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STRUCTURA INTERESULUI PUBLIC ÎN CONDIȚIILE 
SOCIETĂȚII ÎN SCHIMBARE 

STRUCTURE OF PUBLIC INTEREST IN THE CHANGING 
SOCIETY

 CZU: 316.42:321.7(478)
    

Victor SACA,
doctor habilitat, profesor universitar,

Universitatea de Stat din Moldova

SUMMARY
In the article proposed for publication, the structure of the public interest is examined in corre-

lation with the issue of changing societies towards democracy. The author highlights the following 
main components of the structure: the actor (the agent) as a bearer of public interest; the actor’s 
social status, focusing on certain needs and public benefits; actor’s awareness of the social status; 
goals, objectives and public behaviors. These components are in an organic connection and deter-
mine the character of social transformations in the society in transition to democracy. At the same 
time, the article elucidates the specificity of the connection between the public interest and the soci-
al transformations under the conditions of the Republic of Moldova.

Keywords: public interests, structure of public interests, public actors (public agents), social sta-
tus, public goals, changing society, public  interest changing society relationship.

 REZUMAT
În articolul propus spre publicare este examinată structura interesului public în corelație cu pro-

blematica societății în schimbare spre democrație. Autorul pune în valoare următoarele componen-
te principale ale structurii: actorul (agentul) ca purtător de interes public; poziția socială a actorului, 
axată pe anumite necesități şi avantaje publice; gradul de conştientizare de către actor a poziției so-
ciale; scopurile, obiectivele şi comportamentele publice. Aceste componente se află într-o legătură 
organică şi determină caracterul transformărilor sociale în societatea în tranziție spre democrație. 
Totodată, în articol este elucidat specificul legăturii dintre interesul public şi transformările sociale în 
condițiile Republicii Moldova.

Cuvinte-cheie: interese publice, structura intereselor publice, actori (agenți) publici, poziție soci-
ală, scopuri publice, societatea în schimbare, relația interes public-societate în schimbare. 

Teoria şi practica administrației publice, va-
lorificate prin prisma unor abordări speciale, 
confirmă evident actualitatea şi semnificația 
distinctă a intereselor publice în calitate de 
mobil al evoluțiilor socioadministrative. Ata-
re fapt îl deducem din capacitățile comple-
xe, contradictorii de extindere, pătrundere şi 
influență crescândă ale acestui interes asupra 

ariei valorice a multiplelor fenomene şi proce-
se sociale – sistemice şi/sau nesistemice, ma-
ture şi/sau imature, complete şi/sau parțiale, 
formale şi/sau neformale, aşteptate şi/sau 
neaşteptate etc.

Astfel de capacități ale interesului public 
îl face pe acesta să se înscrie în mod diferit în 
cunoscuta expresie hegeliană despre societa-
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tea în care nimic nu se realizează în afara intere-
sului. [1, p. 321] Interesul, în opinia lui Hegel, 
devine „momentul unicității subiective şi al 
activității ei” [1, p. 321] în orice împrejurare. 

 În unele societăți în schimbare, a căror 
ordine politică a fost analizată detaliat  de 
cercetătorul Samuel Huntington, gradul de 
implicare a interesului public în viața socia-
lă [2, p. 30-36], de constituire şi valorificare a 
dimensiunilor sale funcționale şi tipologice e 
destul de avansat, dar şi contradictoriu. Acest 
argument e remarcat şi în unele publicații ale 
noastre consacrate interesului public [3, p. 33-
45; 4, p. 7-29], dar şi interesului politic [5, p. 
208-211; 6, p. 91-94], acesta din urmă având 
o încărcătură publică manifestă şi, respectiv, o 
influență substanțială asupra interesului pu-
blic sui generis. 

Ne referim, îndeosebi, la interesul public al 
societății în tranziție spre democrație, inclusiv 
a Republicii Moldova. Spre deosebire de cel al 
societății cu valori democratice consolidate şi 
cu capacități teleologice şi funcționale avan-
sate (aflat în alt tip de tranziție – spre societa-
tea postindustrială, informațională), interesul 
de natură tranzitorie este întru câtva limitat 
ca potențial social stabil de influență, pătruns 
de abateri frecvente de la firesc în câmpurile 
sale corelative (ale universalității, incluziunii, 
îmbinării) cu diferitele fenomene şi procese 
politice şi nonpolitice. 

În astfel de societate tranzitorie tensiunile 
sociale şi politice dintre guvernare şi opoziție, 
dar şi dintre componentele unor guvernări 
instabile de coaliție (îndeosebi, în Republica 
Moldova), generate, în special, de starea dese-
ori deformată (ieşită din limitele firescului de 
manifestare a oricărei substanțe sociale ori 
politice) a dihotomiilor stabilității-instabi-
lității, ritmicității-aritmiei, ascensiunii-căderii, 
continuității-discontinuității, consistenței-
inconsistenței, organizării-haosului etc. şi, 
respectiv, de bifurcările paradoxale ale trans-
formărilor sociale – logice şi alogice, raționale 
şi iraționale, cu perspectivă şi lipsite de viitor, 
sunt preponderent producătoare de raporturi 

discordante între elementele structurale ale 
interesului public. Aceste elemente sunt în 
fond instabile, slab dezvoltate. 

Desigur, în situațiile respective, elemen-
tele interesului public nu  pot forma şi, cu 
atât mai mult, întreține funcțional, relațional, 
comunicațional un  sistem valoric integru. Ele 
sunt departe de a corespunde vestitului pos-
tulat al lui K. Marx despre dezvoltarea sistemu-
lui organic spre integritate. [7, p. 229]

Astfel de interes, cu deficit de integritate, 
care nu dispune  îndeajuns de premisele so-
ciale de a-şi supune procesul propriei acumu-
lări de substanță integrativă, nu poate fi con-
siderat drept cauză reală, mobil de valoare al 
activității şi relațiilor socioadministrative. Din 
aceste considerente, interesul respectiv este 
restrâns şi din punctul de vedere al trăsăturilor 
sale de esență şi structurale.    

În pofida problemelor cu care se confrun-
tă interesul public al societății tranzitorii în 
schimbare, o analiză a lui cât de cât adecvată 
cerințelor ştiinței administrative devine nece-
sară, dar şi eficientă atunci când îl raportăm 
prin ajustare la interesul sui  generis, ca model, 
mai mult, la condițiile unei societăți relativ sta-
bile, cu scopuri şi obiective bine determinate, 
importante de a fi preluate şi utilizate în mod 
creativ pe solul societății în schimbare pentru 
a face față rigorilor de modernizare a sistemu-
lui administrativ. Pe această cale vom încerca 
să analizăm structura interesului public ca 
factor în sine, propriu oricărui tip de interes 
(social, economic, politic, cultural etc.), dar 
şi privit dacă nu în consonanță, atunci într-o 
interdependență relativă cu situația societății 
în schimbare spre democrație.

O astfel de analiză, de obicei, poate urma 
din realitățile perimetrului definitoriu al in-
teresului public axat pe tranziție. În alte 
publicații ale autorului deja au fost remarcate 
unele enunțuri ale interesului public: a) interes 
comun al persoanelor în calitatea lor de mem-
bri ai publicului; b) agregare de interese indi-
viduale ale persoanelor afectate de o anumită 
politică sau acțiune [8, p. 229]; c) interese ale 
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instituțiilor politice, considerate de S. P. Hun-
tington „interesele concrete ale instituțiilor 
guvernamentale” [2, p. 30-31].

Cu toată importanța lor, aceste abordări 
(inclusiv a treia, care în viziunea mea e mai 
consistentă şi, respectiv, mai influentă ca 
potențial administrativ şi factor de interes 
public), deşi cu semnificații distincte, dar şi cu 
puncte evidente de tangență, au preponde-
rent un caracter clasic. În raport cu interesul 
public atare caracter au şi concepțiile siste-
mică (axată pe macrostructură) şi structural-
funcțională (care combină abordarea macro-/ 
şi microstructurală a politicii), lansate, respec-
tiv, de D. Easton [9] şi G. Almond. [10] 

Aceste concepții vizează, în special, siste-
mele politice, iar de aici - şi interesele publice 
ale societăților occidentale, cu un nivel înalt 
de dezvoltare. Astăzi ele nu au capacități reale 
de a asigura din punct de vedere teoretic eva-
luarea practicii interesului public în tranziție 
nici la nivel de macrostructură, nici de micro-
structuri. 

Astfel, concepțiile respective nu  acoperă 
în suficientă măsură necesitățile conceptua-
le şi structural-analitice ale interesului public 
în acumulare valorică, acesta evoluând astăzi 
contradictoriu, prin ascensiune, dar şi declin 
valoric.  Ne referim, în special, la binomul ac-
tual „interes public - societate tranzitorie în 
schimbare”, ale cărui necesități analitice se 
deosebesc de cele care erau cândva obiectul 
unor preocupări de analiză clasică. 

Nu asigură întru totul cerințele unei pro-
funde analize structurale a binomului respec-
tiv nici definiția interesului public propusă de 
autor în publicațiile sale de până acum – ca 
„totalitate de însuşiri obiective şi subiective 
ale actorilor publici, membrilor publicului le-
gate de factorul necesității, utilității, avantaju-
lui, scopului, valorii ce influențează substanțial 
comportamentul şi acțiunile lor social-semni-
ficative” [3, p. 38; 4, p. 14]. Atare aspect autocri-
tic rezultă din mai multe considerente.

  În primul rând, această definiție e axată 
pe interesul public sui generis, care deja se 

distinge prin substanță valorică acumulată, 
având la activ componentele necesare unei 
societăți dezvoltate. În al doilea rând, definiția 
respectivă are mai mult un caracter orientativ 
pentru factorul structural al interesului public 
în tranziție (adică, cum acesta trebuie să fie), 
fără a penetra în profunzime  realitățile lui 
tranzitorii. În al treilea rând, a efectua astăzi o 
analiză fundamentală  a câmpului structural al 
interesului public din cadrul unei tranziții tără-
gănate în timp spre democrație, gen moldo-
venesc, este problematic a o face doar în baza 
potențialului ştiinței politice, fapt ce necesită 
conjugarea de demersuri ştiințifice a cerce-
tătorilor-tranzitologi din diferite domenii ale 
ştiințelor sociale: politologiei, economiei, soci-
ologiei, filozofiei, dreptului şi, desigur, ştiinței 
administrative.

În opinia mea, dimensiunea structurală a 
binomului „interes public-societate tranzitorie 
în schimbare” poate fi înțeleasă mai adecvat în 
baza unor concepții postclasice, postsistemi-
ce, poststructurale: „structurației”, „câmpului 
social şi politic”,  „noului instituționalism”, „de-
sign instituțional” ş. a. Aceste concepții, apă-
rute în perioada reconsiderării critice a abor-
dărilor sistemică şi funcțional-structurală (în 
ultimele două decenii ale secolului al XX-lea), 
au specificul lor de cercetare, cu capacități de 
a realiza şi evalua pe nou un aspect sau altul al 
structurii intereselor publice tranziționale ce 
ne preocupă.

Astfel, în deceniul al 8-lea al secolului al 
XX-lea, sociologul englez Anthony Giddens 
elaborează în opera sa „Statul-Națiune şi 
violența” [11] concepția „structurației” care 
viza, îndeosebi, în cadrul structural al ma-
cropoliticului structura puterii publice şi a 
instituțiilor politice. Cercetătorul consideră 
procesul structurării sistemelor sociale şi poli-
tice condiția principală de existență a acesto-
ra, de reproducere în cadrul lor a activităților 
politice. Acest proces este, în viziunea lui A. 
Giddens, unul complex, întruchipând în baza 
unor norme, reguli, resurse (şi, desigur, inte-
rese – V. S.) anumite legături dintre structura 
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politică a sistemului (în care are loc afirmarea 
instituțiilor politice) şi comunitățile sociale, 
indivizii în parte, ca participanți la politică. 
În procesul respectiv ambele părți (structura 
politică exprimată în instituții şi păturile, gru-
purile sociale care susțin relații în baza inte-
reselor publice formulate de aceste instituții) 
interacționează, se construiesc treptat unele 
pe altele, acumulând necesarul de sens. 

Importanța acestui proces complex ține 
de faptul că el poate fi adaptat la societatea 
tranzitorie în schimbare. În cadrul lui struc-
turarea socială şi instituționalizarea politică 
evoluează concomitent, mână-n-mână, de 
la o stare tranzitorie la alta, formând treptat 
macrostructura intereselor publice şi relațiilor 
publice într-o societate în schimbare.

O semnificație aparte în aria concep-
tuală postclasică şi poststructurală revine 
concepției „câmpului social şi politic”, al cărei 
autor este sociologul şi politologul francez 
Pierre Bourdieu. [12]  Conform acestuia, so-
cietatea este o totalitate de relații şi câmpuri 
sociale ale actorilor şi agenților în parte cu ti-
pul lor specific de putere, pozițiile lor sociale, 
statutele instituționale, volumul şi calitatea 
capitalurilor ce le dețin în cadrul câmpurilor 
respective. Toate aceste relații şi câmpuri de-
termină structura câmpului macropolitic (la 
nivel de societate) şi, respectiv, structura ma-
crointeresului public. 

În viziunea lui P. Bourdieu, structura macro-
politică poate fi comparată cu o piață socială 
în care există cererea şi oferta mărfurilor politi-
ce, procesul de producere şi realizare a acestor 
mărfuri (şi, desigur, de producere şi realizare a 
mărfurilor publice – V. S.) – programe de par-
tid, proiecte statale de dezvoltare socială la 
nivel național, regional. Raportat la societatea 
în schimbare spre democrație, câmpul macro-
politic şi, respectiv, macropublic, în viziunea 
noastră, se află în permanentă construcție, 
edificare valorică şi de interes public, fapt de-
terminat de obiectivele strategice şi tactice ale 
politicii publice, dar şi de capacitățile actorilor 
publici de a promova reformele democratice. 

Totodată, în câmpul social şi politic urmă-
rim frecvente activități de reconstrucție valo-
rică (în special, în cazul eşuărilor de proiecte 
sau al negării şi anulării de către guvernanți a 
unor reforme ale predecesorilor – exemplul 
guvernării comuniste, care a anulat odată cu 
venirea la putere reforma administrativ-terito-
rială introdusă în anul 1998 de ADR şi a decis 
revenirea la raioane), cu implicări active sau 
mai puțin active ale diferiților actori şi agenți 
sociali, economici, politici şi, desigur, agenți 
publici. Aceşti agenți posedă diferite resurse, 
capitaluri unul față de altul – economice, fi-
nanciare, sociale, simbolice etc.

 Cu cât mai solide sunt capitalurile ce le 
dețin agenții politici şi publici în câmpurile lor 
de activitate, cu cât mai reuşit ei confruntă şi 
îmbină diferite tipuri de capitaluri, le orientea-
ză la producerea şi realizarea mărfurilor pu-
blice (exemplul unor lideri politici în perioada 
guvernării), cu atât mai reuşit este gradul de 
funcționare a interesului public. Or, practica 
structurală a interesului respectiv în tranziție 
demonstrează şi ciocniri evidente de capita-
luri ale diferiților  actori care de facto  produc 
mai mult situații tensionate decât stabilitate 
funcțională. 

Astfel, concepția „câmpului social şi politic” 
poate servi drept reper important la analiza 
structurii intereselor publice în condițiile unei 
societăți în tranziție. Doar că e necesar a ține 
cont de faptul că într-o astfel de societate ori-
ce câmp social şi politic şi, respectiv, câmp pu-
blic, structura acestuia, în general, şi structura 
intereselor publice, în particular, se disting 
prin specificități în parte, chiar prin aspecte 
unice.

Un rol deosebit în cadrul interpretărilor 
poststructurale ale macropoliticii, dar credem 
că şi ale dimensiunii publice, revine concepției 
„noului instituționalism”. Aceasta apare în anii 
`70 ai sec. al XX-lea  în câmpul politologiei 
americane drept reacție critică la  abordările 
behavioristă şi funcțional-structurală ale feno-
menelor şi proceselor sociopolitice şi publice.

Concepția respectivă punea inițial un ac-
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cent prioritar pe rolul factorilor organizaționali, 
simbolici şi procedurali în menținerea 
funcționalității instituțiilor statale şi în efi-
cientizarea mecanismului decizional. Însă, 
pe parcurs, în orbita noului instituționalism 
instituțiile politice au continuat să fie aborda-
te într-o manieră mai extinsă. 

În comparație cu vechiul instituționalism, 
care e axat doar pe rostul instituțiilor sta-
tale, reprezentanții concepției „noului 
instituționalism” (K. Thelen, S. Steinmo) sunt 
preocupați de interacțiunea normelor şi re-
gulilor formale şi neformale ale jocului poli-
tic, de reglementarea unor activități şi relații 
complexe (ce țin de menținerea statalității 
şi ordinii sociale în sens larg) şi, respectiv, de 
structurarea intereselor şi relațiilor publice cu 
privire la capacitățile de putere ale întregului 
bloc de instituții – atât statale, cât şi societa-
le, atât politice în sens propriu, cât şi publice. 
În opinia lui K. Thelen şi S. Steinmo, factorul 
instituțional e centrat pe diverse aspecte so-
ciopolitice de natură publică: regulile luptei 
electorale, structura sistemelor partinice, 
relațiile dintre organele de stat (dar şi civile – 
V. S.), organizarea sindicatelor şi altor actori (şi 
agenți publici – V. S.). [13]

Folosind concepția „noului institu-
ționalism” în studiul structurii intereselor pu-
blice  ale societății în schimbare, e semnifica-
tiv de remarcat următoarele aspecte:

a) aria de influență a acestei concepții 
se răspândeşte asupra întregii structuri 
instituționale a binomului interes public - soci-
etate tranzitorie în schimbare, inclusiv asupra 
situației structurale cu exces de abateri de la 
firesc în implementarea obiectivelor publice;

b) concepția respectivă acoperă raportu-
rile deosebite între normele şi regulile oficia-
le şi neoficiale ale jocului politic care produc 
corective serioase în procesele democratiză-
rii sau consolidării democrației, îndeosebi în 
direcția frânării acestor procese, care în ultima 
instanță se regăsesc şi în perimetrul structural 
al intereselor publice, cu unele alunecări îna-
poi, chiar şi destructurări ale acestora;

c) „noul instituționalism” vizează şi situațiile 
când în câmpul intereselor publice, pe de o 
parte, se tinde la o structură politico-publică 
echilibrată, cu instituții democratice relativ 
puternice, dar pe de altă parte, acest proces 
reflectă de facto situații sociopolitice para-
doxale. De exemplu, în cadrul formei parla-
mentare de guvernare, consfințită în mod 
constituțional (Republica Moldova, iunie  
2000), pentru exprimarea judicioasă a diver-
selor interese, inclusiv publice, ale electora-
tului, se folosesc din plin, prin contrapunere, 
modalități de guvernare prezidențială (în 
perioada guvernării comuniste  în Republica 
Moldova). Sau încercările insistente actuale 
ale instituției prezidențiale de aici (inclusiv în 
perioada postelectorală) de a înlocui forma 
parlamentară cu cea prezidențială de gu-
vernare vin în contradicție directă cu rigorile 
constituționale. Paradoxale sunt astăzi şi mi-
mările blocului electoral ACUM de a participa 
împreună cu fracțiunea Partidului Socialiştilor 
la crearea noului aranjament de guvernare în 
rezultatul alegerilor parlamentare din 24 fe-
bruarie 2019. Aceste şi alte paradoxuri lovesc 
puternic în structura interesului public, îl de-
valorizează ca mobil al activității şi relațiilor 
sociale şi politice;

d) concepția „noului instituționalism” are 
atribuție directă şi față de grupările lobbyste, 
corporative din cadrul societății civile, care 
adesea îndeplinesc funcțiile unor partide po-
litice, mai mult, produc disfuncții în câmpul 
regulilor de joc, adaptându-le pe acestea la 
reguli corporativ-birocratice, şi conducând, 
astfel, la birocratizarea procesului decizional. 
Grupările respective, prin astfel de activități, 
manifestă o influență negativă asupra inte-
reselor publice, devalorizând în mare măsură 
sensul societății civile ca actor şi promotor al 
acestor interese. 

Astfel, conform „noului instituționalism”, 
structura intereselor publice poate fi per-
cepută şi evaluată  cu adevărat nu doar din 
punct de vedere oficial-normativ, ci şi prin 
influențele puternice ale unor norme şi reguli 
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nescrise, neoficiale, de natură corporativă. Mai 
mult ca atât, poate fi înțeleasă ca combinație 
ciudată, bizară a ambelor tipuri de norme, fapt 
demonstrat de practica actuală a interesului 
public din majoritatea statelor ex-sovietice.

Concepțiile enunțate, deşi se deosebesc 
ca conținut, au totuşi puncte de tangență în 
studiul macrostructural al interesului public, 
ceea ce le face să se completeze reciproc ca 
metodologie postclasică, postsistemică, post-
structurală de analiză a societății tranzitorii 
în schimbare. Luate în parte, atare concepții 
posedă un bogat arsenal metodologic de in-
vestigare a binomului interes public-societate 
în schimbare la nivel macro-, de identificare şi 
evaluare a caracterului şi rolului integrator sau 
dezintegrator al acestui binom în cadrul siste-
mului social în ansamblu.

Totuşi  practicile de interes public ale 
tranziției spre democrație din spațiul ex-so-
vietic au un caracter dual, pe de o parte, mai 
complex, iar pe de altă parte, mai specific, mai 
unic de manifestare şi corelare. Acest fapt nu e 
suficient abordat şi demonstrat în concepțiile  
menționate.  Totodată, în concepțiile respec-
tive nu sunt îndeajuns corelate cu macro-
structura şi microstructurile politico-publice 
(relațiile între APC şi APL), ceea ce nu permite 
a cunoaşte în profunzime disproporțiile între 
starea mai mult sau mai puțin avansată a ma-
crostructurii interesului public şi starea de cri-
ză profundă a lui la nivel microstructural. Mai 
mult, a cunoaşte tendințele reale de dezvol-
tare a acestui interes, de depăşire a situațiilor 
atât de supraapreciere a unei stări, cât şi de 
subapreciere a altei stări.

În acest context ruptura dintre cele două 
niveluri structurale de interes public poate 
fi depăşită prin aplicarea în procesul de cer-
cetare a aşa-numitului „design instituțional”  
(institutional design). Acesta este propus de 
sociologul american J. Coleman ca mecanism, 
instrument de tranziție „micro-macro” ce per-
mite cunoaşterii a evolua de la conținutul 
acțiunii politice (dar şi publice – V. S.) indivi-
duale la realizarea sa în structura procesului 

general macropolitic (macropublic –V. S.).  [14, 
p. 375-376] 

Or, mecanismul propus de J. Coleman poa-
te, în opinia mea, să funcționeze normal în ca-
drul tranziției democratice dacă cunoaştem 
la un nivel adecvat şi influența inversă   a 
macrostructurii asupra microstructurii politi-
co-publice. Cu atât mai mult cu cât diferitele 
după mărime şi complexitate structuri ale 
interesului public în tranziție au un caracter 
variat, divergent, dar şi mobil.  Ele se disting 
prin elemente care coincid după natură şi 
tendințele de realizare, dar mai mult - prin 
elementele ce se neagă unul pe altul. Din cele 
opuse sunt elementele organizate şi sponta-
ne, sistemice şi nesistemice, constituționale 
şi anticonstituționale, permanente şi tempo-
rare etc. 

Atare elemente e complicat a le evalua, ele 
nu sunt constituite pe deplin şi nu pot fi cata-
logate nici ca democratice, nici ca autoritare 
sau totalitare. Cum se formează şi evoluează 
aceste elemente, cum coexistă ele în structu-
ra aceluiaşi interes public pot fi considerate 
drept probleme insuficient abordate sau chiar 
neabordate în literatura de specialitate.

În pofida dificultăților de analiză a 
complexității, dar şi unicității factorului struc-
tural al interesului public în tranziție, acesta 
poate fi cercetat şi evaluat în temeiul  a două 
principii de bază:

- principiul de analiză multiaspectual, mul-
tiplanic. Acesta presupune a ține cont de anu-
mite cerințe – stabilirea şi formularea strictă a 
elementelor structurale de interes, distribui-
rea succesivă şi coerentă a acestor elemente 
în cadrul structurii, studierea lor multilaterală, 
în interacțiune şi reproducerea structurii re-
spective într-o formă integrală. Acest principiu 
poate fi aplicat la orice nivel structural. El poa-
te valorifica mai eficient structura unui interes 
public în tranziție dacă se iau în considerație 
factorii metodologici caracteristici tranziției 
respective, precum şi corelația în cadrul aces-
teia a generalului, particularului şi unicului în 
evoluția interesului public;
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- principiul oportunității practice în alege-
rea elementelor de interes public şi în struc-
turarea lor. Aplicarea acestuia orientează 
cercetătorul spre acele conexiuni structurale 
care sunt utile pentru practica interesului pu-
blic, spre analiza tendințelor lui de perspecti-
vă. Principiul în cauză stabileşte direcțiile de 
cercetare a interesului public: evidențierea 
elementelor structurale de bază ca elemen-
te integratoare în cadrul întregii structuri; 
elucidarea gradului de extindere structurală 
a interesului public la nivel de personalitate 
publică, comunitate socială, instituție publică; 
divizarea în cadrul studiului a fenomenelor 
şi proceselor relativ stabile şi relativ mobile; 
examinarea reperelor raționale şi afective, 
emoționale de interes public. 

Aceste principii şi direcții sunt strâns legate 
între ele, se completează reciproc în procesul 
de cercetare a interesului public de natură 
tranzitorie. Pornind de la potențialul lor teo-
retico-practic, dar şi de la  concepțiile postcla-
sice, poststructurale pot fi specificate com-
ponentele de bază ale structurii interesului 
public al societății în schimbare. Din acestea 
fac parte:

1. Actorul (agentul) public ca purtător, 
realizator, promotor şi reformator de interes 
public. În astfel de ipostaze actorul trebuie 
să corespundă anumitor cerințe, rigori de 
funcționare a diferitelor niveluri de interes 
public: locale, regional-statale, naționale, re-
gional-interstatale. La cerințele principale ra-
portăm: „a fi deja socializat activ în… sectorul 
public; a avea cunoştințe, orientări, convingeri 
şi deprinderi în domeniul administrativ; a asi-
gura o armonie relativă între cunoştințele, ori-
entările, convingerile şi deprinderile de natură 
politico-administrativă; a fi iscusit, abil în lua-
rea deciziilor administrative; a acționa hotărât 
şi la timp în realizarea deciziilor respective”. 
[3, p. 35] Aceste cerințe, rigori față de actorul 
(agentul) public se înscriu în formula lui de ma-
nifestare în câmpul administrativ-public – „a 
cunoaşte sensul şi menirea intereselor publice 
- a fi iscusit în elaborarea şi realizarea hotărâri-

lor de interes public, a acționa în mod hotărât 
în întregul câmp politic-administrativ pentru 
promovarea continuă a intereselor publice”. 
Desigur, într-o societate în schimbare, gen 
moldovenesc, formula respectivă, ca şi facto-
rul schimbării societății în ansamblu, este în 
acumulare valorică, ea nu reflectă o armonie 
cât de cât relativă (îndeosebi la etapa inițială a 
tranziției) pentru manifestarea reuşită în masă 
a actorilor publici. Discordanțele dintre ele-
mentele acestei formule pot produce tensi-
uni, chiar crize ale structurii de interes public.

