat sau regi-
mul punctelor de trecere a frontierei de stat.

În context, reiterăm că autorizația ju-
decătorului de instrucție în cazul reținerii 
contravenționale a devenit obligatorie dato-
rită modificărilor şi completărilor operate la 
Codul Contravențional al RM la finele anului 
2016, până atunci fiind obligatorie în aseme-
nea situații doar înştiințarea procurorului, 
ceea ce în opinia noastră reprezintă o fortifi-
care a garanțiilor de respectare a drepturilor 
omului în cadrul procesului contravențional. 

Referitor la cazurile în care poate fi apli-
cată, potrivit art. 433 din CC al RM, reținerea 
poate fi aplicată în scopul: curmării unei 
contravenții; stabilirii identității unei per-
soane; asigurării examinării la timp şi co-
recte a cauzei contravenționale; garantă-
rii executării hotărârilor cu privire la cazul 
contravențional.

În concret, art. 433 din Cod stabileşte că 
reţinerea se aplică în cazul:

a) contravenţiilor flagrante pentru care 
legea prevede sancţiunea arestului contra-
venţional;

b) imposibilităţii identificării persoanei în 
a cărei privinţă este pornit un proces contra-
venţional dacă au fost epuizate toate măsu-
rile de identificare;

c) executării hotărârii instanței de judeca-
tă privind expulzarea persoanei;

d) încălcării regimului frontierei de stat, a 
regimului zonei de frontieră sau a regimului 
punctelor de trecere a frontierei de stat.

Pornind de la prevederile acestui articol 
din Cod, în coroborare cu celelalte norme 
contravenționale, putem constata că re-
ţinerea poate fi aplicată în cazul comiterii 
flagrante a următoarelor contravenţii: parti-
ciparea la întrunire cu deținerea substanțelor 
explozive, a oricăror substanțe interzise sau 
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a altor obiecte ce pot pune în pericol viața ori 
sănătatea oamenilor (art. 67, alin. 41); vătă-
marea integrității corporale (art. 78); violența 
în familie (art. 781); acte de persecuţie (art. 
782); conducerea vehiculului în stare de ebri-
etate produsă de alcool, predarea conducerii 
lui către o persoană care se află în stare de 
ebrietate produsă de alcool sau de alte sub-
stanţe (art. 233, alin. 3 şi 4); încălcarea regu-
lilor de traversare a liniei de cale ferată (art. 
237); părăsirea locului în care s-a produs acci-
dentul rutier (art. 243); împiedicarea activită-
ţii în cadrul executării silite a obligaţiei vama-
le (art. 2872, alin. 2); neexecutarea ordinului 
de restricţie de urgenţă (art. 3181); încălcarea 
regulilor de aflare în custodie publică (art. 
3341); ultragierea colaboratorului organelor 
de ocrotire a normelor de drept, opunerea de 
rezistenţă (art. 353, alin. (2).

Codul contravenţional nu enumeră cate-
goriile de persoane care pot fi reţinute, însă 
din sensul art. 433 reiese că poate fi reţinu-
tă doar persoana în privinţa căreia există o 
bănuială rezonabilă că a fost comisă o con-
travenţie, deşi Codul nu utilizează termenul 
de „bănuială rezonabilă”. Din dispoziţiile 
art. 433 din CC al RM reiese că dacă nu este 
vorba de contravenţii flagrante, o persoa-
nă poate fi reţinută pentru identificarea sa 
doar dacă în privinţa sa a fost pornit pro-
ces contravenţional. Specialiştii constată în 
acest sens imposibilitatea aplicării practice 
a unei asemenea norme. Sub aspect com-
parativ, în procedura penală o persoană 
poate fi reţinută pentru o bănuială rezona-
bilă că a săvârşit infracţiunea, dacă nu i s-a 
putut constata identitatea. Din formularea 
normei contravenţionale reiese că cerinţe-
le pentru reţinerea unei persoane în cadrul 
procedurii contravenţionale sunt mai dure 
decât cele din procedura penală. Astfel, se 
consideră că o persoană ar putea fi reţinu-
tă şi în procedura contravenţională pentru 
o bănuială rezonabilă că a comis o contra-
venţie dacă nu i s-a stabilit identitatea, fără 
a fi necesar să fi fost pornit procesul contra-

venţional până la aceasta. Important este 
ca procedura să fie respectată şi asigurate 
toate drepturile persoanei reţinute [1, p. 6].

În ceea ce priveşte minorii, pornind de 
la faptul că vârsta la care poate surveni răs-
punderea contravențională a fost modifica-
tă de la 16 la 18 ani (art. 16, alin. (1) CC al 
RM), evident că o asemenea problemă deja 
nu se mai pune. În cazul bănuirii unui minor 
cu vârsta de la 16 până la 18 ani de comite-
rea unei contravenţii, acesta poate fi reţinut 
doar pentru săvârşirea faptelor prevăzute la 
articolele expres stipulate în art. 16, alin. (2) 
CC al RM doar dacă sunt întrunite şi celelalte 
condiţii prevăzute de Cod [1, p. 6].

În concret, precizăm că persoana fizică 
cu vârsta între 16 şi 18 ani este pasibilă de 
răspundere contravenţională pentru săvâr-
şirea faptelor prevăzute la: art. 69, alin. (1), 
art. 78, 85, 87, art. 88, alin. (1), art. 89, art. 91, 
alin. (1), art. 104, 105, 203, art. 204, alin. (1), 
(2) şi (3), art. 228–245, 336, 342, 352–357, 
363, 365, art. 366, alin. (1), art. 367, 368, 
370, art. 372, alin. (2). Prin urmare, aceas-
tă categorie de persoane poate fi reținută 
contravențional doar în caz de comitere fla-
grantă a contravențiilor prevăzute la: art. 78, 
art. 233, art. 237, art. 243 şi art. 353. 

După cum s-a menţionat ceva mai sus, 
legiuitorul limitează strict nu doar durata 
reţinerii contravenţionale, dar şi subiecţii 
competenţi să o aplice. Astfel, potrivit art. 
433, alin. (2) din CC al RM, reţinerea poate fi 
aplicată de către: poliţie; Poliţia de frontieră, 
în cauzele de încălcare a regimului de fron-
tieră sau a regimului punctelor de trecere a 
frontierei de stat; Serviciul vamal, în cazul 
contravenţiilor ce ţin de competenţa lui.

Prin urmare, niciun alt subiect implicat în 
procesul contravenţional nu este în drept să 
aplice o asemenea măsură de constrângere. 
Acest moment este important, întrucât re-
ţinerea ca măsură de asigurare a procedurii 
contravenţionale trebuie aplicată numai în 
cazuri excepţionale. Justificarea rezidă în 
faptul că aplicarea reţinerii conduce, în prin-
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cipal, la atingerea unui drept fundamental 
– libertatea şi inviolabilitatea persoanei, 
garantat de Constituţie (în art. 25) [8]. Iată 
de ce, respectarea procedurii şi a condiţiilor 
prevăzute de lege este fundamentală pen-
tru asigurarea legalităţii aplicării reţinerii ca 
măsură procesuală de constrângere.

Impactul reţinerii contravenţionale 
asupra drepturilor omului. După cum 
am constatat anterior, constrângerea este 
un element necesar în mecanismul regle-
mentării juridice. Ea reprezintă influenţa 
psihologică, materială şi fizică exercitată de 
organele şi persoanele competente asupra 
persoanelor cu scopul de a impune să acţi-
oneze potrivit voinţei şi intereselor statului, 
asigurându-se, astfel, o anumită ordine în 
relaţiile sociale. Dincolo de aceasta, trebu-
ie să recunoaştem că constrângerea este 
un mijloc dur de influenţare socială, prin 
ea atentându-se la libertatea omului, aces-
ta fiind plasat într-o situaţie în care nu are 
de ales decât varianta propusă (impusă) de 
autorități [32, p. 133].

În opinia justă a prof. V. Guţuleac, orice 
constrângere de stat este o armă puternică, 
deoarece ea limitează, într-un fel sau altul, 
libertatea celor faţă de care se aplică, atinge 
substanţial drepturile şi interesele sale. De 
aceea, ea poate fi aplicată doar acolo şi în 
momentul în care este cu adevărat necesară 
[15, p. 72].

Respectiv, în contextul necesităţii recur-
gerii la constrângere şi la intermedierea juri-
dică a acesteia, este importantă respectarea 
economiei potenţialului coercitiv, întrucât 
aplicarea excesivă a măsurilor de constrân-
gere poate genera serioase probleme socia-
le, care pot afecta nu numai cetăţenii în parti-
cular, ci şi statul şi întreaga societate [3, p. 60]. 
În cele din urmă, aceasta poate duce la sub-
minarea credinţei în drept ca valoare socială. 

Deci o constrângere juridică aplicată de 
către stat în mod excesiv, care n-ar ţine sea-
ma de importanţa valorii sociale ocrotite, nu 
şi-ar putea îndeplini funcţiile de prevenţie 

generală şi specială, dimpotrivă, ar determi-
na un sentiment de nemulţumire generală 
şi, în acelaşi timp, nu ar putea realiza nici 
scopul prevenţiei speciale, întrucât ar ge-
nera în conştiinţa indivizilor un sentiment 
de frustrare şi revoltă împotriva excesului 
de represiune [2, p. 56]. Din aceste conside-
rente, constrângerea juridică trebuie să pre-
supună măsuri şi sancţiuni proporţionale în 
aşa fel încât, pe de o parte, să creeze factori 
inhibitori necesari în conştiinţa celora, care 
ar încerca să încalce legea, iar pe de altă 
parte, să întărească sentimentul de securi-
tate la ceilalţi, inspirându-le convingerea că 
legea, statul îi ocroteşte şi că nu ar trebui să 
apeleze la căi ilegale cu scopul de a-şi face 
singuri dreptate [3, p. 60]. 

Referindu-ne nemijlocit la activitatea 
procesuală de constrângere, precizăm că pe 
parcursul desfăşurării acţiunilor procesuale 
are loc o reducere considerabilă a dreptu-
rilor persoanei, limitarea acestora prin sta-
bilirea anumitor condiţii, modificarea lor 
în comparaţie cu drepturile altor persoane 
neimplicate în proces. Pe cale de consecin-
ţă, persoana nu poate să dispună în măsură 
deplină de sine însăşi sau de bunurile aflate 
în proprietatea sa, ori suportă alte incomo-
dităţi în legătură cu schimbarea volumului 
drepturilor sale [6, p. 351].

La acest capitol, în doctrină, se preci-
zează că activitatea procesuală ce implică 
restrângerea drepturilor este o constrânge-
re juridică procesuală. În acest sens, teore-
ticienii susţin că măsurile de constrângere 
sunt asemenea măsuri care prin conţinutul 
lor obiectiv reprezintă restrângeri de drep-
turi, adică privări de natură personală, pa-
trimonială sau organizaţională [3, p. 69]. 
Bunăoară, în doctrina rusă se apreciază că 
este imposibil ca, fiind supus unei măsuri 
de constrângere, persoana să poată dispu-
ne şi în continuare, după propria voinţă, de 
drepturile şi libertatea acţiunilor sale. Astfel, 
dacă persoanei nu-i sunt provocate anumi-
te incomodităţi, deja nu se poate vorbi de 
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constrângere, ci de convingere. Pe de altă 
parte, se conchide că este imposibil de a re-
strânge persoana în drepturile sale fără a o 
constrânge [24, p. 47]. 

Din perspectiva acestor idei, susţinem 
cercetătorii care consideră că într-o soci-
etate democratică constrângerea juridică 
poate şi trebuie să fie înţeleasă şi aplicată 
doar ca un raport de restrângere a drepturilor 
şi libertăţilor omului, consacrate şi garantate 
de Constituţie. Acest moment, la rândul său, 
presupune necesitatea stringentă a respec-
tării cu stricteţe a tuturor cerinţelor şi con-
diţiilor prestabilite de lege în domeniu [3, p. 
81], inclusiv constituționale.

În ce priveşte reţinerea ca măsură proce-
suală de constrângere, impactul său asupra 
drepturilor omului este unul esenţial (şi nu 
doar atunci când este aplicată ilegal [16, p. 
208]). Aceasta deoarece în pofida perioadei 
scurte pentru care se aplică (72 ore în cauze 
penale şi de la 3 la 24 ore în cauze contraven-
ţionale), reţinerea este una dintre cele mai 
severe măsuri de constrângere procesuală. 
Severitatea se exprimă, în primul rând, prin 
faptul că persoana reţinută este lipsită de 
libertatea de mişcare, de posibilitatea de a 
comunica cu alte persoane, de a dispune de 
bunurile sale, este afectată inviolabilitatea 
fizică şi psihică, persoana suportând şi alte 
incomodităţi legate de intervenţia în ritmul 
obişnuit al vieţii sale cotidiene. În al doilea 
rând, cel mai grav este că asemenea limitări 
i se aduc persoanei înainte de a fi constata-
tă şi demonstrată vinovăția sa în comiterea 
faptei de care este bănuită, moment destul 
de relevant, mai ales, în cazul în care sunt 
reținute persoane din eroare, în rezultatul 
unor confuzii.

Principalul drept fundamental al omului 
afectat de această măsură de constrângere 
este dreptul la libertate şi siguranţă persona-
lă. Nefiind unul absolut potrivit Constituției, 
acest drept poate fi restrâns de către auto-
rităţile statului (care au dreptul de a priva 
persoanele de libertate) în modul şi în cazu-

rile stabilite de lege, cu respectarea garan-
ţiilor legale prevăzute pentru privarea de 
libertate [13, p. 9-10].

Dincolo de acest moment, totuşi o 
importanță distinctă o are impactul psiho-
logic al reținerii ca măsură de constrângere. 
Vom preciza că, cu siguranță, cea mai stre-
santă este reținerea persoanei bănuite de 
comiterea unei infracțiuni, întrucât nu se 
compară cu situația în care eşti bănuit de 
comiterea unei contravenții, mai ales cunos-
cută fiind sancțiunea eventuală ce poate fi 
aplicată. Pe de altă parte, severitatea acestei 
măsuri este determinată şi de durata pen-
tru care poate fi aplicată – până la 72 de ore. 
Astfel, persoana reţinută, de regulă, câteva 
zile şi nopţi se află într-o stare de stres, ge-
nerată de schimbarea bruscă a situaţiei sale, 
care poate să genereze ideea că nu există 
nicio ieşire din ea, nu are niciun rost apăra-
rea chiar şi în cazul persoanelor nevinovate 
şi poate să servească drept cauză şi motiv al 
autoincriminării [22, p. 44]. 

Spre deosebire de reţinerea procesual-
penală, reţinerea în cadrul procesului con-
travenţional (reţinerea contravenţională), 
după cum s-a menționat supra, constă în 
limitarea forţată pe o perioadă scurtă de 
timp a libertăţii acţiunilor şi deplasării per-
soanei. Reţinerea poate să se exprime fie în 
limitarea libertăţii de deplasare a persoanei, 
în reţinerea sa forţată la locul incidentului 
pentru timpul acordat de lege în vederea 
clarificării situaţiei la faţa locului, fie în adu-
cerea contravenientului la secţia de poliţie 
şi reţinerea ulterioară a acestuia. Potrivit 
specialiştilor, această formă de reţinere atin-
ge mai mult onoarea, demnitatea şi liberta-
tea omului, fapt ce nu exclude necesitatea 
respectării legalităţii, a ordinii, condiţiilor şi 
limitelor aplicării sale, precum şi necesitatea 
unui tratament corect cu respectarea dem-
nităţii persoanei [11, p. 158-160].

Cel mai grav e că reţinerea adesea este 
combinată cu alte măsuri de constrângere, 
cum ar fi examinarea corporală. Şi mai frec-
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vent în momentul reţinerii persoanei este 
aplicată forţa fizică, fiindu-i, astfel, afectată 
şi integritatea fizică. În cazul în care o ase-
menea măsură este aplicată faţă de o per-
soană din eroare, când bănuiala s-a dovedit 
a fi nejustificată, prin reţinere se umileşte 
demnitatea persoanei în cauză [3, p. 100]. 

Pe de altă parte, specialiştii susțin că 
abuzurile din partea poliţiei pot avea loc 
din mai multe cauze, mai ales că exercita-
rea proporţională a autorităţii/puterii este o 
sarcină deloc uşoară. Încălcările drepturilor 
omului pot rezulta din evaluarea inexactă a 
unei anumite situaţii de fapt sau când ofiţe-
rul de poliţie se foloseşte de poziţia sa şi de 
vulnerabilitatea persoanei deţinute pentru 
a o intimida, obţine informaţii sau pentru 
alte cauze. Abuzurile pot avea loc şi din cau-
za unei culturi a impunităţii, când poliţistul 
ştie că nu va fi sancţionat pentru abaterile 
sale [1, p. 10].

Riscurile de abuz din partea poliţiei sunt 
cele mai mari la etapa incipientă a reținerii 
şi detenţiei în custodia poliţiei, atunci când 
persoanele sunt cele mai vulnerabile şi 
când ofiţerii de poliţie se află sub presiunea 
de a colecta cât mai multă informaţie de la 
persoanele reţinute. 

În general, trebuie să recunoaştem, ori-
ce privare de libertate plasează persoana 
într-o poziţie vulnerabilă şi o expune di-

feritelor riscuri (tortură, pedeapsă crudă, 
tratament degradant sau inuman), care 
pot avea consecinţe psihice şi fizice grave, 
inclusiv de lungă durată. Persoanele priva-
te de libertate, aflându-se, astfel, complet 
în controlul autorităţilor, sunt cele mai vul-
nerabile şi mai expuse riscului de abuz din 
partea puterii de stat. Din această cauză, 
responsabilitatea statului şi a agenţilor săi 
este extrem de mare. Judecătorii, procurorii 
şi colaboratorii organelor de drept au obli-
gaţia de a nu ignora legile, tocmai pentru a 
nu lipsi garantarea libertăţii de esenţa sa şi 
de a asigura ca orice detenţie/reținere să fie 
una excepţională, în limitele legii, justificată 
în mod obiectiv şi să nu depăşească strictul 
necesar [3, p. 121].

Generalizând, conchidem că reţinerea 
constituie o măsură de constrângere ce im-
plică un risc sporit de depăşire a limitelor 
necesare pentru exercitarea acesteia. Deci 
este o măsură care poate trece foarte uşor 
din una de restrângere a drepturilor omu-
lui în una de încălcare a acestora. Din acest 
punct de vedere, este deosebit de impor-
tant ca mecanismul acestei măsuri de con-
strângere să conțină garanții şi instrumente 
eficiente de prevenire a lezării drepturilor 
omului, de sancționare a acestora, precum 
şi de restabilire a drepturilor omului astfel 
încălcate.
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SUMMARY
At the moment, marketing has become synonymous with the methods used by compa-

nies to attract customers and persuade them to buy their products or services.
A basic component of enterprise policy is the marketing policy that gives it the possibility 

of prompt and real time reception of market signals and allows it to quickly adapt to mar-
ket changes with maximum efficiency. Thus, the company can properly assess the market 
parameters and allocate the resources available to real demand. It may refer to un covered 
market segments and comparative advantages against the competitors.

Keywords: marketing, economic agent, marketing strategy.

REZUMAT 
La ora actuală, marketingul a devenit sinonim cu metodele utilizate de companii pentru 

atragerea clienţilor şi convingerea acestora să le cumpere produsele sau serviciile.
O componentă de bază a politicii întreprinderii este politica de marketing care-i oferă 

posibilitatea receptării prompte şi reale a semnalelor pieţei şi-i permite adaptarea rapidă la 
modificările apărute pe piaţă, cu maximă eficienţă. Astfel, întreprinderea poate să evalueze 
corect parametrii pieţei şi să aloce resursele de care dispune corespunzător cererii reale, poa-
te să sesizeze segmentele neacoperite de pe piaţă şi avantajele comparative faţă de concu-
renţi.

Cuvinte-cheie: marketing, agent economic, strategie de marketing.

Unul dintre factorii cei mai importanți 
ce au contribuit la dezvoltarea marketing-
ului este procesul de internaţionalizare 
a afacerilor, care a orientat preocupările 
specialiştilor către conturarea unui dome-
niu de activitate şi o disciplină ştiinţifică de 
sine stătătoare. Din punct de vedere isto-
ric, noţiunea de „marketing” a fost folosită, 
în special, în perioada interbelică, când 
întreprinderile americane au decis să ex-

porte surplusul lor de producţie către alte 
continente.

Formalizarea conceptelor referitoare la 
marketing este totuşi relativ recentă. Ast-
fel, de-a lungul timpului, şi termenul de 
marketing a beneficiat de mai multe defi-
niţii: [1, p. 19]

a) istorice (punându-se accentul pe 
dezvoltarea conceptului);

b) axate pe valoare („...prin crearea, ofe-
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rirea şi schimbul de produse având o anu-
mită valoare”);

c) descriptive (prin care sunt puse în 
evidenţă activităţile ce fac obiectul unor 
planuri şi programe de marketing);

d) culturale (marketingul este un feno-
men complex, fapt ce contribuie la gene-
rarea unei culturi de marketing);

e) psihologice (abordarea marketingu-
lui ca filozofie, presupune ca toţi membrii 
organizaţionali să acţioneze conform con-
cepţiei de marketing);

f ) instituţionale (marketingul este o 
structură de instituţii);

g) axate pe comunicare (funcţiile mar-
ketingului şi activităţile de marketing au la 
bază procesul comunicaţional);

h) funcţionale (marketingul este atât o 
funcţie a întreprinderii moderne cât şi una 
managerială) - definiţii care au vizat diferi-
te concepte, reflectând, astfel, într-o diver-
sitate de puncte de vedere evoluţia în timp 
a termenului. De exemplu, Kotler aduce în 
prim-plan o definiţie „profundă şi inspirată” 
a termenului de marketing, şi anume prin 
marketing se înţelege „crearea şi oferirea 
unui standard de viaţă”. [4, p.115]

În unele concepţii, marketingul a deve-
nit sinonim cu metodele utilizate de com-
panii pentru atragerea clienţilor şi convin-
gerea acestora să le cumpere produsele şi/
sau serviciile. Departamentul de market-
ing dintr-o întreprindere este considerat 
ca responsabil pentru lansarea de noi pro-
duse, apariţia unor articole de presă favo-
rabile, realizarea de studii de piaţă şi oferi-
rea de argumente suport pentru cei care se 
ocupă de vânzări. O astfel de abordare re-
levă faptul ca principalul rol al marketingu-
lui ar fi doar de a prezenta întreprinderea şi 
produsele sale potenţialilor clienţi, ceea ce 
nu este adevărat, ci trebuie privit, în princi-
pal, ca „o filozofie a afacerilor care vede în 
satisfacerea cerinţelor clienţilor cheia suc-
cesului în afaceri şi recomandă înţelegerea 
practicilor manageriale care ajută la iden-

tificarea şi rezolvarea cerinţelor clienţilor”.
O întreprindere care adoptă conceptul 

de marketing ca filozofie vede în client 
principala forţă conducătoare din spate-
le activităţii sale, considerând că afacerea 
poate rezista numai dacă reuşeşte să sati-
sfacă nevoile acestuia. Astfel, pentru a avea 
succes în atragerea consumatorilor, punc-
tul de plecare logic pentru întreprindere 
este să identifice ceea ce vor clienţii şi apoi 
să încerce să îndeplinească aceste cerinţe 
într-un mod mai eficient decât concurenţa. 
Pe termen lung, o întreprindere trebuie să 
satisfacă cerinţele consumatorilor şi să ob-
ţină bani din aceasta.

Privit ca o funcţie a managementului, 
marketingul este definit astfel:

- marketingul este procesul de mana-
gement responsabil pentru identificarea, 
anticiparea şi satisfacerea în mod profitabil 
a necesităţilor clientului;

- marketingul este un întreg sistem de 
activităţi economice referitoare la progra-
marea, preţurile, promovarea şi distribuţia 
produselor şi serviciilor menite să satisfacă 
cerinţele consumatorilor actuali şi potenţi-
ali. [3, p.103]

De fapt, în lucrările de specialitate s-au 
înregistrat peste 50 de definiţii date ter-
menului de marketing, definiţii ce reflectă 
conţinutul extrem de complex al acestu-
ia. De altfel, toate aceste definiţii au vizat 
anumite aspecte legate de conţinutul ter-
menului, cum sunt: activităţile economice, 
procesele economice, sociale şi culturale, 
relaţiile dintre conceptele cu care operea-
ză termenul,  finalitatea acestuia, precum 
şi  procesul instituţionalizării termenului 
de marketing.

Marketingul modern operează cu urmă-
toarele concepte de bază: nevoi, dorinţe şi 
cereri; produse; valoare, cost şi satisfacţie;  
schimb, tranzacţii şi relaţii, pieţe, set de 
cumpărători, vânzători; marketing şi mar-
keteri. Multe din definiţiile marketingului 
au avut drept punct de pornire tocmai rela-
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ţiile dintre aceste concepte de bază. [2, p. 37]
Asociaţia Americană de Marketing oferă 

o definiţie a marketingului care înglobează 
aspecte legate de conţinutul termenului,  
relaţia dintre conceptele cu care operează 
şi finalitatea acestuia. Astfel, marketingul 
este „un proces de planificare şi concepere 
a unor idei, bunuri şi servicii, de stabilire a 
preţului acestora, de promovare şi de distri-
buire a lor, astfel încât să satisfacă cerinţele 
individuale şi de grup ale clienţilor”. [5, p. 69]

O componentă de bază a politicii între-
prinderii este politica de marketing care-i 
oferă posibilitatea receptării prompte şi re-
ale a semnalelor pieţei şi-i permite adapta-
rea rapidă la modificările apărute pe piaţă, 
cu maximă eficienţă. Astfel, întreprinderea 
poate să evalueze corect parametrii pieţei 
şi să aloce resursele de care dispune co-
respunzător cererii reale, poate să sesize-
ze segmentele neacoperite de pe piaţă şi 
avantajele comparative faţă de concurenţi.

În condiţiile actuale, nicio întreprinde-
re nu-şi permite să activeze fără a avea o 
perspectivă clară, atât pe termen scurt cât 
şi pe termen lung, care  să-i asigure sub-
zistenţa, dar şi raţionalitatea, eficienţa în 
condiţiile în care mediul ambiant devine 
tot mai complex şi mai dinamic.

Faţă de multiplele schimbări ce apar 
atât în micromediul cât şi în macromediul 
în care activează, întreprinderea trebuie 
să manifeste un anumit comportament, o 
anumită atitudine, ce se concretizează în 
delimitarea direcţiilor strategice şi a moda-
lităţilor practice de înfăptuire  a acestora, şi 

se reflectă în conţinutul politicii de market-
ing al întreprinderii. 

Politica de marketing reflectă concepţia 
organizaţiei cu privire la evoluţia activită-
ţii sale, opţiunile sale de ansamblu, princi-
piile şi normele ce o călăuzesc, precum şi 
acţiunile concrete prin care se asigură va-
lorificarea potenţialului său corespunzător 
cerinţelor pieţei. Se exprimă printr-un an-
samblu unitar şi coerent de strategii, tactici 
şi programe specifice de acţiune, care-i asi-
gură viziunea, pentru o anumită perioadă 
de timp şi transpunerea în practică a orien-
tărilor generale, a opţiunilor şi a elemente-
lor ce le definesc.

Realizarea cu maximă eficienţă a poli-
ticii de marketing presupune o îmbinare 
armonioasă a strategiilor cu tacticile carac-
teristice întreprinderii. Dacă strategia este 
viziunea de ansamblu asupra modului în 
care vor fi îndeplinite scopurile organiza-
ţiei, atunci tactica este setul de acţiuni ce 
transpune în practică strategia aleasă, mo-
mentul în care trebuie aplicate şi de către 
cine, adică personalul calificat, vor fi înfăp-
tuite.

În concluzie se poate menționa că mar-
ketingul este instrumentul de realizare a 
strategiei de producție şi comercializare a 
întreprinderilor, fiindcă activitatea de mar-
keting  presupune monitorizarea continuă 
a mediului, pieţei, concurenţei şi a proprii-
lor performanţe, precum şi elaborarea unui 
plan strategic prin care se stabileşte şi con-
tribuţia fiecărui membru al organizaţiei.
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SUMMARY
Investments and production decisions should be first priority of the central or lo-

cal public authorities which influence the factors of production. For the Republic of 
Moldova, it is vital to develop and implement  policies to improve the social economic 
situation. 
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REZUMAT
Investițiile şi deciziile de producție trebuie să constituie preocuparea prioritară a 

autorităților publice centrale sau locale care controlează factorii de producție. Pentru 
Republica Moldova este vitală elaborarea şi implementarea politicilor care să poată 
ameliora situația social-economică.

Cuvinte-cheie: dezvoltare regională, model de amplasare, indicatori regionali.

Politica regională se transpune în practica 
economico-socială cu ajutorul planificării re-
gionale. Prin intermediul acesteia se realizează 
activarea instrumentelor politicii regionale, se 
organizează obiectivele şi mijloacele acesteia 
pe un număr de ani în viitor.

Planificarea regională este definită de două 
componente principale:

1. componenta economico-socială, care se 
referă la obiectivele şi măsurile de ordin eco-
nomic şi social menite să asigure o dezvoltare 
echilibrată, capabilă să amelioreze disparităţile 
existente în cadrul fiecărei regiuni, pe de o par-
te, şi cele existente între regiunile sistemului 

naţional, pe de altă parte. La rândul său, ea are 
două dimensiuni:

a. dimensiunea microteritorială (vizează re-
giunea);

b. dimensiunea macroteritorială (orienta-
tă pe relaţiile dintre regiuni la scară naţiona-
lă).

2. componenta fizică, ce se referă la proble-
mele amplasării în teritoriu a edificiilor econo-
mice şi social-culturale, rezultând din aplicarea 
în practică a măsurilor preconizate de prima 
componentă.

Obiectivele politicii regionale de dezvoltare 
pot fi reduse şi acestea la două:
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- maximalizarea creşterii economice la nive-
lul economiei naţionale (eficienţă);

- reducerea disparităţilor interregionale în 
privinţa veniturilor, bunăstării, creşterii econo-
mice a regiunilor (echitate).

Primul model se bazează pe centralizarea 
puterii şi resurselor şi, apoi, redistribuirea lor 
după placul factorilor de decizie de la centru. 
Cel de-al doilea model se bazează pe descen-
tralizarea puterii şi capacităților şi investiția 
factorilor de producție în dependență de 
necesitățile locale.

După stabilirea necesității si oportunității 
realizării unei viitoare investiții, un rol impor-
tant îl are alegerea amplasamentului obiecti-
vului de investiții care are implicații economice, 
sociale, ecologice etc. Un amplasament optim 
creează premisa apropierii eficienței economi-
ce a investiției de nivelul său maxim.

La stabilirea amplasamentului se au in ve-
dere, cel puțin, două aspecte :

- odată începută investiția pe un amplasa-
ment, nu mai poate fi schimbată decât cu chel-
tuieli foarte mari;

- un amplasament este favorabil conform 
unor criterii şi nefavorabil conform altora.

Problema alegerii amplasamentului unui 
obiectiv de investiții este o problemă pur de 
eficiență economică. De aceea, pentru rezol-
varea ei se au în vedere mai multe variante 
de amplasament, dintre care se va alege va-
rianta optimă.