2. Poziția socială a actorului (agentului) pu-
blic, ca componentă obiectivă ce există real în 
structura interesului public. Prin poziția sa soci-
ală actorul exprimă anumite necesități, voințe 
de a stabili un oarecare contact, de a comu-
nica, de a intra în relații cu publicul. În cadrul 
poziției sociale se impun diferite ca conținut 
necesități vitale: sociale, economice, politice, 
culturale. Luate ca un întreg aceste necesități 
se realizează întru promovarea interesului pu-
blic. În cazul tranziției spre democrație poziția 
socială a actorului are, de obicei, un caracter 
contradictoriu. Acumularea de conținut a 
poziției sociale decurge într-un mod contro-
versat, prin element de distrugere a structu-
rilor politice vechi şi de creare treptată a noi 
structuri în care componenta poziției sociale 
necesită o pregătire profesională la nivelul 
noilor cerințe. Totodată, apar contradicții în-
tre pozițiile sociale ale diferiților actori publici. 
Aceleaşi necesități publice de dezvoltare a 
societății în schimbare  sunt interpretate une-
ori diferit, chiar prin opuneri extreme, de către 
diferiți actori publici. Poziția socială de natură 
tranzitorie, ca componentă a interesului pu-
blic, se caracterizează, de obicei, nu atât prin 
proporții de satisfacere deplină a necesităților 
vitale, cât prin gradul lor relativ de realizare, 
care poate fi stabilit prin compararea poziției 
sociale a unui actor cu poziția socială a altui 
actor public.

3. Gradul de conştientizare de către ac-
torii publici a poziției lor sociale, ca compo-
nentă subiectivă a structurii interesului pu-
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blic. Această componentă este una activă, 
transformatoare şi ține de conştientizarea 
necesităților (dar şi avantajelor, utilităților) vi-
tale, condițiilor şi mijloacelor de viață şi acti-
vitate şi, desigur, de conştientizarea anumitor 
pasiuni, tendințe de a menține sau a schimba 
poziția socială. Subiectivarea poziției sociale 
şi, respectiv, a anumitor necesități, avantaje 
conduce la transformarea acestora în interes 
(inclusiv public), la stabilirea unor priorități 
în cadrul interesului, care determină caracte-
rul său structural. E important a menționa că 
conştientizarea ca factor în sine poate să se re-
alizeze în mod variat, de la sentimente (aspect 
emoțional) la idei, cunoştințe (aspect rațional), 
ceea ce se răsfrânge direct asupra structurii de 
interes public, fie cu sens pozitiv sau negativ. 
Totodată, caracterul conştientizării poziției 
sociale depinde de anumite motive (politi-
ce, sociale, simbolice etc.), anumiți stimulenți 
(materiali, sociali, morali, psihologici, ideolo-
gici etc.), anumite îndemnuri. Toate acestea 
se află în corelații directe, dar şi indirecte, ofe-
rind structurii de interes public stabilitate sau 
instabilitate, iar odată cu ele - stabilitate sau 
instabilitate transformărilor sociopublice.

4. Scopurile şi sarcinile acțiunilor şi 
activităților publice asimilate şi determinate 
de factorul conştiinței, de pasiunile, aspirațiile 
şi, desigur, în ultima instanță de comporta-
mentul actorilor publici. Aceste scopuri şi sar-
cini vin a definitiva procesul de constituire a 
conținutului propriu-zis de interes public. Prin 
componenta respectivă are loc trecerea de la 
subiectivitate la obiectivitate în cadrul intere-
sului. În structura sa acesta, prin intermediul 
anumitor pasiuni, scopuri, comportamente 
se definitivează cu o anumită faptă obiecti-
vă – acțiune publică, activitate publică, relații 
publice. Raportată la societatea tranzitorie în 
schimbare componenta respectivă a structu-
rii de interes public demonstrează stări deo-
sebit de contradictorii ale  faptei obiective. În 
tranziția spre democrație a majorității statelor 
ex-sovietice au devenit o tradiție discordanțele 
evidente între scopurile nobile de democrati-

zare (sau consolidare democratică) a societății 
şi mijloacele autoritare, procesele cu abateri 
de la firesc şi cu atât mai mult efectele dure 
ale transformărilor. Aceste contradicții vizează 
în felul lor structura interesului public atât la 
nivel macro-, cât şi micropublic, deformându-
le sensul şi potențialul funcțional.

Cât priveşte Republica Moldova, 
disproporțiile respective au evoluat în cele 
aproape trei decenii în toate sferele şi la toate 
nivelurile de interes public, conducând până 
la moment la o criză structurală a acestuia. 
Drept exemplu de incapacitate de a depăşi 
criza respectivă servesc astăzi tendințele de 
tărăgănare a dialogului (chiar de artificializare 
a lui) privind crearea unei coaliții de guverna-
re. Mai mult, servesc tendințele de susținere şi 
apropiere a alegerilor parlamentare anticipa-
te, situație care, desigur, bate în interesul pu-
blic al societății în ansamblu. În acest context 
astăzi e problematic a califica drept publice 
interesele unor lideri de care depinde crea-
rea acestei coaliții. Poziția lor socială, statutul 
de deputat, desigur că au fost şi sunt supuse 
conştientizării, numai că unei conştientizări 
deplasate de la necesitățile, valorile şi scopu-
rile publice general naționale, recunoscute de 
absoluta majoritate a comunităților sociale.

Drept concluzie considerăm necesar a 
socoti câmpul structural al intereselor pu-
blice, osătura acestora, de care depinde pro-
gresul social în ansamblu, realizarea bine-
lui comun pentru societatea în schimbare. 
Totodată, de starea structurii acestui interes 
depind capacitățile lui de mobil al reformării 
democratice şi, desigur, al modernizării sis-
temului administrativ public. Pornind de la 
realitățile actuale ale societății în schimbare 
spre democrație, de la specificul tranzițional 
al intereselor publice de diferite niveluri (ma-
cro-, micropublice), dar şi de la potențialul 
teoretico-metodologic de interpretare post-
sistemică, poststructurală a politicii publice 
(concepțiile „structurației”, „câmpului social şi 
politic”, „noului instituționalism”, „design insti-
tutional”) e necesar a redimensiona radical 
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structura acestor interese. În condițiile unei 
societăți cu transformări sociale tărăgănate 
în timp (de tipul celei moldoveneşti) structu-
ra interesului public reprezintă o totalitate de 
interacțiuni contradictorii, instabile între ac-
torii (agenții) publici la fel de instabili, care în 
marea lor majoritate nu dispun de capacități 
reale de a asigura interesului respectiv gra-
dul necesar de funcționalitate şi integritate. 
Pentru a-i oferi structurii în cauză stabilitate 
şi dinamism rațional, ea are nevoie de purtă-
tori (actori şi agenți) ai interesului public bine 

versați, care să îmbine adecvat în câmpul 
administrativ public variabila vocației cu cea 
a profesiei. Doar actorul (agentul) public, cu 
un grad relativ înalt de conştientizare a nevo-
ilor, necesităților şi valorilor publice, a avan-
tajului comun de modernizare a sistemului 
administrației publice şi, ce e foarte impor-
tant, cu un grad relativ înalt de cultură admi-
nistrativ-publică, poate transforma structura 
interesului public în limitele fireşti ale nece-
sarului şi utilului public, întru binele comun al 
societății în schimbare.
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SUMMARY
The administrative system must be conceived as an integral part of the social system, which is in 

permanent and reciprocal interaction with its other components.
Thus, on the one hand, it is interested in how the social environment provides the public adminis-

tration with the impulses and the necessary support for the fulfillment of its missions.
On the other hand, it is taken into account that the administrative system is able to form its own 

capacities, influencing the evolution of the social environment.
Keywords: administrative system, social system, political system, bureaucracy, technocracy, te-

chno-bureaucracy, techno-structure.

REZUMAT
Sistemul administrativ trebuie conceput ca o parte integrantă a sistemului social, care se află în 

interacțiune permanentă şi reciprocă cu celelalte componente ale acestuia.
Astfel, pe de o parte, este interesat de modul în care mediul social oferă administrației publice 

impulsurile şi sprijinul necesar pentru îndeplinirea misiunilor sale.
Pe de altă parte, se ține seama de faptul că sistemul administrativ îşi poate forma propriile 

capacități, influențând evoluția mediului social.
Cuvinte-cheie: sistem administrativ, sistem social, sistem politic, birocraţie, tehnocraţie, tehno-

birocraţie, tehnostructură.

Conceptul de sistem administrativ pu-
blic şi componentele sale. Dacă legislativele 
şi executivele elaborează politici, implemen-
tarea acestora revine sistemului administrativ, 
constituind misiunea serviciilor publice şi, în 
special, a birocraţiei civile. 

Sistemele administrative reprezintă to-
talitatea instituţiilor şi agenţiilor care imple-
mentează deciziile publice potrivit unor re-
glementări juridice, asigurând administrarea, 
gestionarea şi managementul resurselor unei 
societăţi în interesul general al acesteia. 

În sensul teoriei sistemelor, sistemul admi-
nistrativ apare ca un subsistem al mediului so-
cial. Sistemul administrativ trebuie conceput 
ca parte componentă a sistemului social, afla-
tă în interacţiune permanentă şi reciprocă cu 
celelalte componente ale acestuia. 

Astfel, pe de o parte, mediul social furni-
zează administraţiei publice impulsurile şi 
susţinerea necesare îndeplinirii misiunilor 
acesteia. 

Pe de altă parte, se are în vedere faptul că 
sistemul administrativ este în măsură să-şi 
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formeze propriile capacităţi şi să-şi cuantifi-
ce nevoile, influenţând, la rândul său, asupra 
evoluţiei mediului social.

La rândul său, sintagma mediu al siste-
mului administrativ (ecosistem) semnifică 
,,un ansamblu de elemente susceptibile de a 
exercita o influenţă asupra funcţionării siste-
mului sau care sunt influenţate, la rândul lor, 
de către acesta”.

Structurarea şi funcţionarea sistemului 
administrativ sunt condiţionate deci, în mod 
obiectiv, de alte elemente de structură ale 
societăţii globale, legate între ele printr-o se-
rie de interacţiuni; el comunică cu acest me-
diu prin informaţii reciproce şi prin procesul 
întrebare-răspuns. În acest proces, întrebări-
le acced către sistemul administrativ printr-o 
reţea de comunicaţii şi sunt complementare, 
atât între ele, cât şi cu cele care emană din 
interiorul sistemului administrativ însuşi. La 
rândul lor, răspunsurile pe care le dă sistemul 
administrativ iau forma deciziilor şi acţiunilor 
concrete cu impact asupra evoluţiei societă-
ţii.

Procesul de schimb şi comunicare dintre 
sistemul administrativ şi mediul exterior cre-
ează două situaţii, şi anume:

- pe de o parte, sistemul poate fi deschis 
asupra mediului, prin schimbul unui ansam-
blu diversificat de informaţii, dar în acelaşi 
timp, sistemul administrativ tinde să-şi cree-
ze propriul determinism intern, limitându-şi 
densitatea comunicaţiilor cu exteriorul;

- pe de altă parte, acest sistem se poate 
plasa într-o situaţie de dependenţă sau să 
încerce să-şi controleze şi să domine mediul, 
creând un centru autonom de putere şi pro-
priile valori.

În ipostaza de sistem distinct, dispunând 
de competenţe proprii, administraţia publică 
se consolidează pe baza unor mecanisme di-
recte sau indirecte, care stabilesc gradul său 
de autonomie, în raport cu sistemul, celelalte 
subsisteme şi chiar cu mediul social, politic. 
În atare condiţii sistemul administrativ public 
tinde să se distanţeze de sistemul politic şi să 

devină un sistem distinct care să aibă propria 
legitimitate, deşi rămâne sub influenţa politi-
cului.

Prin prisma manifestării şi întăririi auto-
nomiei, sistemul administrativ îşi constituie 
bazele proprii de existenţă şi funcţionare cu 
următoarele componente:

-  birocraţie; 
- tehnocraţie; 
- tehnobirocraţie.
Birocraţia se poate defini ca ,,sistemul în 

care preponderenţa în direcţia realizării aface-
rilor publice aparţine serviciilor administrati-
ve, adică birourilor”. 

Birocraţia presupune ca administraţia să 
înregistreze următoarele mutaţii:

a) să se transforme într-o lume îngrădită, 
capabilă să reziste impulsurilor exterioare. Ea 
devine, astfel, independentă de corpul electo-
ral şi de guvernanţi care nu mai exercită asu-
pra sa o influenţă directă. În această optică, 
statutul funcţionarului public, din democraţi-
ile europene, maximalizează securitatea pro-
fesională şi garantează autonomia acestuia, 
iar administraţia se constituie ca o categorie 
socială, o corporaţie care are interese proprii;

b) tinde să devină un centru de putere, în 
măsură să dobândească forţă politică şi capa-
citate de decizie.

Puterea birocratică a fost considerată, une-
ori, inevitabilă şi binefăcătoare. În acest sens, 
potrivit lui Max Weber, apariţia statelor mo-
derne a fost legată de constituirea unui corp 
de lucrători intelectuali, specializaţi, dotaţi cu 
independenţă şi stabilitate. La rândul său, A. 
Mathiot considera că birocraţia are avantaje 
apreciabile, deoarece funcţionarii publici, re-
crutaţi în funcţie de talentul lor, menţin conti-
nuitatea statului şi a serviciilor publice.

În alte opinii (A. Touraine), se consideră 
că birocraţia este incompatibilă cu principi-
ile democraţiei, deoarece afacerile publice 
sunt încredinţate unor funcţionari neimplicaţi 
politic. Chiar dacă activitatea administraţiei 
rămâne funcţională în raport cu natura şi re-
gulile sale, ea înregistrează disfuncţionalităţi 
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din punctul de vedere al intenţiilor şi semni-
ficaţiilor sociale.

 Tehnocraţia se defineşte ca ,,sistemul în 
care preponderenţa în direcţia realizării afa-
cerilor publice aparţine tehnicienilor”.  Aces-
te persoane iau anumite decizii în funcţie de 
considerentele de eficacitate tehnică, fără a 
face referiri la exigenţele politice. Spre deose-
bire de agenţii dintr-o organizaţie birocratică, 
tehnocraţii nu se mulţumesc numai să aplice 
regulile, ci au facultatea de a crea, de a impu-
ne noutăţile.

Implantarea tehnocraţilor generează iluzia 
realizării controlului politic de către adminis-
traţie, Max Weber semnala deja o ascensiune 
publică irezistibilă a tehnicienilor, care, pe de 
o parte, reduce rolul şi puterea politicului, iar 
pe de altă parte, generează fenomenul de 
confuzie între omul politic şi expert.

Preponderenţa tehnicienilor în cadrul sis-
temului politic este consecinţa unui fenomen 
general al societăţii industriale, dominată de 
tehnocraţi. Complexitatea problemelor de 
rezolvat a condus la apariţia unei noi pături 
sociale formată din ingineri, savanţi, mana-
geri, la o ,,castă a tehnologilor”. Pe aceasta J. K. 
Galbraith o numeşte ,,tehnostructură” şi este 
formată din specialişti care deţin fiecare câte 
o parte din informaţiile necesare întregului 
ansamblu ce va deţine puterea. În opinia lui 
Maurice Duverger, această evoluţie va condu-
ce la o osmoză treptată între tehnicienii privaţi 
şi cei publici, care au aceeaşi origine şi apără 
aceleaşi interese.

Pe de altă parte, influenţa tehnocraţilor 
asupra afacerilor publice este contestată; în 
absenţa omogenităţii sociale şi a unei doctri-
ne proprii, specialiştii nu vor putea constitui 
un grup dominant în cadrul sistemului politic. 
În măsura în care tehnocraţia compromite jo-
cul politic şi secretul de stat, ea devine incom-
patibilă cu principiile democraţiei.

Tehnobirocraţia este o alianţă între virtu-
ţiile de organizare şi competenţele de ordin 
tehnic. Cele două noţiuni nu se suprapun; pu-
terea birourilor nu se sprijină întotdeauna pe 

specializare şi calificare tehnică. Invers, câm-
pul tehnocraţiei îl depăşeşte pe cel birocratic, 
în măsura în care fenomene analoage se pro-
duc în afara cadrului administrativ.

Tehnocraţia poate să aducă birocraţiei for-
ţă şi prestigiu şi să o pună în valoare prin im-
primarea unui caracter dinamic. La rândul său, 
birocraţia constituie un punct de sprijin pen-
tru tehnocraţie. Tehnicienii care se bazează pe 
aparatul birocratic devin mult mai capabili şi 
mai competenţi.

În concluzie, tehnobirocraţia reprezintă 
un model raţional de organizare a sistemului 
administrativ public, capabil să atingă un înalt 
grad de eficienţă, fiind bazat pe cunoştinţe 
tehnice.

Componentele sistemului social. Sis-
temul social este format din mai multe ele-
mente, aşezate într-o structură ierarhizată, 
dar aflate în interacţiune.  Conform opiniei 
lui J. W. Lapierre, componentele sistemului so-
cial sunt:

- sistemul politic, compus din instituţii şi 
organizaţii politice;

- sistemul biosocial, care cuprinde: ansam-
blul proceselor sociale care în grupările uma-
ne asigură condiţiile necesare creşterii demo-
grafice; 

- sistemul ecologic, care cuprinde relaţiile 
populaţiei cu spaţiul pe care îl amenajează şi 
pe care trăieşte; 

- sistemul economic, care se referă la mo-
dul de organizare a activităţilor de producţie 
şi de schimburi de bunuri şi servicii;

- sistemul cultural, definit prin ansamblul 
valorilor materiale şi spirituale create de soci-
etatea omenească de-a lungul istoriei. 

El cuprinde în sens larg: obiceiurile, nor-
mele, instituţiile şi organizaţiile prin care se 
propagă valorile culturale în societate.

Absenţa sistemului administrativ dintre 
componentele sistemului social implică inte-
grarea sa în sistemul politic, ceea ce contra-
vine şi principiului de separaţie a puterilor în 
stat. Totuşi aceste sisteme sunt interdepen-
dente şi unele dintre ele exercită influenţe 
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determinante asupra evoluţiei altora. În con-
sonanţă cu cele de mai sus, prezintă interes 
teza liberală a primatului politicului. 

Pentru liberali, sistemul politic guvernea-
ză prin propriile sale legi, posedă o realitate 
proprie, ireductibilă la alte subsisteme soci-
ale, şi mai mult, funcţionarea sa regulatoare  
este fundamentală pentru ansamblul socie-
tăţii. Potrivit acestor interpretări, autonomia  
politicului semnifică faptul că sistemul politic 
îşi găseşte în el însuşi principiile explicative. 
Deşi sunt condiţionate de elemente exteri-
oare, structurile politice determină structu-
rile economice şi sociale. Astfel, proprietatea 
privată asupra mijloacelor de producţie nu 
determină într-o atât de mare măsură natu-
ra instituţiilor politice, iar succesiunea lor nu 
este legată de transformările tehnice. 

În această viziune, puterea politică, se 
consideră a fi la originea sistemului econo-
mic, a claselor sociale şi a conştiinţei de clasă. 
Încă de pe vremea lui Aristotel, teoreticienii 
politici au încercat să descopere legile obiec-
tive care guvernează fenomenele politice; ei 
s-au străduit să clasifice regimurile politice 
în funcţie de caracteristicile proprii (de ex.,  
Montesquieu) sau să analizeze mijloacele 
prin care, în toate statele, o clasă condu-
cătoare accede la putere şi încearcă să şi-o 
menţină (de ex., Pareto, Mosca, Michels). În 
viziunea liberală tradiţională, sistemul politic 
este indispensabil pentru a asigura ordinea şi 
pacea socială. 

Argumentele aduse, în acest sens, sunt ur-
mătoarele:

- pentru a deveni o realitate istorică, orice 
societate are nevoie de o forţă de impuls, iar 
această forţă este puterea politică;

- politica este în căutarea binelui comun; 
ea transcede interesele particulare în numele 
interesului general;

- istoria a dovedit că voinţa politică nu nu-
mai că învinge condiţiile social-economice, 
dificultăţile geografice, tradiţiile culturale şi 
structurile familiale, dar, mai ales, le modifică 
profund.

Pe aceeaşi traiectorie se înscrie şi opinia so-
ciologilor americani, care consideră că politica 
este în centrul integrării tuturor componen-
telor analitice ale sistemului social (Parsons). 
Sistemul politic uneşte interesele indivizilor 
şi ale grupurilor, asigură comunicarea şi so-
cializarea politică. Voinţa politică conduce la 
convertirea cererilor provenind din mediu în 
decizii şi în acţiuni care asigură regularizarea 
sistemului social, în ansamblu.

Teza cu privire la primatul politicului 
asupra sistemului social a fost contrazisă de 
Marx, care considera că structura economică 
a societăţii este fundamentul real al edificii-
lor juridic şi politic. El avea să fundamenteze 
teza cu privire la primatul infrastructurilor.  
Pentru marxişti, relaţiile fundamentale din 
societate sunt raporturile de producţie din-
tre oameni şi natură sau dintre oameni şi lo-
cul lor de muncă. Ele relevă următorii factori: 
condiţiile naturale, tehnice, organizarea şi 
diviziunea socială a muncii. Modurile de pro-
ducţie determină instituţiile familiale, religi-
oase, politice, juridice care formează supra-
structurile societăţii.

Din acest motiv, puterea politică nu ar re-
prezenta decât un instrument de dominare 
a unei clase de către alta. Dreptul devine ex-
presia raporturilor sociale impuse în sistemul 
capitalist de către burghezie, în calitate de cla-
să conducătoare.

Ideologia era un ansamblu de valori şi con-
vingeri prin care burghezia dorea să impună 
întregii societăţi un ,,mod de viaţă”, în care 
statul să fie reprezentantul interesului general 
al societăţii. Totuşi este de admis că statul nu 
este un simplu instrument al clasei dominan-
te, ci dispune de o anumită autonomie faţă de 
aceasta. Această autonomie a statului îi per-
mite, în egală măsură, să satisfacă interesele 
economice ale grupărilor sociale care deţin 
puterea politică, dar să realizeze şi alte obiec-
tive de interes public larg.

Instituţiile puterii de stat posedă însă o 
coeziune internă specifică. Potrivit analizei 
marxiste, sistemul administrativ conţine două 
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componente: aparatul represiv de stat şi apa-
ratele ideologice de stat.

Aparatul represiv de stat este unic şi apar-
ţine în întregime domeniului public. El funcţi-
onează în caz de violenţă şi restabileşte, prin 
forţă, condiţiile politice în vederea asigurării 
unui climat normal raporturilor economice 
şi sociale. Aparatele ideologice de stat sunt 
multiple şi provin  atât din domeniul public, 
cât şi din cel privat. Ele funcţionează în ex-
clusivitate pe criterii ideologice.

Nicio clasă politică nu poate să deţină în 
mod durabil puterea de stat, fără a recurge 
la structurile ideologice şi culturale, care 
să constituie cadrul luptei politice. Aceste 
structuri dobândesc şi păstrează o autono-
mie relativă.

Ideologia are rolul de a ascunde con-
tradicţiile reale şi anume raporturile dintre 
agenţii economici privite ca raporturi de 
clasă. În opinia lui Gramsci, conceptul de 
,,hegemonie” indică o situaţie istorică în 
care dominaţia unei clase este fondată nu 
numai pe forţă şi violenţă, ci, mai ales, pe 
consimţământul activ al claselor dominate. 
Totodată, ideologia are rolul de a „masca” 
anumite disfuncţionalităţi ale modului de 
producţie care pot fi valorificate sub formă 
de capital politic. Există chiar o anumită mo-
destie a clasei dominante, care în dorinţa re-
alegerii, se autodenigrează şi îşi recunoaşte 
greşelile, înainte ca adversarii politici să facă 
aşa ceva. Această aparentă modestie, ală-
turi de vidul politic, confuzia elitelor şi lipsa 
de curaj a clasei politice sunt factorii gene-
ratori ai tehnocraţiei.  Astfel,  „în loc de „vi-
zionări” se pun „gestionari”, funcţionari care 
continuă să populeze cabinetele ministeri-
ale, ducând la expansiunea tehnocraţilor şi 
generând performanţe mediocre în admi-
nistraţia publică”.

Aşadar, sistemul administrativ public tre-
buie să se adapteze constrângerilor prove-
nind de la elementele sistemului social, care 
o influenţează extrem de mult. Dar, după 
cum am văzut, analiza liberală tradiţională, 

bazată pe voluntarism politic, face din ad-
ministraţia publică un instrument de acţiu-
ne asupra sistemului social. Analiza marxis-
tă plasează administraţia printre mijloacele 
de constrângere ale statului şi o consideră 
ca o superstructură determinată de rapor-
turile de producţie, dar dispunând de o au-
tonomie relativă.

Interrelaţiile sistemului administrativ 
cu sistemul politic. Sistemul administrativ 
se intercondiţionează şi întreţine rapor-
turi privilegiate cu sistemul politic. Cel mai 
adesea se consideră chiar că administraţia 
publică este parte a sistemului politic şi are 
funcţia de asigurare a coeziunii sociale, dar, 
în acelaşi timp, dispune de o relativă auto-
nomie faţă de sistemul politic.

Pe de o parte, sistemul administrativ 
apare ca fiind strâns legat de puterea poli-
tică, care îi conferă legitimitate şi, astfel, ac-
ţiunea sa poartă pecetea autorităţii statului. 

Pe de altă parte, sistemul administrativ 
recurge la trăsăturile specifice şi la compe-
tenţele sale pentru a se opune forţei politi-
ce care tinde să o controleze. 

Influenţa pe care sistemul politic o exer-
cită asupra sistemului administrativ este de 
2 tipuri :

a) influenţa ideologiilor şi a sistemelor 
de valori (politice);

b) influenţa instituţiilor (politice).
Influenta sistemului de valori politi-

ce asupra sistemului administrativ este 
evidențiată prin fidelitate față de regimul 
politic, cerință care se presupune respectată 
de toți funcționarii publici, indiferent de pos-
tul ocupat.

Cel de-al II-lea tip de influență decurge din 
acțiunea instituțiilor politice. Tipul relațiilor 
de putere şi condițiile de luptă politică 
influențează administrația şi explică variante-
le posibile de organizare ale acesteia, în cadrul 
aceluiaşi sistem politic. 

În acest sens, se constată că situația 
administrației publice în interiorul sistemului 
politic depinde de: regimul constituțional; 
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structura statului; sistemul de partid.
Regimul constituțional. Regimul 

constituțional influențează sistemul admi-
nistrativ, în cazul regimului parlamentar sau 
prezidențial. 

În regimurile parlamentare, Parlamentul 
are un drept de supraveghere extrem de re-
dus asupra funcționării administrației. Astfel, 
administrația este protejată de crizele minis-
teriale şi posedă o largă autonomie față de 
guvernanți.

În regimurile prezidențiale, administrația 
este supusă, de regulă, unui control riguros 
şi se află în sfera de influență a luptei pentru 
putere. 

Dependența față de instituția prezidențială 
este pregnantă, mergând până la a se practica 
sistemul nominalizării pentru funcțiile publi-
ce.

Structura statului. Prin structură se înţe-
lege modul de organizare a puterii de stat în 
raport cu teritoriul.  Există 2 tipuri de clasifica-
re a statelor, respectiv :

- una conform dreptului constituţional, 
conform căreia statele sunt împărţite în:

a) unitare;
b) federale;
c) confederale.
- a doua clasificare, mai apropiată de rea-

litate şi care ţine cont şi de anumite particu-
larităţi ale statelor, conform căreia acestea se 
împart în: 

a) state unitare: Danemarca, Grecia, Finlan-
da, Suedia;

b) state federale: Austria, Belgia, Germania;
c) state cu puternice structuri regionale şi 

comunitare: Spania şi Italia;
d) state integrate într-un ansamblu cu  ca-

racter cvasiconfederal: Franţa, Olanda şi Ma-
rea Britanie.

Structura statului exercită influențe semni-
ficative asupra sistemului administrativ. 

- Federalismul antrenează suprapune-
rea a 2 administrații distincte, în care fiecare 
exercită competențe proprii prin intermediul 
funcționarilor supuşi unui statut specific. 

- Statele unitare, dimpotrivă, asigura unita-
tea sistemului administrativ, dar nu interzic o 
structura diversificată a acestuia. Statele uni-
tare pot recunoaşte existența colectivităților 
locale, dotate cu personalitate juridică şi 
conduse de reprezentanți aleşi care dispun 
de atribuții limitate (în condițiile descentrali-
zării) sau sunt supuşi puterii centrale (în cazul 
centralizării), căreia îi încredințează ansamblul 
afacerilor administrative.

Sistemul de partid. Sistemul de partid îşi 
pune amprenta asupra funcţionării sistemului 
administrativ, după cum există regimul parti-
dului unic, bipartidism sau multipartidism. 

- În cazul unui singur partid la conducere, 
administraţia este supusă acestuia şi îi sunt 
influenţate organizarea (inclusiv numirea 
funcţionarilor), cât şi funcţionarea sa. Partidul 
poate să lase în seama administraţiei numai 
responsabilitatea gestiunii curente.

- Impactul bi/multipartidismului asupra 
administratiei publice este mai puțin net.  Bi-
partidismul a condus, fie la sistemul falsurilor 
(„spoils system”), ca în SUA în perioada 1832-
1883, fie la presiuni deosebite pentru ocupa-
rea unor posturi importante, ca în Marea Bri-
tanie, fie la repartizarea echilibrată a funcțiilor 
publice între partide, ca în Austria.

- Multipartidismul a antrenat o polarizare 
variabila încheiată cu existența unei grupări 
politice dominante la un moment dat (Italia, 
Suedia, Franta), care, venită la putere, deține 
cvasimonopolul asupra posturilor de condu-
cere, în administrația publică.

Concluzii. Sistemul administrativ trebu-
ie conceput ca parte integrantă a sistemului 
social, aflată în interacţiune permanentă şi 
reciprocă cu celelalte componente ale aces-
tuia. Astfel, pe de o parte, interesează modul 
în care  mediul social furnizează administraţiei 
publice impulsurile şi susţinerea necesare în-
deplinirii misiunilor acesteia. Pe de altă parte, 
se are în vedere faptul că sistemul administra-
tiv este în măsură să-şi formeze propriile ca-
pacităţi şi să-şi cuantifice nevoile, influenţând, 
la rândul său, asupra evoluţiei mediului social.
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Mediu al sistemului administrativ (eco-
sistem) semnifică  „un ansamblu de ele-
mente susceptibile de a exercita o influenţă 
asupra funcţionării sistemului sau care sunt 
influenţate, la rândul lor, de către acesta”. 

Sistemul administrativ îşi constituie ba-
zele proprii de existenţă şi funcţionare cu 
următoarele componente: 1. birocraţie, 2. 
tehnocraţie, 3. tehnobirocraţie.

Sistemul administrativ public trebuie să 
se adapteze constrângerilor provenind de 
la elementele sistemului social, care o influ-
enţează extrem de mult. 

Sistemul administrativ se intercondiţio-
nează şi întreţine raporturi privilegiate cu 

sistemul politic. Cel mai adesea se conside-
ră chiar că administraţia publică este parte a 
sistemului politic şi are funcţia de asigurare 
a coeziunii sociale, dar, în acelaşi timp, dis-
pune de o relativă autonomie faţă de siste-
mul politic.

Influenţa pe care sistemul politic o exer-
cită asupra sistemului administrativ este de 
două tipuri: influenţa ideologiilor şi a siste-
melor de valori (politice); influenţa instituţi-
ilor (politice). 

Situaţia administraţiei publice în interi-
orul sistemului politic depinde de: regimul 
constituţional; structura statului; sistemul 
de partid.
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SUMMARY
This article examines the key aspects of performance management for civil servants, examining 

international practices in the field. Today, more than introducing new management techniques, 
adapting public administration to the new requirements of good governance, productivity, com-
petitiveness, performance depend on the importance of human potential, the quality of services 
and the quality of activity  process. The reflection on this issue focuses on the public function in the 
Republic of Moldova.
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REZUMAT
În acest articol sunt examinate aspectele esențiale ce țin de  gestiunea performanței funcționarilor 

publici, fiind examinate practicile internaționale în domeniu.  Astăzi, mai mult decât introducerea 
de noi tehnici de management, adaptarea administrației publice la noile cerințe de bună guver-
nare, productivitatea, competitivitatea, performanța depind de importanța acordată potențialului 
uman, calității serviciilor şi calității procesului de activitate. Reflecția pe această temă se concen-
trează asupra funcției publice din Republica Moldova. 

Cuvinte-cheie: administrație publică, performanță, funcționari publici, politici publice, 
competență, competitivitate, servicii publice, eficiență. 

Modernizarea practicilor în cadrul 
administrației publice a cunoscut o creştere 
extraordinară în condițiile schimbărilor 
majore în societate şi în conexiune cu no-
ile abordări ale managementului. Aceste 
practici inovative urmează a fi implemen-
tate în vederea îmbunătățirii performanței 

funcționarilor publici şi calității serviciilor 
publice.

Natura specifică a serviciului public a dat 
naştere unor valori profesionale deosebite, 
cum ar fi legalitatea, eficiența, adaptabilitatea, 
continuitatea şi probitatea. Cu toate acestea, 
de mai mulți ani, o altă valoare, derivată di-
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rect din sectorul privat, a ajuns în centrul 
atenției: performanța. Voința politică de 
a dezvolta cultura rezultatului ridică mai 
multe întrebări: remunerarea  performanței 
este cu adevărat motivantă? Serviciile pu-
blice, prestatorii şi beneficiarii vor aprecia, 
în cele din urmă, situația lor ca fiind una 
îmbunătățită?

Reducerea marjelor de manevră financia-
ră, cerințele de calitate şi cantitate ale benefi-
ciarilor serviciilor publice fac necesară o  mai 
bună performanță în serviciul public. Pentru a 
motiva funcționarii publici, guvernele pun în 
aplicare o remunerare a performanței bazată 
pe recunoaşterea meritelor şi a talentelor. Mă-
surarea performanței în managementul pu-
blic răspunde unui imperativ democratic, re-
cunoscut de articolele 14 şi 15 ale Declarației 
drepturilor omului şi ale cetățeanului. [9]

Autoritățile publice au dorit dintot-
deauna să obțină rezultate şi să satisfacă 
necesitățile cetățenilor. Adevărul este că 
Republica Moldova, ca şi alte țări, se con-
fruntă din ce în ce mai frecvent cu con-
strângeri bugetare. În consecință, pentru a 
avea rezultate mai bune, trebuie să se uti-
lizeze mai bine resursele existente. În plus, 
autoritățile publice trebuie să raporteze mai 
frecvent cu privire la acțiunile lor şi să facă 
față presiunilor crescânde, inclusiv asupra 
cantității şi calității serviciilor publice. Din 
acest motiv, managementul public s-a an-
gajat într-o abordare economică bidimen-
sională: prima, evaluarea politicilor, care 
constă în stabilirea dacă serviciile furnizate 
sau reglementările  oferă beneficii în raport 
cu costul lor; a doua se referă la alegerea 
modalităților de intervenție publică.

Performanța este definită ca „capacitatea 
de a atinge obiectivele stabilite, exprima-
te în termeni de eficiență socioeconomică, 
calitatea serviciului sau eficiența manage-
mentului”. [1] Abordarea performanței este, 
prin urmare, un „sistem de management 
al administrațiilor care are ca obiectiv 
îmbunătățirea eficienței cheltuielilor pu-

blice prin orientarea spre atingerea rezul-
tatelor”. [5] Cu alte cuvinte, performanța se 
bazează pe evaluare. Scopul este trecerea 
de la o logică a „mijloacelor” la o logică a 
„rezultatelor”. În mai puțin de trei decenii, 
performanța, noțiune resortisantă din sec-
torul privat, a intrat în sfera publică la toate 
nivelurile.

Principalul argument invocat în favoa-
rea remunerării performanței şi a conso-
lidării culturii rezultatelor este că aceasta 
ar acționa ca motivator. Cu toate acestea, 
experiența arată că implementarea sa este 
complexă şi delicată şi solicită îndeplinirea 
anumitor condiții prealabile: prezența unui 
sistem solid de gestionare a performanțelor 
în cadrul autorităților  publice, criterii şi 
obiective clare etc. De asemenea, trebuie 
să existe şi o influență a performanței de-
monstrate asupra avansării în carieră. În 
plus, motivarea vine şi din partea condu-
cerii. Sistemul de asigurare a performanței 
este, de asemenea, solicitant pentru 
funcționarii publici în funcții de conducere: 
necesită timp, legitimitate, formare profesi-
onală, transparență şi, în special, în ceea ce 
priveşte numirile  şi promovările, încredere 
în cadrul echipei. [2] Dacă sunt prost expli-
cate, mijloacele de măsurare a performanței 
sunt considerate a fi contraproductive.

Astăzi, mai mult decât introducerea 
de noi tehnici de management, adapta-
rea administrației publice la noile cerințe 
de bună guvernare, productivitatea, com-
petitivitatea, performanța depind de 
importanța acordată potențialului uman, 
calității serviciilor şi calității procesului de 
activitate. Reflecția pe această temă, care 
se concentrează asupra sectorului public 
din Republica Moldova, este, prin urmare, 
esențială. Sectorul public se bazează, cu 
siguranță, pe valorile şi interesul general, 
dar complexitatea lui continuă să crească 
odată cu persistența practicilor birocra-
tice în confruntare cu inovațiile manage-
riale şi influența factorilor socioculturali. 
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De asemenea, considerăm că evaluarea 
performanțelor la nivel de procese, resurse 
umane şi rezultatele obținute în funcție de 
aşteptări înseamnă un factor determinant al 
oricărei strategii de promovare a excelenței 
care urmează a fi adoptată astăzi. În vede-
rea modernizării  administrației publice şi a 
serviciilor publice, Republica Moldova s-a 
angajat într-un amplu program de reformă 
a administrației publice începând cu anul  
2006 (promovând Strategia de reformă a 
administrației publice centrale), continuând 
cu Strategia privind reforma administrației 
publice pentru anii 2016-2020, care şi-a stabi-
lit drept obiective, printre altele, şi sporirea 
performanței resurselor umane şi a servici-
ilor publice.

Confruntată cu o nouă situație eco-
nomică şi cu diverse  constrângeri bu-
getare, administrația publică are nevoie 
de funcționari publici  care dau dovadă 
de o performanță crescută.  Într-adevăr, 
în contextul actual al dezvoltării econo-
mice, tehnologice şi socioculturale la ni-
vel internațional, regional şi național, 
administrația publică din Republica Moldo-
va trebuie să facă față multor provocări, in-
clusiv universalitatea accesului la serviciile 
publice, respectarea cadrului legal, dar şi a 
fi responsabilă în fața cetățenilor pentru ca-
litatea serviciilor livrate şi utilizarea fonduri-
lor publice.

Dintre toți factorii care afectează 
eficiența generală a administrației publice, 
managementul resurselor umane ocupă 
un loc aparte. Într-adevăr, resursele uma-
ne sunt întotdeauna un element vital şi 
esențial al oricărei organizații. Este de la 
sine înțeles că calitatea serviciului public va 
depinde în mare parte de calitatea resur-
selor umane. Îmbunătățirea performanței 
administrației publice se bazează, în esență, 
pe angajamentul funcționarilor publici 
de a se mobiliza în jurul obiectivelor pe 
care le realizează. Aceasta presupune, prin 
asigurarea unei responsabilități sporite a 

funcționarilor publici şi simplificarea pro-
cedurilor, o mai bună luare în considerare a 
nevoilor cetățenilor.

În ceea ce priveşte managementul re-
surselor umane, managementul bazat 
pe performanță este un instrument care 
vizează creşterea performanței individu-
ale, o mai bună pregătire a schimbărilor 
şi creşterea abilităților întregului corp de 
funcționari prin planificarea, stabilirea 
obiectivelor şi activitățile de monitoriza-
re. De fapt, domeniul evaluării resurselor 
umane este foarte amplu şi toate practicile 
din domeniu se referă în mod sistematic la 
o serie de aspecte. [10]

Performanța poate fi definită ca 
obținerea de rezultate, comparativ cu unul 
sau mai multe obiective care semnifică ni-
velul aşteptărilor prealabile. Indiferent de 
divergențele legate de aspectele conceptu-
ale, managementul resurselor umane bazat 
pe performanță în administrația publică din 
Republica Moldova este o necesitate din ur-
mătoarele motive:

- evaluarea performanței este o necesi-
tate organizațională, deoarece presiunea 
pieței bunurilor şi serviciilor necesită o ca-
litate a serviciilor şi o productivitate ridicată 
pentru a asigura satisfacția cetățenilor;

-  gestionarea   performanțelor  funcționarilor 
publici reprezintă, de asemenea, o necesita-
te în plan organizațional, deoarece permite 
înțelegerea în ce măsură s-au adaptat la pos-
turile lor de muncă funcționarii publici;

- performanța funcționarilor publici 
îndeplineşte, în cele din urmă, o nevoie uma-
nă pentru că, deoarece a fi apreciat pozitiv, 
datorită performanței şi rezultatelor, a putea 
măsura propria eficiență, a vedea progresul în 
munca sa, sunt aspectele care contribuie, de 
fapt, la motivarea funcționarilor şi la creşterea 
randamentului activității lor. 

Mai multe țări europene dispun de 
un sistem de evaluare a performanțelor 
funcționarilor publici. Spania, Grecia, Is-
landa şi Luxemburg sunt excepții în acest 
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sens. Majoritatea sistemelor de evaluare a 
performanțelor se bazează pe o apreciere a 
performanței individuale, realizată  în baza 
obiectivelor atribuite funcționarului public 
- mai mult decât în funcție de criteriile de 
angajare standard. [6] Majoritatea țărilor au 
încercat să implementeze o strategie mai cu-
prinzătoare de management al performanței 
care să combine, cel puțin formal, 
performanța şi obiectivele individuale cu 
obiectivele colective/organizaționale. Multe 
țări au dezvoltat sisteme specifice de gesti-
onare a performanțelor pentru funcționarii 
publici de conducere (printre acestea se nu-
mără Canada, Coreea, Danemarca, Statele 
Unite, Irlanda, Italia, Norvegia şi Regatul Unit). 
[9] Din ce în ce mai multe politici de gestio-
nare a resurselor umane, în special pentru 
funcțiile publice de conducere, sunt imple-
mentate în prezent, ceea ce nu s-a practicat 
până în anii  1990. Însă puține țări dispun de 
politici care să abordeze în mod sistematic 
slaba performanță. Mai degrabă se merge pe 
calea recompensării bunei performanțe, de-
cât pe cea a sancționării performanței slabe. 
În ansamblu, sistemele bazate pe dezvolta-
rea carierei se concentrează pe stimulente 
ca promovarea, iar într-un număr limitat de 
cazuri, utilizează bonusurile de performanță. 
Sistemele bazate pe funcții/posturi se bazea-
ză, în principal, pe stimulente pecuniare şi 
prime. Majoritatea țărilor europene au încer-
cat să coreleze în mod oficial performanța cu 
remunerarea funcționarilor. Cu toate aces-
tea, gradul de implementare a politicilor de 
remunerare corelate cu performanța în ser-
viciul public variază foarte mult de la o țară la 
alta. În multe cazuri, aceste politici se aplică 
numai funcționarilor publici de conducere 
de nivel superior. De fapt, doar câteva state 
au adoptat oficial un sistem de remunerare 
în corelație cu performanța. Aceste țări sunt 
Danemarca, Finlanda, Marea Britanie, Elveția, 
Noua Zeelandă şi Coreea de Sud. [6]

În literatura de specialitate se consideră 
că conceptul de performanță este simplu, 

dar înşelător. Simplu, pentru că este uşor 
de exprimat ideile şi obiectivele principale, 
înşelător, deoarece este dificil să se aplice 
aceste idei administrației publice. [11, p. 75] 
Performanța poate fi definită şi ca capacita-
tea unei autorități publice să achiziționeze 
resurse şi să le utilizeze eficient (mijloace - re-
zultate) şi eficace (rezultate - realizare) pentru 
a atinge obiectivele fixate. [10] Atenția acor-
dată performanței în cadrul administrației 
publice  a îmbrăcat diferite forme, adesea 
direct inspirate de metodele de gestionare 
a sectorului privat, inclusiv reorganizările 
structurale, descentralizarea managementu-
lui financiar şi a gestiunii personalului în ve-
derea unei mai mari responsabilizări în ceea 
ce priveşte rezultatele. 

În acest context, în țările europene au fost 
implementate politici de remunerare legate 
de performanță, împreună cu alte reforme 
în materie de remunerare, cum ar fi simpli-
ficarea scalelor salariale şi variabilitatea re-
munerării în funcție de post şi sarcinile care 
trebuie îndeplinite, şi nu doar în funcție de 
grad. Atunci când este abordată problema-
tica performanței în funcția publică, se ape-
lează conceptele de management axat pe 
performanțe, evaluarea performanțelor şi 
remunerarea în funcție de performanță.  

Managementul axat pe performanțe im-
plică corelarea obiectivelor funcționarilor pu-
blici cu obiectivele strategice ale instituției. 
Evaluarea performanței este o metodologie 
şi un set de proceduri pentru a stabili cât de 
bine lucrează funcţionarii dintr-o autoritate 
publică în raport cu obiectivele şi criteriile de 
evaluare stabilite. Remunerarea în funcție de 
performanță se referă la partea  variabilă a re-
munerării acordată în fiecare an (sau pe orice 
altă bază periodică) în funcție de gradul de 
îndeplinire a obiectivelor stabilite. Definiția 
remunerării în funcție de performanță exclu-
de: 1) creşterea automată a remunerării prin 
promovare sau avansare şi creşteri salaria-
le care nu sunt legate de performanță; 2) 
alocațiile asociate unor posturi sau condiții 



Administrarea publică: teorie şi practică 31

de muncă (de exemplu, indemnizațiile aso-
ciate cu orele suplimentare sau condițiile 
speciale). [11, p. 76]

Managementul axat pe performanțe, 
evaluarea performanțelor şi remunera-
rea în funcție de performanță sunt in-
terdependente, în măsura în care ori-
ce strategie de remunerare în bază de 
performanță se bazează pe un proces clar 
de evaluare a performanței, el însuşi parte 
a unei strategii mai largi de management al 
performanței. Un sistem de remunerare în 
funcție de  performanță trebuie să dispună 
de proceduri clare de evaluare formală a 
performanței.

Motivele pentru introducerea remuneră-
rii în funcție de  performanță în cadrul servi-
ciului public variază de la o țară la alta, după 
cum reiese din rapoartele naționale şi din 
publicațiile academice pe această temă. Fi-
ecare țară urmăreşte prin dispozitivele sale 
de implementare a remunerării în funcție de 
performanță multiple obiective. Principalul 
argument avansat în favoarea remunerării 
în bază de performanță este că acționează 
ca un motivator, oferind o recompensă ex-
trinsecă, sub forma unei remunerări şi o 
recompensă intrinsecă prin recunoaşterea 
efortului şi a realizărilor.

Introducerea sistemelor de remunera-
re în funcție de performanță este, prin ur-
mare, văzută ca un mijloc de a contracara 
concurența salariilor din sectorul privat, în 
special la nivel managerial şi un instrument 
de atragere şi reținere a persoanelor talen-
tate care, în sectorul privat, sunt răsplătite 
pentru performanța lor.

Importanța remunerării în funcție de 
performanță rezidă şi în posibilitatea de a re-
cruta personalul necesar. Autoritățile publi-
ce atrag persoane competente, dar care nu 
sunt înclinate să-şi asume riscuri. Creşterea 
salariilor odată cu vechimea în muncă poate 
consolida această imagine prudentă a servi-
ciului public, în timp ce recurgând la remu-
nerarea în funcție de performanță, ar putea 

fi atrase persoane mai dinamice. Mai ales 
pentru funcțiile de conducere, care necesi-
tă luarea unor decizii riscante, este probabil 
ca remunerarea în funcție de performanță 
să joace un rol important. Pentru a atrage 
profesionişti competenți din sectorul privat 
nu este suficient să se alinieze salariul cu al 
lor, este necesar, de asemenea, să se adopte 
stimulente similare celor utilizate de com-
paniile private. [6]

Remunerarea în funcție de performanță 
poate fi, de asemenea, văzută ca un mijloc 
de facilitare a managementului schimbări-
lor. Trei aspecte pot fi evidențiate în acest 
context:

- remunerarea în funcție de performanță 
este un factor de stimulare pentru o mai 
bună dezvoltare a personalului. De exem-
plu, absolvirea unui curs de formare poate 
fi o condiție prealabilă pentru acordarea de 
recompense; 

- remunerarea în funcție de performanță 
este o modalitate de a adopta noi metode 
de lucru şi de a reorganiza activitățile pen-
tru a introduce o mai mare receptivitate şi 
flexibilitate;

- remunerarea în funcție de performanță 
este o modalitate de îmbunătățire a lea-
dership-ului  prin încurajarea inovației şi a 
asumării de riscuri. 

Construită în baza modelului birocra-
tic descris de Max Weber, administrația 
publică din Republica Moldova şi-a văzut 
raționalitatea bazată exclusiv pe lege. Acest 
sistem juridic modelat după sistemul fran-
cez, a promovat un anumit grad de rigidi-
tate în funcționarea serviciului public până 
la adoptarea Legii cu privire la funcția publică 
şi statutul funcţionarului public în anul 2008. 
[7] Prin adoptarea acesteia sunt introduse 
proceduri de remunerare şi evaluare a per-
formanţelor profesionale ale funcţionarilor 
publici, în vederea realizării optime a misi-
unii şi obiectivelor strategice ale autorităţii 
publice. Totodată, respectiva lege introduce 
şi noțiunea de cariera funcționarilor publici. 
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[7] Acestea vin să dezvolte sistemul funcției 
publice  în spiritul valorilor şi principiilor de-
rivate din teoria Noului Management Public, 
care se bazează, în linii mari, pe consolida-
rea autonomiei şi flexibilizarea personalului, 
gestiunea performanței, meritocrație etc. 
Noul Management Public a fost conceput 
ca o modalitate de reducere a birocrației şi a 
rigidității asociate cu administrația publică. 
Necesitatea de a continua reformele lega-
te de evaluarea şi remunerarea în funcție de 
performanța demonstrată de funcționarii 
publici este determinată de mai multe cau-
ze, printre care ar fi contextul economic, care 
acordă o importanță sporită eficienței, necesi-
tatea de a atrage în serviciul public specialişti 
bine pregătiți, competenți, dinamici, având 
în vedere provocările cu care se confruntă în 
prezent administrația publică. În acest sens 
Legea privind sistemul unitar de salarizare în 
sectorul bugetar din 23.11.2018 introduce 
noțiunea de spor pentru performanţă, care 
are drept scop stimularea individuală a perso-
nalului unităţilor bugetare de a obţine rezul-
tate optime în activitate. Mijloacele necesare 
pentru acordarea sporului pentru performan-
ţă se alocă anual în limita a 10% din suma 
anuală a salariilor de bază la nivel de unitate 
bugetară. [8] Potrivit practicii europene în do-
meniu, sporul pentru performanță reprezintă 
o parte modestă a salariului de bază, recom-
pensele maximale atingând un maximum de 
10% al salariului de bază, pentru cadrele de 
conducere uneori ajungând la 20%. [6]  

Totodată, prin adoptarea Hotărârii de 
Guvern nr. 1231 din 12.12.2018 pentru pu-
nerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 
270/2018 privind sistemul unitar de sala-
rizare, în sectorul bugetar a fost aprobat 
Regulamentul-cadru cu privire la modul 
de stabilire a sporului pentru performanță 
personalului din unitățile bugetare, care sta-
bileşte cadrul general de organizare şi eva-
luare a performanțelor profesionale indivi-
duale ale personalului în raport cu cerințele 
posturilor, în baza criteriilor de evaluare, în 

scopul stimulării individuale a personalului 
de a obține rezultate optime în activitate. 
Potrivit Regulamentului-cadru, sporul la sa-
lariu pentru performanțe profesionale indi-
viduale în muncă poartă caracter stimulator 
şi se bazează pe calitatea muncii, aportul şi 
profesionalismul angajatului, obiectivitate şi 
imparțialitate. Aprecierea aportului salaria-
tului la obținerea rezultatelor se realizează în 
baza unor criterii care apreciază abilităţile pro-
fesionale şi aptitudinile necesare/caracteristi-
cile comportamentale ale angajatului pentru 
a îndeplini sarcinile de bază şi cele suplimen-
tare  (cunoştințe şi experiență; complexitate, 
creativitate şi diversitatea activităților; con-
ceptualizare şi responsabilitate, inclusiv deci-
zională; conducere, coordonare şi supervizare 
(suplimentar pentru funcțiile de conducere); 
comunicare; volumul, calitatea şi eficiența sar-
cinilor executate). [4]

În concluzie, putem constata că un nu-
măr important de țări au introdus în ma-
nagementul funcției publice sisteme de 
remunerare în funcție de performanță. An-
terior limitate la sistemele bazate pe funcții/
posturi, politicile de remunerare în funcție 
de performanță se extind în prezent la sis-
temele bazate pe carieră, permițând o mai 
mare flexibilitate, o mai mare libertate de a 
gestiona remunerarea şi o responsabilitate 
sporită. Este, de asemenea, o modalitate de 
a atrage un personal mai dinamic şi de a fa-
cilita managementul schimbării. 

Adoptarea remunerării în funcție de 
performanță se realizează din perspectiva 
mai multor obiective. Tipurile de obiective 
variază, unele țări acordând o importanță 
mai mare aspectelor de dezvoltare a per-
sonalului, altele sunt mai sensibile la obiec-
tivul de motivare, fie pun accentul pe 
responsabilizarea funcționarilor de condu-
cere ori utilizează remunerarea în funcție 
de performanță, în primul rând, pentru a 
institui metode mai flexibile de activitate, 
mai bine adaptate la mediul social în per-
manentă schimbare. 
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BUNE PRACTICI DE CREARE ȘI PROMOVARE A 
IMAGINII AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
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SUMMARY
The authors study local government image establishment and promotion in the village of Şol-

cani, Soroca district, even if local government authorities have neither a specialized body in charge 
of public relations, nor resources needed to contract outside imagemakers. However, Şolcani local 
government has an extensive experience in both image establishment and promotion, in terms of 
both local government authorities’ image, and village image in general.  Thus, several innovative 
and replicable good practices can be identified in the village of Şolcani, Soroca district - image buil-
ders’ management, image transfer, the image promotion through event management, using local 
media as an image builder, using social media as a tool for promoting one’s image etc.

Keywords: local government, public relations, image, local government image, management, 
strategies, promotion.