Criteriile de alegere a amplasamentului. Sta-
bilirea amplasamentului se face pe baza unor 
factori şi criterii care influențează eficiența vi-
itorului obiectiv economic. Aceste criterii pot 
fi de natură:

- economică;
- funcțional-tehnologică;
- socială;
- strategică;
- şi legate de factorii naturali.
Criterii economice
Un obiectiv este amplasat avantajos dacă 

se obțin rezultatele scontate cu cele mai mici 
cheltuieli de muncă (cheltuieli investiții, chel-

tuieli de producție, cheltuieli de transport 
etc.), asigură utilizarea deplină a resurselor 
materiale, financiare şi umane, asigură dez-
voltarea armonioasă echilibrată a regiunii, a 
țării, concomitent cu atragerea investitorilor 
spre activitățile care permit obținerea unui 
profit maxim.

Criteriile economice se analizează atât la 
nivel microeconomic cât şi la nivel macroeco-
nomic.

La nivel macroeconomic se are in vedere: 
- dezvoltarea generală a economiei naționale;
- realizarea în țară a produselor competitive 

pe piețele internaționale;
- valorificarea resurselor indigene;
- atragerea investitorilor etc.
La nivel microeconomic se are în vedere redu-

cerea efortului total (investiție şi producție) prin:
- apropierea obiectivului de investiții de re-

zervele de materii prime şi combustibil;
- atragerea în circuitul economic a resurse-

lor locale, inclusiv forța de muncă locală;
- apropierea de clienți pentru a le furniza 

produsele sau serviciile necesare;
- realizarea în comun a unor platforme in-

dustriale pentru folosirea în comun a utilităților, 
drumurilor, canalizărilor, dotărilor sociale, sani-
tare şi culturale;

- existența unor tradiții de realizare a unor 
produse;

- reducerea suprafețelor ocupate.
Criterii funcțional-tehnologice
Amplasarea unităților economice va ține 

seama de viitoarele cooperări în producție cu 
agenții economici existenți (pentru aprovizi-
onare, cooperare în producție, combaterea în 
comun a poluării mediului).

Criterii sociale
Statul încearcă să obțină o dezvoltare echili-

brată a tuturor regiunilor şi teritoriilor, o utiliza-
re rațională a tuturor resurselor existente, com-
baterea poluării mediului ambiant, orientarea 
amplasării obiectivelor de investiții pe terenuri 
improprii agriculturii, înființarea unor noi locuri 
de muncă şi favorizarea schimburilor şi coope-
rării internaționale.
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Criterii strategice
Exista zone cu condiții favorabile dezvoltării 

de perspectivă (utilități şi căi de comunicație), 
dar şi zone cu restricții (de mediu, turistice, 
de recreere şi recuperare medicală, apărare 
naționala, aglomerări urbane).

Factorii naturali
În alegerea amplasamentelor sunt 

importanți factorii naturali: clima, debitele de 
apă, intensitatea vântului, altitudinea, asigura-
rea protecției mediului ambiant.

Conflictul dintre diferite criterii ca, de exem-
plu, eficienţa şi echitatea depinde de obiecti-
vele locale propuse pentru perioada viitoare 
şi planul privind abordarea în vederea realizării 
lor.

Conflictul ar putea fi atenuat dacă regiuni-
le cu venituri scăzute ar putea oferi perspec-
tiva unei utilizări mai eficiente a factorilor de 
producție (capacităților). La fel, oportunităţile 
oferite de piaţă şi alţi factori acţionează în fa-
voarea regiunilor mai populate şi mai bogate.

După cum a fost menționat anterior, crea-
rea unităților economice locale stimulează nu 
doar activitatea economică în cadrul acesto-
ra, dar şi în întreaga regiune. Altfel spus, crea-
rea unităților economice dezvoltă un mediu 

economic favorabil în regiunile în care au fost 
create. Prin urmare, APL trebuie să ia atitudi-
ne, inclusiv față de politica creării, amplasării 
şi dezvoltării lor, ca componentă a politicii de 
dezvoltare regională.

Pentru a evalua perspectivele creării şi dez-
voltării ulterioare a entităților economice loca-
le, de exemplu, Zonelor Economice Libere sau 
antreprenoriatelor, se va efectua o analiză la 
nivel de regiune. La baza acesteia va sta ana-
liza PEST (tabelul 1), care ține cont de factorii 
externi care influențează activitatea econo-
mică a regiunilor. Prin urmare, se va efectua o 
estimare a factorilor externi, precum: accesibi-
litatea la căile de transport, potențialul indus-
trial, evoluția situației demografice, a forței de 
muncă, a activității investiționale şi a activității 
de producție industrială. Această analiză se va 
face în baza următorilor indicatori: 

- evoluția modificării populației cu vârste 
între 15 şi  60 de ani;

- evoluția numărului de salariați;
- a salariaților implicați în activitatea indus-

trială;
- a investițiilor în active materiale pe termen 

lung pe salariat;
- a valorii producției industriale pe salariat.

Tabelul 1. Analiza PEST.
Factorii politici Factorii economici

- Tipul guvernării
- Stabilitatea legislativă
- Respectarea legii, birocrația, corupția
- Tendințele de implicare a statului
- Legislația muncii
- Instabilitatea politică
- Politica de cooperare cu organizațiile străine 

şi cu țările vecine

- Situația curentă în economie
- Inflația, rata de refinanțare şi ratele dobânzi-

lor
- Globalizarea
- Rata şomajului, cererea pe piața de muncă, 

costul forței de muncă
- Venitul disponibil

Factorii socioculturali Factorii tehnologici
- Situația demografică
- Modelele de angajare, atitudinea față de 

muncă
- Asigurarea sănătății şi a educației
- Mobilitatea populației
- Stilul de viață ales
-Probabilitatea schimbărilor socioculturale
- Amplasarea geografică

- Politica statului în domeniul tehnologic
- Impactul tehnologiilor noi
- Impactul internetului şi reducerea costului de 

comunicare
- Activitatea de cercetare-dezvoltare
- Impactul transferului tehnologic
- Probabilitatea schimbărilor tehnologice pe 

perioada medie de timp 3-5 ani
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O problemă în dezvoltarea unităților 
economice locale o constituie neuniformi-
tatea dezvoltării lor, cauzate de dezvoltarea 
neuniformă a regiunilor şi situației econo-
mico-sociale per ansamblu.

Evoluția variației populației cu vârste 
între 15 şi 60 de ani în Republica Moldova 
şi regiunile de dezvoltare pentru perioada 
2010 – 2017 este reprezentată în figura 1.

Cea mai bună situație se observă în 
anul 2010 care a fost ales drept bază de 
comparație în analiza dată. În ansamblu 
pe republică, se observă o diminuare a 
populației cu vârste cuprinse în intervalul 
de 15 şi 60 ani cu 3,54%. Cea mai mare scă-
dere a acestei categorii de populație este în 

regiunea sud cu 4,73%, urmată apoi de re-
giunea nord cu 4,64%, apoi regiunea centru 
cu 4,24% şi UTA Găgăuzia cu 3,68% cores-
punzător. Pentru Municipiul Chişinău scă-
derea populației de categoria dată este sub 
un procent, dar tot scădere rămâne.

Evoluția numărului de salariați se poate 
observa din relația cu piața forței de muncă 
a populației ce este prezentată mai jos. Aici 

şi în continuare UTA Găgăuzia se cuprinde 
în regiunea de dezvoltare sud (fig. 2).

 În general pe republică, în anul 2016, 
comparativ cu 2008, se observă o diminu-
are a numărului de salariați cu 2,52%. Cea 
mai mare scădere a salariaților este în regi-
unea sud cu 8,62%, urmată apoi de Munici-

Figura 1. Variația populației cu vârste între 15 şi 60 ani în Republica Moldova şi 
regiunile de dezvoltare pentru perioada 2010-2017, persoane.

Sursa.  Elaborat de autor în baza datelor BNS.

Figura 2. Evoluția numărului de salariați pe regiuni de dezvoltare pentru perioada 
2008-2016, mii persoane.

Sursa. Elaborat de autor în baza datelor BNS.
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piul Chişinău cu 3,94%, apoi regiunea cen-
tru cu 3,74%. Pentru regiunea de dezvoltare 
nord se observă o creştere a numărului de 
salariați cu 3,57% corespunzător.

Evoluția salariaților implicați în activita-
tea industrială este reprezentată în figura 
următoare (fig. 3).

Total pe republică, în perioada 2008-
2016, se observă o diminuare a numărului 
de salariați din industrie cu 10,33%. Cea mai 
mare scădere a salariaților este în regiunea 
centru cu 22,77%, urmată apoi de regiunea 
nord cu 16,71%, apoi Municipiul Chişinău 
cu 12,38%. Pentru regiunea de dezvoltare 
sud se observă o creştere a numărului de 
salariați cu 19,44% corespunzător (fig. 4).

Investițiile pe termen lung reprezintă o 
condiție sine qua non pentru dezvoltarea 
economică la nivel de țară, regiune sau te-
ritoriu. Acestea asigură condițiile favorabile 
pentru creşterea şi sporirea productivității 
muncii salariaților. În urma analizei se poa-
te spune că în perioada 2008-2016 volumul 

investițiilor în active materiale pe termen 
lung a crescut cu 24,52%. Cea mai mare 
creştere a investițiilor este pentru Municipiul 
Chişinău cu 51,84% şi în regiunea nord cu 
20,25%. Cele mai mici creşteri ale investițiilor  
au fost  în regiunea centru cu 15,62% şi regi-
unea sud cu 4,83% corespunzător.

Dinamica valorii producției industriale 
pe salariat ocupat în industrie este rezul-

Figura 3. Evoluția numărului de salariați din industrie pe regiuni de dezvoltare 
pentru perioada 2008-2016, mii persoane.

Sursa. Elaborat de autor în baza datelor BNS.

Figura 4. Dinamica investițiilor în active materiale pe termen lung pe salariat pe 
regiuni de dezvoltare pentru perioada 2008-2016, mii lei.

Sursa.  Elaborat de autor în baza datelor BNS.
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tatul investițiilor în factorii de producție şi 
este prezentată în figura de mai jos (fig. 5).

În general, pe republică se observă o 
creştere a valorii producției industriale cu 
69,72%. Cea mai mare creştere este în regi-
unea centru cu 97,91%, apoi în municipiul 
Chişinău cu 77,81% urmat de regiunea nord 
cu 64,49%. Cea mai mică creştere este în re-
giunea sud cu 33,59%.

Crearea condițiilor egale pentru unitățile 
economice din diverse regiuni ale  țării cre-
ează un mediu concurențial nefavorabil 
pentru dezvoltarea acestor formațiuni eco-
nomice. Această situație poate fi explicată 
prin influența mai multor factori, principalii 
fiind:

- accesul limitat la resurse economice;
- amplasarea periferică a regiunilor, 

aceasta măreşte cheltuielile de transporta-
re;

- infrastructură industrială învechită sau 
chiar inexistentă;

- diferențierea evoluției demografice a 
populației, subaglomerarea, gradul de ur-
banizare;

- gradul de autonomie locală;
- factorii socioculturali, cum ar fi: nivelul 

de şcolarizare, existența centrelor culturale, 
de cercetare ştiințifică etc.

În afară de funcția de stimulare a expor-
tului din regiune, atragerea investițiilor, in-

tensificarea integrării  proceselor economi-
ce, unitățile economice soluționează şi alte 

probleme, precum ocuparea forței de mun-
că şi utilizarea eficientă a resurselor econo-
mice din regiunile respective.

Stimularea activității de antreprenoriat 
în regiune duce la dezvoltarea infrastructu-
rii de transporturi, activității de deservire a 
populației etc.

Accelerarea activității economice în re-
giune depinde în mare parte şi de factorii 
indirecți care influențează negativ activi-
tatea unităților economice. Aceştia au un 
caracter spontan şi sunt caracteristici unor 
anumite zone, cum ar fi lipsa de comunica-
re sau conflictul de interese între APC şi APL 
sau divergențele interne dintre executiv şi 
consiliul local.

Conflictul dintre convergenţa în venitu-
rile regionale şi diferenţierile persistente în 
ratele de creştere regională se poate depăşi 
prin alocarea resurselor pe termen lung. 
Acest lucru se poate realiza prin eforturi-
le comune bazate pe principiile cooperării 
intercomunale sau cu sprijinul statului. Pro-
blema amplasării unității economice există 
permanent.

Metode de amplasare teritorială a între-
prinderilor

Amplasarea teritorială a întreprinderi-
lor constituie o problema de minimalizare 

Figura 5. Dinamica valorii producției industriale pe salariat ocupat în industrie pe 
regiuni de dezvoltare pentru perioada 2008-2016, mii lei.

Sursa. Elaborat de autor în baza datelor BNS.
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a cheltuielilor de transport, a investițiilor, a 
costurilor de exploatare.

Determinarea acestor cheltuieli are loc 
pentru o capacitate de producţie dată. Sunt 
însă frecvente cazurile când amplasarea în 
diferite locații presupune o modificare a ca-
pacităţii de producţie, iar durata ciclului de 
producție este sensibil influenţată de locul 
de amplasare. Alegerea variantelor de am-
plasament se face şi pe baza unor calcule 
simple sau complexe, care se referă la una 
sau două categorii de cheltuieli dintre cele 
amintite.

Aceste aspecte pot fi rezolvate cu aju-
torul următoarelor metode de repartizare 
teritorială:

- triunghiul clasic al lui Adam Smith;
- metoda ELECTRE;
- programarea liniară;
- algoritmii cercetării operaționale;
- teoria grafurilor (PERT);
- relațiile lui Stewart.
Metoda triunghiului clasic al lui Adam 

Smith. Aceasta metodă se aplică atunci 
când într-o problemă se cere amplasarea 
unei noi unități economice într-o localitate 
din trei posibile precizate, localități care se 
aleg astfel încât acestea sa furnizeze cele 
necesare producției şi desfacerii. Această 
metodă indică locul de amplasare a unei 
unități economice cu cele mai mici cheltu-
ieli de transport, în vederea amplasării teri-
toriale a unei unități economice noi în una 
din localitățile A, B, respectiv, C. 

Metoda ELECTRE. Metoda Electre (Elimi-
nation et Choix Traduisant la Réalité), ela-
borată de Bertrand Roy în 1967, reprezintă 
un instrument de optimizare a deciziilor în 
condiţii de certitudine. Metoda Electre se 
utilizează în situaţii în care există mai mul-
te variante posibile pentru atingerea unui 
obiectiv, evaluarea fiind realizată pe baza 
mai multor criterii, respectiv, prin compara-
ţia variantelor două câte două.

Metoda programării liniare. Programarea 
liniară este domeniul cercetării operaționale 

cel mai accesibil şi mai utilizat în manage-
mentul şi ingineria industrială.

Programarea liniară tratează o proble-
mă managerială, de obicei, economică de 
bază: alocarea de resurse limitate pentru un 
obiectiv sau pentru un scop dat. În termeni 
economici acest obiectiv este formulat prin 
maximalizarea profiturilor sau prin minima-
lizarea cheltuielilor.

Această metodă a programării liniare 
presupune în cazul cheltuielilor o minima-
lizare a unei funcții obiective sau în cazul 
veniturilor se caută o maximalizare a lor.

Algoritmii cercetării operaționale
Algoritmii cercetării operaţionale se 

caracterizează prin căutarea unei soluţii 
optime sau apropiată de optim, pentru fe-
nomenul studiat. Algoritmii cercetării ope-
raţionale sunt paşi elementari necesari pen-
tru rezolvarea unei probleme sau categorii 
de probleme. Aceştia se bazează pe o mare 
diversitate de procedee matematice şi au 
aplicaţii la nivel macro – dar, în special, la ni-
vel microeconomic. Ele reprezintă principa-
lul instrument pentru optimizarea deciziilor 
în analiza de sistem.

Cercetarea operațională presupune uti-
lizarea de modele matematice, statistici 
şi algoritmi care ajută la procesul de luare 
a deciziilor. Acestea sunt cel mai des folo-
site pentru analiza sistemelor complexe 
din lumea reală, de obicei, cu scopul de a 
îmbunătăți sau de a optimiza performanța.

Teoria grafurilor. Termenul de ,,graf” are 
cu totul altă semnificație decât cel de gra-
fic. Prima lucrare de teoria grafurilor a fost 
scrisă de renumitul matematician elvețian 
Euler, în 1736, în scopul rezolvării unor jo-
curi şi amuzamente matematice. Dezvolta-
rea ulterioară a matematicii şi, în special, a 
aplicațiilor sale în diferite domenii ştiințifice 
a dat un impuls puternic dezvoltării teoriei 
grafurilor. Utilizarea sa în domenii variate, 
teoretice sau practice, de la probleme eco-
nomice la fundamentarea deciziilor politi-
ce, de la studiul rețelelor electrice la critica 
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textelor etc., îi conferă în zilele noastre o 
importanță aparte.

Folosirea grafurilor în elaborarea pro-
gramelor de producție, investiții, transport, 
desfacere etc. ale unităților economice a de-
venit o necesitate de prim ordin.

Relațiile lui Stewart.
Cercetătorul Matthew Stewart a publicat 

rezultatul teoriei sale în 1746, când a fost 
candidat ca profesor de matematică la Uni-
versitatea din Edinburgh. Teorema lui Ste-
wart dă o relație între lungimile laterale şi 
o lungime ceviană a unui triunghi. Se poate 
dovedi din legea cosinusurilor, precum şi 
din celebra teoremă Pitagora.

În condițiile economiei de piață deciziile 
de investiții sunt în mare parte realizate prin 
intermediul piețelor financiare şi de capital. 

Acest lucru este în contrast cu o economie 
planificată, unde investițiile şi deciziile de 
producție sunt cuprinse într-un plan inte-
grat de producție stabilit de către stat sau 
de un alt organism care controlează facto-
rii de producție. Pentru Republica Moldo-
va este vitală elaborarea şi implementarea 
politicilor care să poată ameliora situația 
în aspecte ca sporirea populației cu vârste 
între de 15 şi 60 de ani, în crearea locuri-
lor de muncă pentru sporirea numărului 
de salariați, în atragerea investitorilor stră-
ini şi autohtoni pentru a creşte numărul 
salariaților implicați în activitatea industria-
lă, la fel şi a investițiilor în active materiale 
pe termen lung, în pregătirea managemen-
tului pentru sporirea valorii producției in-
dustriale pe salariat.
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SUMMARY
The article analyses the main issues related to the aspect of feminization of migration.
The analysis of the statistical data highlight the negative aspects of female labor migrati-

on specific to the Republic of Moldova, such as the disqualification of the labor force, as well 
as a series of social problems. However, labor migration can give women the opportunity to 
become free and independent, including from the economic and social points of view.

Women’s labor migration from the Republic of Moldova is an objective phenomenon that 
can have both a positive and a negative impact. For this reason, any policy to regulate fema-
le labor migration should be focused on both the mitigation of its negative aspects and the 
expansion of its positive aspects.

Keywords: labor migration, female labor, gender, labor policy.

REZUMAT
În acest articol sunt analizate principalele probleme legate de aspectul de feminizare a 

migraţiei. Analiza datelor statistice a scos în evidenţă aspectele negative ale migraţiei de 
muncă feminine specifice Republicii Moldova, cum ar fi descalificarea forţei de muncă, pre-
cum şi o serie de probleme sociale. Cu toate acestea, migraţia de muncă poate să le ofere 
femeilor oportunitatea de a deveni libere şi independente, inclusiv din punct de vedere eco-
nomic şi social.

Migraţia feminină de muncă din Republica Moldova este un fenomen obiectiv care poate 
avea atât un impact pozitiv cât şi negativ. Din aceste considerente, orice politică de regle-
mentare a migraţiei feminine de muncă trebuie să fie axată atât pe atenuarea aspectelor 
sale negative cât şi pe extinderea aspectelor sale pozitive.

Cuvinte-cheie: migraţie de muncă, muncă feminină, gen, politici de ocupare.
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În prezent, migraţia internaţională a 
devenit o trăsătură definitorie a economi-
ei globale moderne şi Republica Moldova 
este una dintre țările care a fost afectată 
de acest fenomen. Principalii factori care 
stau la baza extinderii migraţiei sunt în-
seşi procesele de globalizare, progresul 
tehnico-ştiinţific, noua ordine economică 
etc. În conformitate cu statisticile europe-
ne, la 1 ianuarie 2016, numărul cetățenilor 
din țările-terțe, care locuiau în UE-28, era 
de 20,7 milioane, în timp ce numărul per-
soanelor născute în afara UE care locuiau 
în UE-28 era de 35,1 milioane. [1]

Cu toate că cauzele migraţiei pot fi multi-
ple (oportunităţi mai bune de angajare şi de 
câştig, calitatea proastă a serviciilor publice, 
probleme de mediu, reîntregirea familiei, 
studii, conflicte etc.), totuşi principala cauză 
a ei este cea economică sau de muncă. Oa-
menii migrează pentru a-şi îmbunătăţi cali-
tatea vieţii, pentru a-şi cultiva anumite com-
petenţe, atitudini, valori, în general, pentru 
a se dezvolta, iar remitenţele trimise acasă 
servesc pentru asigurarea unui trai decent 
membrilor familiei lor.

În Republica Moldova migraţia internaţi-
onală, în special cea de muncă, înregistrea-
ză o creştere continuă. În 2014 numărul per-
soanelor plecate peste hotare în căutarea 
unui loc de muncă a fost de circa 341,9 mii 
persoane (332,5 mii în 2013) sau 18% din 
populaţia inactivă de 15 ani şi peste. Băr-
baţii au constituit 64,1%, pe când femeile, 
respectiv, 35,9% din totalul persoanelor mi-
grante. Ponderea persoanelor plecate din 
localităţile rurale a fost de 71,7 %. [2]

Pe fundalul intensificării migraţiei de 
muncă are loc şi o creştere a ponderii fe-
meilor în totalul migranţilor, precum şi o 
„feminizare a migraţiei”. Dacă anterior se 
considera că migraţia bărbaţilor urmărea, în 
principal, scopuri economice şi contribuia la 
creşterea bunăstării familiei, iar cea a feme-
ilor avea, respectiv, un caracter social (reîn-
tregire a familiei, studii, scăpare de violenţa 
din familie etc.), în prezent această abordare 
se modifică. În prezent şi migraţia feminină 
capătă un caracter economic mai pronunţat 
care contribuie la creşterea bunăstării gos-
podăriilor, precum şi la dezvoltarea comuni-
tăţilor din care ele fac parte (graficul 1).

Graficul 1. Distribuția imigranților în funcție de sex în țările UE, 2015.
Sursa. Eurostat (migr_imm1ctz) şi (migr_pop1ctz).
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Feminizarea migraţiei internaţionale de 
muncă este determinată de mai mulţi fac-
tori, printre care: schimbarea conţinutu-
lui muncii (reorientarea economiilor de la 
producţie spre servicii), criza sistemelor de 
îngrijire, determinată de ieşirea în masă a fe-
meilor pe piaţa muncii în ţările de destina-
ţie, formarea aşa-numitelor reţele globale 
de îngrijire etc. Toate acestea au condus la 
o creştere a cererii faţă de munca femeilor 
migrante şi la o diviziune sexuală internaţi-
onală a muncii.

Analiza situației din Republica Moldova 
cu privire la tematica egalității între femei 
şi bărbați a scos în evidentă faptul că cele 
mai problematice aspecte sunt: abilitarea 
femeilor în domeniile politic, economic, so-
cial şi violența în familie. În scopul redresării 
situației, Guvernul, societatea civilă şi par-
tenerii de dezvoltare au realizat şi susținut 
multiple inițiative şi proiecte de promovare 
a egalității între femei şi bărbați.

În contextul aderării şi alinierii Republicii 
Moldova la standardele internaționale eu-
ropene şi regionale în domeniul egalității 
de gen, a fost elaborată Strategia pentru 
asigurarea egalității între femei şi bărbați 
în Republica Moldova pe anii 2017 – 2021. 
Această strategie a fost elaborată în confor-
mitate cu documentele internaționale de 
referință, la care statul este parte: Declarația 
Universală a Drepturilor Omului (1948), 
Convenția asupra drepturilor politice ale 
femeii (1952), Pactul internațional cu privire 
la drepturile economice, sociale şi culturale 
(1966), Convenția cu privire la eliminarea tu-
turor formelor de discriminare fată de femei 
(1979), Declarația şi Platforma de Acțiune 
de la Beijing (1995), convențiile relevan-
te ale Organizației Internaționale a Mun-
cii, Obiectivele de dezvoltare durabilă. La 
Summitul privind dezvoltarea durabilă din 
data de 25 septembrie 2015, statele-mem-
bre ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) 
au adoptat Agenda de Dezvoltare Durabilă 
2030, care include un set de 17 obiective de 

dezvoltare durabilă pentru a pune capăt să-
răciei, a lupta cu inegalitatea şi injustiția şi 
a soluționa problemele ce țin de schimbări-
le climatice până în anul 2030. Obiectivul 5 
se referă în mod explicit la dimensiunea de 
gen, iar celelalte includ transversal perspec-
tiva de gen în domenii precum sărăcia, să-
nătatea, infrastructura, securitatea alimen-
tară, ocuparea forței de muncă, creşterea 
economică, accesul la justiție.

În domeniul pieței muncii, discrimina-
rea femeilor persistă, îndeosebi în ceea ce 
priveşte angajarea şi avansarea, salariza-
rea, reintegrarea la locul de muncă după 
concediul de îngrijire a copilului şi partici-
parea la instruiri şi deplasări, iar retribuția 
muncii acestora este în medie cu circa 12% 
mai mică fată de bărbați. Motivul discrimi-
nării îl reprezintă percepțiile şi convingerile 
stereotipice cu privire la statutul şi rolul fe-
meii şi bărbatului în societate şi în familie. [3]

Cu toate că numărul femeilor nu preva-
lează asupra numărului bărbaţilor în totalul 
lucrătorilor migranți, „feminizarea migrației 
internaționale de muncă” din Republica 
Moldova se înteţeşte. În acest context, 
abordarea diferențelor dintre experienţele 
şi problemele femeilor şi bărbaților trebuie 
să fie integrate în politicile din domeniul 
migrației şi dezvoltării. Fără o egalitate de 
gen nu poate fi vorba despre dezvoltare. 
Cu alte cuvinte, egalitatea de gen trebuie 
să constituie obiectivul central în orice mo-
del al migraţiei ce aspiră spre dezvoltare. 
Aici se are în vedere depăşirea stereotipu-
lui, potrivit căruia doar migraţia bărbaţilor 
are un caracter economic şi poate fi inte-
grată în politicile de dezvoltare.

Prevalarea bărbaților migranţi asupra 
femeilor migrante este determinată, în pri-
mul rând, de stereotipurile predominante 
în societatea moldovenească, potrivit căro-
ra bărbaţilor le revine funcţia principală de 
asigurare a bunăstării gospodăriilor în care 
ei trăiesc, pe când femeilor, respectiv, func-
ţia de asigurare a muncilor casnice, de edu-



Administrarea publică: teorie şi practică 95Economie şi finanţe publice

care şi îngrijire a copiilor etc., adică de acele 
activităţi care, deocamdată, nu sunt consi-
derate drept munci aducătoare de valoare. 
Cu toate că femeile, în marea lor majoritate, 
sunt prezente pe piaţa muncii, acest fapt nu 
le scuteşte de responsabilitatea lor faţă de 
muncile casnice.

Pe de altă parte, reieşind din specificul 
ocupării şi tradiţiile culturale, populaţia re-
publicii are un caracter sedentar, iar migra-
ţia de muncă este văzută doar ca o ultimă 
cale de soluţionare a problemelor econo-
mice cu care se pot confrunta. Din aceste 
considerente, un nivel înalt al migraţiei nu 
este caracteristic pentru populaţia Repu-
blicii Moldova, iar intensificarea acestui fe-
nomen în anii de tranziţie la economia de 
piaţă este determinată, în primul rând, de 
dificultăţile economice cu care se confrun-
tă populaţia. În acelaşi context, cu toate că 
migraţia feminină de muncă nu este agre-
ată, uneori chiar condamnată, numărul fe-
meilor lucrătoare migrante este în creştere 
continuă.

Creşterea numărului femeilor lucrătoa-
re migrante este determinată, în primul 
rând, de creşterea cererii de muncă femi-
nină, în special în ţările europene. Se are 
în vedere creşterea cererii faţă de muncile 
casnice şi de îngrijire care sunt prestate, de 
regulă, de către femeile lucrătoare migran-
te. De asemenea, creşterea numărului de 
femei lucrătoare migrante din Republica 
Moldova este determinată şi de diminua-
rea costurilor, dar şi a riscurilor legate de 
migraţie, discrepanţele mari dintre venitu-
rile obţinute acasă comparativ cu cele din 
ţările de destinaţie, lipsa oportunităţilor de 
a-şi găsi un loc de muncă atractiv şi bine 
remunerat în ţara de origine, depăşirea 
barierelor lingvistice şi culturale etc. Toate 
acestea au determinat ca o bună parte din 
femeile din Republica Moldova, în special 
din mediul rural, să migreze la muncă pes-
te hotare, anume pentru prestarea tipurilor 
de munci menţionate mai sus. De regulă, 

femeile lucrătoare migrante din Republica 
Moldova pleacă la muncă în astfel de ţări, 
precum Italia, Turcia sau Israel. Conform 
datelor Anchetei Forţei de Muncă, în 2013 
în aceste ţări au plecat, respectiv, 38,6 mii 
sau 33,4 %, 5,7 sau 4,9%, 5,7 mii sau 4,9% 
din totalul femeilor lucrătoare migrante. 
Bărbații lucrători migranţi pleacă prepon-
derent în Federaţia Rusă - 170,7 mii persoa-
ne sau 76,3% din totalul bărbaților lucră-
tori migranţi [2].

Această distribuţie geografică şi în func-
ţie de sex a migraţiei de muncă este deter-
minată în mare parte de tipul de munci pe 
care le prestează lucrătorii migranţi. Stu-
diile din domeniu au arătat că majoritatea 
bărbaților lucrători migranţi activează în 
construcții - 51%, transporturi sau teleco-
municaţii -16% sau industrie -10% din tota-
lul bărbaților lucrători migranţi, domenii a 
căror cerere de muncă este mare, prepon-
derent în Federaţia Rusă. Totodată, majori-
tatea femeilor lucrătoare migrante activea-
ză în servicii casnice – 43%, servicii hoteliere 
– 12%, servicii comerciale – 13%, ocrotirea 
sănătăţii - 4% din totalul femeilor lucrătoare 
migrante, domenii cu cerere înaltă caracte-
ristice pentru ţările europene (graficul 2).

Creşterea cererii faţă de serviciile de în-
grijire din ţările europene este determina-
tă de faptul că aceste ţări se confruntă cu 
propriile crize, care au prezentat provocări 
serioase pentru bunăstare şi modelul de 
îngrijire tradiţional bazat pe familie. Ieşirea 
în masă a femeilor pe piaţa muncii şi îmbă-
trânirea populaţiei au condus la o „criză a 
îngrijirii copiilor, vârstnicilor, bolnavilor şi/
sau persoanelor cu handicap”. Multe state 
nu au gestionat în mod adecvat această 
criză, lăsând gospodăriile ele înseşi să-şi 
asume în continuare responsabilitatea de 
îngrijire. Cea mai accesibilă soluţie pentru 
gospodăriile din clasa de mijloc a fost an-
gajarea unui lucrător domestic care ar pre-
sta servicii de îngrijire, care de multe ori 
este o femeie migrantă.
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Ca atare, munca de îngrijire reprezintă 
denumirea dată tuturor activităţilor cotidi-
ene destinate menţinerii vieţii şi a sănătăţii 
noastre, cum ar fi activităţile casnice (pre-
gătirea mesei, menajul, spălarea rufelor) şi 
îngrijirea personală (a copiilor, a persoane-
lor în etate, a celor bolnavi sau a persoa-
nelor cu dizabilităţi). În cadrul gospodăriei 
proprii, aceste activităţi sunt efectuate, în 
mare parte, de femei pentru care ele nu 
obţin nicio remunerare. Prin urmare, la 
moment, munca de îngrijire este conside-
rată acea activitate care nu generează va-
loare adăugată. Situaţia creată derivă din 
diviziunea sexuală tradiţională a muncii, 
conform căreia femeilor le-a revenit rolul 
de îngrijitor neremunerat, iar bărbaţilor - 
cel de lucrător plătit. Desigur, există şi ser-
vicii de îngrijire plătite.

La rândul lor, în ţările de origine, pre-
cum este şi Republica Moldova, în situaţia 
în care bărbaţii nu sunt în stare să asigu-
re bunăstarea familiei (din cauza şomaju-
lui, salariilor mici, crizei economice etc.), 
această funcţie este delegată femeilor, 

fapt ce conduce la o „feminizare a sărăci-
ei”. În această situaţie, familia poate să ia 
o decizie comună ca şi un membru de sex 
feminin să plece la muncă peste hotare 
în scop de asigurare a bunăstării familiei. 
Sunt cazuri când femeile migrează şi pen-
tru a scăpa de violenţă sau de căsătorii ne-
fericite sau pentru a-şi găsi noi relaţii sau 
cunoştinţe.

Schimbările structurale din ţările de 
destinaţie şi de origine au condus la femi-
nizarea migraţiei. Tranziţia la economia de 
piaţă, restructurarea economică, reorienta-
rea economiilor de la producție spre servi-
cii, au condus, pe de o parte, la creşterea 
cererii de muncă ieftină şi flexibilă, iar pe 
de altă parte, la intensificarea migraţiei fe-
minine. În acest context, genderul devine 
un principiu-cheie de organizare a pieţelor 
muncii, care conduce la o diviziune sexuală 
internaţională a muncii. Aceasta s-a mani-
festat prin creşterea cererii faţă de munca 
femeilor migrante, care, de regulă, este 
prost plătită, este prestată în condiţii de 
muncă nefavorabile, neprotejate, iar une-

Graficul 2. Distribuţia persoanelor lucrătoare migrante în funcţie de sex şi dome-
niu de activitate, 2013, %.

 Sursa. Nicolaas de Zwager, Ruslan Sintov, „Studiu de piață: Inovație în migrația circulară. 
Migrație şi dezvoltare în Moldova”, Chişinău, IASCI 2014.
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ori, chiar nerecunoscută din punct de ve-
dere economic.

Aceste tendinţe sunt confirmate de ace-
laşi studiu „Nexus” [4] care arată că statutul 
ocupaţional pe care îl au femeile lucrătoa-
re migrante din Republica Moldova este, 
în mare parte, de lucrător necalificat (59%) 
sau lucrător calificat (36%) din totalul fe-
meilor lucrătoare migrante şi doar o parte 
extrem de mică din acestea sunt angajate 
cu statut de funcționar, manager de nivel 
înalt sau lucrător profesionist. Cu toate că 
şi bărbații lucrători migranţi au, în mare 
parte, acelaşi statut ocupaţional, ponderea 
bărbaţilor lucrători necalificaţi în totalul 
bărbaților lucrători migranţi este mai mică 
comparativ cu cea a femeilor – 43% com-
parativ cu 59%.

Analiza diverselor date statistice (stu-
diul „Nexus”, datele BNS) scoate în eviden-
ţă un aspect destul de negativ al migraţi-
ei de muncă feminine specific Republicii 
Moldova şi anume - descalificarea forţei 
de muncă. De regulă, majoritatea femeilor 
care pleacă la muncă peste hotare, având 
o pregătire profesională destul de înaltă, 
se angajează la munci necalificate. Aceste 
persoane, activând mai mult timp la aceste 
munci, îşi pierd calificarea. Asemenea ca-
zuri pot fi întâlnite şi printre învăţători, me-
dici, ingineri, cercetători ştiinţifici şi alte ca-
tegorii profesionale care necesită investiţii 
mari pentru pregătirea lor. Datele Anchetei 
Forţei de Muncă arată că în 2013, din to-
talul femeilor migrante, circa 14,2% aveau 
studii superioare. Totodată, doar 1-2% din 
ele activau în domenii care necesită o ca-
lificare mai înaltă. Ignorarea acestui fe-
nomen de către factorii de decizie poate 
conduce la o criză intelectuală, depăşirea 
căreia va necesita o perioadă cu mult mai 
îndelungată, decât redresarea economică 
din republică.

Intensificarea migraţiei feminine de 
muncă generează şi o serie de probleme 
sociale în cadrul gospodăriilor din care fac 

parte, precum şi la nivelul societăţii moldo-
veneşti, printre care copiii lăsaţi fără îngriji-
rea părintească sau bătrânii neajutoraţi de 
către copiii lor. În situaţia în care sistemul 
de protecţie socială din republică nu este 
în stare să le ofere acestor persoane o asis-
tenţă socială adecvată, iar prestarea unor 
servicii de îngrijire private nu dispune de 
un suport legislativ şi instituţional adecvat, 
problema în cauză rămâne a fi nerezolvată.

În general, îngrijirea trebuie privită ca 
o dimensiune-cheie a dezvoltării umane, 
care presupune capacitatea de a trăi o via-
ţă demnă pentru toţi. Or, cea mai impor-
tantă nevoie zilnică oamenilor pe întreg 
parcursul vieţii este îngrijirea. Pe lângă 
faptul că prin intermediul îngrijirii sunt asi-
gurate nevoile materiale (curăţenie, mân-
care, asistenţă fizică) şi nevoile emoţionale 
(realizare, însoţire), îngrijirea contribuie 
esențial şi la reproducerea forţei de muncă. 
Anume din aceste considerente ignorarea 
acestei probleme sociale sau gestionarea 
ineficientă a ei poate genera consecinţe 
sociale neprevăzute, precum îmbătrânirea 
demografică accelerată, compromiterea 
sistemelor de securitate socială, diminua-
rea gradului de coeziune socială, degrada-
rea capitalului uman din republică.

În pofida importanţei sale, îngrijirea 
continuă să fie invizibilă în societate. În 
mare parte, acest tip de activitate de mun-
că este condiţionat de faptul că îngrijirea a 
fost livrată în mod tradiţional pe gratis de 
către femei în cadrul familiei şi, astfel, nu 
a fost niciodată considerată drept muncă.

Pentru a rezolva într-o măsură oareca-
re problema apărută, femeile lucrătoare 
migrante deleagă responsabilitățile lor de 
îngrijire unor rude de sex feminin: mame-
lor, surorilor etc. Situaţia în care femeile mi-
grează pentru a presta servicii casnice şi de 
îngrijire peste hotare, delegând, totodată, 
propriile responsabilităţi din acest dome-
niu altor persoane, conduce la formarea 
aşa-numitelor reţele globale de îngrijire. 
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Delegarea muncilor de îngrijire de la o 
casă la alta se bazează pe ierarhia puterilor, 
în funcție de gender, etnie, clasă socială şi 
locul de origine.

Reţelele globale de îngrijire reprezintă 
un fenomen destul de răspândit în lume 
care este un produs al proceselor de glo-
balizare, de feminizare a migraţiei şi de 
reorganizare a sistemelor de bunăstare co-
lectivă. Reţele globale de îngrijire există la 
nivel transnaţional.

Cu toate că şi bărbaţii pot presta servi-
cii de îngrijire, totuşi, în reţelele de îngrijire 
bărbaţii şi femeile îndeplinesc roluri diferi-
te. De regulă, bărbaţii sunt beneficiarii în-
grijirii, în timp ce femeile sunt furnizorii sau 
gestionarii serviciilor de îngrijire. Femeile se 
angajează în acest domeniu de activităţi fie 
pentru salariu, fie din afecţiune, din simţul 
responsabilităţii faţă de persoanele care ne-
cesită îngrijirea, însă, de cele mai dese ori, 
din cauza faptului că gospodăriile din ţări-
le de destinaţie pentru satisfacerea cererii 
pentru acest tip de servicii solicită anume 
femei lucrătoare migrante. Cererea sporită 
faţă de femeile lucrătoare migrante pentru 
prestarea acestor tipuri de servicii este de-
terminată, în primul rând, de costurile mici 
suportate de aceste gospodării în cazul 
angajării unor femei lucrătoare migrante. 
Totodată, aceste lucrătoare, de regulă, sunt 
angajate fără contract de muncă, informal, 
evitând, astfel, plata impozitelor sau a altor 
plăţi sociale obligatorii.

Astfel, reţelele de îngrijire tind să gene-
reze şi o inegalitate între femei. Formarea 
reţelelor de îngrijire nici nu ajută societa-
tea să progreseze spre o distribuire mai 
echitabilă a responsabilităţilor de îngriji-
re, nici nu ridică valoarea socială atribuită 
acestei munci. Totodată, reţelele de îngriji-
re pot fi o soluţie provizorie, dar, cu regret, 
nesustenabilă în depăşirea crizei din secto-
rul îngrijirii. Cu toate că acestea contribuie 
la extinderea pieţelor muncii, ele perpe-
tuează aceleaşi condiţii de invizibilitate a 

muncii casnice, lipsă de responsabilitate 
socială şi distribuire a sarcinilor conform 
aceleiaşi ierarhii de putere ca şi în modelul 
precedent tradiţional (munca neremune-
rată/remunerată a femeilor în cadrul gos-
podăriilor).

Or, munca de îngrijire nu devine în mod 
neapărat vizibilă atunci când unele sarcini 
sunt transformate în activităţi casnice plă-
tite. Invizibilitatea, pur şi simplu, capătă 
o altă formă. În prezent, femeia invizibilă 
care lucrează nu mai este soţia care nu are 
acces la propriul său venit sau nu are drep-
tul de a se pensiona sau de a avea o va-
canţă, ci este o lucrătoare casnică migrantă 
fără de contract şi cu un statut lucrător mi-
grant ilegal.

Astfel, putem constata că prin interme-
diul reţelelor globale de îngrijire femeile 
lucrătoare migrante se confruntă deseori 
cu o dublă discriminare – pe de o parte, 
pentru că sunt femei, iar pe de altă par-
te, că sunt migrante, activând la locuri de 
muncă mai prost plătite.

Deseori, femeile lucrătoare migrante 
suferă de izolare, exploatare şi hărţuire se-
xuală. Pot trece ani până ele vor avea posi-
bilitatea să-şi vadă copiii şi pe cei dragi pe 
care i-au lăsat în ţara lor de origine, con-
fruntându-se, în acelaşi timp, cu stigmati-
zarea şi sentimentul de vinovăţie faţă de 
cei pe care i-a „abandonat”.

Cu toate acestea, migraţia de muncă 
poate să le ofere femeilor oportunitatea 
de a deveni libere şi independente, inclu-
siv din punct de vedere economic şi social, 
consolidând poziţia lor socială şi stima faţă 
de sine, respectul din partea familiei, pre-
cum şi din partea comunităţii şi societăţii. 
Prin intermediul migraţiei de muncă feme-
ile pot să-şi asigure condiţiile necesare de 
a-şi înfiinţa la întoarcere o afacere proprie, 
să-şi dezvolte noi experienţe de viaţă şi de 
muncă, să descopere noi posibilităţi, să 
afle noi obiceiuri, să-şi cultive noi valori şi 
competenţe.
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Generalizând, se poate afirma că mi-
graţia feminină de muncă din Republica 
Moldova este un fenomen obiectiv care 
poate avea atât un impact pozitiv cât şi 
negativ. Din aceste considerente orice 
politică de reglementare a migraţiei femi-
nine de muncă trebuie să fie axată atât pe 
atenuarea aspectelor sale negative, cât şi 

pentru extinderea aspectelor sale pozitive.
Situațiile diferite, oportunitățile, con-

strângerile şi problemele cu care se con-
fruntă femeile migrante trebuie să fie cât 
mai bine conştientizate şi cât mai deplin 
integrate în politicile, planurile şi strategiile 
de migrație şi dezvoltare.
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SUMMARY
Over the past few years, a number of electronic public services have been launched in Mol-

dova with the aim of improving the public system and increasing the efficiency and transpa-
rency of government institutions. Now, citizens can also pay them online with MPay. According 
to the authorities, by implementing this technology, both state institutions and the business 
environment will streamline their public services to fully meet citizens’ needs.
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REZUMAT
Pe parcursul ultimilor ani, în Republica Moldova a fost lansat un şir de servicii publice electro-

nice care au drept scop îmbunătățirea sistemului public şi creşterea eficienței şi transparenței 
instituțiilor guvernamentale. Acum cetățenii pot şi să le achite în regim online, cu ajutorul ser-
viciului MPay. Potrivit autorităților, prin implementarea acestei tehnologii atât instituțiile sta-
tului cât şi mediul de afaceri îşi vor eficientiza serviciile publice pentru a răspunde pe deplin 
nevoilor cetăţenilor.

Cuvinte-cheie: tehnologii informaționale, servicii publice electronice, nor informațional, 
Centrul de guvernare electronică, MCloud, MPay, MSign, MPass, MNotify, MLog, MConnect.

Reingineria serviciilor publice este una 
dintre cele mai urgente priorităţi ale Guver-
nului, dar, totodată, şi o provocare majoră, 
care necesită regândirea şi transformarea 
modelelor tradiţionale de activitate a auto-
rităţilor şi instituţiilor publice.

Platforma MCloud este o infrastructură 
informațională guvernamentală comună 
care funcționează în baza tehnologiei de 
„cloud computing”. Tehnologia „cloud com-
puting” („nor informațional”) reprezintă un 
model de furnizare a serviciilor tehnologii-

lor informaționale (TI), care permite accesul, 
la cerere, pe bază de reţea la totalitatea con-
figurabilă a resurselor de calcul virtualizabi-
le (echipamente de stocare, servere, reţele, 
aplicaţii şi servicii) şi care pot fi puse rapid 
la dispoziţie cu un efort minim de adminis-
trare sau interacţiune cu furnizorul acestor 
servicii. [8]

Utilizarea şi operarea platformei MClo-
ud în cadrul administrației publice centrale 
(APC) sunt reglementate de Hotărârea Gu-
vernului Republicii Moldova privind Platfor-
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ma tehnologică guvernamentală comună 
(MCloud), nr. 128 din 20.02.2014. [1]

Această platformă oferă mai multe avan-
taje autorităţilor publice, printre care: utili-
zarea maximă a resurselor TI la costuri mici; 
reducerea cheltuielilor pentru achiziţiona-
rea echipamentului hardware şi licenţe-
lor software în sectorul public; reducerea 
riscului de pierdere a datelor deţinute de 
autorităţile APC în urma incidentelor; îmbu-
nătăţirea eficienței operaționale şi creşterea 
vitezei de digitalizare a serviciilor publice 
de către direcţiile şi departamentele TI din 
autorităţile APC.

Regulamentul stabileşte modul de utili-
zare şi operare a platformei, inclusiv deter-
mină atribuțiile participanților la raportu-
rile aferente utilizării şi operării platformei 
în cauză (furnizor, operator, beneficiari, alți 
participanți). De menționat că Regulamen-
tul prevede atât atribuțiile cu caracter ge-
neral ale participanților la platforma MClo-
ud  cât şi atribuțiile specifice ale acestora în 
funcție de tipul serviciilor oferite de platfor-
ma MCloud (infrastructura ca serviciu - IaaS, 
platforma ca serviciu - PaaS, software ca ser-
viciu - SaaS). 

Deci, PaaS este un model de furnizare a 
serviciilor TI, în care Prestatorul (Centrul de 
guvernare electronică) pune la dispoziția 
Beneficiarului (APC) un set de componente 
software pe care Beneficiarul le poate utili-
za pentru implementarea serviciilor electro-
nice proprii. 

Odată aprobată solicitarea de integrare 
cu serviciile de tip PaaS, Beneficiarului i se 
pune la dispoziție un set de documentație 
de integrare, precum şi un mediu de test 
pentru realizarea şi testarea integrării servi-
ciilor electronice. Totodată, Beneficiarul are 
acces la un sistem de help desk care permite 
soluționarea rapidă a solicitărilor şi proble-
melor apărute pe parcursul utilizării com-
ponentelor software din cadrul serviciului 
PaaS.

La necesitate, Beneficiarul poate solicita 

şi asistența Prestatorului în procesul de in-
tegrare a serviciilor electronice ale Benefici-
arului cu componentele software din cadrul 
serviciului PaaS.

Din cadrul platformei MCloud, ca parte a 
serviciului de tip PaaS, este furnizat un şir de 
componente software. Vom analiza succint 
câteva dintre ele.

Unul dintre servicii este MPay. MPay-ul este 
serviciul guvernamental de plăți electroni-
ce, un instrument informațional cu ajutorul 
căruia pot fi achitate diverse servicii online. 
Deşi MPay ținteşte, în primul rând, serviciile 
electronice din sectorul public, el poate fi 
utilizat cu succes şi pentru serviciile comer-
ciale. MPay este instituționalizat prin Hotă-
rârea Guvernului cu privire la unele acţiuni 
de implementare a Serviciului guverna-
mental de plăţi electronice (MPay), nr. 280 
din 24.04.2013. [2]

Deci, potrivit legii, acest serviciu repre-
zintă un mecanism unic de achitare a ser-
viciilor publice, impozitelor, taxelor, amen-
zilor, majorărilor de întârziere (penalităţilor) 
şi altor plăţi la bugetul public naţional prin 
sistemul trezorerial al Ministerului Finanţe-
lor cu ajutorul instrumentelor de plată legal 
disponibile. Putem menționa, că cele mai 
accesate după numărul tranzacţiilor sunt: 
serviciile fiscale, serviciile vamale, amenzile 
rutiere, e-cazier, e-Vinieta şi achitarea taxei 
pentru grădiniţe. 

Deci MPay este un serviciu de plăţi elec-
tronice. Potrivit Portalului serviciilor publi-
ce, în acest moment, sunt peste 622 de ser-
vicii disponibile dintre care 118 servicii sunt 
prestate electronic, la care sunt conectate 
atât autorităţile publice şi organizaţiile, pre-
cum şi prestatorii de plată. [9]

Potrivit Portalului adevăr.md, MPay pro-
cesează peste 4 mii de operaţiuni pe zi. 
Lansat în 2013, acest serviciu a înregistrat 
şi procesat peste 6 milioane şi jumătate de 
tranzacţii, media pe zi fiind de peste 4.300 
de operaţiuni. [10]

Serviciul MPay este realizat de către Gu-
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vern prin intermediul Centrului de guverna-
re electronică, Centrului de telecomunicaţii 
speciale, Ministerului Finanţelor în partene-
riat cu Banca Naţională şi sectorul privat. 

Un alt serviciu este MSign. MSign-ul re-
prezintă un serviciu electronic care permite 
aplicarea şi verificarea semnăturilor digitale, 
precum şi schimbul de documente semnate 
digital. Serviciul oferă mai multe instrumen-
te de semnare - semnătura mobilă şi certi-
ficatul digital. MSign este instituționalizat 
prin Hotărârea Guvernului privind servi-
ciul electronic guvernamental integrat de 
semnătură digitală (MSign), nr. 405 din 
02.06.2014. [3]

Trebuie de menționat, că acest serviciu 
MSign oferă un şir de facilități:

- eficientizarea procesului de business 
pentru companiile şi partenerii acesteia - 
comunicare rapidă, de oriunde şi oricând, în 
mod legal şi în deplină siguranță, eliminând 
consumul ineficient de timp şi de resurse 
umane;

- reducerea costurilor prin eliminarea to-
tală a cheltuielilor legate de manipularea 
documentelor pe hârtie (imprimare, trimi-
tere, procesare etc.) - un document semnat 
electronic are aceeaşi valoare ca şi un docu-
ment tipărit pe hârtie;

- pe de altă parte, un document semnat 
electronic se supune clauzei juridice de 
nonrepudiere, adică semnatarul nu poate 
susține că nu a semnat acel document;

- prin faptul că orice modificare, cât de 
mică, a documentului semnat digital, con-
duce automat la anularea semnăturii, des-
tinatarul are convingerea că documentul a 
ajuns în stare nealterată;

- orice document semnat digital poa-
te fi tipărit la imprimantă, putând conține 
informația că documentul original e cel 
electronic şi că acesta poartă semnătura 
electronică a semnatarului;

- practic, orice domeniu de activitate are 
nevoie de facilitatea transmiterii electroni-
ce a informațiilor, indiferent de natura aces-

tora. Prin aplicarea semnăturii electronice 
pe documentele care impun autentificarea 
prin semnătură şi sigiliu, se realizează trece-
rea la noua eră informațională;

- acoperire în caz de litigiu - conform 
legislației în vigoare, semnătura electro-
nică are valoare legală. Prin urmare, dacă 
organizația respectivă ajunge în instanță şi 
autenticitatea documentelor este contes-
tată, validitatea semnăturii electronice uti-
lizate este uşor de demonstrat şi nu poate 
fi contestată;

- nerepudiere,     integritate     şi    confidențialitate 
- datele organizației vor ajunge acolo unde 
trebuie, existând garanția că nu au fost vizu-
alizate sau alterate de persoane neautorizate.

În prezent, la Serviciul MPay sunt conec-
tate serviciile de Internet Banking ale mai 
multor bănci comerciale. Dacă utilizăm ser-
vicii de Internet Banking prestate de una 
din băncile disponibile, accesăm logotipul 
băncii date şi ne autentificăm în serviciul de 
Internet Banking. Odată autentificați, găsim 
opțiunea de plată MPay şi indicăm identi-
ficatorul notei de plată (numărul MPay) şi 
achităm această plată.

Un alt serviciu este MPass. Ce este MPass-
ul? MPass-ul este serviciul guvernamental 
de autentificare şi control al accesului pen-
tru serviciile electronice. Serviciul oferă mai 
multe mecanisme de autentificare, aşa ca: 
semnătura mobilă, buletinul de identitate 
electronic, certificatele digitale, numele de 
utilizator şi parolă, ultima fiind conside-
rată nesigură. MPass este instituționalizat 
prin Hotărârea de Guvern privind serviciul 
electronic guvernamental de autentificare 
şi control al accesului (MPass), nr. 1090, din 
31.12.2013. [4]

Folosind unul dintre mecanismele de 
autentificare, avem posibilitatea să acce-
săm mai multe servicii electronice într-un 
mod sigur, fără a avea necesitatea de a ne 
înregistra în prealabil la prestatorii acesto-
ra. Controlul accesului şi autorizarea permit 
centralizarea administrării şi monitorizării 
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permisiunilor utilizatorilor în diferite servicii 
electronice.

Deci serviciul MPass permite un control 
mai sigur al datelor personale şi permisiu-
nilor utilizatorilor, reducând cheltuielile de 
administrare asociate acestora.

Un alt serviciu este MLog. MLog-ul este 
un serviciu guvernamental care oferă un 
mecanism securizat şi flexibil de jurnalizare 
şi audit, asigurând evidența operațiunilor 
(evenimentelor), produse într-un sistem 
informațional la un timp dat. Acest servi-
ciu este instituționalizat prin Hotărârea de 
Guvern privind serviciul electronic guver-
namental de jurnalizare (MLog), nr. 708 din 
28.08.2014. [5]

Un alt serviciu este MConnect-ul, care este 
un serviciu guvernamental ce are menirea 
să asigure schimbul de informații şi date în-
tre autoritățile administrației publice. Acest 
serviciu este în regim de pilotare în confor-
mitate cu Hotărârea Guvernului cu privire la 
pilotarea platformei de interoperabilitate, 
nr. 404 din 02.06.2014. [6]

Ce este PGRAP? Platforma Guvernamen-
tală de Registre şi Acte Permisive (PGRAP) 
este o platformă comună destinată imple-
mentării serviciilor electronice de tip pro-
gramare online, registru şi eliberare de au-
torizări. Prin intermediul acestei platforme 
este posibil să se dezvolte astfel de servicii 
fără a necesita activităţi de programare sau 
ajustare a codului de program. Această plat-
formă este instituționalizată prin Hotărârea 
Guvernului privind platforma guvernamen-
tală de registre şi acte permisive (PGRAP), 
nr. 717 din 29.08.2014. [7]

Un alt serviciu este MNotify. MNotify-ul 
reprezintă un serviciu guvernamental sau 
o aplicație tehnică de transmitere a notifi-
cărilor în cadrul sistemelor informaționale 
deținute de ministere, autoritățile admi-
nistrative şi structurile organizaționale din 
sfera lor de competență, precum şi alte 
instituții publice, prestatoare de servicii pu-
blice. Proiectul de Hotărâre a Guvernului cu 

privire la Serviciul Guvernamental de Notifi-
care (MNotify) a fost lansat doar în avizare şi 
consultare publică. 

În acest context, „notificarea” presupune 
un mesaj, generat automat de sistemele 
informaționale ale instituțiilor, având me-
nirea de a notifica utilizatorii despre pro-
ducerea anumitor modificări în structura 
serviciilor sau a modalităților de prestare a 
acestora. Astfel, utilizatorii vor fi înştiințați 
despre orice schimbări produse, în termene 
reduse de timp, prin poşta electronică, SMS, 
mesagerie instantă sau alte canale de co-
municare, în funcție de necesități. 

Acest serviciu va fi implementat ca o 
parte componentă a platformei tehnolo-
gice guvernamentale comune MCloud, 
urmărind facilitarea serviciilor electronice 
tranzacționale şi creşterea calității, în ge-
neral, a serviciilor publice. Pentru a adu-
ce soluția tehnică MNotify la cei mai înalți 
parametri de funcționalitate şi utilitate, în 
etapa de prelansare, Centrul de Guvernare 
Electronică, cu suportul Cancelariei de Stat, 
a ministerelor şi altor autorități administra-
tive relevante, cu implicarea sectorului pri-
vat, va testa serviciul, identificând ajustările 
necesare.

Putem menționa mai multe obiective ale 
Platformei MCloud, printre care: 

- eficientizarea resurselor TI prin reutiliza-
rea şi reprofilarea lor;

- scutirea instituţiilor publice de gestio-
narea propriei infrastructuri, astfel încât să 
se poată dedica misiunii lor şi creării de ser-
vicii cu valoare adăugată;

- costuri reduse de întreţinere a centrelor 
de date prin raţionalizare, consolidare şi vir-
tualizare;

- reducerea consumului de hârtie în pro-
cesul de guvernare.

În concluzie, putem menționa o serie de 
avantaje de care vor putea beneficia atât 
instituțiile guvernamentale cât şi mediul 
de business în urma utilizării acestor plat-
forme şi servicii. Unul dintre acestea este 
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eficientizarea cheltuielilor. Atât MPay cât 
şi celelalte servicii publice electronice vor 
face ca birocrația şi corupția să fie mai uşor 
controlate, iar actul de guvernare - mai efici-
ent. Totuşi principalii beneficiari în acest caz 
sunt cetățenii.

Potrivit unui comunicat de presă al Cen-
trului de Guvernare Electronică, creşterea 
constantă a numărului de tranzacţii de-
notă încrederea cetăţenilor în platformele 
tehnologice guvernamentale. Unul dintre 
obiectivele țării noastre este dezvoltarea 
economiei. O condiție obligatorie este mi-
grarea, cel puțin treptată, de la utilizarea 
numerarului către plățile fără numerar. 
Este procesul care permite însănătoşirea 
economiei şi dezvoltarea sa în continuare. 
Implementarea unei astfel de platforme cu 
contribuția esențială a băncilor comercia-
le, evident, contribuie foarte mult la acest 
scop. Prin urmare, băncile ca şi alți jucători 
ai economiei naționale, au de câştigat din 
migrarea treptată a fluxurilor băneşti din 
numerar în formă virament. [11]

Totodată, trebuie de menționat, că mo-
dalitatea de utilizare a serviciului MPay este 
una simplă, accesibilă şi comodă. Însă, ca in-
strument de plată poate fi atât card-ul ban-
car cât şi numerarul, ar putea fi şi sistemele 
de Internet banching, ar putea fi şi termina-
lele de plată. Iar gama acestor instrumente 
de plată urmează să se lărgească.

Sigur că, în primul rând, vor beneficia 
cetățenii mai activi, tinerii care solicită ser-
viciile electronice cel mai mult şi cei care 
prețuiesc timpul lor, mai cu seamă, mediul de 
afaceri, deoarece acest serviciu face posibilă 
achitarea fără a părăsi biroul. Totodată, să nu 
uităm, că avem peste un milion de cetățeni 
plecați peste hotare care în interacțiunea cu 
serviciile publice electronice ar trebui să şi 
achite. În astfel de momente ei pot să facă 
acest lucru cu cardurile lor de peste hotare, 
fără să vină în țară pentru a face achitările sau 
fără a plăti comisioanele mult mai mari decât 
însăşi plata care urmează să fie efectuată. 

Pentru Guvern un mare avantaj este cel 
de a fi informat despre toate încasările care 
vin în trezorerie, în bugetul de stat. Deci 
vom avea şi o transparență mult mai mare 
în ceea ce priveşte executarea bugetului. 
Însă, pentru instituții aceasta înseamnă şi 
o optimizare a cheltuielilor, deoarece acele 
cheltuieli care erau destinate pentru deser-
virea plăților, astăzi nu mai trebuie efectua-
te. Pentru business avem marele avantaj şi 
un stimulent nou de a iniția o afacere şi a o 
aduce în spațiul virtual prin a lansa tot felul 
de scenarii de ecomix şi a integra cu servi-
ciul MPay pentru a achita acele servicii. 

Trebuie de menționat, că riscurile care 
sunt în utilizarea serviciului MPay sunt cel 
mult aceleaşi care apar la efectuarea plăților 
în mod tradițional. Nemijlocit tranzacția nu 
este efectuată de acest serviciu, el fiind doar 
un integrator, iar mişcarea banilor o fac cei 
care ştiu cum se fac tranzacțiile financiare. 

Se simte considerabil interesul 
cetățenilor față de un astfel de serviciu 
cum este MPay. Acest interes a fost mani-
festat şi observat de autorități încă înain-
te de lansare. Interesul se manifestă prin 
creşterea masivă a numărului tranzacțiilor 
prin alte instrumente de plată decât nume-
rarul, cum ar fi cardurile bancare, conturile 
curente. Cu siguranță, putem menționa, 
că această creştere va fi manifestată şi în 
serviciile publice pentru că cetățeanul țării 
noastre, fiind foarte activ într-o eră media, 
a simțit deja farmecul, comoditatea şi se-
curitatea instrumentelor de plată oferite 
de jucătorii pieței. Suntem siguri, că acest 
interes va urma pentru că serviciul, într-
adevăr, oferă utilizatorilor, persoanelor 
de rând care îşi pierdeau timpul stând la 
coadă la toate oficiile posibile. Acum toate 
aceste momente neplăcute pot fi evitate 
prin utilizarea acestei platforme. De aceea 
noi suntem siguri că interesul oamenilor 
va fi foarte mare pentru că ne permite să 
trăim mai confortabil.
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 „… Biblioteca, venind în sprijinul sistemului de învăţământ, 
a fost, este şi va rămâne cea care asigură asistenţa permanentă 

şi necondiţionată în vederea realei performanţe”. [1]

SUMMARY
 The culture of information is the main factor determining the intellectual development 

of the user throughout his life, professionalism, active participation in scientific research 
and social life.