REZUMAT
 În prezentul articol, autorii studiază unele bune practici de creare şi promovare a imaginii au-

torităţilor administraţiei publice locale din comuna Şolcani, raionul Soroca, în condiţiile în care au-
torităţile locale nu dispun de o structură specializată de relaţii publice şi nici de resursele necesare 
pentru contractarea unor imagemakeri din exterior. Administraţia publică locală din Şolcani pose-
dă totuşi o experienţă solidă în formarea şi promovarea imaginii – atât a autorităţilor administraţiei 
publice locale, cât şi a localităţii în genere. În acest sens, pot fi identificate anumite bune practici 
inovative şi replicabile – gestionarea unor surse de imagine, utilizarea transferului de imagine, pro-
movarea imaginii prin intermediul evenimentelor promoţionale, utilizarea mass-mediei locale ca 
sursă de imagine, folosirea reţelelor sociale ca instrument de promovare a imaginii etc.

Cuvinte-cheie: administraţie publică locală, relaţii publice, imagine, imagine a autorităţii ad-
ministraţiei publice locale, gestionare, strategii, promovare.
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Comuna Şolcani e situată în partea de vest 
a raionului Soroca al Republicii Moldova, in-
cluzând două sate: Şolcani şi Cureşniţa Nouă 
[7, p. 3]. 

Datele statistice referitoare la comună 
pentru 2018 sunt următoarele:

- localitatea: satul Şolcani, raionul Soroca;
- regiunea de dezvoltare: Nord;
- numărul de locuitori: 1 253;
- primar: Boris Rotaru [1, p. 61].
Deşi în primăria Şolcani nu există specialişti 

focusaţi nemijlocit pe gestionarea imaginii,  
imaginea primăriei este pozitivă, din motivul 
că toţi oficialii aleşi şi funcţionarii publici con-
ştientizează necesitatea creării şi gestionării 
imaginii. Prin imagine înţelegem reprezen-
tarea care s-a format ca o sumă de credinţe, 
opinii, prejudecăţi, la grupe de persoane sau 
în cadrul opiniei publice asupra unei persoa-
ne fizice sau juridice, instituţii/organizaţii sau 
orice fenomene sau obiecte [2, p. 8]. 

În continuare, vom face o trecere în revistă 
a unor practici replicabile utilizate de autorită-
ţile administraţiei publice locale din Şolcani în 
ceea ce priveşte formarea şi gestionarea ima-
ginii autorităţii locale şi localităţii în genere.

Utilizarea surselor de imagine în forma-
rea și gestionarea imaginii administraţiei 
publice locale din comuna Şolcani, raionul 
Soroca. Potrivit specialiştilor în domeniu, un 
prim element care conduce la formarea unei 
imagini în ochii publicului sunt aşa-numitele 
„surse ale imaginii”. Autorul român Ştefan Pru-
teanu consideră că principalele surse ale ima-
ginii organizaţiei sunt [5, p. 258]: 

a) ţara de origine şi sediul; 
b) logotipul sau marca de producţie; 
c) „vânzătorul” sau agentul de imagine; 
d) media; 
e) produsul/serviciul – modul cum ne de-

serveşte organizaţia. 
În continuare, vom studia cum anume sunt 

gestionate aceste surse ale imaginii la Şolcani.
1. Gestionarea localului primăriei şi a aspec-

tului general al localităţii ca sursă de imagine. 
În anul 2014 pot fi menţionate următoare-

le activităţi desfăşurate de autorităţile locale 
din Şolcani cu scopul de a contribui la această 
sursă a imaginii:

- finisarea amenajării stadionului Şolcani 
(acoperirea cu „covor verde”);

- amenajarea intrării în satul Şolcani şi in-
stalarea monumentului „Comuna Şolcani” [4].

În anul 2016 pot fi menţionate următoare-
le activităţi desfăşurate:

- amenajarea teritoriului în stil de sărbă-
toare (împodobirea bradului, a pomilor de la 
intrarea în sat ş. a.);

- efectuarea lucrărilor de curăţare la cimi-
tirul satului;

- efectuarea lucrărilor de reparaţie a dru-
murilor;

- începerea lucrărilor de construcţie a ca-
pelei de la intrarea în satul Şolcani [4].

2. Utilizarea elementelor grafice (logotipuri, 
alte simboluri) ca sursă de promovare a imaginii.

Elementele grafice – fie că se numesc logo-
tipuri, steme etc. – au fost folosite întotdeau-
na pentru a facilita memorarea unor organiza-
ţii publice şi private, fiind primul element care 
apare în memorie atunci când cineva vorbeş-
te despre organizaţia respectivă. Acest lucru 
este valabil pentru companiile McDonalds, 
Mercedes Benz, Microsoft etc.

Comuna Şolcani nu face excepţie atunci 
când e vorba de promovarea imaginii prin 
elemente grafice.

Astfel, atât satul Şolcani, cât şi satul Cureş-
niţa Nouă dispun de steme şi drapele proprii, 
aprobate în şedinţa Comisiei Naţionale de He-
raldică a Republicii Moldova din 30 septem-
brie 2015, proces-verbal nr. 3 78-IV [7, p. 238]. 

Specificul satelor Şolcani şi Cureşniţa Nouă 
în context zonal care urmează a fi reflectat în 
heraldică a fost determinat de consilierii co-
munali prin discuţii. Astfel, s-a ajuns la conclu-
zia că cele mai apropiate simboluri de sufle-
tul sătenilor ar fi doi copaci: salcâmul pentru 
Şolcani şi nucul pentru Cureşniţa Nouă, specii 
care cresc din abundenţă în localităţile date 
[7, p. 238].

În consecinţă, drept elemente grafice de 
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promovare a imaginii autorităţilor locale şi a 
localităţii în genere, la Şolcani au fost elabora-
te, aprobate şi diseminate public:

- stema comunei Şolcani [7, p. 238];
- stema satului Şolcani. Pentru satul Şolcani 

a fost aleasă o rămurică înflorită de salcâm, în 
culorile ei naturale, care a fost amplasată bro-
şând peste un câmp de aur, fretat roşu. Aceas-
tă mobilă a fost utilizată în premieră absolută 
pentru heraldica Republicii Moldova şi face 
o aluzie fină la activitatea principalului agent 
economic din localitate - întreprinderea „Rul-
TehCom”, specializată în producerea plasei şi a 
gardului metalic, recunoscută drept lider naţi-
onal în domeniu [7, p. 239];

- stema satului Cureşniţa Nouă. Pentru 
satul Cureşniţa Nouă a fost aleasă o frunză 
de nuc, de asemenea plasată într-un câmp 
de aur. Cea de-a doua mobilă din stemă este 
un nor de fum negru cu referire la denumi-
rea localităţii. Toponimul Cureşniţa este de 
origine slavă şi înseamnă „afumătoare mică” 
[7, p. 239];

- drapelele satelor şi al comunei au fost 
elaborate în baza stemelor, prin procedee 
specifice vexilologiei,  păstrând semnificaţia 
cuprinsă în steme [7].

3. Utilizarea agenţilor de imagine.
„Vânzătorul” sau agentul de imagine este 

cel care promovează imaginea organului ad-
ministraţiei publice. Astfel, Preşedintele Repu-
blicii Moldova, primarul unei comune – toţi 
sunt ,,agenţi” de imagine [6, p. 85]. În comuna 
Şolcani, raionul Soroca, nu există o subdivi-
ziune a consiliului local responsabilă de pro-
blemele comunicării şi relaţiilor publice, şi în 
consecinţă – de gestionarea imaginii autorită-
ţii locale. De aceea, responsabilitatea de a ac-
tiva în calitate de „agenţi ai imaginii” îi revine la 
evenimentele majore primarului comunei, iar 
responsabilităţile cotidiene în acest sens sunt 
exercitate de secretarul consiliului local. 

Fişa de post a secretarului consiliului nu 
include responsabilităţi expres stipulate de 
gestiune a imaginii autorităţii, dar acesta le 
exercită deseori de facto, din simplul motiv 

că nimeni altcineva nu o face. Analizând fişa 
de post a secretarului consiliului, observăm că 
acesta este responsabil de executarea urmă-
toarelor sarcini de bază [4]:

1. Planificarea şi organizarea desfăşurării 
şedinţelor consiliului comunal. 

2. Asigurarea legalităţii actelor adoptate de 
către consiliul comunal şi primarul comunei.

3. Asigurarea comunicării actelor adopta-
te/emise.

4. Legalizarea şi autentificarea actelor şi 
documentelor.  

5. Asigurarea efectuării lucrărilor de secre-
tariat [4].

Din cele expuse mai sus, observăm că doar 
două activităţi au nemijlocit legătură cu co-
municarea – comunicarea scrisă (asigurarea 
efectuării lucrărilor de secretariat) şi comuni-
carea verbală publică (asigurarea comunicării 
actelor adoptate/emise). Tangenţial, aceste 
activităţi au legătură cu imaginea autorităţii, 
deoarece imaginea autorităţii locale depinde 
de deciziile luate, la fel ca şi de calitatea do-
cumentaţiei emise, care, de asemenea, este o 
sursă de imagine. 

Mai mult decât atât, multe dintre activi-
tăţile exercitate zilnic de secretarul consiliul 
local Şolcani se referă la câteva componente 
care contribuie la formarea unor elemente ale 
imaginii – întreţinerea în bună stare a sediului 
primăriei şi a bunurilor sale, asigurarea comu-
nicării scrise calitative, organizarea şi monito-
rizarea de evenimente, asigurarea comunicării 
interne şi externe a autorităţilor administraţiei 
publice locale, întreţinerea unor relaţii armo-
nioase cu subiecţii mediului extern etc.

4. Utilizarea mass-mediei locale ca sursă de 
promovare a imaginii.

Media reprezintă canalul de distribuire a 
mesajului administraţiei publice. Drept exem-
plu ne pot servi buletinele şi anuarele statisti-
ce ale organelor administraţiei publice, ziarul 
local, site-ul oficial al Guvernului etc. Ziarul 
local reprezintă o sursă foarte importantă de 
imagine pozitivă. Altfel spus, anume prin in-
termediul ziarului propriu administraţia publi-
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că îşi poate promova succesele sau îşi poate 
prezenta eşecurile într-o lumină mai favorabi-
lă [6, p. 86]. Importanţa mass-media în forma-
rea imaginii unei persoane şi organizaţii este 
conştientizată şi de autorul Ana Viziru-Stegă-
rescu, care menţionează: „Presa, în fond, se 
află la originea formării pentru public a imagi-
nii de ansamblu a administraţiei publice, da-
torită potenţialului său emotiv-persuasiv, mai 
ales cel al televiziunii” [8, p. 266].

Autorităţile locale din Şolcani conştienti-
zează importanţa alegerii unor canale adec-
vate pentru a făuri o imagine pozitivă în ochii 
publicului. În acest scop, la iniţiativa primăriei 
Şolcani, în anul 2016 s-a realizat înregistrarea 
filmului „Satul Şolcani”. Anterior, în anul 2015, 
a fost elaborată şi editată cartea „Comuna Şol-
cani” [4].

Autorităţile administraţiei publice locale 
au beneficiat, totodată, de acoperire media şi 
în ziarul regional „Ziarul Nostru”, unde au fost 
tipărite recent:

1. Articolul „Sfintele sărbători, bucuria tu-
turor” - tradiţii şi obiceiuri de iarnă la Şolcani”, 
tipărit în numărul 2 (218) al „Ziarului Nostru” 
din 17 ianuarie 2019, în care se reflectă eve-
nimentul respectiv, inclusiv ,,Pluguşorul” - obi-
ceiul agrar practicat cu prilejul Anului Nou, 
care a inclus şi un concert de sărbătoare - „În-
tâlnirea Anului Nou pe stil vechi”. În program 
au fost incluse:

- „Hora Neamului”;
- cântece de voie bună cu ansamblul „Bu-

suioc”;
- înscenări artistice cu colectivele Grădini-

ţei „Romaniţa” şi a gimnaziului [4]. 
2. Articolul „Atmosferă de poveste la Şol-

cani”, tipărit în numărul 1 (217) al „Ziarului 
Nostru” din 10 ianuarie 2019, în care se reflec-
tă atmosfera festivă şi decorativă din satul Şol-
cani cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Ideea de 
a amenaja satul în straie de sărbătoare aparţi-
ne primarului localităţii, care s-a inspirat de la 
Cernăuţi, tot de acolo aducând unele figurine, 
iar altele fiind confecţionate chiar în localitate 
[4].

Utilizarea transferului de imagine în 
gestionarea imaginii administraţiei publice 
locale din comuna Şolcani, raionul Soroca. 
Esenţa transferului de imagine, numit şi „efect 
de halo”, este „utilizarea imaginii unei organi-
zaţii sau persoane care are deja imagine pozi-
tivă, pentru a dobândi un plus de credibilitate 
pentru organizaţia proprie” [2, p. 50]. Aplicată 
practic, această strategie ar duce la extinderea 
imaginii pozitive a unei companii asupra alte-
ia, care nu dispune de o asemenea imagine, 
prin semnarea unui acord de colaborare.

În mod practic, o autoritate a administraţi-
ei publice ar putea beneficia de această stra-
tegie câştigând un proiect de la un donator 
internaţional recunoscut, instituind relaţii de 
cooperare şi înfrăţire cu o autoritate publică 
similară dintr-un stat care se bucură de res-
pectul comunităţii internaţionale etc. În cazu-
rile date, în rezultatul transferului de imagine, 
imaginea pozitivă a partenerilor va contribui 
la îmbunătăţirea imaginii autorităţii adminis-
traţiei publice locale în cauză. 

Astfel, la promovarea unei imagini pozitive 
a primăriei Şolcani contribuie şi instituţiile bu-
getare cu imagine pozitivă - grădiniţa de copii, 
biblioteca publică, Casa de cultură  etc.

Astfel, instituţia preşcolară „Romaniţa”, 
unde activează 3 grupe cu 73 de copii în total, 
a fost menţionată cu locul I  la concursul „Cea 
mai bine pregătită şi amenajată instituţie pen-
tru noul an de învăţământ” [4].

Biblioteca Şolcani are 3 săli puse la dispo-
ziţia utilizatorilor. Una dintre săli este „Jucăto-
ria”, unde utilizatorii au posibilitatea să joace 
şah, puzzle, să acceseze internetul prin inter-
mediul calculatoarelor donate de Programul 
Novateca. Sala „Accesul liber” oferă, respectiv, 
acces la rafturile cu cărţi. A treia sală, „Zestrea 
neamului”, stimulează curiozitatea şi interesul 
faţă de istorie şi lectură. Această sală a fost 
amenajată în cadrul campaniei „Rădăcinile 
cresc în adânc”. Spaţiul bibliotecii este dotat 
cu Wi-Fi gratuit, fiind solicitat de utilizatori. 
În anul 2016 au fost fondate  clubul „Dialog”, 
având în calitate de membre pe doamnele 
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din comunitate, cenaclul „Vertical”, pentru be-
neficiarii categoriei de vârstă 12-18 ani [4]. 

În bibliotecă se desfăşoară programele 
„Lecturile verii”, „Lecturile iernii”. Biblioteca 
Şolcani a participat la concursul republican 
„Istorii de Succes de Transformare a Bibliote-
cii” unde a ocupat locul 8 din 57 de partici-
panţi [4].

În 2017, Biblioteca Şolcani a lansat câteva 
servicii noi: „Academia familiei”, „Dezvoltarea 
afacerilor în agricultură”, participarea la ,,Iar-
marocul Comunităţii” în oraşul Cantemir, par-
ticiparea la traininguri în domeniul advocacy. 
La fel, biblioteca a apelat la Fondul de Dezvol-
tare a Bibliotecii Moderne cu un Formular de 
Aplicare pentru Servicii de Consultanţă. La 24 
noiembrie, reprezentanţii bibliotecii au parti-
cipat la lansarea proiectului „Educaţie media-
tică pentru democraţie” susţinut financiar de 
Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională 
USAID şi implementat cu susţinerea Centrului 
pentru Jurnalism Independent, „Internews”, şi 
ziarul „Observatorul de Nord”. Biblioteca Şol-
cani a mai participat la concursurile: „Eu şi co-
munitatea” şi „Istoria satului” [4].

Casa de cultură Şolcani contribuie, de ase-
menea, la formarea unei imagini pozitive a au-
torităţilor locale din comuna Şolcani. În anul 
2016, aici au fost organizate sărbătorile cultu-
rale „Sfântul Vasile”, „Sfintele sărbători - bucu-
ria tuturor”, serata „Sfântul Valentin” [4].

În anul 2017, în cadrul Casei de cultu-
ră au fost organizate sărbătorile culturale 
„Anul Nou”, „8 martie”, „1 iunie – Ziua copi-
ilor” [4]. În căminul cultural îşi desfăşoară 
activităţile şi ansamblul folcloric „Busuioc”, 
fondat de conducătorul artistic al căminu-
lui cultural (anul 1970) Petru Călugărescu, 
absolvent al şcolii medii Şolcani. Ansamblul 
„Busuioc” are o istorie bogată de participări 
la diferite manifestaţii culturale, atât locale 
cât şi naţionale. 

Transferul de imagine este realizat şi prin 
câştigarea unor proiecte care aduc plus de încre-
dere autorităţilor locale:

- în anul 2014 au fost implementate pro-

iecte FISM, obţinute donaţii din partea guver-
nelor României şi Poloniei; 

- tot în anul 2014 a fost implementat pro-
iectul „Novoteca” la biblioteca Şolcani;

- în rezultatul obţinerii unui grant de la 
Centrul de Tineret „Dacia”, au fost procurate în 
anul 2017 aparate de fitness pentru orele de 
educaţie fizică la gimnaziu;

- în rezultatul implementării proiectului 
„Sistemul termic pe bază de biomasă”, a fost 
instalată la grădiniţa Şolcani o centrală termi-
că pe bază de biomasă cu sprijinul financiar al 
Uniunii Europene, prin colaborarea cu proiec-
tul „Energie şi Biomasă”.

Transferul de imagine este realizat şi prin 
colaborarea cu alte autorităţi şi instituţii publice 
la nivel local. Mai mult decât atât, de multe ori 
acest transfer se materializează prin diverse 
diplome care recunosc meritele autorităţilor 
locale din Şolcani, de exemplu:

- Diploma de onoare a Inspectoratului Ge-
neral al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Inter-
ne, decernată în semn de recunoştinţă pentru 
profesionalism înalt manifestat în promovarea 
imaginii pozitive a poliţiei în mediul societăţii, 
consolidarea parteneriatului cu societatea 
civilă şi cu autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale în vederea asigurării imple-
mentării proiectului „Aleea siguranţei”;

- Diploma Consiliului raional Soroca, locul 
I, acordată Primăriei comunei Şolcani, pe 1 oc-
tombrie 2016, pentru cea mai reuşită expoziţie 
şi contribuţie esenţială la promovarea pozitivă 
a imaginii raionului Soroca în cadrul sărbătorii 
„Festivalul Naţional al Mărului’’, ediţia VI, 2016;

- Diploma preşedintelui raionului Soroca, 
acordată primarului comunei Şolcani pe 1 
februarie 2018 ca semn al înaltei aprecieri şi 
efortului substanţial depus pentru soluţiona-
rea problemelor cetăţenilor şi dezvoltarea so-
cial-economică a comunităţii, cu prilejul Zilei 
Autonomiei Locale şi a Lucrătorului din Admi-
nistraţia Publică Locală.

Totuşi gestionarea imaginii nu presupune 
doar formarea sa prin utilizarea surselor de 
imagine sau a transferului de imagine. O au-
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toritate locală trebuie să aibă şi capacitatea de 
a-şi promova adecvat imaginea. 

Utilizarea strategiilor de promovare a 
imaginii administraţiei publice locale din 
comuna Şolcani, raionul Soroca. Referitor la 
componenta de promovare a imaginii, vom 
face iniţial o scurtă trecere în revistă a opiniilor 
autorilor în domeniu, pentru ca în final să stu-
diem experienţa autorităţilor administraţiei 
publice locale din Şolcani în acest sens.

Astfel, autorul Cristina Coman identifică  
următoarele strategii de promovare [3, p. 96]:  

1. Organizarea  evenimentelor – strategie 
care doreşte transmiterea de informaţii prin: 
evenimente neplanificate (descoperiri, numiri 
de noi lideri, fuziuni-surpriză etc.), ceremonii 
(aniversări, comemorări, momente de pensi-
onare, inaugurări etc.), evenimente regizate 
(activităţi menite a atrage atenţia presei – acte 
de caritate, acte simbolice: plantarea  copaci-
lor, dezvelirea  monumentelor etc.), concur-
suri, competiţii.

2. Activităţi promoţionale care urmăresc 
impunerea imaginii organizaţiei, cum ar fi: 
acţiuni de marketing (târguri, lansări de noi 
produse, testări de produse etc.), colectări de 
fonduri, finanţarea unor descoperiri ştiinţifice, 
acţiuni civice (prin care organizaţia îşi arată 
preocuparea pentru binele societăţii).

3. Activităţi organizaţionale  care urmăresc 
promovarea organizaţiei în mediul său speci-
fic (constituirea  coaliţiilor  cu alte organizaţii 
ce au aceleaşi valori, conferinţe, convenţii, se-
minare, care permit schimbul de idei).

Analizând strategiile de mai sus, menţio-
năm că la Şolcani sunt utilizate următoarele:

Organizarea activităţilor de sponsoriza-
re și susţinere a grupurilor socialmente vul-
nerabile.

Astfel, pot fi menţionate:
- acordarea premiilor băneşti veteranilor şi 

văduvelor de război, participanţilor la conflic-
tul din Transnistria, la războiul din Afganistan, 
la lichidarea consecinţelor avariei de la Cerno-
bâl;

- acordarea ajutoarelor umanitare (produ-

se alimentare, vestimentaţie la mâna a doua) 
persoanelor social-vulnerabile [4].

Promovarea imaginii primăriei comunei 
Şolcani prin organizarea de evenimente. Or-
ganizarea de evenimente este o modalitate 
universal recunoscută de promovare a ima-
ginii, începând cu imaginea unei persoane 
aparte, continuând cu imaginea unor orga-
nizaţii şi finalizând cu imaginea unor localităţi 
sau chiar state. În acest sens, pot fi organizate 
concerte, festivaluri, târguri, iarmaroace etc. 
Autorul rus Valentin Korolko identifică unele 
exemple de astfel de evenimente, şi anume:

- zile speciale, seri, săptămâni sau luni;
- show-uri comerciale, expoziţii, iarmaroa-

ce, festivaluri; 
- întâlniri, seminare, mese rotunde, confe-

rinţe, congrese şi simpozioane; 
- zile ale uşilor deschise, excursii prin orga-

nizaţie, întâlniri cu veterani ai muncii;
-competiţii, victorine; 
- evenimente organizate de sponsori în fo-

losul comunităţii;
- crearea unor fonduri caritabile şi de edu-

caţie;
- expoziţii de flori sau produse de agricul-

tură;
- activităţi sportive şi de întremare, marşuri 

turistice, competiţii de amatori,
- manifestaţii solemne, celebrarea sărbăto-

rilor naţionale sau religioase;
- manifestări tematice şi celebrarea eveni-

mentelor istorice;
- manifestări de onorare a culturii şi istoriei 

altor ţări şi popoare [9]. 
În ceea ce priveşte promovarea imaginii 

localităţii şi autorităţii locale prin organizarea 
de evenimente la Şolcani, menţionăm că în 
perioada 2014-2018 primăria Şolcani a fost 
implicată activ în organizarea unor diverse 
evenimente promoţionale şi participarea la 
acestea.

Astfel, în anul 2014 au fost organizate ur-
mătoarele evenimente [4]:

- organizarea şi participarea la festivalul ra-
ional „Ziua Mărului - 2015”;
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- organizarea sărbătorilor de hramul sate-
lor Şolcani şi Cureşniţa Nouă; 

- organizarea activităţii muzeului comunal 
din satul Şolcani;

- organizarea sărbătorilor de iarnă, zilei co-
piilor ş. a. [4]

Un important eveniment în anul 2014 a 
fost şi organizarea la 10 ianuarie 2014 a Fes-
tivalului tradiţiilor populare „La cuptorul cu 
plăcinte”, unde s-au adunat sute de locuitori 
ai comunei, dar şi oaspeţi din  oraşul Soroca, 
satele din raion şi din republică. 

La festival a participat formaţia folclorică 
„Şolcani”, ansamblul folcloric din oraşul Flă-
mânzi, judeţul Botoşani, România, precum şi 
diverse formaţiuni artistice: ansamblul „Moş-
tenitorii”; ansamblul vocal-instrumental al 
dinastiei Călugărescu; formaţiunea folclorică 
model „Busuioc”; formaţiunea folclorică „La 
izvoare”, satul Vărăncău; ansamblul folcloric 
„Frunze de dor”, satul Pârliţa; formaţiunea 
folclorică „Ţărăncuţa”, satul Parcani; ansam-
blul „Rostăriţa”, satul Bădiceni; formaţiunea 
folclorică „Băciţele”, satul Căinarii Vechi; for-
maţiunea folclorică „Ţărăncuţa”, satul Ruble-
niţa; ansamblul de dansuri populare „Spe-
ranţa”, satul  Hligeni, raionul Făleşti; orchestra 
de muzică populară „Doina Nistrului” de la 
Palatul de cultură din or. Soroca; ansamblul 
de dansuri populare „Vatra”, satul Racovâţ;  
ansamblul de dansuri tradiţionale „Trei gene-
raţii” din or. Flămânzi, judeţul Botoşani [4].

Sponsor general al festivalului a fost SRL 
„Rultehcom”. La eveniment au fost prezenţi 
primarul comunei Şolcani, preşedintele ra-
ionului Soroca, şeful secţiei cultură şi turism 
a consiliului raional, primarul de Soroca, se-
cretarul consiliului comunal Şolcani, repre-
zentantul Direcţiei generale a turismului din 
Republica Moldova. Cu ocazia evenimentului 
au fost înmânate diplome de merit pentru 
contribuţie valoroasă la dezvoltarea turismu-
lui [4].

Un punct de atracţie a festivalului a fost şi o 
plăcintă de 2 metri lungime, operă a gospodi-
nelor din mahalaua Hârtopului. De asemenea, 

au fost expuse şi obiecte de epocă, folosite la 
şezătorile de odinioară. Participanţilor li s-au 
înmânat diplome de merit.

Pot fi menţionate următoarele eveni-
mente promoţionale organizate în anii 
2016-2017 [4]:

- organizarea sărbătorii de iarnă „Sfintele 
sărbători - bucuria tuturor” cu invitarea inter-
preţilor autohtoni;

- organizarea sărbătorii „Ziua copiilor” cu 
invitarea actorilor teatrului „Gâgâlici”;

- organizarea  participării ansamblului „Bu-
suioc” la toate evenimentele culturale locale şi 
raionale;   

- procurarea costumelor naţionale pentru 
participanţii la evenimente;

- organizarea sărbătorilor de hramul sate-
lor Şolcani şi Cureşniţa Nouă [4].

În ceea ce priveşte situaţia actuală, pen-
tru primăria comunei Şolcani, evenimentul 
principal de promovare a imaginii este orga-
nizarea anuală a festivalului-concurs regional 
de tradiţii şi obiceiuri populare „La cuptorul cu 
plăcinte”, care permite atât promovarea tradi-
ţiilor localităţii de organizare a concursurilor 
pe mahalale, cât şi reprezintă o modalitate 
de promovare a valorilor şi tradiţiilor din re-
giune, precum şi o metodă de promovare a 
brandului propriu, şi anume plăcintele. Im-
pactul festivalului creşte de la an la an, iar în 
anul 2018 anume acest eveniment a adus 
victorie autorităţilor administraţiei publice 
locale la concursul „Programul bunelor prac-
tici ale autorităţilor publice locale”. 