University libraries are authorized and credible institutions that can support the forma-
tion of information culture for students and teachers.

International projects favor expanding and strengthening the knowledge of librarians.
Keywords: information culture, international projects, modernization of library ser-

vices, strategy, efficiency, staff development, training, Library National Warness Day.

REZUMAT
 Cultura informaţiei este factorul principal ce determină dezvoltarea intelectuală a uti-

lizatorului pe parcursul întregii vieţi, a profesionalismului, participării active în cercetarea 
ştiinţifică şi în viaţa socială. 

Bibliotecile universitare sunt instituţii autorizate şi credibile ce pot susţine formarea cul-
turii informaţiei studenţilor şi cadrelor didactice.

Proiectele internaţionale favorizează extinderea şi consolidarea cunoştinţelor bibliote-
carilor.

Cuvinte-cheie: cultura informaţiei, proiecte internaţionale, modernizarea serviciilor 
bibliotecilor, strategie, eficientizare, dezvoltarea personalului, training, Library National 
Warness Day.
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Pentru Biblioteca universitară secolul al 
XXI-lea este secolul marilor schimbări, al mo-
dernizării profesiei de bibliotecar, care trebuie 
să fie într-atât de bine pregătit în faţa provo-
cărilor actuale pentru ca să devină, într-ade-
văr, un element integrat şi inerent al Societăţii 
Cunoaşterii. O bibliotecă universitară nu este 
apreciată doar prin realizările de moment, ci şi 
prin proiectele sale, ce aduc un plus de valoa-
re prin creşterea eficienţei în toate aspectele 
de activitate infodocumentară. [2] 

Cultura informaţiei este factorul principal 
ce determină dezvoltarea intelectuală a utili-
zatorului – fundamentul instruirii pe parcursul 
întregii vieţi, al profesionalismului şi partici-
pării active în cercetarea ştiinţifică şi în viaţa 
socială. 

Bibliotecile academice, cu toate oportu-
nităţile şi serviciile pe care le propun, cu per-
sonalul bine instruit, fac parte din instituţiile 
autorizate şi credibile ce pot susţine forma-
rea culturii informaţiei studenţilor şi cadrelor 
didactice. Cu atât mai mult cu cât în Codul 
Educaţiei al Republicii Moldova capitolul şap-
te este consacrat integral învăţării pe tot par-
cursul vieţii, cultura informaţiei fiind temelia 
instruirii formale, informale şi nonformale. [3]

În acest context, un bun prilej de extindere 
şi consolidare a cunoştinţelor bibliotecarilor le 
oferă proiectele internaţionale în care sunt fa-
vorizate să participe. [4]

Biblioteca Ştiințifică a Academiei de Ad-
ministrare Publică,  de exemplu, în anul 
2016 a lucrat concomitent în două proiecte 
internaționale, iar Biblioteca Ştiinţifică a Uni-
versităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi  -  în 
trei proiecte internaționale, toate având com-
ponenta de cultură a informației:

- MISISQ - Servicii Informaționale Moder-
ne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor, 
Programul Tempus (2013-2016). Participanţi 
– 7 biblioteci universitare din R. Moldova (BŞ 
USARB); 

- LNSS - Servicii de suport pentru rețeaua 
de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din 
Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvolta-

rea personalului bibliotecar şi reformarea 
bibliotecilor, Programul ERASMUS + ( 2015-
2018). Participanţi  - 9 biblioteci universitare 
din Armenia, Belarus, R. Moldova (BŞ AAP, BŞ 
USARB);  

- modernizarea serviciilor bibliotecilor uni-
versitare din Moldova, susținut de Programul 
Norvegian de Cooperare în domeniul învăţă-
mântului superior cu Eurasia, dezvoltat în par-
teneriat între Academia de Studii Economice 
din Moldova, Universitatea din Bergen, Nor-
vegia, Universitatea „Transilvania” din Braşov, 
România, şi 18 biblioteci universitare din Mol-
dova (2016-2019) (BŞ AAP, BŞ USARB). [5]

Bibliotecarii universitari acumulează noi 
cunoştinţe şi abilităţi de formare şi promova-
re a culturii informaţiei, de fapt, din toate cele 
trei proiecte. 

În continuare, vom face referinţă la câteva 
activităţi care au susţinut evoluţia pachetelor 
de lucru axate pe tema gestionată.

Proiectul LNSS (Library Network Support 
Services: modernising libraries in Armenia, 
Moldova and Belarus through library staff 
development and reforming libraries), http://
www.lnss-projects.eu/amb, beneficiar de 
Grant - Biblioteca Academiei de Administra-
re Publică din Armenia, participă: Academia 
de Administrare Publică a Republicii Arme-
nia (PAARA), Universitatea de Stat de Limbi 
şi Ştiințe Sociale Brusov din Erevan, Univer-
sitatea de Stat din Goris, Academia de Ad-
ministrare Publică de pe lângă Preşedintele 
Republicii Belarus, Universitatea de Stat din 
Belarus, Universitatea Tehnică de Stat din 
Brest, Universitatea de Stat „Yanka Kupala” 
din Grodno, Academia de Administrare Pu-
blică din Chişinău, Universitatea de Stat „Ale-
cu Russo” din Bălţi.

Parteneri europeni sunt: Institutul de Tehno-
logii din Limerick, Irlanda; Universitatea „Transil-
vania”, Braşov, România; Universitatea din Creta, 
Grecia; The Piramida Group Germania. 

Republica Moldova este reprezentată de  
Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Adminis-
trare Publică, coordonator național al proiec-
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tului, şi Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de 
Stat „Alecu Russo” din Bălţi, partener asociat 
– Consorţiul Resurse Electronice pentru Mol-
dova (REM). 

 Proiectul are următoarele obiective: 
- consolidarea şi modernizarea biblio-

tecilor, ridicarea nivelului competențelor şi 
abilităților personalului de bibliotecă în Arme-
nia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea unor 
biblioteci inovatoare – partenere inerente în 
educație, cercetare şi învățarea pe tot parcur-
sul vieții;

- elaborarea strategiei de dezvoltare a per-
sonalului de bibliotecă axată pe îmbunătățirea 
calității şi performanței bibliotecilor în cores-
pundere cu standardele internaţionale în do-
meniu, astfel încât să se îmbunătățească cali-
tatea serviciilor de bibliotecă şi de învățământ 
superior în general, să sporească relevanța 
acestora pentru piața forței de muncă în so-
cietate;

- eficientizarea structurii de guvernare bi-
bliotecare prin crearea potenţialului inovaţio-
nal şi a accesibilității bibliotecilor din instituţi-
ile participante la proiect;

- elaborarea planurilor strategice şi a politi-
cilor bibliotecare;

- crearea Serviciului de suport în reţea din 
ţările Parteneriatului Estic pentru promovarea 
şi utilizarea rezultatelor proiectului la nivel 
internaţional şi naţional, schimbul de cunoş-
tinţe, bune practici, posibilităţi de instruire şi 
abilităţi speciale. [6]

Printre obiectivele specifice menţionăm 
crearea cursului inovaţional axat pe instruirea 
modulară în domeniul formării profesionale a 
cadrelor bibliotecare. 

Nominalizăm cele 8 module care se află în 
proces de elaborare, fiecare instituţie partici-
pantă având responsabilitatea definitivării şi 
experimentării unui Modul, precum şi impli-
cării în redactarea a încă 3-4 module: 

Modulul 1. Biblioteci şi terminologie de bi-
bliotecă.

Modulul 2.  Marketing pentru bibliotecari.
Modulul 3. Managementul esențial şi 

abilitățile transferabile pentru bibliotecari.
Modulul 4. Cultura informaţiei.
Modulul 5. Servicii inovative on-line pen-

tru bibliotecile secolului 21.
Modulul 6. Biblioteca electronică.
Modulul 7. Acces la biblioteci pentru utili-

zatorii cu nevoi speciale.
Modulul 8. Politica de dezvoltare a colecţi-

ilor de bibliotecă.
LNSS se adresează problemelor critice 

existente în furnizarea serviciilor infodocu-
mentare şi în dezvoltarea personalului, care să 
conducă la servicii moderne, relevante şi ac-
cesibile pentru toţi utilizatorii. În final, progra-
mele de formare vor fi asigurate atât în format 
electronic cât şi în formă scriptică. 

În Modulul 4 privind cultura  informaţiei 
sunt studiate următoarele aspecte: 

- standarde internaţionale privind cultura 
informaţiei: SCONUL, ACRL, ALA, ANZIL; 

- utilizarea Modulului de Cultură a Informa-
ţiei pentru predarea CI;

- cercetarea surselor de informare şi evalu-
area lor; 

- referinţe, citare şi evitarea plagiatului; 
- expertizarea resurselor informaţionale; 
- utilizarea bazelor de date în cercetare;
- evaluarea resurselor informaţionale;
- scrierea academică – teze de doctorat; 
- cultura informaţiei pentru antreprenoriat;
- abilităţi pedagogice şi metodologia pre-

dării culturii informaţiei. 
Toate modulele vor avea capacitatea de a 

fi reutilizate prin actualizarea lor, asigurându-
se viabilitatea nu numai pe durata Proiectului. 
Modulele se traduc în limbile Consorţiului: 
armeană, engleză, română, bielorusă. Aceste 
Module on-line sunt o parte esenţială a CI. 

Lansarea Proiectului a avut loc la Univer-
sitatea „Transilvania” din Braşov, România, cu 
semnarea acordului de consorţiu, cunoaşte-
rea şi relaţionarea partenerelor, metodele de 
cooperare, managementul şi procedurile de 
control, monitorizarea, punerea în aplicare a 
tuturor pachetelor de lucru. 

Instruirea bibliotecarilor şi membrilor 
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comunității academice din Moldova  a început 
în aprilie 2016 cu Trainingul ESP Engleză pen-
tru scopuri specifice. Programul evenimentu-
lui a inclus 5 module: Engleza pentru scopuri 
specifice (biblioteci, terminologie de bibliote-
că şi acces la bibliotecă); Abilităţi de marketing 
pentru bibliotecari - teorie şi practică, crearea 
strategiilor de sensibilizare pentru toţi studen-
ţii şi utilizatorii bibliotecii, inclusiv a persoa-
nelor cu necesităţi specifice; Managementul 
esenţial şi formarea aptitudinilor pentru bi-
bliotecari, precum standardele internaţionale 
IFLA, ISO, Biblioteca Congresului, NISO; Infor-
maţii şi cultivarea aptitudinilor de cercetare a 
utilizatorilor; Biblioteca Electronică. Formatori 
au fost Jerald Cavanagh, director al bibliotecii 
Institutului Tehnologic din Limerick, şi Padraig 
Kirby, director-adjunct al bibliotecii Institutu-
lui Tehnologic din Limerick, Irlanda.

În luna august, 2016, la Institutul de Tehno-
logii din Limerick, Irlanda, a avut loc trainingul 
,,Dezvoltarea curriculum-ului pentru biblio-
tecari”. Cursanți au fost reprezentanţii a nouă 
instituţii de învăţământ superior – membri ai 
Consorţiului LNSS, bibliotecari şi cadre didac-
tice din Armenia, Belarus şi Moldova, forma-
tori fiind Gerard Cullen, manager de proiect, 
Pyramid Group, Germania, Jerald Cavanagh, 
director al Bibliotecii Institutului Tehnologic 
din Limerick, şi Padraig Kirby, director-adjunct 
al Bibliotecii Institutului Tehnologic din Lime-
rick, Irlanda, Angela Repanovici, ing. dr, prof. 
de la Universitatea „Transilvania”, România, 
şi Manolis Koukourakis, dr., director al Bibli-
otecii Universității din Creta, Grecia; Monika 
Bukowska, asistent IT, Biblioteca Institutului 
Tehnologic din Limerick, Quynh Nguyen, Py-
ramid Grup, Germania.

Participanţii au fost învăţaţi să elaboreze 
Proiectul Strategiei de marketing: National 
Library Awareness Day (Ziua naţională de sen-
sibilizare a opiniei publice privind rolul bibli-
otecii în societate); Analiza SWOT a bibliotecii 
universitare şi a Zilei Naţionale de sensibiliza-
re a opiniei publice privind rolul bibliotecii în 
societate; Iniţierea proiectului Curriculumul-

ui unui modul de instruire a bibliotecarilor, 
Biblioteca Ştiințifică   AAP fiind responsabilă 
de  Modulul 3, cu genericul ,,Managementul 
esențial şi abilitățile transferabile pentru bibli-
otecari”,  iar  Biblioteca Ştiinţifică USARB fiind 
responsabilă de Modulul 8:  ,,Politica de dez-
voltare a colecţiilor bibliotecii”.

Drept urmare a acestui Training, bibliote-
carii au elaborat Proiectul Strategiei de mar-
keting: National Awareness Day (Ziua Naţio-
nală de sensibilizare a opiniei publice privind 
rolul bibliotecii în societate), efectuând anali-
za swot a bibliotecii universitare şi a National 
Awareness Day. Iar de la 23 aprilie, Ziua Bibli-
otecarului în Republica Moldova, şi până la 
5 mai 2017, cele două instituţii nominalizate 
au desfăşurat un Program amplu de acţiuni 
în vederea sărbătoririi Zilei Bibliotecarului  şi 
Zilei Naționale de Sensibilizare privind Bibli-
otecile cu genericul „Biblioteca Ta - Progresul 
Tău”. (http://aap.gov.md/biblioteca/article/
ziua-na%C8%9Bional%C4%83-de-sensibili-
zare; http://libruniv.usarb.md/nou/170423/
Librar y_nat ional_awareness_day.pdf ; 
http://aap.gov.md/biblioteca/article/ziua-
na%C8%9Bional%C4%83-de-sensibilizare) 

Ziua Bibliotecarului se sărbătoreşte înce-
pând cu anul 2001, declarată prin Decretul 
Preşedintelui Republicii Moldova nr.1774 din 
21.11.2000, iniţial la 5 octombrie, apoi, după 
modificarea din 08.02.2010, la 23 aprilie. Ziua 
profesională a Bibliotecarului din Republica 
Moldova coincide cu Ziua Internaţională a 
cărţii şi drepturilor de autor, instituită în anul 
1995 la conferinţa generală  UNESCO, ideea 
marcării zilei de 23 aprilie venind din Spania, 
de la Festivalul anual al Trandafirilor şi sărbă-
toarea Sfântului Gheorghe. În aceeaşi zi sunt 
comemoraţi scriitorii Miguel de Cervantes şi 
Wiliam Shakespeare, trecuţi în neant în anul 
1616. 

În raportul activităţilor consacrate Zilei 
Naţionale de Sensibilizare privind Bibliotecile 
(27 aprilie - 5 mai) http://aap.gov.md/biblio-
teca/article/ziua-na%C8%9Bional%C4%83-
de-sensibilizare;   http://libruniv.usarb.md/
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nou/170623/170623.html, prezentat în ca-
drul şedinţei de monitorizare a Proiectului de 
către Oficiul Erasmus+ din Moldova, au fost 
trecute în revistă expoziţiile şi prezentările 
Colecţiilor de carte rară, Cărţile aniversare 
- 2017, Mari bibliologi din Republica Mol-
dova; Gala personajelor literare (Cosplay); 
Flashmob, Invitaţie la lectură prin descrie-
rea Fondului Documentar Ipoteşti şi a Bibli-
otecii Județene „Mihai Eminescu”, Botoşani; 
dezbaterea publică Carte tipărită vs e-Book; 
seminarul tinerilor cercetători din Nordul Re-
publicii Moldova despre istoria localităţii de 
unde vin, concurs cu participarea Diasporei 
Ucrainene în Republica Moldova şi a catedre-
lor universitare. În Centrul de Documentare 
a ONU/UE a Bibliotecii Ştiinţifice USARB, în 
colaborare cu facultăţile, a avut loc Lecturi-
ada Studenţească – 2017. În data de 4 mai, 
în incinta Bibliotecii Ştiințifice USARB, a fost 
vernisată expoziția „Lituania, într-un colet 
poştal”, organizată de Comisia Națională a 
Lituaniei pentru UNESCO şi Ambasada Litu-
aniei la Chişinău, fapt ce a venit să confirme 
importanţa diseminării obiectivelor valoroa-
se anume din spaţiile Bibliotecii.

În conformitate cu planul de mar-
keting,  Biblioteca Ştiințifică AAP a dema-
rat activitățile consacrate Zilei Naționale de 
Sensibilizare la 20 martie 2017 prin lansarea 
Campaniei Naționale de colectare şi donare 
de cărți pentru persoanele cu nevoi specia-
le cu genericul: ,,Donează o carte pentru a 
salva un destin”, care a finalizat cu inaugu-
rarea Bibliotecii Fundației ,,Ecoul Cernobâ-
lului” (5 mai 2017), beneficiari ai fundației 
fiind copii, tineri cu nevoi speciale şi  pato-
logii oncologice. La campania de colectare 
a donațiilor de carte s-au alăturat autorități 
publice, distribuitori de carte, edituri, libră-
rii, biblioteci, şcoli, grădinițe de copii, per-
soane fizice. În total, în cadrul campaniei au 
fost colectate cca 3500 de volume,  biblio-
tecarii bălţeni oferind 254 de volume, [7] 
iar comunitatea Academiei de Administrare 
Publică oferind 520 de volume din diver-

se domenii http://aap.gov.md/biblioteca/
news/%E2%80%9Edoneaz%C4%83-o-car-
te-pentru-schimba-un-destin%E2%80%9D,   

De asemenea, conform programului Bibli-
otecii Ştiințifice AAP, consacrat Zilei Naționale 
de Sensibilizare cu genericul ,,Biblioteca mea – 
progresul meu”, s-au desfăşurat  mese rotunde, 
concursuri de eseuri şi poezii, concursuri de de-
sene şi fotografii, expoziții de carte, dezbateri 
publice, acțiune de autoconducere a bibliote-
cii, flashmob, seminar metodic cu participarea 
corpului profesoral-didactic al Academiei etc. 
http://aap.gov.md/biblioteca/article/ziua-
na%C8%9Bional%C4%83-de-sensibilizare 

Participarea reprezentanţilor bibliotecilor 
AAP şi USARB la Simpozionul anul bibliologic 
2016 „Biblioteca Națională a Republicii Mol-
dova – platformă de incluziune profesională 
pentru comunitatea bibliotecară”, ediția a 26-a 
din 29 martie 2017, cu comunicarea „Efectele 
proiectelor internaţionale asupra bibliotecilor 
academice” şi „Săptămâna Naţională de Sen-
sibilizare privind Bibliotecile”, cu postere şi vi-
deospoturi, au evidenţiat colaborarea fructu-
oasă cu Biblioteca Naţională a RM, realizările 
Centrului Biblioteconomic Departamental şi 
ale Filialei BIN - Biblioteci de învăţământ din 
Nord Bălţi a ABRM. 

La evenimentul festiv dedicat Zilei Biblio-
tecarului în incinta Casei Guvernului, cu parti-
ciparea viceministrului culturii, Igor ŞAROV, şi 
a membrilor ABRM, desfăşurat în ziua de 3 mai 
2017, reprezentantul USARB a vorbit despre 
„Bibliotecile din Învăţământ susţin Progresul”. 
Pe parcursul evenimentului a fost proiectat 
filmul „Săptămâna Naţională de Sensibilizare 
privind Biblioteca (23 aprilie - 3 mai 2017), în 
sală fiind postate bannere şi postere despre 
Proiectul LNSS, elaborate de AAP şi bibliote-
carii universităţii bălţene.

Activităţile desfăşurate în cadrul Progra-
mului consacrat Evenimentului National Li-
brary Warness Day la Chişinău şi Bălţi au fost 
monitorizate de către Corneliu Druga, profe-
sor la Universitatea „Transilvania” din Braşov, 
România, expert Internațional. 
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Am acordat un generos spaţiu descrierii 
acestui eveniment, care a accentuat încă o 
dată locul şi rolul bibliotecii - factor–cheie în 
învăţarea de-a lungul vieţii, democratizarea 
şi integrarea socială, eveniment care se va 
desfăşura timp de, cel puţin, un deceniu, con-
form cerinţelor Proiectului LNSS. [8]

La Dresda, Germania,  în zilele de 28 fe-
bruarie - 4 martie, în cadrul reuniunii de 
lucru organizate de către Comitetul de ma-
nagement al proiectului  ,,Servicii de suport 
pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea 
bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus 
prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi 
reformarea bibliotecilor”,  a fost prezentat ra-
portul privind realizările BŞ AAP şi BŞ USARB 
în cadrul Proiectului, inclusiv pilotarea Mo-
dulului 8 ,,Politica de dezvoltare a colecţiilor 
de bibliotecă” (USARB) şi  Modulului 3 ,,Ma-
nagementul esențial şi abilitățile transfera-
bile pentru bibliotecari” şi Proiectul Zilei de 
Sensibilizare Naţională privind Biblioteca  în 
ziua de 27 aprilie 2017.

Instruirile din cadrul acestui Proiect, dar 
şi din Proiectul MISISQ în mobilităţile de la 
Cluj, Biblioteca Centrală „Valeriu Bologa” de la 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu 
Haţieganu”, Biblioteca Ştiinţifică Medicală a 
USMF „N. Testemiţanu” din Chişinău, trening-
urile, atelierele şi şcolile de vară de la Braşov 
şi Tulcea din cadrul Proiectul „Moderniza-
rea serviciilor bibliotecilor universitare din 
Republica Moldova”, finanţat de Programul 
Norvegian de Cooperare în domeniul învă-
ţământului superior cu Eurasia, dezvoltat în 
parteneriat între Academia de Studii Econo-
mice din Moldova, Universitatea din Bergen, 
Norvegia, Universitatea „Transilvania” din 
Braşov, România, şi 18 biblioteci universita-
re din Moldova au adăugat noi cunoştinţe şi 
practici avansate în vederea formării culturii 
informaţiei utilizatorilor bibliotecilor acade-
mice. În instituţia bălţeană şi la Academia de 
Administrare Publică au urmat diseminarea 
şi ore aplicative privind elaborarea tutori-
alelor on-line: Angela Repanovici - ,,Mana-

ging Electronic Library Collections: eBooks, 
E-Databases and E-Journals, Introduction to 
Open Access and Open Source for Librarians, 
Digitisation, Preservation and Digital Ser-
vices in Libraries, Institutional repositories”, 
Nicolae Constantinescu -  ,,Noi instrumente 
de redactare – textul ca resursă dinamică”, 
Lenuța Ursachi -  ,,Educarea utilizatorilor 
pentru căutarea şi organizarea eficientă a 
informației”,  Angela Repanovici - ,,Nevoia 
de abilități în Cultura Informației”, Ane Lan-
doy -  ,,Centre de scriere academică – o nouă 
oportunitate a bibliotecilor universitare”, Se-
rap Kurbanoglu - ,,Învățarea prin jocuri şi Cul-
tura Informației”, Robert Coravu - ,,Achiziția 
consorțială de resurse electronice ştiințifice 
în România”, Angela Repanovici - ,,Metode 
pedagogice în predarea Culturii Informației”, 
Sanda Erdelez - ,,Integrarea informațiilor 
în Cultura informației”, Nelly Țurcan - ,,Cul-
tura Informației şi comunicarea ştiințifică: 
interferențe” etc.

Trebuie să recunoaştem că chiar dacă bi-
bliotecarii instituţiilor de învăţământ superior 
întotdeauna au acceptat schimbarea şi noile 
tehnologii în activitatea profesională, aceste 
proiecte au adus o seamă de inovaţii, un nou 
spirit şi interes în domeniul de specialitate. 

Astfel, au fost redactate Curriculumul şi 
Fişa unităţii de curs [9] la disciplina „Bazele 
culturii informaţiei”, au fost actualizate conţi-
nuturile Modulelor cursului, predat în USARB 
în conformitate cu Planul–cadru pentru studii 
superioare (ciclul I - licență, ciclul II - master, 
studii integrate, ciclul III – doctorat), aprobat 
prin Ordinul ME nr. 1045 din 29 octombrie 
2015 şi hotărârea Senatului USARB din 22 iu-
nie 2016, proces-verbal nr. 17, în toate planu-
rile de învăţământ pentru programe de studii 
superioare de licență, la anul I de studii, în 
volum de 30 de ore (1 credit) şi evaluată prin 
calificativul admis/respins. 

În conformitate cu inovațiile aduse de către 
proiectul ,,Servicii de suport pentru rețeaua 
de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din 
Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea 
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personalului de bibliotecă şi reformarea bibli-
otecilor”, a fost redactat  şi actualizat Curricu-
lumul disciplinei ,,Cultura informației” pentru 
studii universitare, ciclul II -  master, ciclul III – 
doctorat şi a orelor de Cultura informației din 
programul cursurilor de dezvoltare profesio-
nală a funcționarilor publici din cadrul Acade-
miei de Administrare Publică. [10]  

În anul 2016 a fost desfăşurată Campania 
de Formare a Formatorilor privind Cultura in-
formaţiei, constituită din mai multe Module: 
Instruirea bibliotecarilor-formatori privind mo-
delele de căutare, selectare, localizare, utilizare 
şi evaluare a informaţiei; Practici de gestionare 
a referințelor bibliografice cu aplicarea softuri-
lor personale EndNote, Mendeley, Zotero; Re-
dactarea testului de evaluare a cunoştinţelor, 
Dovezi de lucru individual al studenţilor; Com-
pletarea formelor pentru calculul volumului 
sarcinii didactice şi repartizarea normei didac-
tice a disciplinei Bazele culturii informaţiei la 
catedra BŞ USARB; Pregătirea portofoliului ba-
zele culturii informaţiei pentru toate facultăţile 
USARB, care a inclus următoarele: 

- curriculumul unităţii de curs Bazele cultu-
rii informaţiei (varianta tipărită / CD);

- fişa unităţii de curs Bazele culturii infor-
maţiei (varianta tipărită / CD);

- modulele unităţii de curs Bazele culturii 
informaţiei (varianta CD);

- teste de evaluare curentă (varianta tipări-
tă / varianta CD);

- test de evaluare finală (varianta tipărită / 
varianta CD);

- dovezi de lucru individual al studenţilor 
la unitatea de curs Bazele culturii informaţiei 
(varianta tipărită). 

Responsabil de promovarea disciplinei 
este directorul Bibliotecii Ştiinţifice, Elena 
Harconiţa, care a raportat realizarea a 304 
ore în 36 de grupe cu 1 094 studenţi de la 
secţia de instruire la zi şi cu frecvenţă redu-
să, elevii Liceului Teoretic Republican „Ion 
Creangă”, fostul Liceu de băieţi în care a învă-
ţat pe timpuri marele lingvist Eugeniu Coşeriu. 

Vorbind despre promovarea şi vizibilitatea 

Proiectului LNNS, trebuie să facem referin-
ţă mai întâi la site-ul Proiectului http://www.
lnss-projects.eu/amb,  de pe pagina Bibliotecii 
Ştiințifice  AAP http://www.aap.gov.md/bi-
blioteca/article/library-network-support-ser-
vices-lnss#, pagina Bibliotecii USARB http://
libruniv.usarb.md/ şi informaţiile despre Pro-
iect pe site-ul Ministerului Educaţiei http://
www.edu.gov.md/ro/content/activitatea-bi-
bliotecilor-din-invatamint-0, ABRM, Consiliu-
lui Biblioteconomic Naţional şi Consiliulul Bi-
bliotecilor din Învăţământ, pe reţelele sociale, 
în paginile revistelor Confluenţe bibliologice 
http://libruniv.usarb.md/confbib/confbib.
html, Bibliouniversitas@ABRM.md, Magazin 
bibliologic http://www.bnrm.md/index.php/
publicatii/bibliografii/15-resurse-informa-
tionale/editii-periodice-de-specialitate/26-
magazin-bibliologic, ziarul  ,,Funcționarul 
Public”  http://aap.gov.md/files/publicatii/
ziar/16/17(486).pdf

O mare atenţie se acordă materialelor 
promoţionale: postere, flyere, calendare, ba-
nere, videospoturilor, publicării a circa 40 
de articole (format electronic şi pe hârtie): 
http://www.aap.gov.md/biblioteca/arti-
cle/library-network-support-services-lnss#; 
http://aap.gov.md/biblioteca/article/ziua-
na%C8%9Bional%C4%83-de-sensibilizare 
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/full-
text/bib_usarb/sci_libr.pdf, http://tinread.
usarb.md:8888/tinread/fulltext/bs/ghid_mi-
sisq.pdf. 

Pentru facilitarea serviciilor moderne, tot 
din cadrul Proiectului LNSS, în fiecare instituție 
de învățământ, partenere în proiect, a fost 
achiziţionat echipamentul tehnic: proiector, 
tablă interactivă, notebook, imprimantă color.

Efecte imediate
- Consolidarea rolului bibliotecii academi-

ce ca unic furnizor de informaţii credibile şi în 
calitate de partener al procesului de instruire, 
cercetare şi învăţare pe parcursul întregii vieţi.

- Dezvoltarea colecţiilor de resurse infor-
maţionale pe diverse suporturi.
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- Digitalizarea şi livrarea electronică a do-
cumentelor.

- Diversificarea serviciilor electronice şi a 
produselor bibliotecare.

- Competenţe şi abilităţi noi pentru biblio-
tecari, modificări de structură organizaţională 
a bibliotecii, managementul personalului, in-
clusiv formarea profesională continuă, modi-
ficări în activitatea de marketing, parteneriate 
naţionale şi internaţionale, cunoaşterea bune-
lor practici.

Impactul şi durabilitatea proiectului
- Managementul bibliotecii condiţionează 

capacitatea de  implementare a  celor 8 Modu-
le ale Proiectului, compatibilizate cu reperele 
internaţionale.

- Bibliotecile universitare din Moldova 
sunt deschise spre comunitatea academică 
şi biblioteconomică, participă la actualizarea 
cunoaşterii, la modernizarea serviciilor şi pro-
duselor infodocumentare pentru susţinerea 
educaţiei, cercetării, astfel sporindu-şi impac-
tul asupra comunităţii.

- Proiectul este valorificat de bibliotecarii 
universitari şi promovat prin activităţi directe, 
prin materiale de informare şi diseminare pe 
website-urile bibliotecilor partenere în pro-
iect, pe reţelele sociale, prin studii şi sesiuni 
de diseminare a bunelor practici.

- Modulele propuse de Proiect sunt dez-
voltate şi diseminate tuturor colegilor, promo-
vând şi implementând noi metode de instru-
ire profesională, modernizând cunoştinţele şi 
deprinderile profesionale la locul de muncă. 
Comunitatea bibliotecară devine mai pregăti-
tă la schimbările mediului intern şi extern, prin 
realizarea programelor strategice de formare 
profesională continuă, însuşind facilităţile ofe-
rite de tehnologiile moderne. [11]

Participând la proiecte, aplicând metode-
le eficiente, profesionalismul şi creativitatea, 
bazându-se pe curriculum-urile cursurilor 
de instruire, bibliotecarii contribuie eficient 
la procesul de învățare şi cercetare în co-
munitatea universitară, cultivă deprinderile 
şi abilitățile moderne necesare  studierii pe 
parcursul întregii vieţi.
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Relaţiile de cooperare militară internaţi-
onală ale Republicii Moldova cu NATO im-
plică o serie de angajamente ce vizează exe-
cutarea operaţiunilor de pacificare, inclusiv 
ajustarea cadrului normativ şi doctrinar la 

standardele contemporane, reformarea sis-
temului de apărare, dezvoltarea capacităţi-
lor, forţelor şi mijloacelor interoperabile cu 
alţi parteneri. În acest scop, au fost stabilite 
planuri, programe, iniţiative şi mecanisme 
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SUMMARY
The article reviews the tools and mechanisms of the „Partnership for Peace” Program and 

its benefits for our country. Among the main benefits, the authors mention: reforming the de-
fense and security sector, ensuring the interoperability of its own forces with those of the alli-
ed and partner countries with regard to participate in NATO PfP multinational exercises and 
operations, protecting the environment by destroying and neutralizing expired ammunition 
stocks, neutralization and disposal of pesticide and chemical stocks.

Keywords: partnership for peace, tools and mechanisms, peacekeeping operations, envi-
ronment, security, interoperability, operational capabilities

REZUMAT
În prezentul articol sunt analizate instrumentele şi mecanismele Programului „Parteneriat 

pentru Pace” şi beneficiile acestuia pentru ţara noastră. Printre principalele beneficii, autorii 
menționează: reformarea sectorului de apărare şi securitate, asigurarea interoperabilităţii 
forţelor proprii cu cele ale statelor aliate şi partenere în vederea participării la exerciţii şi ope-
raţiuni multinaţionale NATO PfP, protecţia mediului ambiant prin nimicirea şi neutralizarea 
stocurilor de muniţie cu termen expirat, neutralizarea şi evacuarea stocurilor de pesticide şi 
substanțe chimice.

Cuvinte-cheie: parteneriat pentru pace, instrumente şi mecanisme, operațiuni de 
menținere a păcii, mediu, securitate, interoperabilitate, capabilități operaționale.



Administrarea Publică, nr. 1, 2018 118

de reglementare a diverselor domenii ale 
cooperării internaţionale, inclusiv în ca-
drul Programului „Parteneriat pentru Pace” 
(PpP), astfel ca: Planul Individual de Acţi-
uni al Parteneriatului Republica Moldova 
– NATO (IPAP), Procesul de Planificare şi Re-
vizuire al Parteneriatului (PARP), Programul 
Individual de Parteneriat (IPP), Conceptul 
Capabilităţilor Operaţionale (OCC), Plat-
forma de Interoperabilitate (IP), Platforma 
de Consolidare a Integrităţii (ICP), Iniţiativa 
de Consolidare a Capabilităţilor de Apărare 
(DCBI) şi altele.

Planul Individual de Acţiuni al Partene-
riatului (IPAP). Republica Moldova doreşte 
să dezvolte, în continuare, cooperarea cu 
NATO, principalul instrument, în acest sens, 
fiind Planul IPAP. La actualizarea planului 
respectiv, autorităţile au ţinut cont de toa-
te acţiunile practice pentru intensificarea 
cooperării bilaterale, convenite de comun 
acord între Republica Moldova şi aliaţi.

Un obiectiv-cheie al mecanismului IPAP 
este întărirea dialogului politic şi consultan-
ţei dintre NATO şi Republica Moldova, cu 
scopul asigurării cooperării în vederea încu-
rajării şi susţinerii mediului intern şi extern, 
care să susţină reforma democrată. Ca parte 
a acestui dialog consolidat, Moldova capă-
tă posibilitatea să discute şi să argumente-
ze dorinţa şi abilitatea de a implementa, în 
continuare, principiile de bază stipulate în 
Documentul Cadru al Parteneriatului pentru 
Pace şi în Documentul de bază al Consiliului 
Parteneriatului Euroatlantic în politicile sale 
interne şi externe [1].

În contextul restabilirii integrității statu-
lui, Republica Moldova doreşte reglemen-
tarea cât mai rapidă a conflictului transnis-
trean pe cale paşnică. În acest scop, Moldova 
consideră absolut necesară participarea la 
negocieri a tuturor factorilor internaţionali 
interesaţi, dar, în primul rând, a UE, SUA, 
Rusiei şi Ucrainei. O atenţie deosebită, în 
contextul reglementării, se acordă securiză-
rii frontierei de stat, în special, pe sectorul 

transnistrean al frontierei moldo-ucrainene. 
Având în vedere relaţiile cu vecinii, IPAP pre-
vede ca ţara noastră să promoveze relaţii de 
bună vecinătate cu România şi Ucraina. Dez-
voltarea raporturilor cu România se va baza 
pe valorile europene comune. Republica 
Moldova se pronunţă pentru relaţii durabile 
de cooperare reciproc avantajoase cu Rusia. 
Moldova îşi va intensifica cooperarea cu alte 
state în cadrul Pactului de Stabilitate pentru 
Europa de Sud - Est, OCEMN (Organizaţia 
de Cooperare Economică la Marea Neagră), 
SEECP (Procesul de Cooperare Politică în 
Sud-Estul Europei), SEEGROUP (Grupul Sud-
Est European de Cooperare în domeniul 
Securităţii) şi organizaţiei regionale GUAM, 
ca modalitate de a contribui la consolidarea 
stabilităţii şi securităţii regionale.

În scopul combaterii terorismului inter-
naţional, crimei organizate şi traficului de 
fiinţe umane, Republica Moldova îşi va per-
fecţiona cadrul juridic şi instituţional exis-
tent, îşi va aprofunda cooperarea şi coor-
donarea interinstituţională, va stabili relaţii 
de cooperare cu subdiviziunile respective 
din cadrul Secretariatului Internaţional al 
NATO şi din statele-membre, îşi va conso-
lida controlul asupra exporturilor, îşi va 
întări măsurile vizând combaterea fenome-
nului spălării banilor. În acest context, Mol-
dova îşi va consolida cooperarea cu ONU, 
OSCE, Organizaţia Internaţională pentru 
Migraţie (OIM), Interpol şi alte organizaţii 
internaţionale.

O atenţie deosebită se acordă în IPAP 
controlului democratic al forţelor armate, 
iar obiectivele dezvoltării şi consolidării 
acestuia se vor atinge prin implementa-
rea mai multor acţiuni concrete, practic, în 
toate domeniile societății. Astfel, pe calea 
aprofundării relaţiilor sale cu NATO, Re-
publica Moldova va asigura ca forţele sale 
armate să servească şi să protejeze dezvol-
tarea democrată a statului. Prin urmare, asu-
marea angajamentului edificării capacităţii 
viabile pentru asigurarea securităţii naţiunii 
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este posibilă doar cu exercitarea controlului 
democratic comprehensiv asupra Forţelor 
Armate.

În acest sens, Republica Moldova va re-
vizui şi, în caz de necesitate, va perfecţiona 
cadrul juridic ce reglementează repartiza-
rea responsabilităților între organele su-
preme ale puterii în stat. Statul va aplica 
experienţa internaţională avansată în acest 
domeniu. Autorităţile moldovene vor ex-
tinde, treptat, numărul persoanelor civile 
angajate la Ministerul Apărării şi vor încu-
raja participarea societăţii civile la exami-
narea problemelor de apărare şi securitate 
naţională. Reforma actuală a Guvernului 
Republicii Moldova este un pas evident în 
acest sens.

În procesul de implementare al IPAP, Re-
publica Moldova îşi va coordona acţiunile 
cu UE şi organizaţiile internaţionale active 
în ţară, pentru a asigura compatibilitatea 
dintre IPAP, Planul de acţiuni UE-Moldova, 
precum şi pentru a evita dublarea şi supra-
punerea în activităţi. O atenţie deosebită se 
va acorda consultărilor cu NATO, OSCE, Pro-
gramul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(PNUD), Programul Naţiunilor Unite pentru 
Mediu (UNEP) şi alte organizaţii / agenţii in-
ternaţionale în vederea implementării pro-
iectelor ce vizează consolidarea securităţii 
ecologice în ţară şi în regiune.

Un alt instrument de cooperare în ca-
drul PpP este Procesul de Revizuire şi Plani-
ficare al Parteneriatului, PARP (Partnership 
for Peace Planning and Review Process), 
prin care sunt evaluate capacităţile state-
lor partenere în ceea ce priveşte instruirea 
multinaţională şi participarea la exerciţii şi 
operaţiuni alături de forţele Alianţei. Pri-
ma rundă a PARP, care a avut loc în 1995, 
cu participarea a 14 ţări partenere, a pus 
bazele funcţionării în continuare a acestui 
proces şi a reprezentat prima experienţă 
comună a discuţiei de la egal la egal, sta-
tele stabilindu-şi priorităţile în baza unor 
negocieri productive şi ajungând la prin-

cipii comune de înfăptuire a dezideratelor 
lor. 

Printre obiectivele primordiale ale 
PARP se numără şi: facilitarea transparen-
ţei în procesele naţionale de planificare a 
apărării şi planificare bugetară, menţine-
rea capacităţii şi disponibilităţii de a con-
tribui la operaţiunile de menţinere a păcii 
ONU, NATO sau OSCE, dezvoltarea relaţii-
lor militare de cooperare cu NATO, dez-
voltarea pe termen lung a forţelor apte să 
activeze alături de forţele Alianţei. PARP 
contribuie, în plus, şi la asigurarea con-
trolului democratic al forţelor de apărare, 
deoarece este supus examinării de către 
miniştri prin intermediul unor metode de 
lucru ce stimulează dezbaterile punctuale 
asupra documentelor într-un forum politi-
co-militar [2].

Republica Moldova a aderat la PARP în 
perioada celui de-al doilea ciclu (1997-
1999), prezentându-şi documentele de 
intenţie la şedinţa din 25 aprilie 1997 a 
Comitetului director politico-militar, ulte-
rior, acestea fiind aprobate de către Consi-
liul Atlanticului de Nord. În cadrul acestui 
proces, ţările partenere au obligaţia să fur-
nizeze către NATO informaţii referitoare la 
politica apărării, la progresul înregistrat în 
controlul democratic al Forţelor Armate şi 
la politica de planificare şi finanţare a apă-
rării naţionale. La rândul său, prin PARP, 
Alianţa Nord-Atlantică urma să acorde 
asistenţă statelor partenere în vederea im-
plementării reformelor în domeniul apără-
rii şi asigurării interoperabilităţii necesare 
pentru participarea la misiunile comune 
[3, p.18].

Iniţiativa lansată a reprezentat, pentru 
Europa de Sud-Est, o nouă oportunitate 
în asigurarea securităţii naţionale şi regio-
nale. Programul viza nu doar cunoaşterea 
reciprocă, dar, mai cu seamă, aprofundarea 
încrederii între statele partenere, intero-
perabilitatea cu structurile NATO, cele mai 
importante pentru aceste state erau pro-
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gramele de asistenţă în domeniul apărării.
Procesul de planificare şi revizuire a Par-

teneriatului (PARP) stabileşte Obiective de 
Parteneriat, recomandate ca repere clare în 
procesul de formare a Armatei Naţionale. 
Menirea acestora este de a direcţiona efor-
turile de dezvoltare a capacităţilor de deta-
şare a trupelor în misiuni, susţinerea aces-
tor forţe. Ele includ şi scopuri intermediare 
de instruire, orientate spre obţinerea unui 
nivel de interoperabilitate a respectivelor 
forţe, care să fie acceptabil pentru operaţi-
uni internaţionale.

În contextul procesului PARP, Republica 
Moldova a evaluat esenţa politicii de apă-
rare a statului nostru, principiile realizării 
controlului democratic asupra forţelor mi-
litare şi prevederile politicii de Parteneriat. 
Tot în acest cadru, a fost dezvoltată şi sta-
bilită activitatea curentă de parteneriat, 
procedurile de planificare a forţelor şi pla-
nurile respective, principiile politicii de ca-
dre, cooperarea bilaterală cu alţi parteneri, 
aspectele economico-financiare şi planifi-
carea cheltuielilor militare, precum şi pro-
cedurile realizării IPAP.

Procesul de planificare şi revizuire a 
Parteneriatului (PARP), după cum a fost 
menţionat deja, este un mecanism impor-
tant al Parteneriatului, fiind principalul 
mijloc pentru promovarea interoperabilită-
ţii. PARP asigură o bază pentru identifica-
rea şi evaluarea forţelor şi capacităţilor ce 
pot fi puse la dispoziţie pentru instruirea 
internaţională, participarea la exerciţii şi 
operaţiuni multinaţionale. Astfel, reforma 
eficientă a sectorului de securitate necesită 
schimbări esenţiale, devenind un subiect 
important în cadrul dialogului PARP, un di-
alog de impulsionare a procesului de refor-
mă militară.

În cadrul PARP, Republica Moldova şi-a 
asumat angajamentul să contribuie cu for-
te şi mijloace pentru activităţi de instruire 
şi exerciţii, precum şi operaţiuni de răspuns 
la criză la nivel internaţional în cadrul Ali-

anţei. Obiectivele de Parteneriat urmăresc, 
printre altele, contribuţii de forţă pentru 
activităţile PfP, de la caz la caz: efectiv de 
infanterie uşoară, efectiv de genişti de de-
minare, personal medical, efectiv de tru-
pe de carabinieri ale poliţiei cu capacităţi 
specializate pentru activităţi de stabilizare/ 
reconstrucţie şi ofiţeri de legătură pentru 
acea unitate, specialişti în domeniul coo-
perării civil-militare (CIMIC), ofiţeri de legă-
tură şi aparate de zbor pentru transport de 
mărfuri, pasageri şi evacuare aeromedicală. 

Datorită acestui proces, NATO şi-a con-
cretizat clar angajamentele practice pe 
care partenerii urmau să şi le asume în ca-
drul PpP şi provocările cu care se confrun-
tau aceştia, iar partenerii s-au familiarizat, 
îndeaproape, cu procedurile şi exigenţele 
NATO. Acest lucru a facilitat aprofundarea 
interoperabilităţii în cadrul PpP.

În 1999, la summit-ul NATO de la Wa-
shington, a fost lansat Conceptul Capabi-
lităţilor Operaţionale (OCC), ca instrument 
de testare a interoperabilităţii forţelor, în 
cazul participării în comun la operaţiuni 
de menţinere a păcii şi a accentuat rolul in-
struirii şi educaţiei. La reuniunea de la Wa-
shington au fost introduse şi elemente noi, 
care vizau Conceptul OCC, cu scopul de a 
consolida capacităţile operaţionale ale PpP 
prin stabilirea mijloacelor suplimentare 
pe timp de pace şi a mecanismelor pentru 
îmbunătăţirea interoperabilităţii forţelor 
partenere şi, în consecinţă, a capacităţii 
forţelor Alianţei şi partenerilor de a acţiona 
împreună în viitoarele operaţiuni PpP sub 
egida NATO. Mizele fundamentale erau: o 
flexibilitate mai mare, un grad mai mare 
de predictibilitate cu privire la contribu-
ţiile potenţiale şi capacitatea de a îmbina 
forţe adaptate pentru a susţine viitoarele 
operaţiuni PpP sub egida NATO. OCC dez-
voltă, în continuare, ideea unificării forţelor 
şi capacităţilor disponibile pentru astfel de 
operaţiuni. 

Un element central al conceptului sunt 
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mecanismele de apreciere şi evaluare a ca-
pacităţilor operaţionale ale forţelor decla-
rate. Prin urmare, OCC prevedea relaţii îm-
bunătăţite de lucru pe timp de pace între 
comandamentele şi statele-majore ale Ali-
anţei şi partenerilor, precum şi între forma-
ţiunile aliate şi partenere. Astfel de relaţii 
de lucru pe timp de pace, inclusiv instruire, 
exerciţii periodice şi posibile mecanisme 
de evaluare şi feed-back, vor încuraja de-
prinderile de cooperare, standardizare şi 
interoperabilitate, esenţiale pentru eficien-
ţa militară în forţele multinaţionale [4].

Aderarea la iniţiativa OCC nu obligă ţara 
noastră să participe la operaţiunile inter-
naţionale de menţinere a păcii. Detaşarea 
forţelor militare este negociată separat, cu 
conducerea politică a ţării, în cazul în care 
este înaintată o cerere oficială de participa-
re. Aderarea Republicii Moldova la iniţiativa 
OCC este o continuare logică a participării 
Armatei Naţionale la Programul Parteneriat 
pentru Pace; în anul 2008, Armata Naţiona-
lă a declarat, în baza de date OCC, o com-
panie de infanterie motorizată şi o grupă 
de geniu. Evaluările implică două niveluri: 
evaluarea interoperabilităţii şi testarea efi-
cacităţii subunităţii. Începând cu luna iunie 
2008 şi până în prezent, Armata Naţională 
a desfăşurat autoevaluarea naţională (nive-
lul 1 şi 2), precum şi evaluarea de către ex-
perţii NATO (nivelul 1 şi 2), în conformitate 
cu cerinţele OCC, a unităţilor declarate, cu 
scopul aprecierii gradului de pregătire pen-
tru detaşarea în operaţiuni de menţinere a 
păcii, conduse de NATO.

La 7 iunie 2004, statele-membre ale 
Consiliului Parteneriatului Euroatlantic au 
aprobat Planul de acţiuni al Parteneriatu-
lui pentru edificarea instituţiilor de apăra-
re (PAP-DIB), reiterându-şi convingerea că 
edificarea unor instituţii de apărare, aflate 
sub control civil şi democratic, este funda-
mentală pentru stabilitatea şi securitatea 
din zona euroatlantică. 

Planul PAP-DIB avea ca scop consolida-

rea eforturilor depuse de partenerii EAPC 
în iniţierea şi continuarea reformei, şi re-
structurarea instituţiilor de apărare atât 
pentru îndeplinirea propriilor necesităţi cât 
şi pentru onorarea angajamentelor, asuma-
te în cadrul documentului-cadru al Parte-
neriatului pentru Pace şi documentului de 
bază EAPC, ca şi în alte documente. PAP-DIB 
era deschis pentru toate statele partenere, 
iar NATO considera că ar putea avea o im-
portanţă deosebită pentru Republica Mol-
dova, pentru statele din Caucaz şi din Asia 
Centrală. Planul oferea o platformă politică 
şi conceptuală comună pentru cooperarea 
bilaterală şi multilaterală în dezvoltarea şi 
susţinerea instituţiilor de apărare eficien-
te şi democratice, inclusiv în intensificarea 
controlului democratic şi civil al forţelor ar-
mate [5].

PAP-DIB devenea o parte integrantă a 
Parteneriatului pentru Pace. Prin accep-
tarea acestei iniţiative, aliaţii şi partenerii 
creau noi posibilităţi de dialog, schimb de 
experienţă şi cooperare practică pentru 
realizarea obiectivelor considerate fun-
damentale pentru edificarea unor institu-
ţii de apărare eficiente şi competente din 
punct de vedere democratic. La realizarea 
dezideratelor prezentate în PAP-DIB ur-
mau să contribuie şi o serie de mecanisme 
deja existente în cadrul EAPC şi al PpP, în 
primul rând, IPAP şi PARP, care urma să fie 
readaptat, având în vedere noile aspecte 
ale situaţiei. Aliaţii şi partenerii erau invitaţi 
să susţină şi să contribuie la elaborarea şi 
implementarea programelor şi activităţilor, 
urmând să fie pregătiţi să se implice în ele, 
în cadrul EAPC şi PpP, oferind asistenţă bila-
terală şi fiind deschişi pentru mentorat [5].

Astfel, angajamentele Republicii Mol-
dova la acest capitol au fost expuse în ca-
drul IPAP şi PARP prin obiective şi acţiuni 
concrete de realizat. Republica Moldova 
va continua să implementeze programe 
şi strategii, în conformitate cu normele şi 
angajamentele internaţionale, în vederea 
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combaterii terorismului, va consolida co-
operarea şi coordonarea dintre instituţiile 
sale şi va dezvolta relaţii de cooperare cu 
aliaţii şi partenerii NATO la acest subiect.

În scopul îmbunătăţirii şi concentrării 
eforturilor comune de sprijin al securităţii 
euroatlantice, aliaţii şi partenerii şi-au pro-
pus să elaboreze şi să implementeze o de-
cizie concretă, un mecanism orientat spre 
rezultate care să faciliteze cooperarea prac-
tică dintre statele interesate. Astfel, Planul 
de acţiuni al Parteneriatului împotriva tero-
rismului (PAP-T) devenea un prim efort de 
a sistematiza şi organiza toate formele de 
interacţiune a partenerilor cu NATO, pen-
tru a putea face faţă acestui pericol major 
al secolului XXI.

La 23 iunie 2004 a fost prezentat un ra-
port cu privire la Planul de acţiuni al Par-
teneriatului împotriva terorismului (PAP-T), 
în care se menţiona că structura PpP rămâ-
ne principala platformă pentru eforturile 
comune ale aliaţilor şi partenerilor în lupta 
împotriva terorismului, servind şi ca un in-
strument util în facilitarea mobilizării stra-
tegice a NATO în raport cu partenerii.

La 28-29 iunie 2004, o delegaţie con-
dusă de şeful statului a participat la Sum-
mit-ul CPEA/NATO de la Istanbul, unde a 
fost adoptată strategia revizuită a Parte-
neriatului Euroatlantic, axată, în temei, pe 
acordarea de asistenţă ţărilor care imple-
mentează Planurile de Acţiuni Individuale 
(IPAP) privind crearea instituţiilor de apă-
rare (PAP-DIB), combaterea terorismului 
(PAP-T) şi alte prevederi importante pentru 
securitatea internaţională. Planurile conţin 
referinţe favorabile la Republica Moldova, 
incluse şi în textul actului final al Summit-
ului Consiliului Nord-Atlantic [6].

Problemele legate de terorism deve-
niseră şi o parte importantă a dialogului 
structurat NATO cu alte organizaţii interna-
ţionale, inclusiv ONU, UE şi OSCE. Coopera-
rea cu aceste organizaţii internaţionale în 
cadrul PAP-T solicita însă un nou set de ac-

tivităţi, care să valorifice avantajele NATO, 
în special, stabilirea standardelor de inte-
roperabilitate, pregătirea forţelor şi capa-
cităţilor adecvate prin instruire şi exerciţii 
de nivel înalt, dar şi angajamentul faţă de 
valori şi solidaritatea comună în implemen-
tarea lor, precum şi rolul său de „facilitator” 
în ceea ce ţine de aspecte, precum securi-
tatea frontierelor şi gestionarea consecin-
ţelor. 

Cadrul de cooperare dintre aliaţii şi par-
tenerii în domeniul combaterii terorismului 
nu se limita doar la structurile menţionate, 
incluzând, de exemplu, şi Biroul Coordo-
natorului Special al Pactului de Stabilitate 
pentru Europa de Sud-Est. Un aspect im-
portant al cooperării, axat pe sporirea efici-
enţei muncii coordonate, era schimbul de 
opinii cu privire la activităţile organizaţiilor 
regionale şi subregionale în care erau im-
plicaţi aceştia. Schimburile de experienţă 
deschideau noi posibilităţi de cooperare 
[7].

În contextul consolidării instituţiilor 
de învăţământ deja existente în domeniul 
apărării şi îmbunătăţirii eficienţei instruirii 
prin distribuirea sa la distanţă, astfel încât 
să ajungă la un public mai larg, la costuri 
mai mici, a fost introdus un Program al 
PpP de Îmbunătăţire a Instruirii şi Educaţiei 
(TEEP). Scopul TEEP constă în sporirea ca-
pacităţii eforturilor de educaţie şi instruire 
de a face faţă cerinţelor actuale şi viitoare 
ale unui Parteneriat restructurat, concen-
trându-se, în special, pe interoperabilitate, 
promovând o cooperare şi un dialog mai 
bun între comunităţile mai largi cu atri-
buţii în domeniul apărării şi securităţii din 
cadrul NATO şi al statelor partenere. Pentru 
o utilizare la maximum a capitalului uman, 
investit în Parteneriat, se promova sinergia 
şi eficienţa dintre activităţile de instrui-
re şi educaţie ale Parteneriatului pentru 
Pace, cu scopul de a le ajusta la cerinţele în 
evoluţie ale Parteneriatului. TEEP urma să 
examineze activităţile NATO şi cele ale sta-
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telor partenere, abordându-le „În Spiritul 
Parteneriatului pentru Pace”. Se punea un  
accent deosebit pe colaborare şi instruire 
distribuită la distanţă, inclusiv prin inter-
mediul centrelor de instruire a PpP, Consor-
ţiului Academiilor de Apărare şi Institutelor 
de Studii de Securitate şi Reţelei de simu-
lare a PpP.

Pentru a profita din plin de posibilităţile 
de instruire şi educaţie, deja oferite de că-
tre NATO şi ţările partenere, TEEP urmărea 
să optimizeze şi să armonizeze activităţile 
NATO şi PpP, după caz, să sporească nive-
lul de transparenţă, aducând activităţile „În 
Spiritul PpP” cât mai aproape de procesul 
PpP / NATO.

Luând în consideraţie avantajele şi bene-
ficiile acestui program, precum şi în scopul 
dezvoltării programelor de instruire pentru 
participarea în misiuni internaţionale, la ni-
velul Armatei Naţionale, în anul 2003, a fost 
creat Centrul de Pregătire pentru Operaţi-
uni de Menţinere a Păcii (ulterior, redenu-
mit în Centru Perfecţionare Continuă), care 
are drept scop pregătirea şi instruirea efec-
tivului Armatei Naţionale, pregătirea anga-
jaţilor civili pentru participarea în operaţi-
uni de menţinere a păcii internaţionale şi 
în raioanele de Est ale Republicii Moldova, 
instruirea ofiţerilor, subofiţerilor şi sergen-
ţilor Armatei Naţionale (cursuri de carieră), 
dezvoltarea conceptului Învățământului 
Distribuit la Distanţă (ÎDD).

NATO şi Republica Moldova cooperează 
şi în domeniul ştiinţei, mediului şi a planifi-
cării situaţiilor de urgenţă. În cadrul acestor 
iniţiative au fost implementate numeroa-
se proiecte cu sprijinul NATO, dintre care 
putem aminti: conectarea Academiei de 
Ştiinţe şi a Universității Tehnice la reţeaua 
Internet în anul 1997 [8, p.126], proiecte 
privind lichidarea consecinţelor îngheţuri-
lor deosebit de puternice din anul 2000 sau 
a inundaţiilor care au avut loc în 2008 şi, re-
spectiv, în 2010. 

Un compartiment aparte în coopera-

rea RM în cadrul PpP îl are Memorandumul 
privind cooperarea în domeniul suportului 
logistic între Guvernul Republicii Moldova 
şi Agenţia pentru Întreţinere şi Aproviziona-
re a Organizaţiei Nord-Atlantice (NAMSA), 
semnat la Bruxelles, la 28 iunie 2001. La 
aceeaşi dată, la Cartierul General NATO, a 
fost semnat Memorandumul de înţelege-
re cu Organizaţia NATO pentru Întreţinere 
şi Aprovizionare (NAMSO) privind coope-
rarea în domeniul logistic. În rezultatul 
acestui Memorandum, în anul 2002, a fost 
instituit Fondul special, finanţat de statele 
NATO, destinat distrugerii unui lot de mine 
antipersonal şi muniţii cu termen expirat 
din dotarea Armatei Naţionale şi, respectiv 
a unei cantităţi importante de combustibil 
rachetar (melanj). Aceste proiecte au fost 
puse în practică de către Agenţia NATO 
pentru Întreţinere şi Aprovizionare Tehnică 
(NAMSA). Ca rezultat al acestui proiect, a 
fost eliminat pericolul ecologic [6].

Conform prevederilor cu privire la inter-
zicerea minelor antipersonal a Convenţiei 
de la Ottawa, Republica Moldova este prin-
tre primele state din regiune care a exclus 
acest tip de arme din arsenal, distrugând în 
siguranţă mai bine de 12000 bucăţi de mine 
antipersonal, contribuind, astfel, la înde-
plinirea angajamentelor pe care Guvernul 
Republicii Moldova şi le-a asumat în cadrul 
Convenţiei de la Ottawa, demonstrându-şi 
disponibilitatea de a aprofunda măsurile de 
încredere şi transparenţă. O realizare efici-
entă cu suportul financiar al Alianţei este şi 
identificarea, reambalarea şi, ulterior, distru-
gerea stocurilor de pesticide şi substanţelor 
chimice învechite, interzise şi inutilizabile în 
Republica Moldova. Proiectul NATO/PpP pri-
vind distrugerea pesticidelor şi produselor 
chimice periculoase din Republica Moldova, 
demarat în 2006, a avut drept rezultat colec-
tarea a 3245 tone de pesticide de pe întreg 
teritoriul ţării, dintre care 956 de tone au 
fost distruse cu sprijinul NATO, distrugerea 
a 362 de tone de carburant lichid oxidant, 
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deosebit de periculos, care prezenta riscul 
unei catastrofe ecologice în cazul unei even-
tuale scurgeri.

Alte proiecte, precum „Apele Moldovei”, 
ţin de implementarea unui mecanism de 
monitorizare şi testare continuă a nivelu-
lui de poluare a apei; întocmirea unor hărţi 
seismologice regionale, identificarea tere-
nurilor şi a clădirilor seismic vulnerabile, 
„Evaluarea susceptibilității alunecărilor de 
teren în Moldova centrală” – un proiect ce 
presupune elaborarea în comun, de către 
experţii moldoveni şi cei ai NATO, a unei 
hărţi de susceptibilitate a teritoriului RM la 
alunecări de teren.

În domeniul informării publicului şi so-
cietăţii civile, se poate menţiona că, de la 
înfiinţarea sa, CID NATO a implementat zeci 
de proiecte, ai căror beneficiari au fost re-
prezentanţi ai instituţiilor de stat, mediului 
academic, mass-mediei şi, desigur, cetăţe-
nii de rând din întreaga republică. Printre 
activităţile de diplomaţie publică, pe care 
CID NATO le desfăşoară cu regularitate, se 
numără emisiuni radio, organizarea confe-
rinţelor, seminarelor, lecţiilor publice, clu-
burilor de presă, expoziţiilor de fotografii, 
deschise publicului larg, campanii de infor-
mare şi sensibilizare a populaţiei cu privire 
la cele mai stringente probleme de securi-
tate şi apărare, dezvoltarea studiilor de se-
curitate în mediul academic din Republica 
Moldova, exerciţii de simulare a procesului 
de negociere şi luare a deciziilor în cadrul 
structurilor Alianţei [9].

În afară de aceste instrumente dispo-
nibile în cadrul PpP, NATO dispune de un 
Fond de Încredere (Trust Fund), care este 
un instrument eficient al Parteneriatului, 
destinat pentru a oferi statelor PpP ajutor 
în nimicirea stocurilor de mine terestre an-
tipersonal (APL), muniţiilor excedentare, 
armelor de calibru mic şi armamentului 
uşor (SALW), dar şi pentru a susţine sta-
tele-membre în eforturile lor concrete de 
combatere a terorismului, în gestionarea 

consecinţelor reformei apărării, inclusiv în 
proiecte de promovare a reformei civile şi 
democratice a forţelor armate, de recalifi-
care a personalului militar, de conversiune 
a bazelor militare, de planificare eficientă a 
apărării şi bugetului sub control democra-
tic. Politica Fondului era folosită şi în asis-
tenţa ţărilor din cadrul Dialogului Medite-
ranean (MD) şi Iniţiativei de cooperare de 
la Istanbul (ICI) [10].

Agenţia pentru Întreţinere şi Aprovizio-
nare NATO (NAMSA), în calitate de agent de 
executare a proiectelor din cadrul Fondului 
de Încredere, poate oferi consultanţă teh-
nică în chestiuni concrete, cum ar fi: audi-
tul propunerilor de proiect şi al planurilor 
proiectelor, sugestii de atribuire a contrac-
tului, pregătirea asigurării calităţii, verifica-
re şi certificare. Cooperarea între NAMSA şi 
statele PpP se face în cadrul legal al unui 
Memorandum de Înţelegere şi unui acord 
specific pentru un proiect al Fondului de 
Încredere [11].