Festivalul-concurs regional de tradiţii şi 
obiceiuri populare „La cuptorul cu plăcinte”  
a avut loc la 18 septembrie 2016, având un 
buget total de 62 mii lei, finanţator fiind pri-
măria comunei Şolcani [1, p. 61].

Beneficiari ai evenimentului au fost 15 
ansambluri folclorice din Republica Moldo-
va, Ucraina şi România, locuitorii satului - 1 
200 de cetăţeni, precum şi vizitatorii festiva-
lului [1, p. 61].

Actori implicaţi: 
- Primăria satului Şolcani; 
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- Secţia Cultură şi Turism a Consiliului Ra-
ional Soroca; 

- Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 
al Republicii Moldova; 

- Centrul Naţional de Conservare şi Promo-
vare a Patrimoniului Cultural Imaterial;

- gospodinele şi întreaga comunitate din 
Şolcani [1, p. 61].

Sărbătoarea a început cu o paradă a por-
tului popular, după care a urmat deschiderea 
oficială a festivalului, evoluarea formaţiilor în 
concurs, competiţii şi jocuri distractive pentru 
copii, „Hora mare”. 

Printre momentele-cheie ale festivalului 
pot fi menţionate:

- pe tot parcursul zilei, în parcul din faţa Pri-
măriei, toţi doritorii au putut viziona expoziţii 
de artizanat, expoziţii culinare şi, în mod deo-
sebit, participarea inedită a celor mai harnice 
gospodine din comuna Şolcani în arta culina-
ră - pe mahalale;

- s-a petrecut o adevărată competiţie dintre 
mahalale atât la pregătitul plăcintelor, cât şi la 
felul în care şi-au prezentat gospodinele pro-
dusele artei culinare. Adică, fiecare mahala şi-a 
expus „marfa” în cel mai original mod [1, p. 62];

- festivalul de „cultură şi mâncare” promo-
vează tradiţiile şi obiceiurile din satul Şolcani, 
raionul Soroca, dorind să contribuie la dez-
voltarea comunitară, comercială şi turistică în 
această regiune;

- a fost creată o foarte bună ocazie de a 
promova produsele tradiţionale şi zona foarte 
pitorească a satului [1, p. 62];

- festivalul „La cuptorul cu plăcinte” şi-a fă-
cut loc pe harta festivalurilor prin care satul 
Şolcani îşi promovează cultura regională. Or-
ganizatorul evenimentului îmbină cu dibăcie 
arta gastronomică, meşteşugăritul, ruralitatea 
şi turismul [1, p. 62].

Renaşterea valorilor culturale ale satului 
constituie elementul inovator al acestei prac-
tici şi, cu siguranţă, festivalul a avut o amploa-
re deosebită prin numărul considerabil de vi-
zitatori, dar şi prin oaspeţii de onoare care au 
participat la acest eveniment [1, p. 63]. 

În opinia organizatorilor evenimentului, 
avem nevoie de sărbători pentru suflet, în 
care să ne valorificăm tezaurul. Astăzi, în epo-
ca globalizării, deja am pierdut tradiţiile cos-
tumului popular, ale covorului moldovenesc 
tradiţional, care, de fapt, sunt mărci sociale şi 
de prestigiu ale  identităţii etnice. 

În acest sens, localnicii satului Şolcani şi-au 
propus să păstreze şi să promoveze tradiţia 
plăcintelor, care, de fapt, a devenit un brand al 
acestei regiuni şi una dintre bucatele tradiţio-
nale ale bucătăriei moldoveneşti şi să o îmbi-
ne cu folclorul muzical [1, p. 63].

Astfel, succesul poate fi obţinut doar prin 
eforturi comune ale cetăţenilor, iar implicarea 
activă a băştinaşilor contribuie enorm la dez-
voltarea locală [1, p. 63].

De asemenea, cu implicarea autorităţilor 
administraţiei publice locale din Şolcani se or-
ganizează şi alte evenimente cu impact regio-
nal – Festivalul Mărului, Festivalul Măştilor etc.

În ceea ce priveşte anul 2019, menţionăm 
că un important eveniment organizat de au-
torităţile administraţiei publice locale din Şol-
cani este festivitatea de onorare a Sfântului 
Vasile, care a avut loc la 13 ianuarie 2019. Mai 
mult ca atât, evenimentul şi-a găsit reflectare 
în publicaţia regională „Ziarul Nostru” [4].

În concluzie, deşi nu dispun de o structu-
ră specializată de relaţii publice şi nici de re-
sursele necesare pentru contractarea unor 
imagemakeri din exterior, autorităţile locale 
din Şolcani posedă totuşi o experienţă solidă 
în formarea şi promovarea imaginii – atât a 
autorităţilor administraţiei publice locale, cât 
şi a localităţii în genere. În acest sens, pot fi 
identificate anumite bune practici inovative 
şi replicabile – promovarea imaginii prin inter-
mediul evenimentelor promoţionale (de ex., 
Festivalul Mărului, al Plăcintelor), implicarea în 
activităţi de susţinere socială a populaţiei cu 
mediatizarea ulterioară a acestora, utilizarea 
transferului de imagine, utilizarea mass-me-
diei locale ca sursă de imagine, folosirea re-
ţelelor sociale ca instrument de promovare a 
imaginii etc. 
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SUMMARY

In this article, the material regarding the right of the employee to contest the disciplinary sanc-
tions, which constitute a constitutional right, was subjected to research. Initially, reference was 
made to the lawfulness of the order of application of disciplinary sanctions and the familiariza-
tion of the employee with their content. The premise of starting the appeal on the employer’s 
decision, the legal argument according to which the sanction order (provision, decision) can be 
challenged by the employee in the court under the conditions of art. 355 of the Labor Code of RM 
wasanalyzed. The judge may order the commencement or refusal to start the trial of the dispute, 
on the ground that such an act is subject to both substantive and procedural conditions establi-
shed by the civil-legislation law. Reference has also been made to the role of the Labor Inspectora-
te, the trade union, which have  more the role of negotiating and explaining labor law provisions.

Keywords: disciplinary sanction, disciplinary liability, court, contestation of the sanction, 
immediate execution, social partnership.

REZUMAT
În articolul dat a fost supus cercetării materialul ce vizează dreptul salariatului la contesta-

rea sancțiunilor disciplinare, care constituie un drept constituțional. Inițial, s-a făcut referire la 
legalitatea emiterii ordinului de aplicare a sancțiunilor disciplinare şi familiarizării salariatului 
cu conținutul său. S-a analizat premisa de pornire a căii de atac asupra deciziei angajatorului, 
argumentul legislativ, conform căruia ordinul (dispoziţia, hotărârea) de sancţionare poate fi 
contestată de salariat în instanţa de judecată în condiţiile art. 355 al Codului muncii al Repu-
blicii Moldova. Judecătorul  poate dispune pornirea sau refuză pornirea procesului de judecare 
a litigiului, pe motivul că față de asemenea act sunt înaintate condiții atât de fond cât şi de 
formă, stabilite prin legislația procesual-civilă. S-a făcut trimitere şi la rolul Inspectoratului de 
Stat al  Muncii, al sindicatului care joacă un rol mai mult de negociere şi explicare a prevederilor 
legislației muncii.

Cuvinte-cheie: sancționare disciplinară, răspundere disciplinară, instanță de judecată, 
contestarea sancțiunii, executare imediată, parteneriatul social.
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Sancționarea disciplinară a salariatului  
constituie prin natura sa o măsură de ordin 
juridic, posibilă a fi dispusă de către angajator, 
în temeiul încălcării prevederilor contractului 
individual de muncă din partea salariatului, 
la compartimentul disciplinei de muncă şi nu 
doar. Astfel, luând  în considerare ideea pro-
pusă, menționăm că, fiind o măsură de ordin 
juridic, dispusă în mod unilateral, aceasta 
poate fi contestată de către salariatul care se 
consideră a fi sancționat nelegitim de angaja-
tor. În această ordine de idei menționăm, că 
contestarea unei asemenea decizii constituie 
un drept constituțional al salariatului garan-
tat prin prevederile art. 20 din Constituția 
Republicii Moldova, [1] care consacră că orice 
persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din 
partea instanţelor judecătoreşti competente 
împotriva actelor care violează drepturile, liber-
tăţile şi interesele sale legitime.

Luând în considerare prevederile art. 210, 
alin. 1, lit. b şi c) al Codului muncii al Republi-
cii Moldova,  [2] conform cărora s-a stabilit ca 
cerință de bază față de conținutul ordinului 
de sancționare disciplinară indicarea terme-
nului şi organului în care sancțiunea poate fi 
contestată de salariat, găsim că includerea şi 
desluşirea acestor cerințe în prezentul comu-
nicat  va şi mai util ca percepție pentru pu-
blic. Astfel, în cele ce vizează prevederile de 
jurisdicție a muncii, menționăm că acestea 
sunt incluse în art. 210,  alin. 3 şi art. 354-356  
ale Codului muncii al Republicii Moldova. [2] 
Prin urmare, aplicarea prevederilor cuprinse 
în conținutul textelor legale menționate, poa-
te  fi pusă în aplicare în cazul în care  salariatul 
are motive şi probe temeinice, respectiv dove-
dind faptul că angajatorul a neglijat anumite 
drepturi ale acestuia, ele avându-şi izvorul în 
măsurile de ordin organizatoric şi  procesual, 
în faza derulării procedurii de tragere la răs-
pundere disciplinară a salariatului.

Fiind o procedură specifică, reglementa-
tă în totalitate de legislația muncii, găsim că 
în cazul în care angajatorul a refuzat sau a 
neglijat  indicarea în conținutul ordinului de 

sancționare disciplinară a elementelor ce vi-
zează termenul şi organul în care sancțiunea 
poate fi contestată de către salariat, găsim că 
angajatorul va fi defavorizat total din punct de 
vedere juridic, fiind culpabil de nerespectarea 
cerințelor formale, incluse în ordinea proce-
durală stabilită de legislația muncii, în cele ce 
vizează tragerea la răspundere disciplinară 
a salariaților unității. Prin urmare, în situația 
în care angajatorul a negat sau a refuzat in-
dicarea unor asemenea elemente în ordinul 
de sancționare disciplinară, găsim că vom fi 
în prezența realizării din partea salariatului a 
următoarelor drepturi, acestea fiindu-i garan-
tate prin lege şi prezentate în cele ce urmează. 

O soluție de ordin amiabil şi favorabilă 
pentru angajator în mod principal ar consti-
tui-o situația în care salariatul a constatat că 
angajatorul a negat indicarea tuturor elemen-
telor de ordin juridic în conținutul ordinului de 
sancționare disciplinară, ar constitui-o măsura 
de adresare din partea salariatului către anga-
jator prin intermediul unei cereri scrise, tema  
căreia va reflecta o revizuire a măsurii discipli-
nare, dispuse asupra acestuia pe motivul neres-
pectării prevederilor legale. Având în vedere că 
o astfel de măsură nu este prevăzută expres 
în prevederile legislației muncii, dar conside-
răm că, fiind o categorie de raporturi juridice, 
influențate ponderat de principiul negocierii 
şi informării reciproce a părților, găsim că sa-
lariatul poate recurge la o astfel de măsură, 
întru continuarea bunelor relații cu prilejul 
prestării muncii, sub egida angajatorului. 

Drept argument în această situație, cu ten-
tă de soluționare amiabilă sau, altfel zis, cu 
caracter de scuze din partea angajatorului, 
ar constitui faptul că angajatorul poate să nu 
dispună de cunoştințe juridice sau de ce nu, 
şi  de specialişti în domeniul juridic, angajați 
în cadrul unității, fapt pentru care s-a şi comis 
o asemenea eroare. În acest sens conside-
răm că o asemenea soluție ar fi una benefi-
că pentru ambele părți, deoarece părțile,  în 
temeiul principiului enunțat, vor fi scutite de 
activitățile de disconfort şi stresul colectat, 
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datorită adresării în organele de jurisdicție 
(Inspectoratul de stat al muncii, instanța de 
judecată) întru rezolvarea conflictului iscat. 
Mai mult ca atât, susținând ideea propusă  
şi aceasta având forma unei recomandări, 
menționăm că o astfel de soluție poate fi ra-
portată cu succes la categoria libertăților uma-
ne, precum şi a înțelegerii reciproce de către 
membrii societății, adunați în colectivități în-
tru prestarea muncii.

Soluția propusă, în opinia noastră,  ar fi 
până la urmă o chestiune de bun-simț, care 
emană de la o persoană care conştientizează 
şi acceptă greşeala celeilalte persoane, cum ar 
fi în cazul raportului reglementat de legislația 
muncii, în care angajatorul şi salariatul sunt 
principalii actori. Astfel, prin urmare, o astfel 
de soluție fiind propusă ca o posibilă idee de 
rezolvare a unui litigiu de muncă, iscat cu pri-
lejul sancționării disciplinare, necondiționat 
ar fi faptul că salariatul s-ar aştepta ca anga-
jatorul să realizeze o convocare a persoane-
lor ce au participat la cercetarea şi, respectiv, 
aplicarea sancțiunii disciplinare. Prin urmare, 
dacă angajatorul a acceptat de a analiza ce-
rerea salariatului, considerăm că angajatorul 
în asemenea situație va emana un sentiment 
de respect față de salariat şi se va corecta, 
anulând în acest sens ordinul de sancționare 
disciplinară. Fiind o concepție propusă de noi, 
menționăm că aceasta,  având formă unei 
idei, poate fi soldată nu doar cu succes, ci şi cu 
eşec, argumentându-se prin faptul că angaja-
torul poate refuza de a analiza cererea înainta-
tă de salariat, menținându-şi poziția pe ordi-
nul  de sancționare emis anterior. Deci în cazul  
unui refuz al angajatorului cu privire la analiza 
situației, menționăm că salariatul va fi în drept 
de a se adresa  organelor de soluționare a con-
flictului iscat, pe motivul sancționării sale dis-
ciplinare nelegitime.

Continuând tratarea şi valoarea aspectelor 
de conținut al ordinului de aplicare a sancțiunii 
disciplinare către salariat, menționăm că este  
necesar de a lua în considerare şi faptul că, 
întru valabilitatea aplicării sancțiunii discipli-

nare, în cadrul relațiilor de muncă, necesită ca 
aceasta întru a fi validată, din punct de vede-
re juridic, necesită a fi conformă prevederilor 
alin. 2 al art. 210 al Codului muncii al Republicii 
Moldova, conform căruia „ordinul (dispoziţia, 
decizia, hotărârea) de sancţionare, cu excepţia 
sancţiunii disciplinare sub formă de concediere, 
conform art. 206, alin. (1), lit. d) care se aplică cu 
respectarea art. 81, alin. (3), se comunică salari-
atului, sub semnătură, în termen de, cel mult, 5 
zile lucrătoare de la data emiterii, iar în cazul în 
care acesta activează într-o subdiviziune inte-
rioară a unităţii (filială, reprezentanţă, serviciu 
desconcentrat etc.) aflate în altă localitate - în 
termen de, cel mult, 15 zile lucrătoare şi produce 
efecte de la data comunicării”.

În temeiul textului legal citat, găsim că 
aducerea la cunoştința salariatului a ordinului 
de sancționare disciplinară  este o fază proce-
suală deosebit de importantă pe motivul că 
anume data la care salariatul a luat  cunoştință 
de  decizia angajatorului, este condiționată 
de realizarea dreptului salariatului, caracte-
rul acestuia fiind unul contestativ. Cu referire 
la termenul de 15 zile, stabilit de legiuitor, în 
cazul în care o parte a unității se află într-o 
altă localitate, menționăm că această regulă 
se aplică ca excepție, deoarece are ca temei 
faptul distanței îndelungate necesare a fi par-
cursă de către reprezentantul angajatorului 
întru aducerea la cunoştința salariatului a  pre-
vederile ordinului de sancționare disciplinară 
a acestuia. Prin urmare,  în această situație 
menționăm că aducerea la cunoştință a ordi-
nului de sancționare disciplinară, prin inter-
mediul mijloacelor de comunicare în masă, 
cum ar fi: e-mail, telefon sau alte mijloace, nu 
va produce efecte juridice, pe motivul că an-
gajatorul este obligat să aducă la cunoştința 
salariatului ordinul sub semnătură, în temeiul 
textului de lege citat, art. 210, alin. 2 al Codu-
lui muncii al Republicii Moldova. Astfel, în ca-
zul comunicării salariatului în formă verbală a 
conținutului ordinului de sancționare discipli-
nară, ca un exemplu frecvent prezent în practi-
ca gestionării resurselor umane, ar putea servi 
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comunicarea prin telefon, menționăm că într-
o astfel de situație nu va fi valabilă din punct 
de vedere juridic, pe motivul că aceasta nu 
este reglementată expres de lege şi, respec-
tiv, va fi nulă, ca lipsă de prezentare a actelor 
necesare a fi întocmite în acest sens de către 
angajator. Aşadar, având ca text normativ de 
călăuză prevederile art. 210, alin. 2 al Codului 
muncii al Republicii Moldova, constatăm că, 
întru validarea deciziei sale, angajatorul tre-
buie să asigure  prezența fizică a salariatului 
în faza familiarizării cu  ordinul  de aplicare a 
sancțiunii disciplinare din partea acestuia.

Un următor pas, necesar a fi realizat de 
către angajator în faza validării deciziei sale 
cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare 
către salariat, o constituie semnarea ordinului  
de către salariat, confirmând prin depune-
rea semnăturii sale a faptului că acesta a luat 
cunoştință cu măsura de constrângere de or-
din disciplinar, dispusă de  angajator, conform 
art. 210, alin. 2 al Codului muncii al Republicii 
Moldova. Semnarea ordinului de către sala-
riat, prin finalitatea sa asigură,  pentru anga-
jator - îndeplinirea cerinței legale cu privire la 
exercitarea dreptului său cu privire la impunerea 
respectării disciplinei de muncă, prin aplicarea 
prevederilor de regres asupra salariaților unității 
care au încălcat prevederile comportamentului 
disciplinar instituit în cadrul unității şi pentru sa-
lariat - ca măsură de informare despre situațiile 
sau acțiunile întreprinse asupra personalității 
sale de către angajator, în mod special în faza 
aplicării sancțiunii disciplinare, ca efect al rea-
lizării înaintărilor din partea angajatorului în 
cele ce vizează  constatarea  nerespectării  disci-
plinei de muncă, din partea salariatului. Având 
în vedere cele menționate, relatăm ca ideile 
menționate  sunt principalele obligațiuni de 
care este necesar de a ține cont angajatorului, 
ca urmare a aplicării măsurilor de sancționare 
disciplinară a salariatului, prin intermediul  
ordinului emis în acest sens şi a măsurilor ne-
cesare a fi realizate de către angajator întru 
validarea acestuia din punct de vedere juridic.

Cu referire la măsurile concrete de regres, 

stabilite expres de cadrul legal şi posibile a 
fi utilizate de către salariat, contra acțiunilor 
de sancționare disciplinară nelegitimă, dis-
pusă de către angajator, găsim că, conform 
art. 210, alin. 3 al Codului muncii al Republi-
cii Moldova, constituie premisa de pornire 
a căii de atac  asupra deciziei angajatorului, 
argumentul legislativ, conform căruia „ordinul 
(dispoziţia, decizia, hotărârea) de sancţionare 
poate fi contestat de salariat în instanţa de ju-
decată în condiţiile art. 355 al Codului muncii al 
Republicii Moldova”. Într-o asemenea situație 
menționăm, că adresarea constituie una din 
cele mai drastice măsuri posibile a fi parcurse 
de către salariat. Într-o asemenea situație sa-
lariatul  este obligat de a formula o cerere de 
chemare în judecată în condițiile stipulate de 
art. 166 al Codului procesual civil al  Republicii 
Moldova. [3]

 Cererea de chemare în judecată, după 
natura sa, constituie principalul instrument 
de restabilire a dreptului  sau confirmării unui 
fapt juridic, nerecunoscut sau încălcat de că-
tre un alt subiect. În faza înaintării cererii de 
chemare în judecată, menționăm că dreptul 
muncii, fiind una dintre cele mai sociale ra-
muri de drept, din punctul de vedere al con-
testării abuzurilor realizate de angajator asu-
pra salariatului, este conturată de o mulțime 
de facilități procesuale, prezente întru garan-
tarea drepturilor recunoscute salariaților prin 
varietatea de acte normative, în principal, de 
cele adoptate la nivel național, printre care se 
numără: Constituția Republicii Moldova, Co-
dul muncii al Republicii Moldova şi alte acte.

Înaintarea către instanța de judecată a ce-
rerii  salariatului găsit a fi sancționat nelegitim 
de  angajator şi fiind îngrădit în drepturile sale, 
este precedată de reguli şi proceduri proprii, 
necesare a fi respectate de către justițiabili 
întru validarea acțiunii sale în justiție. În acest 
sens, autoarea Elena Belei a relatat faptul că  
„cererea de chemare în judecată este un prim 
act de procedură prin care începe realizarea 
efectivă a principiilor disponibilității, a dreptu-
lui la apărare şi a accesului la justiție”. [4, p. 19]  
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Fiind o definiție propusă de doctrina dreptu-
lui procesual civil, menționăm că în situația 
dreptului muncii din cuprinsul definiției cita-
te, relevantă în faza contestării sancțiunii dis-
ciplinare, pentru salariat va avea importanță 
ponderată principiul, relatat de către autoare, 
acesta fiind  dreptul la apărare. 

Astfel, cererea de chemare în judecată fi-
ind un act de natură procesuală, în temeiul 
valabilității căruia  judecătorul poate dispu-
ne pornirea sau refuză pornirea procesului 
de judecare a litigiului, pe motivul că față de 
asemenea act sunt înaintate condiții atât de 
fond cât şi de formă, stabilite prin legislația 
procesual-civilă. În doctrina dreptului proce-
sual civil, [4, p. 19 -20] cu referire la conținutul 
cererii de chemare în judecată, s-a conturat o 
opinie la care ne raliem şi noi, potrivit căreia 
conținutul oricărei cereri de chemare în jude-
cată este compus din:

- elemente esențiale, adică obligatorii, fără 
de care respectiva cerere nu poate fi pusă pe 
rolul instanței de judecată. [4, p. 19] Definirea 
elementelor esențiale ale cererii de chema-
re în judecată se conturează a fi stabilite în 
conținutul art. 166, alin. 2, lit. a-i) al Codului 
procesual-civil al Republicii Moldova [3] ne-
respectarea stabilirii acestora de către subiect  
face imposibilă examinarea adresării parve-
nite, în cazul nostru al salariatului cu privire 
la verificarea legalității, sancțiunii dispuse de 
către angajator;

- elemente neesențiale, adică facultative, 
care pot fi incluse în cerere doar dacă este po-
sibil sau dacă reclamantul consideră necesar. 
[4, p. 20] Sub aspectul definirii elementelor 
neesențiale ale cererii de chemare în judeca-
tă menționăm că la categoria unor aseme-
nea elemente pot fi raportate aşa-numitele 
chestiuni de interpretare sau de informare. 
Prin urmare, în categoria acestor elemente se 
includ următoarele: [4, p. 31-33] denumirea ce-
rerii; instanța căreia i se adresează justițiabilul; 
numărul de telefon, numărul de fax, poşta elec-
tronică sau alte date de contact ale părților; 
data scrisă în cererea de chemare în judecată; 

conform alin.(3), art. 166 Cod procesual-civil al 
Republicii Moldova „cererea de chemare în ju-
decată poate cuprinde şi alte date importante 
pentru soluționarea pricinii, precum şi demersu-
rile reclamantului”.

Aşadar, în urma formulării cererii de che-
mare în judecată cu anexarea la aceasta în 
mod obligatoriu a copiei de pe ordinul de 
sancționare disciplinară a salariatului, cât şi 
altor acte relevante în acest sens, salariatul 
va fi programat aleatoriu de către instanța 
de judecată prin intermediul  Programului 
Integrat de  Gestionare a Dosarelor, activita-
tea acestuia fiind reglementată de Hotărârea 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 110/5 
din 05.02.2013 cu privire la aprobarea Regula-
mentului privind modul de distribuire aleato-
rie a dosarelor pentru examinare în instanțele 
judecătoreşti, în special Extrasul nr. 514 din 
27.04.2013. [5]

În această ordine de idei, menționăm că 
adresarea în instanța de judecată a salaria-
tului, în scopul rezolvării litigiilor izvorâte din 
raporturi juridice de muncă, este condiționată 
de o serie de facilități, necesare a fi avute în 
vedere de către subiecți, în special, de către 
angajator. Totodată, precizăm că izvorul aces-
tor facilități şi, respectiv, prezența acestora în 
cadrul sistemului legislativ constituie o măsu-
ră rațională, deoarece în situația unor litigii de 
muncă şi, în cazul în care salariatului i-au fost 
încălcate mai multe drepturi la muncă, găsim 
că salariatul este pus într-o poziție dezavanta-
jată şi având în vedere deseori lipsa valorilor 
financiare pentru supraviețuire, găsim că re-
stabilirea dreptului de muncă  sau comple-
xului de drepturi încălcate, prin hotărâre ju-
decătorească, constituie unicul temei, decizia 
căruia va repune salariatul în situația anterioa-
ră, compensându-i acestuia daunele şi îngră-
dirile realizate de către angajator în acest sens 
în toate cazurile în valoare pecuniară.

La categoria facilităților acordate 
salariaților, ca urmare a adresării lor în instanța 
de judecată în scopul rezolvării litigiilor indi-
viduale de muncă, menționăm următoarele 
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garanții, stabilite salariaților de către legiuitor, 
prezentate în cele ce urmează:

- salariatul la adresarea în instanța de jude-
cată, în vederea soluționării litigiului apărut 
cu prilejul durabilității raportului juridic de 
muncă, este scutit de achitarea taxei de stat în 
temeiul art. 85, alin. (1) al Codului procesual-
civil al Republicii Moldova, potrivit căruia „de 
taxă de stat pentru judecarea pricinilor civile se 
scutesc reclamanţii în acţiunile de reintegrare în 
serviciu, de revendicare a sumelor de retribuire a 
muncii şi în alte revendicări legate de raporturi-
le  de muncă”. [3] Drept explicație a prevederii 
citate o constituie faptul că salariatul din start 
fiind un subiect al raportului de muncă, mai 
puțin protejat şi, totodată, afectat de preve-
derile principiului subordonării sale față de 
angajator, este cu mult mai dezavantajat din 
punct de vedere economic față de angajator, 
având la îndemână doar propriile cunoştințe 
şi capacitatea de îndeplinire a obligațiunilor 
de muncă;

- o altă garanție acordată salariaților în 
procedura judecării litigiilor de muncă o con-
stituie cea stabilită în prevederile art. 192, 
alin. (2) al Codului procesual-civil al Republicii 
Moldova, potrivit cărora „... litigiile de muncă 
... se judecă de urgență şi în mod prioritar”. [3] 
Explicația unei asemenea prevederi se garan-
tează a fi conturată de faptul că salariatul, fiind 
încadrat într-o anumită ocupațiune şi având 
un conflict cu angajatorul, nu va putea fi pus 
în aşteptare, deoarece în mod normal, anga-
jatorul în cazul iscării unui anumit conflict ba-
zat pe neconformitatea salariatului condițiilor 
contractului individual de muncă, în cazul 
nostru - disciplinei de muncă, va trebui să 
suspende acțiunea contractului individual 
de muncă, conform art. 78, alin. (2), lit. a-c al 
Codului muncii al Republicii Moldova. Având 
în vedere că salariatul este legat în mod con-
stant de salariul oferit de către angajator, în 
temeiul contractului individual de muncă, 
considerăm că s-a avut în vedere că salariatul 
are doar o singură sursă de supraviețuire, prin 
intermediul căreia îşi asigură atât propriul trai, 

cât şi traiul familiei sale. Astfel, întemeindu-ne 
pe ideea menționată, considerăm că exa-
minarea litigiului de muncă în mod prioritar 
şi de urgență, este condiționată anume de 
ideea de a nu crea dificultăți constante stării 
materiale a salariatului, aceasta incluzând în 
mod prioritar cheltuielile pentru hrană, îm-
brăcăminte, asistență medicală etc.;

- o altă garanție stabilită în faza judecării 
litigiilor de muncă o constituie acțiunea de 
executare, aceasta constând în faptul că ho-
tărârea instanței de judecată emisă în privința 
litigiului de muncă devine pasibilă spre exe-
cutare imediată, conform art. 256,  alin. 1, lit. 
b) al Codului de procedură civilă al Republi-
cii Moldova. Executarea imediată a hotărârii 
judecătoreşti, în cazul judecării litigiilor de 
muncă, presupune în temeiul alin. (1), art. 256 
al Codului procesual-civil al Republicii Moldo-
va  „că pârâtul execută imediat ordonanţa sau 
hotărârea judecătorească prin care se obligă  a 
despăgubi reclamatul în echivalent bănesc”. [3] 
În opinia noastră, o astfel de tratare este be-
nefică şi, totodată, argumentată, deoarece 
prin intermediul unor plăți necesare a fi achi-
tate de către angajator salariatului, stabilite 
prin hotărârea instanței de judecată, consti-
tuie plăți de natură compensatorie, pe moti-
vul disconfortului provocat salariatului, ca ur-
mare a nerespectării drepturilor acestuia, prin 
aplicarea incorectă şi abuzivă a prevederilor 
legislației muncii. Conform art. 329, alin. 1 al 
Codului  muncii al Republicii Moldova, anga-
jatorul este obligat să repare integral preju-
diciul material şi cel moral сauzat salariatului 
în legătură cu îndeplinirea de către acesta a 
obligaţiilor de muncă, în cazul discriminării 
salariatului la locul de muncă sau ca rezultat 
al privării ilegale de posibilitatea de a munci, 
dacă Codul muncii sau alte acte normative nu 
prevăd altfel.

Având în vedere cele menționate, relatăm 
că, având la îndemână garanțiile acordate 
de legislația procesual-civilă în pricinile de 
judecare a litigiilor de muncă  ale salariaților, 
relatăm că asemenea subiect este pus într-o 
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situație facilitară, din punct de vedere juri-
dic, garantată fiindu-i totalitatea măsuri-
lor de armonizare şi anulare a deciziilor cu 
tentă abuzivă, realizate de către angajator 
în privința drepturilor garantate salariaților 
necondiționat.

Un alt organ de jurisdicție posibil a fi sesi-
zat de către salariat, întru soluționarea unui li-
tigiu individual de muncă, îl prezintă  Inspecto-
ratul de Stat al Muncii, activitatea şi atribuțiile 
acestuia fiind reglementate de Legea Repu-
blicii Moldova  nr. 140 din 10.05.2000. [6] Fi-
ind principalul organ specializat cu atribuții în 
jurisdicția muncii, de ordin primar, menționăm 
că menirea acestui organ, în temeiul prevede-
rilor art. 3 al Legii menționate, o constituie po-
sibilitatea întreprinderii următoarelor acțiuni: 
„asigurarea aplicării dispoziţiilor actelor legis-
lative şi ale altor acte normative referitoare la 
condiţiile de muncă şi la protecţia salariaţilor în 
exercitarea atribuţiilor lor”. [6]   

Generalizând textul de lege menționat, 
constatăm că depunerea contestației salaria-
tului cu privire la dezacordul asupra sancțiunii 
disciplinare aplicate de către angajator, 
poate fi depusă de către salariat în afară de 
instanța de judecată şi, la oficiile inspectora-
telor teritoriale de muncă, [7] în raza teritori-
ală de competență, în care angajatorul îşi are 
poziționată unitatea. Având împuterniciri de 
supraveghere, considerăm că în urma primi-
rii adresării salariatului, inspectorul în muncă  
va fi obligat să soluționeze cererea primită, 
mai mult ca atât, acesta, înaintea soluționării 
cererii salariatului, este în drept să  colecteze 
toate informațiile, prin solicitarea de  la anga-
jator a documentației relevante, aplicabile în 
cazul sancționării disciplinare a salariatului, 
ce s-a adresat cu o asemenea petiție. Prin ur-
mare, analizând cele prezentate de angajator, 
inspectorul în muncă, într-un interval de timp 
rezonabil, va oferi un răspuns atât salariatului 
ce s-a adresat, cât şi va înainta angajatorului 
un demers prin intermediul căruia va solicita 
anularea ordinului cu privire la sancționarea 
disciplinară a salariatului, dispus de angajator. 

O asemenea soluție, considerăm că va fi una 
dintre  cele mai paşnice şi, respectiv, benefice 
pentru ambele părți ale raportului juridic de 
muncă.

Într-o asemenea situație constatăm că In-
spectoratul de Stat al Muncii are un rol mai 
mult de negociere şi explicare a prevederilor 
legislației muncii, părților contractului indi-
vidual de muncă, în special angajatorului cu 
prilejul iscării disonanțelor, cu privire la apli-
carea sancțiunilor de ordin disciplinar către 
salariații unității. Dar abstractizându-ne de 
la concepția de rezolvare paşnică, asigurată 
de către medierea realizată de  inspectorul 
de muncă, relatăm că aceasta poate lua şi 
un alt mers, în cazul în care se constată că 
angajatorul a încălcat mai multe prevederi 
de relevanță ale legislației muncii. În ase-
menea situație, menționăm că inspecto-
rul în muncă poate dispune trimiterea spre 
soluționare a cazului cercetat, spre jude-
care în instanța de judecată. Cu toate că în 
virtutea modificărilor legislative apărute la 
finele anului 2017, atribuțiile şi împuternici-
rile Inspectoratului de Stat al Muncii au fost 
revăzute şi, respectiv, excluse, menționăm 
că având calitatea unui organ de stat, aces-
ta, în virtutea importanței sale sociale, poate 
sesiza organele şi instituțiile de resort, întru 
satisfacerea cererilor cetățenilor încadrați în 
câmpul muncii. În comparație cu sesizarea 
instanțelor de judecată, găsim că adresarea 
salariatului în cadrul Inspectoratului de Stat 
al Muncii se reprezintă a fi o procedură, prin 
care angajatorul este scutit de cheltuieli, li-
mitându-se doar la respectarea prescripțiilor 
Inspectoratului de Stat al Muncii, expediate 
în acest sens de către inspectorul de muncă.

În această ordine de idei, menționăm 
totuşi că importanța adresării  salariatului 
în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii 
rămâne totuşi una discreționară, pentru că 
cultura juridică al angajatorilor din Republica 
Moldova lasă de dorit şi, respectiv, adresarea 
în instanța de judecată rămâne unica soluție 
prin intermediul căreia salariații obțin rezulta-
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tul dorit, acesta reducându-se la restabilirea în 
drepturile la muncă încălcate. 

Drept dovadă celor menționate, cu titlu de 
exemplu al culturii juridice scăzute a angaja-
torilor, în această situație, relevăm informațiile 
oferite în acest sens de către Plenul Curții 
Supreme de Justiție a Republicii Moldova, la 
compartimentul judecării litigiilor cu privire la 
aplicarea cadrului legal al muncii, la compar-
timentul aplicării sancțiunilor disciplinare de 
către organele statului cât şi angajatorii din 
sectorul privat. [8] Analizând problematica 
spețelor menționate, găsim că cultura juridică 
existentă în cadrul relațiilor de muncă înche-
iate pe teritoriul Republicii Moldova, este una 
total incorectă, fapt pentru care semnalăm, 
că angajatorii întru asigurarea veridicității 
acțiunilor lor, în mod exclusiv în cadrul 
relațiilor de muncă, necesită a fi consultat de 
către un jurisconsult specializat în relații de 
muncă. În caz contrar, angajatorul va fi obligat 
la achitarea daunelor de  interese salariatului 
ce a avut de suferit în urma abuzurilor realiza-
te de către angajator.

Un alt organ, de importanță socioprofe-
sională majoră, menit de a apăra şi promova 
în totalitate drepturile şi interesele în mod 
exclusiv ale salariaților, îl reprezintă  sindica-
tul. Atribuțiile, modul de funcționare şi ariile 
de acțiune ale acestui organ sunt stabilite 
în Legea Republicii Moldova  nr. 1129 din 
07.07.2000, [9] care, în temeiul art. 1, oferă 
definiția sindicatului, potrivit căreia   sindica-
te sunt  asociații din care fac parte, pe principii 
benevole, persoane fizice unite după interese 
comune, inclusiv ce ţin de activitatea lor, şi con-
stituite în scopul apărării drepturilor şi interese-
lor profesionale, economice, de muncă şi sociale 
colective şi individuale ale membrilor lor. Ter-
menul de sindicat provine din latina veche, 
din cuvântul sindiz care însemna un avocat 
care reprezintă o colectivitate, care, la rândul 
său, vine de la cuvântul grecesc sundikos care 
înseamnă asistent de justiţie: dike - norma, 
dreptul şi sun - ceea ce însoţeşte norma pen-
tru aplicarea ei.  [10, p. 50] Termenul exprimă  

chiar obiectul principal de activitate a sindica-
telor: apărarea drepturilor şi intereselor salari-
aţilor pe plan individual şi pe plan colectiv. [10, 
p. 50] În cele ce vizează organizarea sindicate-
lor în Republica Moldova, doctrinarul Eduard 
Boişteanu, care s-a preocupat de cercetarea 
instituției parteneriatului social în sfera mun-
cii, a relatat că ,,…în Republica Moldova s-a pus 
temelia mecanismelor parteneriatului social în 
sfera muncii abia la sfârşitul anului 1992, odată 
cu emiterea de către Preşedintele Republicii Mol-
dova a Decretului nr. 247 „Cu privire la asigura-
rea drepturilor sindicatelor în sfera parteneriatu-
lui social” din 15 decembrie 1992. [11, p. 5]

Având în vedere opiniile doctrinare citate, 
găsim că sindicatul constituie un organ so-
ciojuridic deosebit de important, care îşi pro-
tejează membrii săi contra diferitelor situații 
de criză, provocate ca urmare a îngrădirii 
sau şi încălcării drepturilor, garantate aces-
tora prin lege. În cele ce vizează prevederile 
de substanță, pentru procedura contestării 
sancțiunilor disciplinare aplicate salariaților, 
găsim un text legal  inclus în art. 21, alin. 1 al 
Legii sindicatelor, [9] conform căruia: sindica-
tele acordă asistenţă juridică membrilor de 
sindicat, participă, în conformitate cu legis-
laţia, la soluţionarea litigiilor individuale de 
muncă. Astfel, contestarea unei sancțiuni dis-
ciplinare de către salariat, prin natura sa juri-
dică constituie un litigiu individual de muncă. 
Prin urmare, fiind membru de sindicat, sala-
riatul se poate adresa către acesta, în scopul 
soluționării conflictului său, iscat în relația cu 
angajatorul. În acest sens, luând în conside-
rare prevederile art. 16 al  Legii sindicatelor, 
[9] sindicatele apără dreptul membrilor săi la 
muncă, dreptul de a dispune liber de aptitu-
dinile lor, de a alege domeniul de activitate 
şi profesia, dreptul la remunerarea muncii, 
care ar asigura un nivel de trai decent. Din 
conținutul textului legal citat  desprindem că 
sesizarea sindicatului de un membru al său 
cu o problemă de soluționare a conflictului 
iscat, în legătură cu sancționarea disciplinară 
nelegitimă, găsim că vom fi în prezența unei 
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garantări şi apărări sociale a membrilor ce fac 
parte din colectivitățile profesionale, adunate 
în scopul prestării muncii. 

Astfel, ca şi în cazul situației descrise cu 
Inspectoratul de Stat al Muncii, găsim că sin-
dicatul la fel are un rol de mediere preponde-
rent pe cale amiabilă, consultând în acest sens 
angajatorul despre volumul obligațiunilor ne-
cesare a fi respectate de către acesta, în pro-
cedura de aplicare a sancțiunilor disciplinare 
şi, respectiv, despre urmările nerespectării 
drepturilor salariaților izvorâte din raporturile 
juridice de muncă.

În încheierea prezentului demers, 
menționăm că principală şi, totodată, cea 
mai eficientă procedură de combatere a 
sancționării disciplinare nelegitime a salaria-
tului rămâne totuşi  adresarea în instanța de 
judecată. Argumentul în acest sens îl consti-
tuie faptul că doar în temeiul unui proces ju-
diciar, salariatul, în afară de anularea actului 
juridic contradictoriu prevederilor legislației 
muncii, acestuia i se stabileşte şi o compensa-
re în formă bănească, pentru disconfortul su-
ferit, ca urmare a aplicării incorecte de  către 
angajator, a prevederilor legislației muncii. 
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SUMMARY
The principle of local autonomy is the principle that can not exist separately from other basic 

principles of local public administration such as local autonomy, decentralization of public services, 
eligibility of local public authorities, consultation of citizens on issues of particular interest, whereas 
its  primordial importance remains indisputable.
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REZUMAT
 Principiul autonomiei locale este  principiul, care nu poate exista separat de celelalte principii de 

bază  ale  administrației publice locale ca autonomia locală, descentralizarea serviciilor publice, eli-
gibilitatea autorităților publice locale, consultarea cetățenilor în probleme de interes deosebit, dar 
importanța primordială rămâne indiscutabilă. 

Cuvinte-cheie: autonomie locală, principii, autoadministrare, unități administrativ-teritoriale.

Art. 109 al Constituţiei Republicii Moldo-
va şi art. 3 al Legii Republicii Moldova privind 
administraţia publică locală nr. 123-XV din 18 
martie 2003 [19] prevăd că administraţia lo-
cală în unităţile administrativ – teritoriale se 
întemeiază pe următoarele principii:

1. Autonomia locală.
2. Descentralizarea serviciilor publice.
3. Eligibilitatea autorităţilor publice locale.
4. Consultarea cetăţenilor în problemele lo-

cale de interes deosebit.
Ca principiu facultativ al administraţiei 

publice locale, cu acţiune directă asupra ad-
ministraţiei publice locale poate fi numit su-
plimentar şi: 5. Principiul subsidiarităţii.

Autonomia locală, în opinia prof. univ. dr. 
Ioan Vida,  ,,este forma modernă de exprima-
re a principiului descentralizării administrati-

ve”. [ 12, p. 53]  În acest sens, prof. univ. dr. Ion 
Deleanu menţionează că ,,descentralizarea 
semnifică autoadministrare”. [13 , p. 185]

Conform altei opinii din perioada interbe-
lică,  se menţionează că  ,,la baza regimului de 
drept, care reglementează organizarea admi-
nistrativă a judeţelor şi a comunelor, stă princi-
piul fundamental al autonomiei, adică dreptul 
acestor unităţi teritoriale de a-şi satisface inte-
resele proprii aşa cum cred ele de cuviinţă, fără 
amestecul puterii centrale. Ideea de autono-
mie locală atrage după sine descentralizarea 
administrativă, autonomia fiind un drept, iar 
descentralizarea - un sistem care implică auto-
nomia”. [1 , p. 286]

Autonomia locală este concepută în con-
textul european ca un element component 
al principiilor democratice comune tuturor 
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statelor-membre ale Consiliului Europei, care 
prin reglementarea sa legală şi aplicarea con-
cretă face posibilă descentralizarea puterii. 
[10, p. 31 ]

Conceptul de autonomie locală a fost de-
finit prin intermediul Cartei europene pentru 
autonomie locală, adoptată la Strasbourg pe 
15 octombrie 1985 şi redactată din iniţiativa 
Conferinţei permanente a autorităţilor loca-
le şi regionale din Europa.

Art. 3 al Cartei europene a autonomiei 
locale defineşte în felul următor conceptul 
de autonomie locală:

,,1. Prin autonomie locală se înţelege drep-
tul şi capacitatea efectivă pentru colectivită-
ţile locale de a soluţiona şi de a administra, în 
cadrul legii, sub propria lor răspundere şi în 
interesul populaţiilor lor, o parte importantă 
a treburilor publice”. 

,,2. Acest drept se exercită de consilii sau 
adunări, compuse din membrii aleşi prin vot 
liber, secret, egal, direct şi universal, care pot 
dispune de organe executive care răspund în 
faţa lor. Această dispoziţie nu prejudiciază re-
curgerea la adunări cetăţeneşti, referendum 
sau orice altă formă de participare directă a 
cetăţenilor, acolo unde aceasta este permisă 
de lege”.

Menţionăm că Raportul explicativ asu-
pra Cartei europene a autonomiei locale la 
art. 3,  paragraful 1 prevede că ,,noţiunea de 
capacitate efectivă conţine ideea că dreptul 
formal de a reglementa şi de a administra 
o parte importantă a treburilor publice tre-
buie să fie însoţit de mijloace de a-l exercita 
efectiv”. [8, p. 63-80]

În acest context, prof. univ. dr. Ioan Gliga 
menţionează: ,,În statele cu regim democrat 
parlamentar, în ambianţa pluripartitismului 
politic şi a separaţiei puterilor legislativă, exe-
cutivă şi judecătorească, unităţilor adminis-
trativ-teritoriale li se acordă autonomia ne-
cesară capacităţii de acţiune în interes public. 
Această autonomie este de natură adminis-
trativă, condiţionată de existenţa organelor 
de conducere cu atribuţii deliberative alese 

de către cetăţeni, de recunoaşterea calităţii 
de persoane juridice şi de dreptul de a avea 
buget propriu cu venituri şi cheltuieli decise 
de conducerile lor reprezentative”. [11, p. 246]

Consacrarea legală a conceptului de 
autonomie locală implică o serie de conse-
cinţe care se detaşează prin importanţa lor. 
Aceste consecinţe cu importante valenţe 
practice sunt prevăzute în art. 4 al Cartei. 
[10 , p. 32] Consecinţele cele mai importan-
te sunt următoarele: 

- necesitatea ca atribuţiile de bază ale 
colectivităţilor locale să fie reglementate la 
nivel constituţional sau legal; 

- consfinţirea legală a plenitudinii de 
competenţă a colectivităţilor locale în pro-
bleme de interes local; 

- asigurarea caracterului deplin al exer-
ciţiului atribuţiilor ce revin colectivităţilor 
locale, prin neintervenţia altor organe sau 
autorităţi în procesul decizional; 

- posibilitatea colectivităţilor locale ca, în 
cazul exercitării prin delegare a atribuţiilor 
ce aparţin autorităţii centrale, de a le adapta 
condiţiilor locale şi consultarea colectivităţi-
lor locale în probleme de planificare şi deci-
zie, ce le privesc direct. 

Regimul descentralizării asigură acor-
darea unei autonomii administrative unor 
colectivităţi teritoriale (unităţi administra-
tiv-teritoriale), cu condiţia însă ca această 
autonomie să nu afecteze caracterul unitar 
al statului şi, deci, orice atingere a acestuia 
urmează automat şi de drept să fie calificată 
ca neconstituţională. [6 , p. 121]

În ceea ce priveşte modul de reglemen-
tare a autonomiei locale la nivelul constitu-
ţional al fiecărui stat-membru al Comunită-
ţii Europene, observăm o primă distincţie 
între statele care au constituţii adoptate 
înainte de deceniul al şaselea al secolului 
trecut  şi care au adoptat constituţii ulterior 
acestei date.

Astfel, dacă constituţiile unor state ca 
Republica Federală a Germaniei (1949), 
Regatul Belgiei (1831), Regatul Unit al Ma-
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rii Britanii şi Irlandei de Nord (1215,1628, 
1679, 1689, 1911,1949, 1958), Republica 
Irlanda (1937), Regatul Danemarca (1953), 
nu utilizează expres termenul de autono-
mie locală, în schimb altele care au adoptat 
constituţii recente: Regatul Spaniei (1978), 
Republica Grecia (1975), Marele Ducat al 
Luxemburgului (1868 cu revizuire în 1948 şi 
1993), Republica Portugalia (1976), au con-
sacrat în reglementările lor fundamentale 
această terminologie.

O altă categorie o formează statele care 
nu utilizează în mod expres o atare termi-
nologie, dar care dispun de o legislaţie in-
ternă ce conţine conceptul de autonomie 
locală, cum ar fi  Franţa. Constituţia Franţei 
din 4 octombrie 1958 prevede: ,,Colectivită-
ţile teritoriale ale Republicii sunt comunele, 
departamentele, teritoriile de peste mări  prin 
consiliile alese, în condiţiile prevăzute de lege 
(art. 72)”.  [22, p. 474]

Există, în principiu, două modalităţi de 
recunoaştere a autonomiei locale: 

a) ca regim juridic unic şi general;
b) ca regim juridic excepţional şi particular.
Ca regim juridic unic şi excepţional se în-

cadrează acele state care asigură o identita-
te de tratament juridic comunităţilor locale, 
utilizând o bază juridică unică.

Constituţia Republicii Grecia reglemen-
tează organizarea administraţiei de stat pe 
baza unui sistem de desconcentrare, încre-
dinţând gestiunea afacerilor locale colecti-
vităţilor locale, care se bucură de autono-
mie administrativă. (Art. 107, p. 1)

În a doua categorie se încadrează ace-
le state care, prin legea lor fundamentală, 
având în vedere particularităţile istorice şi 
lingvistice ale constituţiei lor, atribuie un 
anumit sistem particular de autonomie, fie 
comunităţilor locale, fie comunităţilor ling-
vistice, fie anumitor structuri teritoriale.

Astfel, Constituţia Republicii Italiene, 
după ce consfinţeşte organizarea statului 
în regiuni, provincii şi comune (art. 114), re-
cunoaşte, pe de o parte, calitatea regiunilor 

de organisme autonome ce dispun de puteri 
particulare şi funcţii proprii (art. 115), iar pe 
de altă parte, atribuie Sardiniei, Siciliei etc. 
forme şi condiţii particulare de autonomie  
în termenii unor statute speciale adoptate 
prin legi constituţionale. [10, p. 32]   

În Spania există două regimuri juridice 
aplicabile, distingându-se între autonomia 
comunală, guvernată şi administrată de 
consilii municipale şi comunităţile autono-
me.

Art. 113, p. 1 din Constituţia Regatului 
Spaniei recunoaşte provinciile limitrofe, 
având caracteristici istorice, culturale şi 
economice comune, teritoriilor insulare şi 
provinciilor având o identitate regională 
istorică, posibilitatea de a se guverna prin 
constituirea în comunităţi autonome.

Principalele atribuţii ale comunităţilor 
autonome se localizează în domenii ca:

- organizarea instituţiilor de guvernă-
mânt autonome;

- modificarea limitelor comunelor;
- amenajarea teritoriului şi urbanismului;
- artizanatul;
- asistenţa socială etc. 
Atribuţiile autorităţilor autonome, ce 

dispun de propriile lor statute, sunt depar-
tajate şi prin stabilirea competenţei exclusi-
ve a statului în următoarele domenii:

- reglementarea condiţiilor fundamenta-
le ce garantează egalitatea tuturor spanioli-
lor în exercitarea drepturilor lor constituţi-
onale;

- recunoaşterea naţionalităţii, imigraţiei 
şi emigraţiei, statutul străinilor şi al dreptu-
lui de azil ca domenii ce aparţin în exclusiv 
statului;

- relaţiile  internaţionale, apărarea etc. 
sunt, de asemenea, rezervate competenţei 
de reglementare etatică.  

Simpla enumerare exemplificativă şi mo-
dul de împărţire a atribuţiilor între stat şi co-
munităţile autonome  relevă că acestea din 
urmă nu exercită competenţe ce ţin de su-
veranitatea internă sau externă a unui stat.
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Constituţia Spaniei din 27 decembrie 
1978 prevede: ,,Constituţia garantează auto-
nomia comunelor. Acestea vor avea deplină 
personalitate juridică. Conducerea şi admi-
nistrarea lor revine consiliilor municipale re-
spective, formate din primari şi consilieri (art. 
140)”. [22, p. 670]

Constituţia Cehiei din 16 decembrie 1992 
prevede: ,,Republica Cehă este împărţită în 
comune, care sunt colectivităţile administra-
tiv-teritoriale de bază. Colectivităţile teritoriale 
autoadministrative de nivel superior sunt pro-
vinciile sau regiunile (art. 99)”. [22, p. 420]

Constituţia Bulgariei din 12 iulie 1991 
prevede: ,,Comuna este unitatea administra-
tivă şi teritorială de bază în care se realizează 
autoadministraţia locală. Cetăţenii participă 
la administrarea comunei atât prin inter-
mediul organelor autoadministraţiei locale 
pe care le aleg, cât şi direct, prin referendum 
şi prin adunarea generală a populaţiei (art. 
136)”. [22, p. 397]

Această Constituţie dă competenţa legii 
de a reglementa instituţiile provinciale şi 
comunale, pe baza următoarelor principii:

- alegerea directă a membrilor consiliilor 
provinciale şi comunale;

- exercitarea atribuţiilor consiliilor în li-
mita determinată de interesul provincial şi 
comunal;

- descentralizarea atribuţiilor de către in-
stituţiile provinciale şi comunale; 

- publicitatea şedinţelor consiliilor;
- intervenţia autorităţilor de tutelă ori a 

puterii legislative pentru asigurarea respec-
tării legii şi protejării interesului general (art. 
108, alin. 1).     

Constituţia Republicii Slovace din 1 sep-
tembrie 1992 prevede: ,,Comuna este baza 
autoadministrării teritoriale. Comuna este o 
colectivitate teritorială şi administrativă au-
tonomă a Republicii Slovace, grupând per-
soanele care îşi au domiciliul aici. Autoadmi-
nistrarea colectivităţilor de nivel superior, cât 
şi a organelor lor sunt stabilite prin lege (art. 
64)”. [22, p. 619]

Constituţia Poloniei din 2 aprilie 1997 
prevede: ,,Comuna (gmina) constituie unita-
tea fundamentală a autoadministrării locale 
(art. 164, alin. 2)”; ,,Alte unităţi ale autoadmi-
nistrării teritoriale sau locale şi regionale sunt 
stabilite prin lege (art. 164, alin. 2)”; ,,Unităţile 
autoadministrării teritoriale îşi îndeplinesc 
atribuţiile prin intermediul organelor delibe-
rative şi executive (art. 169, alin. 1)”.