Iniţiativă de Consolidare a Integrităţii 
(BII) – instrument promovat de NATO, care 
susţine procesul de transformare a statelor 
partenere, prin promovarea bunelor prac-
tici, consolidarea transparenţei, responsa-
bilităţii şi integrităţii, pentru reducerea ris-
curilor de corupţie în sectorul de apărare şi 
securitate.

Programe de Mentorat. Statele EAPC vor 
elabora programe de mentorat dedicate 
unor probleme concrete, legate de tero-
rism, în vederea împărtăşirii experienţelor 
specifice în combaterea terorismului. Exer-
ciţiile „În Spiritul PpP” vor fi utilizate şi ele, 
în mod activ, pentru schimbul de experien-
ţă în combaterea terorismului.

Platforma de Interoperabilitate reuneşte 
aliaţii cu partenerii care şi-au demonstrat 
angajamentul de a-şi consolida intero-
perabilitatea cu NATO şi, practic, creează 
„umbrela” necesară pentru totul ce ţine de 
interoperabilitate între statele partenere şi 
Alianţă: umană, procedurală, tehnică etc.
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Iniţiativa de Consolidare a Capabilităţilor 
de Apărare (DCBI) reprezintă un mijloc im-
portant al Alianţei pentru a susţine dezvol-
tarea capabilităţilor de apărare a statelor 
partenere. În prezent, sunt 3 state care be-
neficiază de acest proiect: Moldova, Geor-
gia şi Iordania.

O realizare importantă în cadrul coope-
rării RM cu NATO este semnarea de către 
părţi în perioada august – noiembrie 2016 
a Memorandumului de Înţelegere (MOU 
ASDE) dintre Ministerul Apărării al Republi-
cii Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale 
din România, şi Comandamentul Suprem al 
Forţelor Aliate în Europa (SHAPE) cu privire la 
schimbul de date despre situaţia aeriană.

Aderarea Republicii Moldova la Progra-
mul NATO de schimb de date cu privire la 
situaţia aeriană (ASDE) constituie unul din 
angajamentele asumate în cadrul IPAP RM-
NATO. Este de menţionat faptul că Republi-
ca Moldova a rămas în urma Ucrainei, care 
a aderat la sistemul ASDE în 2008 şi a Geor-
giei, care a aderat în 2010, fiind singura ţară 
în regiune care nu beneficiază de serviciile 
sistemului ASDE. 

Luând în consideraţie faptul că Republi-
ca Moldova proclamă neutralitatea sa per-
manentă şi nu admite dislocarea de trupe 
militare ale altor state pe teritoriul său, iar 
capabilităţile de supraveghere a spaţiului 
aerian din dotarea Armatei Naţionale sunt 
limitate, aderarea Republicii Moldova la 
Programul ASDE este avantajoasă din ur-
mătoarele considerente: 

- îmbunătăţirea siguranţei zborurilor şi 
securităţii spaţiului aerian; 

- ASDE este un instrument perfect pen-
tru instruirea personalului de comandă şi 
control cu procedurile şi standardele NATO; 

- un prim pas de sporire a interoperabili-
tăţii cu Sistemul Integrat al NATO de Apăra-
re Antiaeriană (NATINADS) [12, pp.1-3];

- obţinerea unei viziuni strategice a ne-
cesităţilor pentru viitoarea dezvoltare şi co-
operare privind schimbul de date ale situa-

ţiei aeriene cu NATO şi Uniunea Europeană; 
- contribuţia la implementarea Obiecti-

velor de Parteneriat PARP şi a Planului Indi-
vidual de Acţiuni (IPAP) Republica Moldova 
– NATO; 

- noul sistem de management al spa-
ţiului aerian ne va permite posibilitatea 
schimbului datelor cu privire la imaginea 
aeriană cu statele vecine.

În prezent, este iniţiată procedura prac-
tică de implementare a Memorandumului 
respectiv.

În concluzie, se poate  menţiona că Pro-
gramul „Parteneriat pentru Pace” cu instru-
mentele, iniţiativele şi programele disponi-
bile, confirmă că este mecanismul principal 
pentru stabilirea unor legături practice de 
securitate între alianţă şi parteneri, precum 
şi pentru îmbunătăţirea interoperabilităţii 
între parteneri şi NATO. Încă de la adopta-
rea Documentului Cadru al Parteneriatului 
pentru Pace în 1994, care reflectă principi-
ile, valorile şi obiectivele PfP, a fost specifi-
cat că „Parteneriatul pentru Pace va fi păs-
trat şi dezvoltat ca o antecameră pentru 
potențialii membri ai NATO, precum şi ca 
structură alternativă pentru țările puterni-
ce, cum ar fi Rusia” [13, p. 289].

Beneficiile şi avantajele pentru Republi-
ca Moldova în implementarea IPAP şi altor 
angajamente, asumate în cadrul progra-
mului PpP, sunt evidente şi binevenite în di-
verse domenii, precum: asistenţa acordată 
pentru consolidarea principiilor şi valorilor 
democratice în societatea moldovenească; 
reformarea sectorului de apărare şi securi-
tate, continuarea procesului de reformă a 
armatei şi a creării unor forţe militare mo-
derne, mobile şi eficiente; asistenţă acorda-
tă în cadrul Iniţiativei NATO de Consolidare 
a Capacităţilor de Apărare privind analiza-
rea capacităţilor curente de apărare şi iden-
tificarea domeniilor ce trebuie dezvoltate 
în continuare; asigurarea interoperabilităţii 
forţelor proprii cu cele ale statelor aliate şi 
partenere în vederea participării la exerci-
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ţii şi operaţiuni multinaţionale NATO PfP; 
instruirea şi pregătirea efectivului Armatei 
Naţionale la diferite cursuri; suport logistic 
pentru detaşarea în teatrul de operaţiuni 
multinaţionale; protecţia mediului ambiant 
prin nimicirea şi neutralizarea stocurilor de 
muniţie cu termen expirat; consolidarea 
mecanismelor de control asupra mărfurilor 
cu dublă destinaţie, a combaterii traficului 

cu persoane şi droguri, spălării de bani, a 
crimei organizate şi împotriva atacurilor ci-
bernetice şi multe alte domenii. 

Toţi aceşti factori sunt un succes cert, 
care au conturat imaginea Republicii Mol-
dova atât în faţa propriilor cetăţeni cât şi în 
viziunea partenerilor internaţionali, înglo-
bând-o ca un partener activ în cadrul PpP.
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 аспирантка кафедры политических наук и права Государственного 

учреждения ,,Южно-украинский национальный педагогический университет 
имени К. Д. Ушинского”, г. Одесса, Украина

SUMMARY
Political performance is analyzed as a modern communication format within the «govern-

ment – society» system, the appearance of which is caused by the loss of potential by the tradi-
tional political communication technologies. It is substantiated that the performance should 
be understood as the action of the subject, carried out in a certain place and at a certain time, 
which has a public, demonstrative character and is realized through a kind of theatrical per-
formance. Performance is a creative act of the subject, its self-expression through actions ad-
dressed to a certain audience.

Keywords: performance, political performance, social protest, theatricalization of poli-
tics.

РЕЗЮМЕ
Политический перформанс анализируется как новейший формат общения в си-

стеме ,,власть - общество”, появление которого обусловлено снижением потенци-
ала традиционных технологий политической коммуникации. Обосновывается, что 
перформанс следует понимать, как действие субъекта, осуществляемое в опреде-
ленном месте и в определенное время, которое имеет публичный, демонстратив-
ный характер и реализуются через своеобразное театрализованное представле-
ние. Перформанс является творческим актом субъекта, его самовыражением через 
действия, адресованные определенной аудитории.

Ключевые слова: перформанс, политический перформанс, социальный протест, 
театрализация политики, массовая аудитория.

Избранная тема для написания 
статьи является в определенной 
мере новым объектом исследования 
как в зарубежной, так и в отечествен-
ной политической науке. Данное на-

правление является недостаточно 
разработанным ни в теоретическом, 
ни в практическом аспекте, в связи 
с чем основным исследовательским 
заданием статьи является анализ ха-
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рактеристик политического перфор-
манса и раскрытие его особенностей 
проявления (на примере отдельных 
практических проявлений в полити-
ческой жизни последних лет).

Сущность перформанса определя-
ется неоднозначно и зависит от из-
бранного подхода. Так, как известно, 
перформансы были объектом науч-
ного анализа, прежде всего культу-
рологов, антропологов и философов, 
и только требования времени поста-
вили это явление в число первозна-
чимых в общественно-политической 
практике последнего десятилетия, 
когда данное явление ,,вышло на 
улицы” в рамках протестных движе-
ний.

Среди украинских исследова-
телей, которые стали уделять при-
стальное внимание этому явлению, 
посвятив ему серьезные теоретико-
методологические разработки, сле-
дует выделить, прежде всего,  рабо-
ты У. Ильницкой, Т. Кремень, Н. Хомы 
и др.

Сущность данного явления опре-
деляется с разных точек зрения в 
зависимости от избранного ракурса 
исследования. Так, Н. Маньковская 
характеризует его как ,,публичное 
создание артефакта по принципу 
синтеза искусства и не-искусства, не 
требующего специальных професси-
ональных навыков и не претендую-
щего на ,,долговечность”, ,,искусство 
мгновения, которое балансирует на 
грани бытия и небытия” [1]. По сло-
вам польского художника Я. Балдигы, 
,,перформанс – искусство частного 
жеста, который в публичном про-
странстве обращается к проблемам 
человеческого самосознания, стрем-
ления и эмоций” [2].

Политический перформанс яв-
ляется специальной, как правило, 

символической и обычно ритуаль-
ной деятельностью, осуществляемой 
индивидом или группой лиц в целях 
произвести впечатление на другого 
индивида, группу или массу людей и 
привлечь внимание к своей деятель-
ности и функционированию.

Перформанс следует понимать 
как действие субъекта, осуществляе-
мое в определенном месте и в опре-
деленное время, которое имеет пу-
бличный, демонстративный характер 
и реализуются через своеобразное 
театрализованное представление. 
Перформанс является творческим 
актом субъекта, его самовыражени-
ем через действия, адресованные 
определенной аудитории.

Автор статьи разделяет точку зре-
ния М. Антонян выделяющего два 
самостоятельных вида перформанса 
– художественного и социального. 
При чём с точки зрения М. Антонян, 
политические перформансы являют-
ся разновидностью социальных, ко-
торые понимаются как ,,публичный 
жест, являющийся ответом на опре-
деленные события или процессы в 
обществе” [3].

Американская исследовательни-
ца А. Борекка отмечает, что политика 
становится театром тогда, когда ,,она 
манифестирует себя как таковая, ког-
да представителям предоставляется 
сцена, где они могут наблюдаться 
аудиторией, и когда зритель – требо-
вание постановки на сцене – стано-
вится нормой политического взаи-
модействия” [4]. Можно согласиться 
с мнением большинства исследова-
телей, что политика и театр подобны 
в том, что в обоих случаях есть по-
требность в аудитории и попытке за-
воевания этой аудитории. Поэтому, 
по мнению автора, основной смысл 
перформанса все же не в нем самом, 
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а в пространстве тех индивидуаль-
ных переживаний и впечатлений, 
которые наполняют тех, кто его смо-
трит. То есть, основная цель полити-
ческого перформанса – это не сам 
коммуникативный акт, а завоевание 
внимания аудитории, под влиянием 
эмоционального впечатления.

Перформанс, как правило, ори-
ентируется на визуальное, а не на 
вербальное восприятие. Словесный 
(вербальный) характер наделяется 
символическим смыслом и исполь-
зуется для провоцирования зрите-
ля искать какой-то тайный умысел. 
Таким образом, в перформансе, по 
мнению Я. Шумской, обычные вещи 
и повседневные действия, в связи с 
необычным объединением и нетра-
диционным использованием, приоб-
ретают новый, иногда совершенно 
неожиданный смысл [5].

В современной политике к анали-
зируемому явлению прибегают как к 
технологии коммуникативного взаи-
модействия с широкой аудиторией. 
Чаще перформансы используются не 
для поддержки, продвижения про-
властной политики, а именно для 
протестной. Общественно-полити-
ческие перформансные акции могут 
быть разноформатными и неодно-
типными как по стилю, так и по жан-
ру: от простейших театрализаций до 
сложных сценариев, требующих про-
фессионализма исполнителей.

Украинская исследовательни-
ца-политолог У. Ильницкая важным 
аспектом политических перформан-
сов называет зрелищность, театрали-
зацию действительности [6]. И, дей-
ствительно, в перформансе граница 
между исполнителем и зрителем спе-
циально стирается, например, к дей-
ству привлекаются прохожие. Акцент 
делается на взаимодействии ,,сцены” 

и ,,зрительного зала”, что невозмож-
но в случае торжественного полити-
ческого (а иногда и сакрального) ри-
туала. Таким образом, перформанс 
– комплексное коммуникативное 
действие, в котором равноценными 
являются роли и действующих лиц, 
и, собственно, аудитории. Сущность 
перформанса проявляется в его 
функции как способе манифестации 
политических идей и демонстрации 
роли своих сторонников.

Украинская исследовательница-
политолог Т. Кремень считает, что, 
благодаря перформансу, политиче-
ская мобилизация достигает аполи-
тичных слоев населения, привлекает 
их к политической деятельности пу-
тем предоставления политическому 
участию элементов игры [7].

В последние годы перформанс ак-
тивно укоренился в украинском по-
литическом пространстве как одна 
из современных форм социального 
протеста.

Постмодернистская обществен-
но-политическая реальность от-
торгает устоявшиеся ценностные 
ориентации, нормативность, упоря-
доченность, общественную органи-
зованность, зато актуализируются 
вопросы индивидуального самораз-
вития и качества жизни. Например, 
политический перформанс ,,Отреза-
ние языка украинской журналистике” 
(Киев, 21.09.2012, у парламентского 
забора) проводился в знак проте-
ста против принятия парламентом в 
первом чтении законопроекта, в ко-
тором предусматривались санкции 
(трехлетнее заключение) к журнали-
стам за ,,клевету”.

Искусство всегда имеет опреде-
ленные претензии на революцион-
ность, взрывоопасно срабатывает в 
среде, которая и без того несет ре-
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волюционный заряд. Перформанс-
ный потенциал лучше подчеркивает 
творчество участников евромайда-
на. Так, уже после первой крупной 
демонстрации 24 ноября 2013 г., поя-
вились яркие художественные окра-
ски протеста, сила революционного 
творчества. По мнению украинской 
исследовательницы Н. Мусиенко, из 
многочисленных ярких и креатив-
ных фактов евромайдана отдельной 
яркой страницей можно считать пер-
форманс с желто-голубым пианино, 
которое впервые появилось у Ад-
министрации президента, когда му-
зыкант заиграл перед силовиками. 
Затем пианино путешествовало по 
центру Киева, а в итоге побывало на 
баррикадах по улице Грушевского. 
Появилась даже сообщество ,,пиа-
нистов-экстремистов”, которые в ба-
лаклавах зимой 2013–2014 гг. играли 
на пианино - ,,инструменте свободы”, 
чтобы поддержать дух революции. 
После Киева к акции ,,Инструмент 
свободы” присоединились Львов, 
Донецк, Ужгород, Кировоград и дру-
гие областные центры, где появились 
желто-синие уличные пианино, на 
которых одновременно играли ак-
тивисты. Пианино стало своеобраз-
ным символом революции, мирного 
сопротивления, а также показателем 
культуры и сознания революционе-
ров [8]. В то же время на анти-Майда-
не примеры креативных перформан-
сов, авторских песен и т. п. заменили 
советская песня и шансон. Как заме-
чает Н. Мусиенко, ,,политические ак-
ции на Майдане так или иначе пре-
вращались в перформансы. Бойцов 
,,Беркута” осыпали мягкими игруш-
ками, активисты становились перед 
силовиками с зеркалами вместо 
плакатов [9]. Активисты ,,Киевско-
го культурного трибунала” провели 

(Киев, декабрь 2013, Майдан Незави-
симости) политический перформанс 
,,Чемодан – вокзал – Воркута”, раз-
рисовав несколько десятков чемо-
данов для провластных украинских 
политиков и чиновников. Каждый 
чемодан был уникальным и непо-
вторимым, их объединяли прикре-
пленные ,,билеты” на поезд в Воркуту 
(Россия): чемодан, на котором было 
написано ,,Петр Симоненко”, был об-
мотан мусорными пакетами синего и 
желтого цвета и канатами; на чемо-
дане ,,Вовы Рыбака” было написано 
,,Ура!” и нарисованы елки и тайга; че-
модан ,,Димы Табачника” украшала 
школьная ,,двойка”, а ,,Коли Азарова” 
– красная большая точка и надпись 
,,Продано”.

В поддержку евромайдана про-
водились перформансные акции и 
за рубежом. Например, 27 января 
2014 г. в Берлине А. Раушман устро-
ил акцию солидарности с Майда-
ном, участники которой несколько 
часов пролежали, обмотанные тер-
мо-фольгой, на оледеневшей земле 
перед Бранденбургскими воротами. 
Они символизировали погибших в 
Киеве [10].

Ярким примером являются арт-
перформансы ко Дню Независимо-
сти Украины (раскраска в ночь на 
20.08.2014 г. Шпиля здания на Ко-
тельнической набережной в Москве 
в цвета украинского флага и другие 
акции) [11]. 

Итак, политические перформансы 
в ,,обществе спектакля” (по образ-
ному выражению Э. Ги Дебора) под-
черкивают протестные настроения 
в ненасильственном формате борь-
бы с определенными политически-
ми проблемами, приобретая новые 
формы и масштабы.
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SUMMARY
The world is facing major economic and environmental change. Climate change, demo-

graphic issues, global urbanization pose challenges and constraints over the last decades. 
International bodies are worried about population growth, including urban over 7 billion, 
of which about 60% live in urban areas. More than 76% of Europe’s energy consumption is 
in the urban environment. Effective measures are needed to reduce emissions of gases and 
harmful substances in order to avoid the worst scenarios coming. The aim of the research is 
to investigate the real situation in the economic sector aiming at sustainable development 
and the experience of promoting economic development with the protection of the oiku-
mene.

Keywords: post-industrial society, economic development, performance indicators, 
advantages, sustainable development, internal and external factors.

REZUMAT
Lumea se confruntă cu o schimbare economică şi de mediu majoră. Schimbările clima-

tice, problemele demografice, urbanizarea globală implică în ultimele decenii provocări şi 
constrângeri evidente. Organismele internaționale sunt îngrijorate de creşterea populației, 
inclusiv a celei urbane, până la peste 7 miliarde, din care circa 60% locuieşte în mediul ur-
ban. Peste 76% din consumul de energie în Europa revine aceluiaşi mediu. Sunt necesare 
măsuri eficiente pentru a reduce emisiunile de gaze şi substanțe nocive întru a evita cele 
mai grave scenarii care pot surveni. Scopul cercetării constă în investigarea stării reale din 
sectorul economic vizând dezvoltarea durabilă şi experiența de promovare a dezvoltării 
economice cu protecția oicumena. 

Cuvinte-cheie: societate postindustrială, dezvoltare economică, indicatori de 
performanță, avantaje, dezvoltare durabilă, factori interni şi externi.
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1. Introducere. După o creştere lentă 
în anii 2016 - 2017, preconizăm că activi-
tatea economică în 2018 se va accelera, 
în special în țările emergente şi în curs 
de dezvoltare. Prognoza privind durabi-
litatea dezvoltării economice pentru Is-
rael 2030 prezintă o viziune a bunăstării 
individului, alături de viața comunității 
vibrante, calitatea vieții, prosperității, 
alături de conservarea resurselor natura-
le şi a mediului, a inovării şi a spiritului 
antreprenorial, alături de incluziune şi ac-
cesibilitate. Cercetarea în cauză, nefiind 
suficientă pentru prezentarea unei viziuni 
profesionale şi a unei alternative valoroa-
se, oferă posibilități realiste în reliefarea 
viziunii într-o varietate de scenarii viitoa-
re de dezvoltare în condiții de incertitu-
dine. Această lucrare se află în prim-pla-
nul gândirii progresiste la nivel mondial, 
plasându-se dincolo de discursul econo-
miei şi desfăşoară un dialog cu alte opere 
şi cercetări internaționale, toate căutând 
soluții creative, pentru a face față tensi-
unilor dintre creşterea economică şi con-
servarea resurselor naturale şi pentru a 
asigura bunăstarea. Un studiu aprofundat 
al naturii şi resurselor sale, tendințelor 
economice şi de mediu, proceselor şi pro-
blemelor globale se impune imperativ ca 
o necesitate a cercetării cu efecte suste-
nabile. 

2. Scopul cercetării constă în investi-
garea stării reale din sectorul economic 
vizând dezvoltarea durabilă şi experiența 
de promovare a dezvoltării economice cu 
protecția oicumena. 

3. Metodologia cercetării. Prognoza 
a fost construită folosind o metodolo-
gie unică ce ne permite să învățăm din 
experiența şi cercetarea acumulată să se 
dezvolte, având în vedere indicatorii prin 
care se examinează gradul de durabilita-
te, aceste teste se pun pe scenariul posi-
bil ca Israelul să fie diferit, să formuleze 
strategii solide şi să dezvolte pachete de 

instrumente politice, care vor  conduce 
Israelul spre un viitor sustenabil. Această 
metodologie poate servi drept bază pen-
tru gândirea strategică în alte domenii 
de conținut, contribuind, astfel, la pro-
vocarea globală a planificării pe termen 
lung.

4. Rezultate şi analiză. Politica ne 
aduce înapoi la ştiințele comportamenta-
le şi recunoaşterea faptului că noi, ființele 
umane, avem capacitatea şi datoria de a 
influența viitorul nostru prin schimbarea 
modelelor noastre de comportament şi 
consum. Realizarea acestor deziderate 
este pusă în sarcina proiectelor comune 
ale Ministerului Protecției Mediului şi al 
Institutului pentru Cercetare din Ierusa-
lim, Israel. Perspectiva privind durabili-
tatea pentru Israel 2030 a fost creată în 
scopul prezentării dezvoltării factorilor 
de decizie privind tendințele socioecono-
mice şi de mediu, pentru a defini o viziu-
ne vulnerabilă pentru Israel. Este oportun 
să se înțeleagă lacunele care împiedică 
realizarea obiectivelor şi urmărirea căilor 
de urmat spre un viitor viabil, durabil. Ori-
zontul 2030 creează un cadru conceptu-
al pentru strategia şi politica pe termen 
pentru implementarea acesteia [5].

Studiile în Israel au fost realizate în pe-
rioada anilor 2012-2017, investigând di-
ferite etape din economie, societate, me-
diu, politică publică, planificare, ecologie, 
energie, apă, apărând ca o nevoie de a 
promova viitorul ecologic al Israelului pe 
o fundație cristalizată în timp.

Creşterea generală a PIB-ului nu re-
flectă nivelul de trai, iar polarizarea cre-
ată între diferitele pături sociale, indicele 
Gini, indicele venitului disponibil pe cap 
de locuitor arată o imagine sumbră şi lăr-
girea lacunelor în societatea israeliană. 
Diferența în venitul disponibil pe cap de 
locuitor între decilul de sus şi cel de jos 
(preponderent produsele alimentare) se 
adânceşte cu anii, în ciuda unei uşoare 
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ameliorări care a avut loc. Pilonul demo-
grafic din Israel este de aşteptat să creas-
că la aproximativ 11 milioane în 2030, da-
torită ritmului natural de creştere şi din 
cauza creşterii aşteptate a speranței de 
viață, la 86 de ani. 

Scenariile au fost clasificate în patru 
grupe principale, în funcție de gradul de 
dominație a diferitelor mecanisme [6]. Un 
grup include mecanismele dominante ale 
pieței. Al doilea grup include un scenariu 
în care aparatul social este dominant. Un 
al treilea grup include un script cu un me-
canism vizând intervenția statului ca fiind 
dominantă, iar un al patrulea grup inclu-
de aparatul dominant geopolitic.

Pentru a realiza obiectivele trasate, 
sunt recomandate nouă strategii şi scena-
rii în perspectiva anului 2030: 

1. Motivația pentru inovare şi antre-
prenoriat: promovarea inovației, care va 
conduce la eficientizarea utilizării resur-
selor, dezvoltarea industriei şi unei eco-
nomii ciclice, precum şi tranziția de la 

Fig. 1. Factorii de influență asupra mediului.

achiziționarea de produse pentru consu-
mul de servicii.

2. Perfecționarea  şi implementarea 
gestionării riscului şi dezvoltării durabile. 
Să ofere instrumente pentru a face față 
situațiilor de risc şi crize.

3. Dezvoltarea unei viziuni integrative 
pe termen lung, cu actualizări periodice, 
prin consolidarea legăturii şi a coordonă-
rii dintre planificarea inițială şi un aranja-
ment de reglementare. Conform acestei 
strategii vor fi formulate unele concepții 
şi limbajul comun al administrației publi-
ce, ceea ce va contura o politică de dez-
voltare pe termen lung care  va combina 
aspectele economice, de mediu şi socia-
le.

4. Cultivarea valorilor alternative, care 
depăşesc consumul de material: crea-
rea unor schimbări psihologice profun-
de în comportamentul consumatorilor 
acceptat astăzi, pentru a reduce consu-
mul de resurse. Societatea postindustri-
ală - o societate, dominată în economie 
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Fig. 2. Structura comparativă a consumului de energie pe domenii şi unele țări şi 
regiuni [16].

de sectorul industrial-inovativ de înaltă 
performanță, industria cunoştințelor, cu 
o pondere înaltă în PIB. Ea este domina-
tă de servicii inovatoare de înaltă calitate, 
competitive în toate domeniile activității 
economice şi de altă natură, precum şi o 
proporție mai mare a populației ocupate 
în sectorul serviciilor decât în producția 
industrială. În societatea postindustrială, 
industria inovatoare, eficientă satisface 
nevoile tuturor agenților economici, con-
sumatorilor comunității, reducând trep-
tat ritmul de creştere şi edificare a unei 
societăți, bazate pe produse de înaltă 
calitate, implicând schimbări inovatoa-
re. Evoluțiile ştiințifice devin principala 
forță motrice a economiei - baza industri-
ei cunoaşterii. Cele mai valoroase calități 
sunt nivelul de educație, profesionalis-
mul, învățarea şi abordarea creativă a an-
gajatului. Factorul principal de dezvoltare 
intensivă a societății postindustriale este 

capitalul uman - profesioniştii, oamenii cu 
studii superioare, savanții, care-şi aplică 
cunoştințele inovative în toate domeniile.

SUA, fiind o țară cu o economie indus-
trial dezvoltată, are un consum de energie 
foarte mare, pe locul secund plasându-se 
Uniunea Europeană. Israelul, de aseme-
nea, deține un loc important în această 
clasificare.

5. Cultivarea comunității: cultiva-
rea unui nou sistem de valori. Bazat pe 
solidaritate, sprijin reciproc şi activitate, 
indicatorul de amprentă ecologică (EC) 
măsoară consumul de resurse naturale 
al populației, prezentat aici ca consumul 
mediu al consumatorului în fiecare țară în 
parte. Omenirea a depăşit la etapa actua-
lă închinarea unor idoli şi a păşit pe calea 
aprecierii valorilor adevărate. Noul sistem 
de valori se bazează pe unele elemente 
principiale. Aceste valori se contrapun in-
stinctului uman: a fi cinstit, când este în 
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mediul fărădelegii; onest, să nu rămână 
incontrolabil, când este supus ispitei [15].

Societatea modernă reprezintă un set 
complex de interacțiuni de diverse inte-
rese de grup, cum ar fi: sociale, politice, 
economice, etnice, profesionale, religioa-
se, aflate într-o stare de competitivitate 
continuă pentru deținerea resurselor pu-
blice şi private, dreptul de acces la luarea 
deciziilor în vederea obținerii de avantaje 
şi beneficii [14]. Ţările economic dezvol-
tate (OCDE) au atins rezultatele şi obiec-
tivele dorite în acest scop datorită faptu-
lui că ştiu cum să investească în sistemul 
de învățământ, făcându-l concurențial în 
spațiul economic. Obiectivele procesului 
educațional constau în orientarea către 
stabilirea hotărârilor necesare generației 
tinere, instituțiilor, societății, în aşa mod 
educând şi  formând personalitatea şi 
identitatea omului şi a capitalului uman 
[12]. Formarea personalității utilizând 
diverse proceduri de formare social-pro-
fesională constituie obiectivul major al 
societății, care se sprijină pe principiul 
egalității, colaborării, respectului, nepăr-
tinirii, imparțialității, stimei şi vizibilității. 
Scopul principal al procesului de formare 
a personalității, indispensabil de socie-
tate,  constă în formarea omului axat pe 
intelect, personalitate, identitate [8]. Isra-
elul se află în top-ul țărilor vizând forma-
rea profesională şi învățământul. Sistemul 
universitar din Israel este constituit după 
modelul SUA. Printre cele mai performan-
te universități se remarcă Universitatea 
Ebraică din Ierusalim, Technion (Universi-
tatea tehnică) şi Institutul de ştiințe Weiz-
mann fondat în anul 1948. Pilonii prin-
cipali ai dezvoltării ştiinței universitare 
din Israel sunt tehnologiile inovaționale 
şi medicina. În rating-ul universităților 
din clasamentul Shanghai sunt incluse 
instituțiile, absolvenții cărora au primit Pre-
miul Nobel, Fields, iar rezultatele cercetării 
se publică în revistele Nature şi Science. Re-

zultatele cercetării sunt prezente în alte 
reviste sau realizate de savanți [11]. „Nu 
există probleme pe care nu le putem re-
zolva, există doar probleme dificil de re-
zolvat”, a declarat Perelman, renunțând la 
premiul Fields de 1 milion de USD [13].

6. Dispersia concentrată şi revitali-
zarea centrelor urbane: concentrarea 
eforturilor. Dezvoltarea în localitățile 
urbane existente, în timp ce creşte ete-
rogenitatea socială, provoacă o renaştere 
urbană. Dezvoltarea urbană şi crearea 
spațiilor publice vor permite apariția unor 
conexiuni şi rețele interdisciplinare care 
traversează culturi, creează o sinergie 
între idei, asigură terenul pentru inova-
re [7]. Tendințele din ultimul secol deno-
tă faptul că rolul oraşelor în dezvoltarea 
mondială creşte. Procesele urbanizării 
au cuprins toate țările lumii, îndeosebi 
pe cele în curs de dezvoltare. Populația 
oraşelor mari creşte în ritmuri accelerate. 
Dacă la începutul sec. al XX-lea în oraşe 
locuiau doar 13% din populația globului, 
către mijlocul sec. al XX-lea – circa 30%, 
către 1990 - deja 47%, apoi în 2010 – pes-
te jumătate din populația Terrei. Dacă la 
începutul sec. al XX-lea doar zece oraşe 
aveau o populație ce depăşea 1 milion de 
persoane, către a. 2000 existau deja patru 
sute de astfel de oraşe. În multe țări eco-
nomic dezvoltate ponderea populației ur-
bane constituie peste 80% [10]. 