În acest context, autorii români din pe-
rioada interbelică, Paul Negulescu, Romul 
Boilă şi George Alexianu menţionează: ,,Co-
muna este o organizare politico-teritorială, 
formată din ansamblul locuitorilor de pe un 
teritoriu determinat, uniţi între ei printr-o 
comunitate de interese şi drepturi, în scopul 
administrării intereselor lor locale căreia le-
gea i-a acordat personalitate juridică”.  [23, p. 
273]

Menţionăm că doctrina franceză sublini-
ază dubla natură a comunei, aceea de ,,co-
lectivitate descentralizată” şi ,,circumscripţie 
administrativă”. [16, p. 330-333]

În acest context, doctrina românească 
priveşte sintagma ,,unitatea administrativ-
teritorială” între două sensuri distincte ale 
acesteia: ,,colectivitate teritorială locală” şi 
,,circumscripţie administrativ-teritorială”. [5, 
p. 32]

Într-un prim sens,  ,,unităţile administra-
tiv-teritoriale reprezintă colectivităţile terito-
riale locale, adică cetăţenii, populaţia, care 
trăiesc pe o anumită porţiune a teritoriului 
de stat, existând o organizare juridică admi-
nistrativă şi interese publice locale proprii, 
distincte. Colectivităţile teritoriale locale 
definesc regimul de descentralizare admi-
nistrativă sau de autonomie locală”. 

Într-un al doilea sens, ,,unităţile adminis-
trativ-teritoriale semnifică circumscripţiile 
administrative ale teritoriului de stat, adică 
sfera de competenţă teritorială a organelor 
desconcentrate ale statului. De exemplu, în 
România vorbim de circumscripţie adminis-
trativă judeţeană în cazul prefectului, al di-
recţiei judeţene pentru muncă şi protecţie 
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socială sau al direcţiei generale judeţene a 
finanţelor publice şi controlului financiar de 
stat şi, respectiv, de circumscripţie comuna-
lă sau orăşenească, în cazul postului comu-
nal de poliţie sau al poliţiei orăşeneşti”. [5, 
p. 33]

În acest sens art. 100, alin. 1 din Consti-
tuţia Cehiei prevede următoarele: ,,Colec-
tivităţile teritoriale autoadministrate sunt 
comunităţile teritoriale ale cetăţenilor, care 
beneficiază de dreptul de a se autoadminis-
tra. Legea stabileşte cazurile în care ele con-
stituie circumscripţii administrative”.  [22, p. 
420]

Expresia ,,colectivităţi locale” din Carta 
europeană a autonomiei locale a fost înlo-
cuită cu expresia ,,organele autoadminis-
trării locale” sau ,,autorităţile administraţiei 
publice locale”, fiind deci în contradicţie cu 
prevederile Cartei europene a autonomiei 
locale în original în traducerile oficiale ale 
Cartei europene a autonomiei locale din 
România, Rusia etc. 

România a ratificat Carta europeană a 
autonomiei locale prin Legea nr. 199 din 17 
noiembrie 1997. [18] Cu părere de rău însă 
trebuie să constatăm că definiţia conceptu-
lui de autonomie locală prevăzută în tradu-
cerea oficială, anexă la Legea nr. 199/1997 
are o altă formă faţă de cea prevăzută în 
Carta europeană a autonomiei locale.

Potrivit art. 3 din Carta europeană a au-
tonomiei locale (traducere oficială) concep-
tul de autonomie locală are următorul con-
ţinut: 

,,1. Prin autonomie locală se înţelege 
dreptul şi capacitatea efectivă ale autorită-
ţilor administraţiei publice locale de a soluţi-
ona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume 
propriu şi în interesul populaţiei locale, o 
parte importantă a treburilor publice”. 

,,2. Acest drept se exercită de consilii 
sau adunări, compuse din membrii aleşi 
prin vot liber, secret, egal, direct şi univer-
sal, care pot dispune de organe executive şi 
deliberative care răspund în faţa lor. Această 

dispoziţie nu aduce atingere, în niciun fel, 
posibilităţii de a recurge la adunări cetăţe-
neşti, referendum sau orice altă formă de 
participare directă a cetăţenilor, acolo unde 
aceasta este permisă de lege”.

Comparând prevederile traducerii ofici-
ale a Cartei europene a autonomiei locale 
din Legea nr. 199/1997 cu dispoziţiile Cartei 
europene a autonomiei locale în original, 
putem observa că legiuitorul român a înlo-
cuit expresia ,,colectivităţi locale” cu cea de 
,,autorităţi ale administraţiei publice locale”, 
expresia ,,sub propria lor răspundere” cu cea 
de ,,în nume propriu” şi expresia ,,în interesul 
populaţiilor lor” cu cea de ,,în interesul popu-
laţiei locale”.

Dacă prin expresia  ,,colectivitate locală” 
Carta europeană a autonomiei locale ar 
înţelege ,,populaţia unităţii administrativ-
teritoriale”, ar fi însemnat ca prin conceptul 
de autonomie locală să se înţeleagă drep-
tul şi capacitatea efectivă pentru popula-
ţiile unităţilor administrativ-teritoriale de a 
soluţiona şi de a administra, în cadrul legii, 
sub propria lor răspundere şi în interesul 
populaţiilor lor o parte importantă a trebu-
rilor publice. 

Art. 3 din Legea nr. 215/2001 [17] are ur-
mătorul conţinut: 

,,1. Prin autonomie locală se înţelege 
dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor 
administraţiei publice locale de a soluţiona 
şi de a gestiona, în numele şi în interesul 
colectivităţilor locale pe care le reprezintă, 
treburile publice în condiţiile legii”. 

,,2. Acest drept se exercită de consiliile 
locale şi primari, precum şi de consiliile ju-
deţene, autorităţi ale administraţiei publice 
locale alese prin vot universal, egal, direct, 
secret şi liber exprimat”. 

,,3. Dispoziţiile alin. 2 nu aduc atingere 
posibilităţii de a recurge la consultarea lo-
cuitorilor prin referendum sau prin orice 
altă formă de participare directă a cetăţeni-
lor la treburile publice, în condiţiile legii”. 

,,4. Prin colectivitate locală se înţelege 
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totalitatea locuitorilor din unitatea adminis-
trativ-teritorială”.

Faţă de aceste dispoziţii, într-o opinie se 
menţionează: ,,Este de semnalat, în primul 
rând, precizarea corectă, conform căreia exer-
citarea dreptului la autonomie locală se face 
de către autorităţile administraţiei publice lo-
cale în numele şi interesul colectivităţilor loca-
le pe care le reprezintă, iar nu în nume propriu, 
pentru că unităţile administrativ-teritoriale 
sunt persoane juridice şi, în această calitate, 
titulare ale drepturilor care dau conţinut au-
tonomiei locale”. [7, p. 5] 

Doctrina românească din perioada in-
terbelică menţionează: ,,Al doilea caracter al 
comunei este că ea reprezintă o organizaţiune 
politico-teritorială, fiindcă existenţa ei, ca şi 
aceea a Statului şi judeţului, nu se poate con-
cepe fără de un teritoriu peste care se întinde 
dreptul său de comandă. În virtutea dreptului 
de comandă comuna face o mulţime de acte, 
astfel: regulamente de poliţie, regulamente 
de construcţie, regulamente de circulaţie etc.” 
[23, p. 275]    

În Republica Moldova [3] conceptul de 
autonomie locală are un alt conţinut faţă 
de conceptul autonomiei locale din Carta 
europeană a autonomiei locale. În art. 1 din 
Legea nr. 123-XV din 18 martie 2003 [19] se 
înţelege prin noţiunea de ,,autonomie loca-
lă – dreptul şi capacitatea colectivităţilor lo-
cale de a rezolva şi de a gestiona, în condiţiile 
legii, sub proprie răspundere şi în favoarea lor, 
o parte importantă din treburile publice”. [20, 
p. 64]

În acest sens, menţionăm că legislaţia 
europeană foloseşte atât noţiunea de ,,co-
lectivitate locală”, cât şi cea de ,,colectivitate 
teritorială”.  [5, p. 33] Constituţia Franţei din 
1958, de exemplu, la art. 72 utilizează noţiu-
nea de ,,colectivitate teritorială”, iar la art. 34 
-  ,,colectivitate locală”. 

Analizând dispoziţiile constituţionale ale 
unor ţări europene (Franţa, Cehia, Slova-
cia) referitoare la conceptul de autonomie 
locală, constatăm că expresia ,,colectivităţi 

teritoriale” cuprinde atât colectivităţile ni-
velului de bază (comunele), cât şi colectivi-
tăţile nivelului intermediar (departamentul, 
regiunea). 

În acest context menţionăm că şi Con-
venţia-cadru europeană cu privire la coope-
rarea transfrontalieră a colectivităţilor sau 
autorităţilor teritoriale foloseşte noţiunea 
de ,,colectivitate teritorială”, înţelegând prin 
aceasta atât colectivităţile nivelului de bază 
(sate, orăşele, oraşe), cât şi colectivităţile ni-
velului intermediar (raioane, regiuni). 

Carta europeană a autonomiei locale 
foloseşte noţiunea de ,,colectivitate locală”. 
Dispoziţia art. 13 din Carta europeană a au-
tonomiei locale prevede: ,,Principiile de au-
tonomie locală conţinute în Cartă se aplică 
tuturor categoriilor de colectivităţi locale 
existând pe teritoriul Părţii. Totuşi fiecare 
parte poate, în momentul depunerii instru-
mentului de ratificare, de acceptare sau de 
aprobare să indice categoriile de colectivită-
ţi locale sau regionale la care ea înţelege să o 
excludă din câmpul de aplicare a prezentei 
Carte”. 

În acest sens, Raportul explicativ asupra 
Cartei europene pentru autonomie locală 
din 1986 prevede: ,,În principiu, condiţiile 
enunţate în partea I-a a Cartei privesc toate 
categoriile sau toate nivelele de colectivită-
ţi locale existând în fiecare stat-membru. Ele 
pot, de asemenea, să se aplice colectivităţilor 
regionale acolo unde există. Totuşi forma juri-
dică sau statutul constituţional propriu anu-
mitor regiuni (în particular, statele federative) 
pot împiedica pe acestea să fie supuse acelo-
raşi condiţii ca şi colectivităţile locale. În plus, 
într-unul sau două state-membre există o 
categorie de colectivităţi locale care, în ciuda 
micilor lor dimensiuni, nu exercită decât func-
ţiuni secundare sau consultative. Pentru a ţine 
seama de aceste cazuri excepţionale, articolul 
autorizează părţile să excludă anumite cate-
gorii de colectivităţi din câmpul de aplicare a 
Cartei”.  [10, p. 79-80]

Ca să existe o adevărată autonomie lo-
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cală colectivităţile locale trebuie să fie în-
zestrate cu organe proprii, personalitate 
juridică de drept public, resurse financiare 
proprii. [27, 339-344]

Ne punem, astfel, întrebarea: cine trebu-
ie să aibă personalitate juridică, colectivi-
tatea locală sau organele autoadministrării 
locale? Menţionăm că această problemă 
a fost dezbătută pe larg în doctrina româ-
nească. [5, p. 103, 128], [26, p. 291-301], [24, 
p. 127-132]

Considerăm, că personalitatea juridică 
trebuie recunoscută colectivităţilor locale 
(unităţilor administrativ-teritoriale) şi nu 
organelor de autoadministrare locală, care 
exercită dreptul colectivităţilor respective la 
autonomie locală. 

Menţionăm, totodată, că dispoziţia art. 
19 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001 din România prevede: ,,Comu-
nele, oraşele şi judeţele sunt persoane juridice 
de drept public. Acestea au patrimoniu pro-
priu şi capacitate juridică deplină”. 

În acest fel, doctrina românească, ca şi 
cea franceză, fac deosebire între persoanele 
juridice de drept public şi persoanele juridi-
ce de drept privat. [2, p. 26-40 ]

O primă trăsătură caracteristică pentru a 
exista o persoană juridică de drept public este 
capacitatea privată. Aceasta înseamnă că co-
lectivităţile locale au patrimoniu propriu. 

Prof. univ. dr. Tudor Drăganu menţionea-
ză că ,,nu va putea fi vorba însă de o persoană 
juridică publică dacă colectivitatea respectivă 
este lipsită de capacitatea de a emite, prin in-
termediul organelor sale, pe calea unor ma-
nifestări de voinţă unilaterale, acte adminis-
trative individuale sau normative cu caracter 
obligatoriu”. [2, p. 341] 

Se subliniază, astfel, deosebirea ce rezul-
tă din faptul că persoanele juridice de drept 
public ,,sunt înzestrate cu imperium (adică 
cu dreptul de a impune altor persoane o 
anumită conduită)”, în timp ce persoanele 
juridice private ,,sunt lipsite de un aseme-
nea drept”.  [2, p. 340] 

Organizatoric, autonomia locală se mani-
festă prin alegerea organelor autoadminis-
trării locale de către populaţia cu drept de 
vot care domiciliază în unitatea administra-
tiv-teritorială respectivă; prin posibilitatea 
recunoscută consiliilor locale de a adopta: 
statutul comunităţilor teritoriale ale satelor, 
orăşelelor şi oraşelor; simbolica comunităţi-
lor teritoriale ale satelor, orăşelelor, oraşelor. 
[10, p. 38] 

Caracterul eligibil al organelor autoad-
ministrării locale, deşi face parte din au-
tonomia organizatorică, este recunoscut 
printr-un principiu  despre care vom vorbi 
aparte. 

Elementul material-financiar al autoad-
ministrării locale constituie suportul materi-
al şi financiar necesar pentru realizarea atri-
buţiilor ce le-au fost conferite comunităţilor 
teritoriale prin Constituţie şi lege. 

În opinia prof. univ. dr. Mircea Preda,  
,,autonomia locală fără existenţa acestui 
fundament material şi fără libertatea de a-l 
gospodări potrivit nevoilor proprii ar însem-
na doar afirmarea unui principiu pur teoretic, 
fără conţinut şi fără relevanţă pe planul acţiu-
nilor practice”. [21, p. 446] Autonomia locală 
a colectivităţilor locale nu s-ar putea realiza 
fără un patrimoniu propriu care să consti-
tuie baza economico-financiară a lor. [4, p. 
24-25] 

Menţionăm că doctrina românească di-
vide patrimoniul unităţilor administrativ-te-
ritoriale în două grupuri de bunuri: bunuri 
ale domeniului public şi bunuri ale dome-
niului privat. [14, p. 28]

În acest sens Paul Negulescu, Romul Boi-
lă şi George Alexianu menţionează: ,,Ca şi 
statul sau judeţul, comuna are bunurile sale 
proprii. Unele din ele, cum sunt străzile, bise-
ricile, cimitirele, şcolile etc., fac parte din do-
meniul său public şi prin aceasta sunt inalie-
nabile şi imprescriptibile. Altele însă fac parte 
din domeniul său privat, putând fi înstrăinate 
ca şi bunurile oricărui particular”.  [ 23 , p. 275] 

Asigurarea unei autonomii reale colecti-
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vităţilor locale presupune ca acestea să fie 
înzestrate şi cu resurse financiare proprii. 
Prof. univ. dr. Tudor Drăganu menţionează 
că ,,în acest scop, este necesar să se asigure 
colectivităţilor locale posibilitatea de a dis-
pune de resurse financiare proprii, suficiente 
pentru a face faţă multiplelor sarcini ce le re-
vin în vederea satisfacerii nevoilor locale”. [23, 
p. 343]

Autonomia financiară are la baza ei bu-
getele unităţilor administrativ-teritoriale, 
înţelegându-se prin aceasta că ,,elaborarea 
şi adoptarea bugetelor locale în condiţii de 
autonomie financiară garantează individuali-
tatea fiecărui buget local” [11, p. 331] în raport 
cu bugetul de stat şi celelalte bugete locale. 

În acest context, prof. univ. dr. Eugen 
Popa menţionează că ,,autonomia financi-
ară este coloana vertebrală a oricărei auto-
nomii locale, întrucât elementele de natură 
financiară sunt cele care fac legătura între 
necesităţile colectivităţilor locale şi mijloacele 
de care dispun acestea pentru realizarea pro-
priilor nevoi”. [9, p. 33]

Autonomia financiară a unităţilor admi-
nistrativ-teritoriale este consacrată în art. 9 
din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg în 1985, care se in-
titulează ,,Resursele financiare ale colectivi-
tăţilor locale”. 

Pentru a asigura o autonomie financia-
ră reală unităţilor administrativ-teritoriale, 
considerăm ca fiind necesară adoptarea le-
gilor cu privire la impozitele şi taxele locale 
şi cu privire la bugetele locale. 

În acest context, prof. univ. dr. Tudor Dră-
ganu menţionează că ,,atâta vreme cât, în 
conformitate cu reglementările în vigoare, 
resursele financiare locale sunt în cea mai 
mare parte dependente de bugetul de stat, 
autonomia administrativă a comunelor, 
oraşelor şi judeţelor va fi sever limitată şi nu 
va putea da roadele aşteptate”. [26, p. 343] 

Dovadă că principiului autonomiei loca-
le i se acordă o importanţă extrem de mare 
serveşte şi constituirea Asociaţiei Mondiale 

pentru colectivităţi locale numită „Uniunea 
Internaţională a Organelor şi Puterilor loca-
le” (I.U.L.A.), care la cel de-al 27-lea Congres 
Mondial de la Rio de Janeiro  (26.09.1986) a 
adoptat „Declaraţia Universală cu privire la 
autonomia locală”. Ca şi în Carta Europeană, 
aici se defineşte  autonomia locală ca un 
drept şi o datorie pentru colectivităţile loca-
le de a încheia şi a gira afaceri publice sub 
propria responsabilitate şi în interesul po-
pulaţiei locale, drept exercitat de persoane 
şi organe reprezentative alese în mod liber 
şi de funcţionarii acestora aleşi sau desem-
naţi de organele respective. [25, p. 44-46]

În ceea ce priveşte resursele financiare, 
ar fi binevenit ca ele să fie proporţionale 
cu atribuţiile stabilite de lege. Resursele fi-
nanciare ale colectivităţilor locale trebuie să 
provină din:

- impozite locale, în limitele stabilite de 
lege;

- venituri realizate din activităţi proprii 
(prin prestări de servicii descentralizate);

- subvenţii pe cât e posibil necondiţiona-
te, acordate în condiţii de repartizare finan-
ciară justă;

- taxe locale.
Principiul autonomiei locale nu presu-

pune o independenţă totală, o izolare a 
organelor administraţiei publice locale de 
organele administraţiei publice centrale. 
Autonomia locală nu este o manieră de in-
dependenţă care este acordată unei colec-
tivităţi politice. Ea este o putere de decizie 
liberă, în facultatea de a decide într-o sferă 
de atribuţii locale, în care interesele locale 
trebuie reglate şi gestionate, dar sub un 
control al unei autorităţi superioare.

Autonomia locală mai poate presupune:
- asigurarea corelării intereselor locale cu 

cele naţionale;
- respectarea competenţei materiale şi 

teritoriale, legal stabilite;
- respectarea şi îndeplinirea programu-

lui de guvernare, acceptat de Parlament 
(conform prevederilor art. 96 din Constitu-
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ţia Republicii Moldova ) într-un sens strâns, 
autonomia locală constituie un complex de 
atribuţii specifice organelor de administra-
ţie publică locală, necesare pentru admi-
nistrarea unei importante părţi a treburilor 
publice, transmise sub responsabilitatea lor, 
reglementate de lege şi aflându-se sub for-
me specifice de control ale statului privind 
exercitarea legii. [25, p. 44-46]

Recunoaşterea valorilor teoretice şi 
practice ale  principiului autonomiei locale 
şi consacrarea sa legislativă, ca fundament 
al organizării şi funcţionării administraţiei 
publice locale, pune în faţa analizei ştiinţi-
fice şi problema limitelor autonomiei locale.

În acest context, se pune problema dacă 
caracterul de stat naţional unitar, conferit 
atât Statului român, cât şi Republicii Moldo-
va de Constituţie, nu este afectat de recu-
noaşterea în acelaşi timp  a existenţei unită-
ţilor administrativ – teritoriale.  

Este evident, că cele două noţiuni nu se 
exclud tocmai datorită naturii juridice a uni-
tăţilor administrativ – teritoriale, de a fi de-
cupaje geografice ale teritoriului unui stat 
unitar realizate cu scopul unei mai bune 
administrări a intereselor cetăţenilor ce îl 
compun.

Astfel, caracterul de stat naţional unitar 
se menţine fiind recunoscut un singur tip 
de organe centrale, o singură Constituţie, 
un singur sistem de drept, iar cetăţenilor – o 
singură cetăţenie.

O altă distincţie terminologică este acea 
între actele de guvernământ şi cele admi-
nistrative, acesta cu atât mai mult cu cât, în 
limbajul politic actual, a început să se ma-
nifeste formulări de genul  guvernare locală 
- autoguvernare locală. 

Legislaţia actuală nu cunoaşte distincţia 
dintre acte de guvernământ şi cele adminis-
trative, utilizându-se un limbaj juridic co-
mun pentru actele juridice de putere emise 
de autorităţile administrative, ele fiind de-
finite prin noţiunea de acte administrative. 
[27], [23 p. 322-325] 

De asemenea, utilizarea limbajului po-
litic arătat mai sus  este determinată şi de 
încercarea de a introduce în limbajul curent 
noţiuni juridice ce reflectă realităţi consa-
crate de sistemul de drept anglo-saxon, 
unde sinonimul autonomiei locale apare 
sub formă de self-bovernament.

Abandonarea acestui limbaj a fost moti-
vată şi de lipsa lui de exactitate, ceea ce a 
determinat că, în momentul de faţă, el să nu 
fie utilizat de niciun reprezentant al doctri-
nei juridice. 

Mai mult decât atât, utilizarea în afara 
politicului a terminologiei de genul  auto-
guvernare locală   ar putea acredita ideea că 
autorităţile administraţiei publice locale pot 
lua măsuri ce aparţin sferei de competenţă 
a Guvernului, situaţie ce apare ilegală din 
punct de vedere juridic.  [10, p. 80]

Principiul autonomiei locale, aşa cum 
a fost consacrat de legiuitor, este străin de 
orice abordare a sa din perspectiva etnică, 
întrucât legislaţiile europene care le-au in-
spirat, utilizează noţiunea de interes local 
(afaceri locale),  comunitate locală  şi nu pe 
cele de  comunitate etnică.

Principalul mecanism, prin care se reali-
zează armonizarea intereselor naţionale cu 
cele locale, este reprezentat de aplicarea cu 
stricteţe a principiului legalităţii în activita-
tea administraţiilor publice locale.

Însăşi noţiunea de interes local este le-
gată de comunitatea locală, respectiv, de 
comunitatea umană unită printr-o comuni-
tate de interese.

Atunci când autonomia locală este defi-
nită din perspectiva structurilor administra-
tive raionale  (a consiliilor raionale),  situaţia 
se prezintă cu totul diferit.

Astfel, la nivel raional nu întâlnim noţi-
uni ca: autorităţi administrative autonome, 
interes local etc.

Aceasta deoarece autorităţile adminis-
traţiei publice raionale – consiliile raionale – 
receptează imediat interesul local şi tot ast-
fel caută să armonizeze interesele comune 
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ale mai multor localităţi, în ceea ce priveşte 
serviciile publice de interes raional.

Concepţia de mai sus are în vedere re-
glementarea de principiu a colaborării 
dintre consiliile comunale, orăşeneşti, mu-
nicipale şi cele raionale, astfel încât orice 
acţiune receptată ca fiind de interes raio-
nal să întrunească, în primul rând, acordul 
autorităţilor locale implicate în realizarea 
ei. [10, p. 80]

În limitele prezentului articol, ne-am 

propus drept scop de a prezenta un re-
zumat ştiințific, în legătură cu principiul 
autonomiei locale, însă, în continuare, nu 
vom lăsa fără atenție şi ne propunem drept 
scop dezvoltarea, în alte lucrări ştiințifice a 
fiecărui principiu în parte şi anume: princi-
pul descentralizării administraţiei publice 
locale, principiul eligibilității autorităţilor 
publice locale, consultarea cetăţenilor în 
problemele locale de interes deosebit,  
precum şi principiul subsidiarităţii.
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SUMMARY
In this article, the author investigates the financing mechanism of pre-university public edu-

cation in the Republic of Moldova based on standard cost coefficients. since 2019, the Govern-
ment of the Republic of Moldova since 2019, will undertake to a new financing formula for 
higher education. The new way of financing will be implemented by piloting from 2019 on-
wards.

This new financing formula differs from the old one that was based on the principle of 
„egalitarianism”, which created difficulties in equipping the engineering or medical specialties 
with modern equipment. It is true that all specialties are necessary for society, but the degree of 
funding needs to be differentiated.

The Republic of Moldova implements the international practice regarding the financing of 
higher education on the basis of the adjustment coefficients, ie the cost coefficients.

Keywords: standard cost per pupil, adjustment coefficients, cost coefficient, „equivalent 
students unit”, basic funding, performance funding, reserve fund, basic components, study ar-
eas.

REZUMAT
În acest articol autorul cercetează  mecanismul  de finanțare a învățământului public 

preuniversitar  din Republica Moldova, bazat pe coeficienții de cost standard. Guvernul Repub-
licii Moldova  trece din anul 2019 la o nouă  formulă de finanțare a învățământului superior.  
Noua modalitate de finanțare va fi implementată prin pilotare  începând cu anul 2019.

Această formulă nouă  de finanțare se deosebeşte  de vechea modalitate care se baza pe 
principiul „egalitarismului”, ceea ce crea  dificultăți în înzestrarea modernă cu echipamente a 
specialităților cu profil ingineresc sau medical.  Este adevărat,  că toate specialitățile sunt nece-
sare societății, dar gradul de finanțare trebuie să fie diferențiat.

Republica Moldova  implementează practica internațională cu privire la finanțarea 
învățământului superior în baza coeficienților de ajustare, adică a coeficienților de cost.  

Cuvinte-cheie: cost standard per elev ponderat, coeficienți de ajustare, coeficient de cost,  
„studenți echivalenți unitari”, finanțare de bază, finanțare de performanță, fond de rezervă,  
componente de bază, domenii de studii.
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Introducere. Învățarea  este un pro-
ces foarte îndelungat, proces  efectuat în 
permanență de individ, proces efectu-
at  de-a lungul vieții unui om.  Dar acest 
proces cere costuri pentru întreținerea lui. 
Aceste costuri  sunt plasamente de capital 
în ființa umană. Plasamentul acesta de re-
surse financiare este o investiție în capita-
lul uman.

Capitalul uman cuprinde capitalul edu-
caţional, adică abilităţile dobândite de indi-
vizi ca urmare a instruirii şcolare şi nu numai, 
şi capitalul biologic, respectiv, abilităţile fizi-
ce ale indivizilor, care se reflectă în starea de 
sănătate a acestora. Fiind  o categorie eco-
nomică, capitalul uman poate fi  analizat 
ca o estimare a abilităţii unei persoane de a 
produce venituri prin muncă.

Laureat, în 1992, al Premiului Nobel în 
domeniul  economiei, Gary S. Becker  a 
făcut pionierat în aplicarea analizelor  eco-
nomice asupra comportamentului uman.

Becker, cu cele trei ediţii ale „Capita-
lului uman” (1964, 1975, 1993), readuce în 
atenţia lumii academice problematica ca-
pitalului uman.

În prefața  la ediția a treia, din  1993 
(după treizeci de ani de la ediția întâi), 
Gary S. Becker menționează creşterea in-
teresului pentru capitalul uman nu numai 
în literatura de specialitate, de nivel acade-
mic, ci şi în cadrul dezbaterilor de politică 
generală.

Gary S. Becker nutreşte o adâncă 
recunoştință pentru  predecesorii săi, 
care au efectuat cercetări cu privire la ma-
rea importanță a investițiilor în capitalul 
uman.