După cum se remarcă în raportul ONU, 
în multe oraşe sunt concentrate princi-
palele resurse umane ilustre, principale-
le centre ştiințifice, tehnologiile de vârf, 
completându-se cu cunoştințe noi. În 
opinia lui Tim Campbell, în esență, a fost 
creată o economie puternică, aproape in-
vizibilă de obținere a cunoştințelor [9]. 
În acest context, putem reaminti oraşele 
Bilbao, Curitiba, Seattle. Evident, nu toate 
oraşele devin novatoare, nu toate au fost 
recunoscute în acest sens de către comu-
nitatea internațională.
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Tabelul 1. Numărul populației din principalele oraşe ale Israelului.

Locul De-
numirea 
oraşului

Populația Universi-
tatea 

Locul De-
numirea 
oraşului

Populația Universi-
tatea

1. Ierusa-
lim

865.721 Univ. 
Ebraică 
din Ieru-
salim

7. Beer-
Sheva

203.604 Univ. Ben-
Gurion

2. Tel Aviv 432.892 Univ. din 
Tel Aviv, 
Inst. de 
cercet. H. 
Waismann

8. Bnei 
Brak

182.799 Centrul 
academic 
de drept 
şi busi-
ness

3. Haifa 278.903 Univ. din 
Haifa,
Tehnion

9. Ramat 
Gan

152.596 Univ. Bar-
Ilan

4. Rişon 
Le-Țion

243.973 Colegiul 
de mana-
gement

10. Rehovot 132.671 Institutul 
de ştiinţe 
Haim 
Weiz-
mann

5. Aşdod 220.174 Colegiul 
de Ingine-
rie Sami 
Shamoon

11. Aşkelon 130.660 Colegiul 
academic 
Sapir

6. Netania 207.946 Colegiul 
Academic 
din Ne-
tanya

12. Herzliya 91.926 Centrul 
Interdis-
ciplinar 
Herzliya

O țară mica ca Israelul, cu 8 milioane 
de populație, mizează pe dezvoltarea do-
meniilor înalt tehnologice din economia 

națională. Această strategie este cea mai 
bună garanție a prosperității țării.
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Tabelul 2. Ratingul țărilor în funcție de cheltuieli pentru C&D, % din PIB [3].

Nr. Țara Mărimea 2015
1. Israel 4,3
2. Coreea de Sud 4,2
3. Japonia 3,3
4. Suedia 3,3
5. Austria 3,1
6. Danemarca 3,0
7. Finlanda 2,9
8. Germania 2,9
9. SUA 2,8
10. Belgia 2,5

7. Extinderea conceptului de secu-
ritate şi aplicarea acestuia în mediul 
înconjurător. Carta ONU determină că 
păstrarea păcii şi securității este una 
dintre  sarcinile majore ale societății 
moderne [1]. Complexul de securitate 
pe plan mondial şi zonal rămâne actual 
şi în zilele noastre. Procesul menținerii 
securității (de orice gen) rămâne unul 
dinamic şi oportun. Paradigma pentru 
viitoarele generații este vulnerabilă. 
ONU, Acordul de la Kyoto şi alte intenții 
au rămas în mare parte zadarnice. Nu 
s-a găsit soluționare pentru probleme-
le riscului politic, economic, de mediu, 
militar etc. 

Riscul în adresa securității reprezintă 
un pericol direct sau indirect la dreptu-
rile constituționale, nivelul de trai, su-
veranitatea economică, integritatea şi 
dezvoltarea sustenabile. 

Sprijinindu-ne pe paradigma globală 
şi status quo, vizând cercetarea riscuri-
lor, pericolelor şi punctelor slabe, putem 
remarca că astăzi omenirea este foarte 
vulnerabilă. Putem admite că riscuri-
le sunt interne şi externe. Însă, adesea, 
doar la nivel de stat putem găsi resurse 
suficiente pentru a satisface necesitățile 
cetățenilor. Piramida necesităților lui A. 

Maslow plasează necesitățile umane de  
securitate pe treapta a doua după cele 
de bază. Fără asigurarea securității, toa-
te eforturile capătă un caracter efemer, 
violabil sub presiunea socială, economi-
că sau de altă proveniență. Globalizarea 
şi industrializarea au consecințe nocive 
asupra  mediului ambiant [6]. 

Pentru decelarea gradului de vul-
nerabilitate se poate aplica înmulțirea 
probabilității pericolelor cu prejudiciul 
potențial. Dacă utilizăm scara de trei 
puncte, obținem unele valori: 1,2,3,4,6,9. 
Primele rezultate pot fi atribuite unui risc 
redus, următoarele două – către mediu, 
trei şi patru - înalt. Această scară poate 
elucida riscurile în diverse domenii. 

Pericolul consolidat poate fi dedus 
printr-o formulă simplă:

K = Σi (Pi *Yi), unde :
i – numărul de rând al riscului ;
P – probabilitatea apariției primei 

amenințări;
Y – prejudiciul cauzat de amenințarea i.
Dacă neglijăm pericolele cauzate de 

intemperii şi cataclisme geologice, pro-
babilitatea cărora este infim de mică 
(inundații, incendii, căderea unui meteo-
rit etc.). În mod ipotetic, calamitățile de 
la acest gen pot fi dezastruoase, dar pro-
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Fig. 3. Componentele conducerii responsabile sustenabile.

babilitatea apariției lor în intervalul de 
timp este redusă.

În acest context, în Israel au introdus 
plată (10 ag.) pentru o pungă de plas-
tic. Rămân probleme cu Marea Moartă, 
care seacă an de an. Strategia companiei 
Better Place de a trece către anul 2020 la 
automobile electrificate a eşuat în Isra-
el [2]. Israelul ar putea să se asigure cu 
energie electrică din surse alternative în 
volum de  65%. Însă interesele compani-
ilor din domeniu  (Hevrat Hashmal) sunt 
dominante la moment.

8. Dezvoltarea conducerii cu un 
sentiment de responsabilitate față de 
generații. Forma de evaluare a condu-
cerii influențează confortul şi bunăsta-

rea cetățenilor. Un management perfor-
mant reflectă gestionarea domeniilor de 
luare a hotărârilor vis-à-vis de societate, 
mediu, economie, legislativ etc.

După cum reiese din fig. 3, remar-
căm că societatea, economia, politicul şi 
tehnologia formează obiectul manage-

mentului responsabil de mediu. Zonele 
de mediu se suprapun cu cele sociale şi 
economice interacționând. În mod evi-
dent, mediul interacționează cu oame-
nii, cu sistemele antropogene. 

Cheltuielile pentru ecologie au deve-
nit o componentă majoră pentru dez-
voltarea sustenabilă a economiilor. Cu 
regret, trebuie să remarcăm, că alocările 
pentru ecologie sunt realizate de la caz 
la caz, cu precădere după unele cata-
clisme ecologice sau accidente.  Astfel, 
companiile petroliere au alocat 35 mi-
liarde USD/an pentru mediu, iar către 
2030 – 56 miliarde USD; 0,70 USD din 
fiecare baril de petrol/gaz extras se alo-
că pentru securitatea muncii, ecologie 

şi ocrotirea sănătății. Cheltuielile cresc 
nu din cauza îngrijorărilor de ecologie, 
ci cauzate mai mult de extinderea ari-
ei de exploatare, a zonelor de mare risc 
(Antarctica), sancțiuni. În SUA, fiecare 
baril de petrol vărsat este amendat cu 
8000 USD.
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un sistem, prin specificul său, destinație, 
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funcționarea sa. 

Riscul şi tensiunile în spațiul ecologic 
au drept consecințe sporirea numărului 
de îmbolnăviri, mortalității, degradarea 
nivelului de trai.

Teoria diminuării riscului ecologic va 
fi perfecționată prin finanțarea şi moni-
torizarea proceselor de dezvoltare sus-
tenabilă. Orientarea accentului spre dez-
voltarea ştiinței şi inovațiilor nu trebuie 
să se fie în detrimentul societății şi me-
diului. Auditul managementului mediu-
lui se realizează utilizând diverse meto-
de şi tehnici, de la spațiale, de laborator 
până la simulare matematică.

Experiența Israelului denotă faptul că 
performanțe pot fi obținute doar prin 
finanțarea şi dezvoltarea ştiinței în vede-
rea promovării inovațiilor sustenabile.  
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SUMMARY
The  author analyses the shapes and types to achieve control over public administrati-

on.  It argues the need for control as a process of verification, required by a particular goal, 
on an organisation, institution. The one, who organizes the control, aims to realize it at 
the highest level.  Any control activity must end with reasoned conclusions.

Keywords: control, administrative control, forms, public administration.

REZUMAT
Autorul analizează în articol formele şi tipurile de realizare a controlului  asupra 

administrației publice. Se argumentează necesitatea controlului ca fiind un proces de ve-
rificare a unei situații determinate, impusă de un obiectiv anume, asupra unei organizații, 
instituții, pe care cel care organizează controlul îşi propune să-l realizeze la cel mai înalt 
nivel.  Orice  activitate de control trebuie să  finalizeze cu concluzii argumentate.

Cuvinte-cheie: control, forme, control administrativ, administrația publică.

În administrația publică reforma pre-
supune schimbări radicale în aspect 
instituțional şi funcțional, ale principiilor 
de guvernare, ale metodelor utilizate şi na-
turii raporturilor dintre administrație şi cei 
administrați. Statul tinde să-şi atingă prin 
intermediul reformelor din administrația 
publică scopurile, implicând diferite instituții. 
Reforma administrației publice este un pro-
ces dinamic şi, ca orice proces de reformă 
structurală şi funcțională, el nu poate fi 
niciodată încheiat şi desăvârşit [1, p. 10].

Administrația publică este o activitate şi 
reprezintă acțiunea unor oameni, în scopul 
organizării şi executării concrete a legii.

Controlul asupra administrației publice 
permite verificarea activității administrației 
dacă aceasta corespunde cu normele sta-
bilite de puterea politică. În administrația 
publică putem distinge un control par-
lamentar, control administrativ, control 
judecătoresc. Aceste trei puteri ale statu-
lui – legislativă, executivă şi judecătoreasă 
- execută controlul asupra administrației 
publice.

Formele controlului în administrația 
publică centrală şi locală pot fi clasificate 
după cum urmează. 

1. În funcție de natura autorității care 
exercită controlul:
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- controlul exercitat de autoritatea 
legislativă şi de structurile, organele care țin 
de aceasta;

- controlul exercitat de autoritățile 
judecătoreşti şi de organele cu activitate 
jurisdicțională;

- controlul exercitat de autoritățile 
administrației publice şi de structurile din 
sistemul acestora.

2. În funcție de poziția organului de con-
trol față de cel controlat:

- controlul administrativ  intern,  se 
exercită de către funcționarii publici cu 
funcții de conducere din interiorul organu-
lui, asupra celor din subordinea lor sau de 
anumite compartimente ale acestui organ;

- controlul administrativ extern care 
se exercită de către autoritățile din af-
ara administrației publice. Acest control 
poate fi exercitat fie de organe din sistemul 
autorității legislative, fie ale celei executive, 
fie ale autorității judecătoreşti.

3. În funcție de regimul juridic al controlu-
lui:

- controlul  jurisdicțional, exercitat de 
instanțele judecătoreşti şi de autorități ad-
ministrative jurisdicționale;

- controlul nejurisdicțional, exercitat de 
toate celelalte autorități de control.

4. În funcție de sfera de cuprindere a con-
trolului:

-  control specializat pe o anumită temă, 
domeniu de activitate;

-  control complex sau general, pe mai 
multe sectoare de activitate.

Controlul poate privi numai legalitatea 
actelor şi acțiunilor materiale ale celui con-
trolat ori şi oportunitatea acestora [2, p. 73].

Cercetătorul I. Creangă descrie formele  de 
control asupra administrației publice astfel:

- controlul politic asupra activității 
administrației publice locale;

-      controlul obştesc asupra administrației 
publice locale;

- controlul administrativ asupra 
administrației publice locale;

- controlul judecătoresc asupra 
administrației publice locale  [3, p. 122].

Activitatea de control poate privi toate 
aspectele acțiunii administrative, în oricare 
din formele sale de manifestare. În doctrina 
juridică, clasificarea formelor de control ex-
ercitat asupra administrației publice se face 
în funcție de mai multe criterii, cum ar fi: [4, 
p. 301]

1. Natura organului care exercită 
controlul:

- control parlamentar (exercitat sub 
două forme: tradițional, realizat de Parla-
ment în mod direct, şi modern, exercitat 
prin intermediul unor autorități publice: 
Avocatul Poporului şi Curtea de Conturi);

- control administrativ (exercitat de 
autoritățile administrației publice);

- control judecătoresc (exercitat de 
autoritățile judecătoreşti şi de organele cu 
activitate jurisdicțională);

- control social ( prin presă, de cetățeni în 
mod individual);

- control exercitat de alte autorități publice 
decât cele care realizează prerogativele celor 
trei puteri clasice  (Curtea Constituțională, 
Avocatul Poporului).

D. Brezoianu identifică două feluri de 
control:

-   controlul de stat, înfăptuit de organele 
de stat;

-  controlul nestatal, care se realizează 
prin organe neguvernamentale sau în mod 
individual .

2. Regimul juridic al controlului (pro-
cedurii aplicabile):

- control jurisdicțional (de natură 
contencioasă), exercitat de instanțele 
judecătoreşti (organe administrative cu 
atribuții jurisdicționale);

- control nejurisdicțional (de natură 
necontencioasă), exercitat de toate cele-
lalte autorități de control.

3. Poziția organului de control față de 
cel controlat:

-    control intern (exercitat de funcționarii 



Administrarea publică: teorie şi practică 145Tribuna tânărului cercetător

publici cu funcție de conducere, din interi-
orul organului);

- control extern (exercitat din afara 
autorității publice).

4. Sfera de cuprindere:
-  control specializat (tematic), efectuat pe 

o anumită problemă, activitate, domeniu;
- control complex sau general, care 

priveşte mai multe sectoare de activitate ori 
toate atribuțiile celui controlat.

5. Conținutul şi obiectul acțiunii de 
control: control efectuat pentru verificarea 
legalității, care are drept unic obiect apre-
cierea compatibilității sau conformității 
unui act sau unei operațiuni cu normă 
juridică, şi control de oportunitate care 
comportă, printre altele, o judecată asupra 
valorii tehnice, politice, morale,  comporta-
mentului supus examinării sau expertizării.

6. Obiectivele controlului:
- control de materialitate, care priveşte 

verificarea elementelor concrete, pentru 
care aprecierea se reduce doar la prezența 
sau absența factorilor măsurabili;

- control de regularitate, care duce la con-
fruntarea elementului supus verificării cu o 
regulă juridică (control ce se referă, în gener-
al, la actele administrative şi la operațiunile 
financiare);

- control de eficiență, care implică 
comparații față de standardele dintr-o bază 
de referință;

- control de oportunitate exercitat, de 
regulă, de către organe de control mixte, 
care urmăresc verificarea conformității ac-
telor cu legea, dar şi o circumscriere a aces-
tora intereselor generale.

7. Timpul exercitării controlului:
- control prealabil sau preventiv (control 

ce impune ca actul administrativ (decizia) să 
poată fi emis numai după efectuarea con-
trolului);

- control concomitent (o formă de con-
trol aproape teoretică, pentru că este difi-
cil de realizat, însemnând în fapt o code-
cizie);

- control posterior sau ulterior (forma 
generalizată de control în administrație).

8. Efectele pe care le determină:
- control care atrage atenționări şi 

sancționări ale organelor administrative şi 
funcționarilor acestora, însoțite de anularea 
actelor;

-   control care atrage numai atenționări 
şi sancționări (disciplinare, incluzând  
sancțiunile prin care se concretizează 
răspunderea politică, contravențională sau 
patrimonială).

9. Modul în care intervine:
-   control la cererea organului controlat;
-   control la sesizarea unui alt subiect de 

drept;
- control din oficiu.
10. Autorii controlului:
-   control exercitat de autoritățile publice;
-  control exercitat de organizațiile nongu-

vernamentale;
-   control exercitat de cetățeni. 
În doctrina juridică a Federației Ruse, 

controlul asupra activității administrației 
publice este denumit generic „control de 
stat” şi este clasificat în funcție de natura 
autorității care îl exercită:

-   control prezidențial;
-   control al organelor puterii legislative 

(reprezentative);
-   control al organelor puterii executive; 
- control a l  organelor puteri i 

judecătoreşti.
În teoria franceză se disting:
 -   controlul jurisdicțional;
 -   politic;
 -   administrativ.
Controlul se dezvoltă şi are o clasificare 

în funcție de:
-   momentul în care se exercită: con-

trol a priori, care precedă intrarea în vigoare 
a deciziilor, şi control a posteriori, care in-
tervine după ce deciziile au intrat în vigoare;

-   după extindere: control de regu-
laritate (legalitate) şi control de oportuni-
tate (presupune o judecată asupra valorii 
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tehnice, politice, morale etc., a comporta-
mentului supus examinării);

-  după autori: control intern şi control 
extern [5, p. 59].

În doctrina europeană se disting: con-
trolul intern asupra administrației, controlul 
jurisdicțional asupra administrației şi con-
trolul extern cu caracter nejurisdicțional 
asupra administrației [6, p. 306].

O clasificare în literatura de speciali-
tate  autohtonă a controlului în baza prin-
cipiului separării puterilor în stat prevede 
următoarele forme de control:

- din partea puterii legiuitoare (con-
trol legislativ sau parlamentar), fiind ex-
ercitat de Parlament sau  prin structu-
rile sale. Obiectul activității autorităților 
administrației publice îl constituie or-
ganizarea executării legii şi executarea 
la  concret a acesteia, iar legea este actul 
juridic al Parlamentului, controlează cum 
sunt aplicate de către autorități deciziile 
legislativului.

Controlul parlamentar poate fi realizat 
prin următoarele forme: prin dări de seamă, 
mesaje, rapoarte, programe, prin comisiile 
parlamentare, prin întrebări şi interpelări, 
prin exercitarea dreptului deputaților de a 
cere informațiile necesare, prin rezolvarea 
petițiilor cetățenilor. 

Controlul parlamentar este caracterizat 
printr-un şir de trăsături, care îl deosebesc 
de celelalte forme de control exercitate asu-
pra administrației publice:

- Parlamentul poate efectua controlul 
asupra tuturor autorităților publice centrale, 
teritoriale, locale, cu excepția autorităților 
jurisdicționale;

-   controlul parlamentar cuprinde întrea-
ga activitate executivă;

- acest control rezultă din principiile 
constituționale şi legale şi constituie o veri-
ficare de drept asupra întregii administrații 
şi a componentelor sale structurale;

- controlul parlamentar este un control 
deplin, deoarece include atât legalitatea cât 

şi oportunitatea acțiunilor şi a măsurilor de 
verificare;

-  acest control este, de regulă, posterior, 
deoarece este efectuat după adoptarea le-
gilor şi asupra unor activități ce au fost deja 
realizate;

-  controlul parlamentar este un control 
direct, general şi special şi nu reprezintă 
un control de plină jurisdicție (deoarece, 
în urma efectuării controlului, Parlamentul 
nu emite acte administrative prin care să 
dispună luarea măsurilor obligatorii).

Din partea instanțelor judecătoreşti (con-
trol judecătoresc sau contencios adminis-
trativ). Este un control ce se realizează prin 
judecarea cauzelor concrete sau a celor spe-
ciale, determinate de legislație, în controlul 
legalității actelor administrative. Acest tip 
de control mai poate fi denumit şi control 
judiciar, a cărui formă materializată este 
contenciosul administrativ.

Din partea organelor administrației pub-
lice, sub toate formele (control administra-
tiv), care este un control în cadrul aceluiaşi 
sistem organizatoric şi funcțional. Este con-
trolul cu cea mai largă sferă de cuprindere şi 
cu un pronunțat rol autoreglator în cadrul 
sistemului. Acesta poate fi un control intern 
sau extern:

- din partea organelor specializate ale 
statului; [7, p. 309]

- din partea opiniei publice (control 
obştesc).

Conform opiniei cercetătorilor V. Zubco, 
A. Pascari, Gh. Crețu, controlul exercitat asu-
pra administrației publice poate fi: 

-   control parlamentar;
-   control administrativ;
-   control judiciar;
- control exercitat de alte autorități 

publice decât cele care realizează preroga-
tivele celor trei puteri clasice în stat (Curtea 
Constituțională, Avocatul Parlamentar);

- control exercitat de societatea 
civilă asupra administrației publice 
(organizațiile nonguvernamentale, potrivit 
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art. 53 din Constituția Republicii Moldova).
Adică, există distincții clare între con-

trolul administrativ şi controlul exercitat 
asupra administrației publice, concepte ce 
nu trebuie confundate. Legislația prevede 
concret categoriile de organe abilitate cu 
drept de a controla: Parlamentul, Curtea 
Constituțională, instanțele judecătoreşti, 
Curtea de Conturi, Avocatul parlamentar, 
Guvernul, care exercită controlul prin in-
termediul ministerelor şi al altor organe 
specializate de control.

În opinia cercetătorului C. Manda, 
formele de control în administrația publică 
pot fi: prealabil, concomitent sau pos-
terior activităților supuse controlului. În 
funcție de metodele utilizate, controlul 
se poate exercita prevăzut sau inopinat, 
pe eşantion sau exhaustiv, la fața locului 
sau pe acte (dosare). Activitatea de con-
trol se poate desfăşura în mod unilateral 
sau în contradictoriu, în mod liber sau diri-
jat după normele procedurale, de către o 
singură persoană sau de către o echipă. 
Un control se finalizează prin întocmirea 
unor rapoarte sau note de control, în 
cadrul cărora sunt inserate constatările or-
ganului de control, stabilindu-se conformi-
tatea obiectului controlului administrativ 
cu baza de referință, concluzionându-se, 

totodată, asupra justeței sau incorectitudi-
nii organizării şi funcționării administrației 
respective. Rapoartele vor conține în mod 
obligatoriu măsurile administrative ce 
se impun a fi luate în vederea remedierii 
deficiențelor semnalate. 

Metodele şi procedurile administra-
tive utilizate trebuie adaptate în mod 
corespunzător formei controlului adminis-
trativ exercitat (intern/extern), dar şi natu-
rii juridice a controlului [8, p. 261].  

Activitatea de control  cuprinde  toate 
aspectele acţiunii administrative, în ori-
care din formele sale de manifestare. 
Astfel, controlul poate viza modul de uti-
lizare a mijloacelor materiale şi umane, a 
resurselor financiare sau felul în care or-
ganul controlat şi-a exercitat competenţa 
legală. Deoarece organele administraţiei 
publice formează un sistem ierarhic, poate 
apărea o gamă amplă şi variată de forme 
de control [9, p. 314].

Analizând sursele bibliografice ale 
problemei, am constatat că toate tipurile şi 
formele de control pot fi exercitate asupra 
administrației publice şi acestea nu tre-
buie să fie confundate, deoarece legislația 
prevede concret forma şi tipul de control,  
iar instituția ce exercită controlul, face 
corecțiile necesare. 
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SUMMARY
The study represents a complex analysis of public policies in the field of national cultural heri-

tage, carried out within the framework of Moldovan public administration reforms. It examines 
the programs for public administration reform in the field of cultural heritage protection. 

This research pointes out the Central Public Administration authorities responsible for imple-
menting reforms, based on cultural policies, to safeguard the cultural heritage.

The investigation allowes us to conclude that nowadays the most important requirement for 
the Republic of Moldova is to determine, within the public administration reform, the methods for 
improving the ways of national cultural heritage protection, and the methods for public policy 
implementation in this field. At the same time, we clarified that public authorities need to develop 
a sustainable intercultural dialogue with the EU countries on cultural policy and cooperation at 
international forums. These measures can broaden the cultural diversity, as well as preserve and 
prove the value of the national cultural and historical heritage.

Keywords: cultural public policies, national cultural heritage, administrative reform, central 
public authorities.

REZUMAT
Lucrarea reprezintă o analiză complexă a politicilor publice în domeniul patrimoniului cul-

tural național realizate în cadrul reformelor administraţiei publice din Republica Moldova. Sunt 
examinate programele de reformă a administraţiei publice în domeniul protejării patrimoniului 
cultural.

În procesul cercetării sunt indicate autorităţile administraţiei publice centrale responsabile de 
realizarea reformelor de salvgardare a patrimoniului cultural în baza politicilor culturale. 

Investigația ne-a permis să constatăm că, actualmente, o cerinţă de cea mai mare actualitate 
pentru Republica Moldova este de a determina în cadrul reformei administraţiei publice moda-
lităţile de îmbunătăţire a formelor de protejare a patrimoniului cultural naţional, precum şi de 
implementare a politicilor publice în acest domeniu. Concomitent, a fost elucidată necesitatea 
dezvoltării de către autorităţile publice a unui dialog intercultural permanent privind politica cul-
turală cu ţările Uniunii Europene şi cooperarea în cadrul forurilor internaționale pentru a dezvolta 
diversitatea culturală şi pentru a conserva şi a valorifica patrimoniul național cultural şi istoric. 

Cuvinte-cheie: politici publice culturale, patrimoniu cultural naţional, reformă administrati-
vă, autorități publice centrale. 
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Procesul de reformare a administraţiei 
publice din Republica Moldova a început 
odată cu reforma sistemului politic şi se re-
alizează treptat începând cu anul 1990.

În perioada ce a trecut, societatea mol-
dovenească a parcurs schimbări radicale 
care au făcut să dispară sistemul totalitar 
etatist şi să se constituie o societate demo-
cratică. Astfel, menţionăm că o contribuţie 
semnificativă în implementarea politicilor 
publice în domeniul patrimoniului cultural 
naţional le au autorităţile administraţiei 
publice, iar cercetarea şi dezvoltarea aces-
tora a avut mereu o deosebită importanţă 
ştiinţifică şi practică.

La 27 iunie 2014 Republica Moldova a 
semnat Acordul de Asociere cu Uniunea 
Europeană, act care a devenit principalul 
tratat internaţional în funcţie de care ad-
ministraţia publică îşi orientează direcţia 
de reformare şi dezvoltare strategică a ţă-
rii, inclusiv  în domeniul implementării şi 
promovării politicilor de patrimoniu cul-
tural. Modul de cooperare în domeniul de 
referinţă constă în dezvoltarea unui dialog 
intercultural permanent privind politica 
culturală şi cea audiovizuală, precum şi co-
operarea în cadrul forurilor internaționale 
- UNESCO şi Consiliul Europei - pentru 
a dezvolta diversitatea culturală şi pen-
tru a conserva şi a valorifica patrimoniul 
național cultural şi istoric [1].

Experienţa statelor-membre ale Uniu-
nii Europene, cu certitudine, urmează să 
schimbe maniera de determinare a princi-
piilor teoretico-ştiințifice şi practice ale po-
liticilor publice de către autorităţile admi-
nistraţiei publice din Republica Moldova. 

Pe parcurs, diferenţa apărută între teo-
ria politică clasică şi practica politică din 
statele moderne a determinat cercetăto-
rii să caute noi metode teoretice pe baza 
cărora să fie analizată practica politică în 
scopul reducerii acestei discrepanţe din-
tre teorie şi practică. Procesul continuu de 
dezvoltare a ştiinţelor sociale a contribuit 

semnificativ la dezvoltarea ştiinţelor poli-
tice, administrative, juridice, economice şi 
manageriale. De asemenea, a impulsionat 
abordările ştiinţifice privind politicile pu-
blice [9, p.10].

Unele administrații ale ţărilor din Euro-
pa de Est percep diferit de cele occiden-
tale conceptul de politică publică, fapt 
pentru care uneori apar neînțelegeri cu 
privire la rolul funcționarilor publici şi al 
decidenților politici în procesul de formu-
lare a politicilor publice. Pentru tinerele 
state democratice este esenţial să per-
ceapă diferențele de abordare a concep-
telor, deoarece funcționarea specifică a 
instituțiilor din administrația publică, care 
exercită puterea publică, determină obiec-
tivele şi abordările politicii publice formu-
late în sectorul public. 

Referindu-ne la Republica Moldova, 
constatăm că termenul politică publică a 
început să fie utilizat la sfârşitul anilor ’90 
ai secolului XX, însă până în prezent exis-
tă mai multe confuzii la nivel de percepţie 
a sferei de cuprindere a acestei noţiuni. O 
eventuală explicaţie ar putea fi aceea că 
termenul a fost preluat din limba engle-
ză, de la cuvântul „policy”, însă nu avem 
o traducere exactă a lui în limba română, 
doar aceea de „politică”. În mod tradiţional, 
politica înseamnă întâi de toate activitatea 
partidelor politice, a instituţiilor statului: a 
Parlamentului, Guvernului, Preşedinţiei şi 
a subdiviziunilor de lucru ale acestor enti-
tăţi. Termenul vizat mai cuprinde declaraţii 
politice, campanii electorale etc.; de aici şi 
tentaţia de contaminare la nivel terminolo-
gic. Ca urmare, Republica Moldova a decis 
să meargă pe formula utilizării termenului 
din literatura franceză, şi anume – a celui 
de politică publică.

Politica publică reprezintă un ansamblu 
de reguli şi proceduri stabilite la nivelul 
executiv al administraţiei publice pentru a 
asigura realizarea obiectivelor concepute 
la nivel politic. Actorii politicii publice sunt 



Administrarea publică: teorie şi practică 151Tribuna tânărului cercetător

funcţionarii publici, responsabili de elabo-
rarea politicilor publice şi politicienii, per-
soanele care iau decizii referitor la aproba-
rea politicilor. Astfel, elaborarea politicilor 
publice este o activitate tehnică şi profesi-
onală, realizată de funcţionarii publici, care 
are menirea de a sprijini nivelul politic în 
procesul de luare a deciziilor [10, p. 4]. 

Potrivit cercetătorului român Adrian Mi-
roiu, „o politică publică este o reţea de de-
cizii legate între ele privind alegerea obiec-
tivelor, a mijloacelor şi a resurselor alocate 
pentru atingerea lor (a obiectivelor) în situ-
aţii specifice” [11, p. 9].

Din punctul de vedere al cercetătorilor 
români M. Profiroiu şi E. Iorga, o politică 
publică reprezintă un ansamblu de măsuri 
luate de către o autoritate legală şi respon-
sabilă care vizează îmbunătăţirea condiţii-
lor de viaţă ale cetăţenilor sau conceperea 
unor măsuri de stimulare a creşterii econo-
mice. Ea prevede, în general, o concertare a 
diferiţilor actori şi o corelare a învăţăminte-
lor trase din experienţele lor instituţionale 
şi personale. Ea poate lua deseori forma re-
glementărilor sau stimulentelor care deter-
mină mediul social şi economic [12, p.17].

Într-un alt mod, am putea defini politica 
publică ca o acţiune sau un complex de ac-
ţiuni planificate de Guvern, care într-o formă 
sau alta transformă sau influenţează socie-
tatea şi economia acesteia. Deoarece, o po-
litică publică constituie rezultatul deciziilor 
luate de politicieni în diferite domenii: eco-
nomic, social, cultural, educaţional şi altele, 
aceasta mai poate fi definită şi ca o multi-
tudine de decizii coerente care au ca scop 
satisfacerea interesului general al societăţii.  
Totodată, politica publică o putem consi-
dera, de asemenea, şi decizia Guvernului 
de a nu interveni într-o anumită situaţie, 
dacă opţiunea a fost analizată minuţios şi, 
în final, apreciată ca fiind cea mai benefică 
pentru societate. 

Astfel, politicile publice prezumă a fi niş-
te acţiuni înfăptuite de autorităţile publice 

centrale de specialitate ca răspuns la proble-
mele ce apar în societate şi necesită a fi re-
zolvate. Autorităţile, printr-un program de 
acţiuni, vin să modifice mediul economic, 
social, cultural al actorilor sociali. Succesul 
politicii publice depinde atât de identifica-
rea corectă a problemei cât şi de stabilirea 
obiectivului şi a instrumentelor de atingere 
a acestuia.

Urmând procesele de elaborare a politi-
cii publice atât ca proces analitic cât şi ca 
un proces politic, instituţiile guvernamen-
tale ale statului vor aproba şi implementa 
diverse politici publice de importanţă na-
ţională sau sectorială, care vizează proble-
me complexe sau simple, cu impact asupra 
tuturor cetăţenilor sau doar asupra unui 
grup restrâns al acestora. În consecinţă, 
unele politici publice necesită eforturi mai 
mari (analize mai aprofundate) în procesul 
de elaborare, iar altele – mai mici. De ase-
menea, unele politici publice implică inter-
venţii majore sau resurse semnificative, în 
timp ce altele vin doar cu ajustări minore în 
situaţia existentă. Astfel, o politică publică 
necesită o definire univocă, fiind însoţită 
de elaborarea unei ierarhii stricte a docu-
mentelor de politici publice prin care să fie 
redată şi determinat gradul de analiză care 
trebuie s-o însoţească.

Diversitatea politici publice elaborate 
vine să cuprindă toate sferele sociale, una 
dintre cele mai importante fiind cea cultu-
rală.   

La rândul său, politica culturală este un 
element al politicii generale a statului. Ea 
face parte din arealul politicilor care sunt 
elaborate şi implementate de autorităţile 
competente ale statului pentru soluţiona-
rea problemelor de cultură, de patrimoniu 
cultural, arheologie şi altele care apar în 
acest domeniu. Cultura este parte compo-
nentă a multiplelor elemente ce compun 
politica statului, ea se poziţionează pe ace-
eaşi scară de interes precum educaţia, apă-
rarea sau sănătatea. Sarcina unui guvern 
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modern este să încurajeze explorarea poli-
tică sau privată a culturii, în toate formele şi 
variațiile ei, fără a o utiliza în scopuri poli-
tice. Promovată perseverent, cultura poate 
contribui semnificativ la bunăstarea econo-
mică şi socială a statului. 

În acelaşi timp, cultura păstrează identi-
tatea naţiunii. Este foarte important ca fie-
care popor să ştie cum să păstreze şi să pro-
moveze valorile sale de patrimoniu cultural 
şi, totodată, să le transmită generaţiilor ur-
mătoare. Bineînţeles că valorile istorico-
culturale şi arhitecturale necesită în perma-
nenţă un sprijin financiar considerabil. Însă, 
când analizăm programele de dezvoltare 
culturală a ţării (a se vedea mai jos), derulate 
pe parcursul anilor de după independenţă, 
constatăm că până în prezent în Republică 
Moldova acest domeniu, parţial, rămâne 
fără de acoperire financiară. 

Politicile culturale contribuie la disemina-
rea valorilor care promovează cunoaşterea 
de către cetățeni a istoriei şi culturii nea-
mului, precum şi la promovarea unității 
naționale şi a valorilor spirituale ale națiunii. 
Realizarea acestor deziderate sunt funda-
mentate de Constituția Republicii Moldova 
[2], care determină că conservarea şi ocro-
tirea monumentelor istorice şi culturale 
constituie o obligaţie a fiecărui cetăţean. 
Prin sprijinirea unor astfel de politici tre-
buie încurajați funcționarii publici, cadrele 
didactice ca să persevereze în promovarea 
valorilor patrimoniului cultural național.

În fapt, prin valorile sale spirituale, ra-
mura educaţiei şi a cercetării asigură pro-
tejarea şi punerea în valoare a patrimo-
niului cultural mobil şi imobil, păstrarea 
tradiţiilor şi obiceiurilor populare, a identi-
tăţii culturale din regiuni [13, 44]. În acelaşi 
timp este asigurată satisfacerea cerințelor 
şi a aspiraţiilor culturale, contribuind la 
educarea culturală a membrilor comuni-
tăţii. De asemenea, instituțiile din dome-
niul educației, culturii şi cercetării garan-
tează accesul liber la informație, atrage 

populația în activități culturale şi valorifică 
creațiile culturale.

Totodată, patrimoniul cultural, ca ele-
ment al culturii, este privit ca un fapt so-
ciocultural, deoarece membrii societății 
creează cultura, iar cultura îi formează pe 
membrii acestei societăți. Considerăm că 
fundamentările teoretice evidențiate stau 
la baza constituirii politicilor publice în do-
meniul cultural.

Referindu-ne la politicile culturale pro-
movate în Republica Moldova, constatăm 
că până la declararea independenței Repu-
blicii Moldova din 27 august 1991, politica 
culturală era reprezentată drept un instru-
ment de propagandă a doctrinei oficiale 
chemate să fortifice ideologia sistemului. 
Politica culturală a statului totalitar încer-
ca să dirijeze însuşi procesul de creaţie, în-
locuind doctrinar diversitatea formulelor 
estetice cu criteriile de pretinse valori ale 
faimosului „realism socialist”. Această stare 
provoca inerţii şi pasivism  faţă de perspec-
tivele şi strategiile unei politici culturale 
corecte. După prăbuşirea sistemului totali-
tar comunist, a demarat un şir de reforme, 
prin care autorităţile publice au trebuit 
să găsească soluţii eficiente de operare a 
schimbării în domeniul culturii, astfel încât 
aceasta să se poată alinia la standardele eu-
ropene şi la cele mondiale.

Cu toate dificultăţile întâmpinate, într-o 
perioadă a unor transformări sociale impor-
tante, obiectivul principal al politicii de stat 
în sfera culturii l-a constituit conservarea şi 
ocrotirea moştenirii culturale, de rând cu 
menţinerea sistemului de instituţii care asi-
gură cadrul de dezvoltare a vieţii spirituale. 
În condiţiile în care alocaţiile din buget erau 
insuficiente, iar posibilităţile instituţiilor de 
cultură şi artă de a-şi majora propriile veni-
turi erau limitate de programele lor sociale, 
se impunea o abordare specifică a proble-
melor culturii. Protejarea valorilor culturale 
a determinat autorităţile să-şi canalizeze 
procesul managerial pe alte principii, mai 
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exacte şi mai realiste. Acest proces presu-
punea adoptarea unor măsuri prin care să 
fie luate în calcul importanţa proiectelor şi 
resurselor materiale disponibile, a termene-
lor de realizare şi a responsabilităţilor. 

După proclamarea independenţei, 
autoritățile publice centrale (în continuare – 
APC) din Republica Moldova au dezvoltat 
un cadru legal naţional de protejare a pa-
trimoniului cultural, au elaborat acte nor-
mative şi au creat premise de dezvoltare a 
sectorului de patrimoniu cultural.

Drept reformă în sistemul cultural, la 21 
septembrie 1992 apare Decretul Preşedin-
telui Republicii Moldova nr. 203 „Despre 
măsurile de neamânat privind dezvoltarea 
culturii”, care prevedea măsuri administra-
tive în scopul susţinerii culturii naţionale, 
instituţiilor şi lucrătorilor din domeniul 
culturii şi artei în perioada reformelor eco-
nomice. În baza acestui Decret Guvernul a 
întocmit un plan de acţiuni pentru sprijini-
rea culturii. Planul a fost adoptat prin Ho-
tărârea Guvernului nr. 343 din 03.06.1993 
„Cu privire la aprobarea Programului de 
Stat pentru dezvoltarea culturii pe anii 
1993 – 2000 şi asigurarea protecţiei soci-
ale a oamenilor de cultură” (în continuare 
– Programul 1993) [6]. Principala sarcină a 
autorităţilor administraţiei publice locale a 
constituit dezvoltarea domeniului social-
cultural ca direcţie prioritară a politicii sta-
tului şi în timp de doi ani urmau să fie ela-
borate programele zonale de dezvoltare a 
culturii, să fie asigurată utilizarea localurilor 
instituțiilor de cultură şi artă doar conform 
destinaţiei acestora.

Pentru menţinerea şi dezvoltarea po-
tenţialului cultural al ţării au fost stabilite 
unele priorităţi de activitate în sfera cul-
turii: readucerea în patrimoniul naţional a 
valorilor de cultură şi cult înstrăinate, com-
pletarea Registrului de stat cu obiecte cul-
turale de importanţă naţională, susţinerea 
financiară a instituţiilor de cultură şi artă, a 
uniunilor de creaţie, asigurarea protecţiei 

sociale a maeştrilor artei şi literaturii, pro-
movarea unor măsuri extraordinare în toa-
te domeniile culturii.

Urmând în cadrul Programului 1993 
obiectivul de conservare şi ocrotire a moş-
tenirii culturale, în anul 1997 a fost stabilit 
că pe teritoriul Republicii Moldova erau lua-
te în evidenţă 10 733 de monumente de is-
torie şi cultură. Însă, începând cu anul 1994, 
alocaţiile pentru conservarea, restaurarea şi 
accesul public la monumentele de istorie şi 
cultură anual au început să se micşoreze, 
astfel încât către anul 1996 din suma de 1,4 
mil. lei, prevăzută de la bugetul republican, 
în realitate nu a fost cheltuit niciun ban. 
Acest fapt a condus la sistarea lucrărilor 
de restaurare, propagarea distrugerii, iar în 
unele cazuri – şi la dispariţia unor valoroase 
monumente de istorie şi cultură. Către anul 
1997, fondul muzeistic al Republicii Moldo-
va includea peste 647 371 de monumente 
mobile de istorie şi cultură, luate la eviden-
ţă în 63 de muzee. 

De asemenea, în cadrul realizării acelu-
iaşi Program, în anul 1997 a fost adoptată 
Legea Culturii, nr. 413-XIV din 27.05.1999 
[3]. Adoptarea acestei legi a avut ca scop 
asigurarea şi protejarea dreptului consti-
tuţional al cetăţenilor Republicii Moldova 
la activitatea culturală; stabilirea principii-
lor de bază ale politicii culturale a statului 
şi ale normelor juridice, în baza cărora este 
asigurată dezvoltarea liberă a culturii. Prin 
această lege statul îşi asumă responsabili-
tatea de elaborare a politici culturale, sta-
bilind prioritățile în activitatea culturală, de 
elaborare şi finanţare a programelor de stat 
privind protecţia şi dezvoltarea culturii, sta-
bileşte direcţiile, formele şi modalităţile de 
aplicare a lor, protejează drepturile oame-
nilor de creaţie la proprietate intelectuală, 
apără interesele lor patrimoniale şi nepa-
trimoniale legate de activitatea de creaţie, 
asigură accesul liber al cetăţenilor la activi-
tatea culturală, la valori şi bunuri culturale.

Efectuând o analiză a modului de reali-
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zare a reformei culturale în cadrul Progra-
mului 1993, constatăm că acesta a fost un 
document elaborat bine ca şi concept, dar, 
cu regret, fără o acoperire financiară. Fac-
torii de decizie în domeniul culturii la acel 
moment erau artişti şi savanţi cu renume, 
dar fără experienţă politică şi administrati-
vă. Prin urmare, Programul a rămas, practic, 
nerealizat. Astfel, doar voința factorilor de 
decizie la acel moment, fără o acoperire 
financiară pe potrivă, nu a fost suficientă 
pentru implementarea Programului men-
ţionat.

La 18 iulie 1997, Guvernul Republicii 
Moldova a aprobat Hotărârea nr. 672 Cu 
privire la Programul de stat „Dezvoltarea şi 
ocrotirea culturii şi artei în Republica Mol-
dova pentru anii 1997-1998” (în continua-
re – Programul 1997) [7]. Această hotărâre 
a rămas în vigoare până în anul 2000, fiind 
suplimentată cu un proiect strategic în do-
meniul economic până în anul 2005, în care 
au fost înglobate şi stratagemele culturii.

Potrivit Programului 1997, politicile cul-
turale determinau ca priorităţile în activita-
tea statului să se concentreze pe susţinerea 
şi dezvoltarea artei profesioniste, prezerva-
rea moştenirii culturale, stimularea creaţiei 
populare şi dezvoltarea activităţii culturale 
de agrement, susţinerea tineretului de cre-
aţie şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
a instituţiilor de cultură, conectarea culturii 
Republicii Moldova la circuitul cultural in-
ternaţional.

După anul 1998 politica culturală în Re-
publica Moldova a început să fie influenţată 
tot mai mult şi de anumiţi factori externi. La 
Conferinţa din Stockholm din 1998, UNES-
CO a propus plasarea politicii culturale în 
centrul dezvoltării strategice a ţărilor-mem-
bre. Republicii Moldova i s-a recomandat 
ca politicile culturale să includă strategii de 
atragere a surselor noi de bani publici pen-
tru  protejarea şi modernizarea instituțiilor 
şi reţelelor de cultură, să fie aplicate sti-
mulente pentru încurajarea sponsorilor şi 

donatorilor individuali, să fie luate măsuri 
fiscale pentru necesităţile specifice ale ar-
tiştilor şi instituţiilor de cultură într-o eco-
nomie de piaţă, să fie asigurată instruirea 
profesioniştilor din cultură în elaborarea de 
proiecte şi dezvoltarea abilităţilor de admi-
nistrare.

După anul 2001 a continuat procesul de 
formare a cadrului legislativ de activitate a 
instituţiilor culturale. Având ca scop păstra-
rea tradiţiilor autohtone ale culturii teatrale 
şi artei spectacolului, la 31.10.2002 a fost 
aprobată Legea cu privire la teatre, circuri 
şi organizaţii concertistice, nr. 1421-XV [4], 
care a stabilit principiile de dezvoltare a ar-
tei spectacolului în Republica Moldova, asi-
gurarea drepturilor cetăţenilor la libertatea 
de creaţie artistică, la participarea în proce-
sul artistic al teatrelor, circurilor şi organiza-
ţiilor concertistice, asigurarea accesului la 
arta lor; crearea de condiţii pentru desco-
perirea tinerelor talente, pentru completa-
rea şi renovarea permanentă a personalului 
de creaţie al teatrelor, circurilor şi organi-
zaţiilor concertistice; crearea cadrului legal 
pentru activitatea economico-financiară a 
instituţiilor publice de cultură şi artă, a unui 
sistem de protecţie socială a lucrătorilor 
din domeniu; susţinerea relaţiilor culturale 
interetnice, regionale şi internaţionale; asi-
gurarea de garanţii legale pentru păstrarea 
sistemului instituţiilor de cultură şi artă de 
stat municipale, departamentale, locale.

Ulterior, cadrul juridic a fost suplinit cu 
Legea privind meşteşugurile artistice po-
pulare, nr. 135-XV din 20.03.2003 [5], care a 
stabilit modul de activitate a meşterilor po-
pulari, a organizaţiilor lor şi a întreprinderi-
lor din domeniul meşteşugurilor artistice, 
modul de atribuire a produselor meşteşu-
găreşti la categoria obiectelor de artizanat, 
competenţele autorităţilor administraţiei 
publice. 

Generalizând, perioada anilor 2001 – 
2009 este caracterizată printr-o încerca-
re de restaurare a regimului comunist, în 
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care constatăm că nu a fost elaborat niciun 
document strategic în domeniul politicii 
culturale, scopul principal al autorităţilor 
fiind reanimarea reţelei instituţiilor de cul-
tură. După un declin timp de un deceniu, 
această decizie părea să fie una justificată. 
Programul Naţional „Satul Moldovenesc” 
(2005-2015) prevedea reabilitarea caselor 
de cultură, a bibliotecilor şi muzeelor la ni-
vel local, precum şi măsuri de protecţie a 
patrimoniului cultural la nivel naţional. Un 
număr important de instituții de cultură 
erau finanţate direct din bugetul central. 
Acest lucru era caracteristic mai cu seamă 
pentru localităţile în care administraţia 
publică locală constituia o majoritate con-
fortabilă a membrilor partidului de guver-
nământ aflat la putere. Însă, acest suport 
financiar nu era unul dezinteresat. Puterea 
politică încerca să revină la practica de ma-
nipulare ideologică, inclusiv pe segmentul 
dezvoltării culturale.

După anul 2009 începe o nouă etapă în 
dezvoltarea culturală a Republicii Moldova. 
Vectorul european a devenit scopul dez-
voltării statului, iar acesta devine un atu 
pentru noua cale de dezvoltare a țării în 
domeniul respectiv. 

Odată cu revenirea la guvernare în Re-
publica Moldova a forţelor democratice, 
Ministerul Culturii şi Turismului a elaborat 
Planul de dezvoltare instituţională pentru 
anii 2009 – 2011, care prevedea continu-
area procesului de creare a cadrului legis-
lativ cultural, elaborarea şi aprobarea unui 
şir de documente, precum: Legea privind 
constituirea Rezervaţiei istorico-culturale 
şi natural-peisagistice „Orheiul Vechi”, Le-
gea privind zonele de protecţie a monu-
mentelor, Regulamentul despre exportul şi 
importul valorilor culturale ş. a. 

Este de remarcat că guvernele care au 
funcţionat în cadrul Alianţelor pentru In-
tegrarea Europeană prin politicile lor cul-
turale au reuşit să definitiveze cadrul legal 
în sfera culturii din Republica Moldova. 

În perioada 2009 – 2014 au fost adopta-
te mai multe acte legislative şi normative 
importante care au completat cadrul legal 
cultural existent. În context, la iniţiativa 
autorității publice centrale de specialitate 
au fost adoptate: Legea privind proteja-
rea patrimoniului arheologic, nr. 218 din  
17.09.2010, Legea monumentelor de for 
public, nr. 192 din 30.09.2011, Legea pri-
vind protejarea patrimoniului cultural naţi-
onal mobil, nr. 280 din  27.12.2011, Legea 
privind protejarea patrimoniului cultural 
imaterial, nr. 58 din 29.03.2012, Legea cu 
privire la oamenii de creaţie şi la uniuni-
le de creaţie, nr. 21 din 01.03.2013, Legea 
cinematografiei, nr. 116 din 03.07.2014, şi 
câteva Hotărâri de Guvern.

În anul 2012, pentru prima dată de la ob-
ţinerea independenţei, Ministerul Culturii 
(cu susținerea UNDP) a inițiat procesul de 
elaborare a Strategiei Naționale de Dez-
voltare a Culturii Republicii Moldova „Cul-
tura 2020”. Documentul a fost finalizat şi 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 271 
din 9 aprilie 2014, totodată, fiind elaborat 
şi adoptat Planul de acţiuni privind imple-
mentarea acesteia. În cadrul acestei Strate-
gii este amplu expusă viziunea cu referire la 
protejarea patrimoniului cultural naţional.

Prin Strategie, patrimoniul cultural devi-
ne o prioritate naţională. Diversitatea pa-
trimoniului (peisaje, patrimoniu material/
imaterial, monumente istorice ş. a.) per-
mite dezvoltarea turismului intern/inter-
naţional şi poate configura o altă imagine 
a ţării. În Strategie sunt prevăzute acţiuni 
concrete pentru salvgardarea patrimoniu-
lui naţional [8].

Scopul principal al Strategiei este elabo-
rarea direcţiilor de evoluție şi conducere a 
procesului cultural durabil din Republica 
Moldova, destinat să contribuie la: dezvol-
tarea socioeconomică continuă a țării prin 
asigurarea unui cadru de politici coerent şi 
eficient pentru dezvoltarea mediului cultu-
ral viabil; formarea unui sistem funcţional 
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de conservare şi punere în valoare a patri-
moniului cultural; promovarea creativităţii 
şi dezvoltarea industriilor culturale; eficien-
tizarea managementului cultural, în scopul 
creşterii calităţii vieţii cetăţenilor, a coeziu-
nii sociale. 

Pentru realizarea scopului propus autori-
tăţile au determinat patru obiective gene-
rale: l) salvgardarea patrimoniului cultural 
naţional în toată diversitatea lui; 2) asigura-
rea circulaţiei reale şi virtuale a produsului 
cultural; 3) creşterea ponderii economice a 
sectorului cultural şi a industriilor creative 
şi 4) sporirea contribuţiei sectorului cultural 
în dezvoltarea coeziunii sociale.

De asemenea, odată cu semnarea în anul 
2014 a  Acordului de Asociere cu Uniunea 
Europeană, Republica Moldova, pe lângă 
dezvoltarea politicilor de diversitate cultu-
rală, de valorificare a patrimoniului național 
cultural şi istoric, pentru o mai bună 
guvernanță îşi asumă dezvoltarea tehno-
logiilor informaționale şi comunicațiilor, iar 
odată cu acestea şi digitalizarea patrimo-
niului cultural. 

În domeniul culturii, cooperarea la nivel 
bilateral, regional şi european se bazează 
pe principiul importanței patrimoniului 
cultural care să prevadă politici necesare 
pentru protecția patrimoniului național 
de valoare artistică, istorică sau arheologi-
că şi a interacțiunii pozitive între turism şi 
protecția mediului.

Urmare a realizării politicilor publice 
în domeniul patrimoniului cultural, avem 
adoptată legislaţia naţională de patrimo-
niu: Legea privind protejarea patrimoniului 
arheologic, Legea privind protejarea patri-
moniului imaterial, Legea privind proteja-
rea patrimoniului mobil, monumentelor 
de for public, Legea privind mormintele şi 
operele comemorative de război (cea mai 
recentă lege în acest domeniu, aprobată în 
iulie 2017). În acest sens, au fost modifica-
te Codul penal şi Codul contravenţional ale 
Republicii Moldova. În continuare urmează 

a fi adoptată o nouă Lege a muzeelor (exis-
tă în acest sens un proiect de lege nouă) şi 
Legea monumentelor istorice. Este elaborat 
un proiect, dar încă nu a fost avizat de auto-
rităţile competente. Cu acest set de legi se 
încheie ciclul de elaborare a unui aşa-numit 
„Cod de legi” al patrimoniului cultural. 

O altă etapă a politicilor de patrimoniu 
cultural ţine de adoptarea actelor normati-
ve. Ministerul Culturii a elaborat acte nor-
mative ce vizează patrimoniul arheologic, 
patrimoniul imaterial şi patrimoniul mobil. 
Actualmente, sunt în proces de elaborare 
actele normative privind monumentele de 
for public (se află în etapa de promovare). 
La moment, problema privind evidența şi 
sistematizarea monumentelor istorice şi de 
for public se apreciază a fi cea mai compli-
cată.

În altă odine de idei, constatăm că până 
în anul 2017 prin politicile culturale ela-
borate s-a reuşit, pe lângă reformarea 
cadrului legal în cultură, soluţionarea şi a 
unui şir de alte probleme stringente care 
trebuiau rezolvate de mai mult timp. În 
acest context menţionăm demararea în 
anul 2009 a activităţii Agenţiei Naţionale 
de Inspectare a Monumentelor Istorice. 
În anul 2010 a fost creat Centrul Naţional 
de Conservare şi Promovare a Patrimoniu-
lui Cultural Imaterial, care are în atribuţii 
preocupările ce ţin de salvgardarea pa-
trimoniului imaterial. În anul 2013 a fost 
formată Agenţia Naţională Arheologică, 
cu atribuţii de salvgardare a siturilor arhe-
ologice. În acelaşi timp, rămâne în proiect 
ministerial şi guvernamental problema ce 
vizează crearea unei instituţii specializa-
te în domeniul documentării, proiectării 
şi restaurării monumentelor istorice şi de 
for public, precum şi formarea resurselor 
umane în domeniul managementului şi 
conservării/restaurării patrimoniului cul-
tural mobil, imobil şi imaterial.

Considerăm că experienţa acumulată în 
anii 2010-2017, cu siguranţă, poate consti-
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tui şi un fundament pentru elaborarea la 
o etapă ulterioară a Codului patrimoniului 
cultural al Republicii Moldova, după exem-
plul altor ţări europene, fapt ce va repre-
zenta un punct culminant în procesul de 
aducere a patrimoniului cultural naţional la 
nivelul cerinţelor Consiliului Europei şi ale 
UNESCO.

Totodată, am putea menționa că până în 
prezent, pe anumite segmente, autoritățile 
administrației publice centrale de speciali-
tate nu se implică suficient pentru a între-
prinde măsurile necesare de protejare şi re-
vitalizare a patrimoniului cultural național. 
În unele situații se creează impresia că 
autoritățile publice nu conştientizează ro-
lul decisiv al culturii în calitate de factor di-
namic al schimbărilor şi coeziunii sociale, al 
relansării economice şi dezvoltării durabi-
le. Factorii de decizie nu sunt ferm convinşi 
de necesitatea investiţiilor în restaurarea 
monumentelor de cultură, de valorificare 
a patrimoniului cultural național. Astfel, nu 
realizează în deplină măsură rolul decisiv al 
mediului cultural pentru dezvoltarea ţării.

În altă ordine de argumentare 
menționăm că subiectul principal în sis-
temul administrativ moldovenesc respon-
sabil de elaborarea politicilor publice în 
domeniul salvgardării patrimoniului naţio-
nal cultural este Ministerul Educaţiei, Cul-
turii şi Cercetării (în continuare – MECC). 
Una dintre atribuţiile autorităţii publice 
vizate este de a susţine politica statului în 
domeniul culturii, în speţă atunci când ne 
referim la protejarea şi conservarea patri-
moniului cultural naţional. Guvernul ela-
borează şi finanţează programele de stat 
privind protecţia politicilor de patrimoniu 
cultural în conformitate cu politica cultura-
lă a statului, stabileşte direcţiile, formele şi 
modalităţile de aplicare a lor.

 Implementarea politicilor publice în 
domeniul patrimoniului cultural constitu-
ie responsabilitatea a trei instituţii de stat 
specializate în cercetarea şi protejarea pa-

trimoniului cultural din Republica Moldo-
va. Aceste instituții sunt Agenţia arheolo-
gică, Centrul naţional pentru conservarea 
patrimoniului imaterial şi Agenţia pentru 
inspectare şi restaurare a monumente-
lor. Totodată, unii specialişti din domeniu 
consemnează că este oportun să avem în 
republică un Institut Naţional al Patrimo-
niului care să fie subordonat MECC, iar 
principala preocupare a acestuia să fie do-
cumentarea patrimoniului cultural în inte-
res naţional. Documentarea patrimoniului 
va permite fără echivoc protejarea lui, fapt 
care ne va permite pe viitor cunoaşterea şi 
cercetarea multidimensională a acestuia. 
În cadrul reformei administrației publice 
care actualmente derulează în cadrul Mi-
nisterului de resort există un proiect prin 
care se intenţionează să fie creat un astfel 
de institut, iar pentru funcționarea aces-
tuia este necesar să fie selectate persoane 
competente şi care să dorească să producă 
aceste schimbări benefice. Cu regret, atra-
gerea specialiştilor care să activeze în do-
meniu rămâne a fi o problemă serioasă de 
personal din cauza remunerării modeste şi 
a condițiilor nu tocmai pe potrivă, în raport 
cu cele ale omologilor acestora din țările 
vecine sau ale Europei occidentale.

În altă ordine de idei, Institutul Național 
al Patrimoniului ar urma să gestioneze o 
Direcţie de documentare a patrimoniului 
cultural (pentru a fi documentate siturile 
arheologice, monumentele istorice, patri-
moniul imaterial), o Direcţie de evidenţă 
(unde să existe o bază amplă de date, un 
registru şi un cadastru naţional), o Direc-
ţie de cercetare, care să fundamenteze 
importanţa ştiinţifică a patrimoniului şi 
să demonstreze ştiinţific importanţa unui 
anumit sit arheologic sau a unui monu-
ment istoric cu valoare de patrimoniu cul-
tural. 

Potrivit noilor restructurări instituționale 
din domeniu, din trei agenții care astăzi 
se ocupă de protejarea patrimoniului va 
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rămâne doar o singură Agenție a Patri-
moniului. Noua agenţie va avea atribu-
ţii de inspectare, control şi constatare a 
infracțiunilor ce ţin de nerespectarea ac-
telor legislative şi normative cu privire la 
protejarea patrimoniului cultural naţional. 

Este oportun ca MECC să elaboreze 
politicile culturale, iar anumite instituții 
(Agenția Patrimoniului, Institutul Național 
al Patrimoniului) să le implementeze. Pen-
tru aceasta este necesar să avem o Agenție 
puternică de inspectare şi un Institut 
competent, care vor simplifica lucrurile 
în această direcție. Astfel, noua formulă a 
Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării 
urmăreşte debarasarea de funcțiile execu-
torii şi orientarea spre elaborarea politici-
lor publice, precum şi spre controlul imple-
mentării acestora în vederea salvgardării 
patrimoniului cultural național.

Aspectele reliefate în prezentul studiu 
ne permit să constatăm următoarele:

- politica culturală este un element al 
politicii generale a statului;

- după trecerea la o administrație pu-
blică democratică, autoritățile publice 
centrale din Republica Moldova au creat 
un cadru legal naţional de protejare a pa-
trimoniului cultural, au fost elaborate acte 
normative şi create premise de dezvoltare 
a sectorului de patrimoniu cultural;

- inițial, deşi programele de reformă a 
administrației publice aveau un concept 
bine fundamentat, mai multe politici în 
domeniul culturii şi al patrimoniului cultu-
ral nu s-au soldat cu succes din cauza lip-
sei de acoperire financiară;

- în prezent, datorită politicilor cultu-
rale elaborate şi, în mare măsură imple-
mentate, Republica Moldova dispune de 
o legislaţie sectorială de patrimoniu cul-
tural complexă, cu acte clare pentru fie-
care domeniu. Baza legislativă constituie 
o platformă temeinică pentru construirea 
şi promovarea în continuare a unor politici 
durabile de patrimoniu;

- semnarea în anul 2014 de către Re-
publica Moldova a Acordului de Asoci-
ere cu Uniunea Europeană a determi-
nat autoritățile administrației publice să 
schimbe direcţia de reformare şi dezvolta-
re strategică a țării, inclusiv  în domeniul 
cultural, prin elaborarea şi promovarea 
unor politici culturale bazate pe dezvolta-
rea unui dialog intercultural permanent cu 
partenerii țărilor comunitare, în vederea 
dezvoltării diversității culturale, conser-
vării şi valorificării patrimoniului național 
cultural şi istoric;

- Strategia de Dezvoltare a Culturii „Cul-
tura 2020” prezintă o viziune coerentă asu-
pra dezvoltării sectorului cultural al ţării, 
prin care sunt prevăzute acţiuni concrete 
pentru salvgardarea patrimoniului naţio-
nal;

- prin implementarea Strategiei, secto-
rul cultural va deveni un domeniu viabil 
şi de impact în economia şi viaţa socială 
a întregii ţări, fiind edificat spaţiul cultural 
unic;

- investigațiile întreprinse denotă că 
principala şi cea mai gravă problemă la 
ziua de azi este că patrimoniul nostru 
cultural nu este paşaportizat, fapt care 
denotă crearea unui Registru Național al 
Patrimoniului pentru fiecare categorie de 
patrimoniu. Mărturiile trecutului trebuie 
protejate, localizate, catalogate/docu-
mentate şi protejate; 

- elaborarea Codului patrimoniului cul-
tural al Republicii Moldova şi crearea Insti-
tutului Național al Patrimoniului, care vor 
avea sarcini concrete de protejare şi docu-
mentare a patrimoniului cultural naţional;

- în cadrul reformei administraţiei publi-
ce este necesar a fi determinate modalită-
ţile de îmbunătăţire a formelor de prote-
jare a patrimoniului naţional cultural şi de 
implementare a politicilor publice în acest 
domeniu, fapt ce reprezintă o cerinţă de 
cea mai mare actualitate pentru Republica 
Moldova.
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