Astfel, Gary Becker scrie  în prefața la 
ediția a treia, cu adânc respect pentru cei 
care au cercetat acest domeniu: „Sunt ui-
mit, în continuare, de amploarea luată de 
studiile din domeniul capitalului uman, 
de  poziția sa controversată, de la înce-
put şi până la cea a unei materii accepta-

te nu numai în cadrul economic, dar şi în 
cadrul altor discipline,  precum şi  de către 
un public larg. Aceasta se datorează previ-
ziunilor şi influenței pionierilor  din acest 
domeniu, în mod special,  lui  T. W. Schultz, 
Milton  Friedman şi Jacob Mincer, de ase-
menea,  faptului  că încă de la începuturi 
analiza capitalului uman  a combinat teoria 
cu atenția acordată principalelor probleme 
ale realității şi rezolvării acestora”.

 Esenţa teoriei capitalului uman, realiza-
tă de Becker, poate fi sintetizată astfel: veni-
turile indivizilor cresc substanţial în funcţie 
de gradul de educaţie al acestora.

Becker face delimitări clare între capi-
talul uman şi capitalul fizic sau financiar:  
„Şcolarizarea, un curs de practică în com-
putere, cifre asupra îngrijirii medicale şi 
cursuri asupra virtuţilor punctualităţii şi 
cinstei reprezintă, de asemenea, un capital, 
în sensul că ele îmbunătățesc sănătatea, 
măresc câştigurile sau cresc mult aprecie-
rea unei persoane în timpul vieţii sale. În 
consecinţă, este o concordanţă totală cu 
conceptul de capital, aşa cum a fost definit 
el în mod tradiţional, pentru a putea spune 
că cifrele privind educaţia, şcolarizarea, în-
grijirea medicală etc. sunt investiţii de ca-
pital. Totuşi  acestea produc capital uman 
şi nu unul fizic sau financiar, pentru că nu 
poţi separa o persoană de cunoştinţele, 
calificările, sănătatea sau valorile sale, aşa 
cum este posibil să mişti capitalul financiar 
şi fizic în timp ce proprietarul acestuia nu 
se implică personal”. 

Educaţia şi pregătirea profesională con-
stituie cele mai importante investiţii în ca-
pitalul uman. În acest sens, G. S. Becker a 
realizat o analiză generală a investiţiilor în 
capitalul uman, analiză care vizează urmă-
toarele fenomene:     

- câştigurile sporesc, de obicei, odată cu 
vârsta, cu o rată descrescătoare. Atât rata de 
creştere, cât şi cea de întârziere tind să fie co-
relate pozitiv cu nivelul de calificare;

- ratele şomajului tind să fie invers corelate 
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cu nivelul de calificare;
- în relaţia cu angajaţii, firmele din ţările 

slab dezvoltate par să fie mai „paternaliste” 
decât cele din ţările dezvoltate;

- persoanele tinere schimbă mai des locul 
de munca şi beneficiază de mai multă pregă-
tire şcolară şi pregătire la locul de muncă de-
cât persoanele vârstnice;

- distribuţia câştigurilor este înclinată po-
zitiv, în special în cazul profesioniştilor şi al 
altor lucrători calificaţi;

- persoanele mai capabile beneficiază de 
mai multă educaţie şi alte tipuri de instruire 
profesională decât celelalte;

- diviziunea muncii este limitată de dimen-
siunile pieţei;

- investitorul tipic în capitalul  uman este 
mai impetuos şi, astfel, este mai probabil să 
greşească comparativ cu investitorul tipic în 
capital tangibil.

Analiza  capitalului uman, realizată de 
Becker, se referă, de fapt, la analiza capita-
lului educaţional, punându-se în evidenţă 
costurile asociate investirii în instruire, pre-
cum şi relaţia dintre investiţiile şcolare şi 
postşcolare. Implicit, veniturile indivizilor 
vor creşte în funcţie de gradul de educaţie 
al acestora. 

Astfel, cheltuielile educaţionale şi în sănă-
tate  sunt considerate drept investiţii în sco-
pul creşterii productivităţii muncii şi, implicit, 
al creşterii economice. Formarea şi dezvolta-
rea capitalului uman sunt în directă depen-
denţă  de politici,  adică de guverne, deoa-
rece bugetul public este sursa principală de 
finanțare a învățământului public.

 1. Finanțarea învățământului preu-
niversitar în Republica Moldova în baza 
,,costului standard per elev ponderat”.

Anul 2014 a însemnat o cotitură radicală 
în modalitatea de finanțare a învățământului 
preuniversitar în baza formulei de calcul a 
costului standard per elev ponderat. 

Deşi costul standard este un etalon al 
costurilor, el  se modifică crescând  în fiecare 
an, sub influenţa unui şir de factori.

Dacă ne referim la finanţarea învăţămân-
tului preuniversitar, cazul Republicii Moldo-
va,  în baza costului standard per elev ponde-
rat, constatăm că normativul valoric pentru o 
instituţie şi normativul valoric pentru un elev 
ponderat  sunt în creştere din an în an (tab. 
1). Finanţarea se face în baza formulelor sta-
bilite ştiinţific. Astfel, pentru finanţarea unei 
instituţii de învăţământ preuniversitar  se uti-
lizează formula:

V = (A x N + B) x K + R + I         
(Formula 4)
unde:
V – volumul alocaţiilor pentru o instituţie 

concretă, la partea de cheltuieli;
A - normativul valoric pentru un ,,elev 

ponderat”;
B – normativul valoric pentru o instituţie;
N – numărul de ,,elevi ponderaţi” dintr-o 

instituţie concretă;
K – coeficientul unităţii administrativ-te-

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

R – alocaţii repartizate unei instituţii de 
învăţământ concrete din componenta uni-
tăţii administrativ-teritoriale;

 I – alocaţii repartizate unei instituţii con-
crete din fondul educaţiei incluzive.

Mai jos prezentăm modalitatea de 
finanțare a şcolilor ,,mici”.

Volumul alocaţiilor pentru școlile mici.
Volumul alocaţiilor pentru şcolile mici pe 

segmentul primar şi gimnazial se determină 
prin următoarele formule:

Pentru şcolile primare, cu un număr egal 
sau  mai mic de 41 de ,,elevi ponderaţi”:

V= N x (N1 x A +B) / N1 x K+R+I,  
(Formula 5)
unde: 
V – volumul alocaţiilor pentru o instituţie 

concretă, în partea referitoare la cheltuielile 
prevăzute;

N – numărul de ,,elevi ponderaţi” dintr-o 
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instituţie concretă;
N1 – pragul admis al numărului de elevi 

în instituţie, 41 de ,,elevi ponderaţi”;
A – normativul valoric pentru un ,,elev 

ponderat”;
B – normativul valoric pentru o instituţie;
K – coeficientul unităţii administrativ-te-

ritoriale, egal cu 0,95, care nu poate fi mai 
mic decât această valoare (maximum 3% 
pentru componenta unităţii administrativ- 
teritoriale şi maximum 2% pentru fondul 
educaţiei incluzive); 

R – alocaţii repartizate unei instituţii con-
crete din componenta unităţii administra-
tiv-teritoriale; 

I – alocaţii repartizate unei instituţii con-
crete din fondul pentru educaţie incluzivă.

Volumul alocaţiilor pentru gimnazii mici.
Pentru gimnazii cu un număr egal sau 

mai mic de 91 de ,,elevi ponderaţi” se utili-
zează formula nr. 6:

V= N x (N2 x A + B) /N2 x K+I,    
( Formula 6)  
unde: 
V – volumul alocaţiilor pentru o instituţie 

de învăţământ;
N – numărul de „elevi ponderaţi” dintr-o 

instituţie de învăţământ;
N2 – pragul admis al numărului de elevi 

în instituţie, 91 de „elevi ponderaţi”;
A – normativul valoric pentru un „elev 

ponderat”;
B – normativul valoric pentru o instituţie 

de învăţământ;
K – coeficientul unităţii administrativ-

teritoriale, egal cu 0,95, care nu poate fi 
mai mic decât această valoare (maximum 
3% pentru componenta unităţii adminis-
trativ-teritoriale şi maximum 2% pentru 
fondul pentru educaţie incluzivă);

 I – alocaţii repartizate unei instituţii de 
învăţământ concrete din fondul pentru 
educaţie incluzivă. 

Prezentăm mai jos  finanţarea unui li-
ceu în baza costului standard per elev 
ponderat pentru anul  bugetar 2017.

Volumul de alocații estimate conform 
formulei se suplimentează cu cheltuie-
lile pentru alimentația elevilor. Volumul 
alocațiilor pentru anul  2019  la Liceul Teo-
retic ,,X” se calculează astfel:

Numărul total de elevi – 1261.
Normativul valoric per elev (A) –11 354,0 

lei.
Normativul valoric per instituție (B) – 522 

401,0 lei.
Nr. de elevi ponderaţi:
I-IV: 544 x 0,75 = 408;
V-IX: 459 x 1,00 = 459;                        1182 
X-XII: 258 x 1,22 = 315.
V= (A x N + B) x  K + R + I; 
 (Formula 4)
V =  (11 354,0 x 1182 + 522 401,0) x 0,95  

= 13 245 687,55  lei  
În rezultatul  calculelor constatăm că 

statul a acordat instituţiei de învăţământ 
(liceu) din bugetul de stat  alocații în sumă 
de  13 245 687,55  lei, pentru finanţarea 
serviciilor educaţionale în anul bugetar  
2019.

La calcularea volumului alocaţiei pen-
tru liceul analizat, pentru anul bugetar 
2019, nu se regăsesc  alocaţii din compo-
nenta raională (R) şi nici alocaţii din fon-
dul pentru educaţie incluzivă (I), de aceea 
aceşti parametri nu s-au luat în calcul, 
ei nu au fost prevăzuţi  pentru  această 
instituție.

Guvernul Republicii Moldova majorează 
în fiecare an finanțarea educației. Astfel, în  
Legea bugetului de stat pentru anul 2019 
se prevăd alocații în sumă de 10 604,7 mil. 
lei sau 22,2 %  din cheltuielile bugetului de 
stat. Comparativ cu alocațiile pentru anul 
2018, în anul 2019 se prevede o creştere  
cu  647,2 mil. lei sau circa 6,5 %, iar față de  
cel executat în anul 2017 - de 1603,0 mil. lei 
sau cu 17,8 %.

În tabelul de mai jos prezentăm creş-
terea în dinamică a normativelor valorice 
pentru instituţiile de învăţământ din Repu-
blica Moldova pentru anii 2014-2020. 
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Tabelul 1. Finanțarea în dinamică a instituțiilor de învățământ în baza costului standard 
per „elev ponderat” (2014-2020).

Normativul 
valoric

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
prognoza

Cuantumul 
normativului 
valoric  pen-
tru un elev 
ponderat, lei

6921,0 8771,0 9603,0 9803,0 10 445,0 11 354,0 11 986,0

Cuantumul 
normativului 
valoric pentru 
o instituție de 
învățământ, 
lei

402 998,0 428 982,0 450 991,0 449 572,0 477 880,0 522 401,0 548 382,0

Sursă.  Note metodologice privind elaborarea de către autoritățile publice locale  a 
proiectelor de buget pe anii respectivi. / MF al Republicii Moldova. Circulara privind elabo-
rarea de către autorităţile administraţiei publice locale a proiectelor de buget pe anul 2018 

şi a estimărilor pe anii 2019-2020.
Particularităţile privind elaborarea 

de către autorităţile  administraţiei pu-
blice locale a proiectelor bugetelor lo-
cale pentru anul 2018 şi a estimărilor pe 
anii 2019-2020. 

Anexa nr. 1 la circulara MF nr. 06/2 - 07 
din 17 august 2017. 

Nota informativă la proiectul  legii buge-
tului de stat pentru anul 2019.

Aşadar, este evident, că de la intro-
ducerea noii metodologii de finanțare a 
învățământului preuniversitar  pe baza 
costului standard per elev ponderat, înce-
pând cu anul  2014 până în prezent  (2019), 
cuantumul  normativului valoric pentru 
un elev ponderat şi al normativului valoric 
pentru o instituție luat în calcul pentru sta-
bilirea  transferurilor categoriale  au consti-
tuit creşteri    cu 164,05 % şi 129,63 %.

Dar este de menționat,  că în afa-
ră de aceste transferuri categoriale,  
învățământul mai primeşte  un şir de alte 
alocații prevăzute de Legea bugetului de 
stat pentru anul respectiv. 

2. Particularitățile finanțării învăță-
mântului  public superior în Republica 
Moldova.

Strategia de finanţare a învăţământului su-
perior reprezintă, în condiţiile autonomiei uni-
versitare, unul dintre principalele instrumente 
de implementare a politicilor guvernamenta-
le privind educaţia naţională. Atât fondurile 
alocate de la bugetul de stat cât şi cele extra-
bugetare sau din alte surse sunt, conform le-
gii, venituri proprii ale universităţilor.

Menționăm, că până în prezent (2019)  
învățământul superior public  în Republi-
ca Moldova, indiferent  de complexitatea  
specialităților  de pregătire a studenților, era 
bazat pe principiul „egalitarismului”. 

Abia în anul 2018 Guvernul Republicii 
Moldova, împreună cu Ministerul Educației, 
Culturii şi Cercetării, au  pus problema refor-
mării sistemului de finanțare a instituțiilor de 
învățământ public superior.

Finanțarea acestor instituții se va face în 
funcție de  programele de studii, adică de 
complexitatea  acestor programe.

La baza acestei reforme  se propune a fi 
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luate în considerare  la finanțarea acestor 
instituții 3 componente  de bază, făcându-se, 
astfel, distincție între  nivelele de finanțare. 

1. Finanțarea de bază (FB) pentru pre-
dare şi învățare, care depinde de numărul 
de studenți finanțați din bugetul de stat. 
Finanțarea de bază include:  

a) cheltuieli pentru salarizarea personalu-
lui implicat în predare; 

b) salarizarea personalului auxiliar; 
c) contribuțiile pentru asigurări sociale şi 

medicale obligatorii;
d) achiziționarea mărfurilor, serviciilor şi lu-

crărilor necesare pentru asigurarea desfăşurării 
procesului educațional;

e) procurări de mijloace fixe în scopuri 
educaționale şi de cercetări ştiințifice.

2. Finanțarea de performanță (FP) pen-
tru dezvoltarea şi stimularea excelenței în 
instituțiile de învățământ superior publice. 
Finanțarea de performanță presupune for-
marea bugetului respectiv, care se bazează 
pe un set de indicatori de performanță, ce se 
vor referi la patru direcții distincte: 

a) procesul de predare-învățare; 
b) cercetare ştiințifică;
c)  internaționalizare;
d)  orientare socială. 
Indicatorii de performanță şi metodolo-

gia de calculare a acestora vor fi concretizaţi 

pentru fiecare an. 
3. Fondul de rezervă (FR), care reprezin-

tă suma alocată pentru finanțarea situațiilor 
speciale, care nu pot fi integrate în formula 
de finanțare. Acest fond rămâne la dispoziția 
Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării şi 
ministerelor de resort.

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

Metodologia va fi pilotată pe parcursul 
anului 2019. Proiectul hotărârii cu privire 
la aprobarea Metodologiei de finanțare a 
învățământului superior public este propus 
spre consultare, iar sugestiile şi opiniile asu-
pra acestui proiect pot fi prezentate până la 
21 mai curent.

Noua metodologie de finanțare a 
învățământului superior public prevede că 
alocațiile bugetare se vor face în funcție de 
complexitatea programelor de studii,  căro-
ra le corespunde un coeficient  de ajustare. 
Din punctul nostru de vedere, acest coefici-
ent de ajustare va exprima  ,,costul standard 
per student echivalent unitar” .  În tabelul de 
mai jos prezentăm  domeniile şi coeficienții 

corespunzători de ajustare
Tabelul 2.  Divizarea programelor de studii pe domenii şi aplicarea coeficientului 

corespunzător de ajustare.

Domeniul programelor de studii Coeficientul de 
ajustare

Domeniul nr. 1. Ştiințe umaniste, Ştiințe sociale şi comportamen-
tale, Filologie (cu excepția specialităților Limbi străine şi Traducere şi 
interpretare), Jurnalism şi informare (cu excepția specialităților Jur-
nalism şi procese mediatice); Activitatea editorială), Ştiințe adminis-
trative, Ştiințe economice, Drept, Servicii publice, Ştiințe ale educației 
(cu excepția specialităților: Chimie, Biologie, Fizică, Astronomie, In-
formatică, Muzică, Dans, Arte plastice, Educație tehnologică.

Coeficientul 1,00
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 Domeniul nr. 2. Ştiințe chimice, Ştiințe biologice, Ştiințe ale me-
diului, Ştiințe fizice, Matematică şi statistică, Ştiințe ale educației la 
specialitățile: Chimie, Biologie, Fizică, Astronomie, Informatică. 

Coeficientul 1,65

Domeniul nr. 3. Inginerie şi activități inginereşti, Tehnologii ale 
informației şi comunicațiilor, Tehnologii de fabricare şi prelucrare, 
Arhitectură şi construcții (specialitățile din domeniul de formare pro-
fesională, Construcții şi inginerie civilă), Jurnalism şi informare (cu 
specialitatea Activitatea editorială), Filologie (cu specialitățile Limbi 
străine, Traducere şi interpretare), Ştiințe agricole, Silvicultură, Ştiințe 
ale sportului, Ştiințe ale educației (cu specialitățile Muzică, Dans, 
Arte plastice, Educație tehnologică).

Coeficientul 1,75

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

Coeficientul 2,50

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

Coeficientul 4,00

Domeniul nr. 6  Arte (cu specialitățile Canto academic, Actorie, Re-
gie, Scenografie, Coregrafie, Regie film şi TV, Imagine film şi TV), Jur-
nalism şi informare (cu specialitatea Jurnalism şi procese mediatice). 

Coeficientul 6,00

Sursă. Elaborată în baza „O nouă formulă de finanțare a învățământului” , pusă în 
discuție în cadrul şedinței grupului de lucru al Secretariatului Consiliului Economic pe lân-
gă Prim-Ministru şi prevede posibilitatea finanțării universităților în funcție de programele 

de studii. Noua metodologie este elaborată 
de Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării 
şi, după cum au menționat reprezentanții 

Ministerului, această formulă de finanțare 
este o premieră pentru țara noastră. 

Este de menţionat, că costurile totale 
pentru instruirea unui elev/student sunt în creştere. 

Prezentăm mai jos  dinamica costurilor totale (complete) pentru un elev/student în Republica 
Moldova pentru perioadele respective.

Tabelul 3. Costurile totale pentru instruirea unui elev/student la fiecare treaptă a 
învăţământului profesional pentru un an de studii, lei  (2006-2011) (continuare).

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Învăţământul secundar profesional 5399 7366 8510 10224 15335 16776
Învăţământul mediu de specialitate 6979 6900 8200 8709 14725 15029
Învăţământul superior 4714 5050 5873 6802 17861 20158

 Sursa.  Strategia Educaţiei 2020.

Tabelul 3 a. Costul mediu anual din bugetul de stat   pentru un elev/student pe perioa-
da anilor 2012 – 2018  (continuare).

2012 2013 2014 2015
Învăţământul secundar 21 200 21 900 25 200 24 300
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Învăţământul mediu de specialitate 15 100 17 800 20 400 21 900
Învăţământul superior   21 600   22 800   26 100 26 300

Sursa. Elaborat în baza informaţiei  Ministerului  Finanţelor al RM,  Direcţia învăţământ.
Tabelul 3 b.  Costul mediu anual din bugetul de stat   pentru un elev/student pe perioa-

da anilor 2012 – 2018. 

2016 2017 2018 
(Cheltuieli preci-
zate, total, pen-
tru învăţământ , la 
16.07. 2018, mii lei 

Învăţământul secundar profesional 37 300 32 200 142 035,5(conting.) 
= contingent

Învăţământul mediu de specialitate 17 100 17 200 853 760,7(conting.)
Învăţământul superior 28 900 33 100 830 450,7(conting.)

Sursă. Elaborat în baza informaţiei   Min-
isterului Finanţelor, Direcţia Învăţământ.

Din informația prezentată în tabelele 
de mai sus constatăm că, în general, au 
crescut esențial alocările din bugetul de 
stat pentru finanțarea învățământului  pe 
toate treptele de studii.

Astfel, pentru finanțarea unui elev/
student din învățământul secundar 
profesional în anul bugetar 2006 din 
bugetul de stat s-au alocat 5399 lei, iar în 
anul 2017 alocațiile au crescut  până la 32 
200 lei sau cu 26 801 lei în sumă absolută, 
iar creşterea relativă a constituit 596,4 % 

sau de circa 6 ori.
Costul alocărilor din bugetul de stat 

pentru finanțarea unui elev/student  
din instituțiile de învățământ mediu de 
specialitate  în anul bugetar 2006 a con-
stituit 6979 lei, iar în anul bugetar 2017 – 
17 200 lei, crescând în sumă absolută cu 10 
221 lei sau cu 246,5 %, sau de circa 2,5 ori.

La fel au crescut costurile bugetare 
şi pentru un student în instituțiile pub-
lice de învăţământ superior. Astfel, dacă 
în anul 2006 din bugetul de stat se alo-
cau 4714 lei, apoi în anul  bugetar 2017 
această sumă a alcătuit 33 100 lei sau cu 
28 386 lei mai mult faţă de anul 2006, sau 
creşterea procentuală a constituit 702,2%, 
deci mai mult de 7 ori.

Totodată,  la fel, este şi o creştere  

generală din bugetul de stat a finanţării ramurii învăţământului pe trepte de studii. 
Prezentăm mai jos cheltuielile efective anuale din bugetul de stat pentru finanţarea 

învăţământului (vezi tabelul 4).

Tabelul 4.   Cheltuieli efective anuale  pentru finanțarea învățământului, corespunzător 
treptelor de studii  din buget (fără investiții capitale), mii lei, pe perioada anilor 2012 – 2018.

Învățământ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cheltuieli 
efective 
anuale

Cheltuieli 
efective 
anuale

Cheltuieli 
efective 
anuale

Cheltuieli 
efective 
anuale

Cheltuieli 
efective 
anuale

Cheltuieli 
efective 
anuale

Cheltuieli 
efective 
anuale
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Învățământ 
secundar

478 448,3 487 957,2 499 973,8 469 326,5 141 434,2 134 334,0 142 035,5

Învățământ 
superior

504 230,4 534 816,6 595 956,2 629 604,4 704 634,2 746 136,4 830 450,7

Învățământ 
postuniversi-
tar (doctorat, 
rezidențial, 
al.)

53 550,0 56 514,3 55 488,7 55 572,9 67 351,8 72 683,1 78 317,9

Învățământ 
mediu de 
specialitate

269 486,8 282 201,1 307 127,6 320 296,8 Profesio-
nal-tehnic
730 140,3

Profesio-
nal-tehnic
770 162,8

Profesio-
nal-tehnic
853 760,7

Sursa. Elaborat în baza informaţiei Min-
isterului Finanţelor al Republicii Moldova, 
Direcţia Învăţământ.

Analiza tabelului 4. Informaţia pre-
zentată în tabelul de mai sus  ne confirmă 
faptul că cheltuielile efective totale din 
bugetul de stat pe trepte de studii sunt în 
creştere. Excepţie face învăţământul se-
cundar, deoarece contingentul de elevi a 
scăzut, dar alocările pentru un elev, după 
cum este prezentat în tabelele 2,2a, 2b  
sunt în creştere.  În anul 2017 alocările 
pentru un elev au crescut de circa 6 ori faţă 
de anul 2006. 

Cheltuielile efective anuale din bugetul 
de stat pentru  învăţământul superior  au 
crescut de la 504 230 mii lei în anul 2012 
până la suma de 746 136,4 mii lei în anul 
2017 sau cu 241 906,4 mii lei în sumă ab-
solută, iar relativ au crescut cu circa 148 % 
(48%).

La fel au crescut şi cheltuielile pentru în-
văţământul postuniversitar de la 53 550,0 
mii lei  în anul 2012 până la suma de 72 
683,1 mii  lei  în anul 2017 sau creşterea a 
constituit 19 166,1 lei  în sumă absolută, iar 
relativ a crescut cu circa 136% (36%).

Au crescut şi cheltuielile efective din 
bugetul de stat în această perioadă anali-
zată. Astfel, în anul bugetar 2012 cheltuie-

lile efective au constituit 269 486,8 mii lei , 
iar în anul bugetar 2017  au alcătuit suma 
de  770 162,8 mii  lei, creşterea constituind  
500 676 mii lei în sumă absolută, iar pro-
centual cheltuielile au crescut cu  286% (de 
circa 3 ori).  

Din anul bugetar 2019 Guvernul Repu-
blicii Moldova  elaborează o nouă metodo-
logie de finanțare a învățământului supe-
rior, luând în considerare  complexitatea 
studiilor, utilizând coeficienți de ajustare, 
despre care am scris mai sus.

Experiența internațională  cunoaşte 
o practică îndelungată de finanțare a 
învățământului  public  superior pe bază 
de coeficienți diferențiați în funcție de  
complexitatea  studiilor de pregătire a vi-
itorilor specialişti. Programele de studii 
sunt reprezentate  de anumiți coeficienți, 
care, de fapt, în esența lor,  reprezintă cos-
turi de studii.

În România,  alocațiile din bugetul de 
stat se efectuează conform următoarelor 
componente:

- finanţarea de bază  acoperă principa-
lele cheltuieli aferente procesului didactic 
şi se alocă prin granturi de studii (cifră de 
şcolaritate), urmărind prioritar domeniile 
de studiu care asigură dezvoltarea suste-
nabilă şi competitivă a societăţii;

- finanţarea suplimentară se acordă 
pentru a stimula excelența instituţiilor şi 
programelor de studii, atât din cadrul uni-
versităţilor de stat cât şi al celor particulare;
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- fondul de dezvoltare instituţională 
se adresează celor mai performante insti-
tuţii de învăţământ superior din fiecare ca-
tegorie şi se alocă după criterii competitive 
bazate pe standarde internaţionale.

Conform anexei 1 din ,,Metodologia” 
propusă, distribuția fondurilor pentru 
finanțarea instituțională a universităților  
de stat din România din bugetul național 
pentru anul 2019  prevede:

- Din suma alocată în bugetul național 
pentru finanțarea instituțională (FI) a 
universităților se repartizează 1,5% pentru 
finanțarea situațiilor speciale, care nu pot fi 
integrate în formula de finanțare.

- Pentru finanțarea granturilor doctora-

le pentru studenții doctoranzi se alocă o 
sumă calculată conform unei anexe speci-
ale.

- Suma rămasă (FI) se distribuie după 
cum urmează:

a) finanțarea de bază (FB): 72%;
b) finanțarea suplimentară (FS): 26,50%;
c)  fondul pentru dezvoltare instituțională 

(FDI): 1,50%.
Atât fondurile alocate de la bugetul de 

stat cât şi cele extrabugetare sau din alte 
surse  sunt, conform legii, venituri proprii 
ale universităţilor.

În ,,Metodologia de alocare a fonduri-
lor bugetare  pentru finanțarea  de bază şi 
finanțarea suplimentară, a instituțiilor de 

învățământ superior de stat din România, pentru anul 2019”, aprobată şi intrată în vigoa-
re din 27 februarie 2019, sunt prevăzute  valorile coeficienților de echivalare şi de cost  
pentru anul 2019.

Prezentăm mai jos lista coeficienților de echilibrare  şi de cost (vezi tabelul 5).

Tabelul 5. Lista formelor de învățământ cu coeficienții de echivalare corespunzători 
folosiți pentru finanțarea studenților înmatriculați într-un program de studii de licență 

sau de master.
 Sursă. Metodologia de alocare a fondu-

rilor bugetare  pentru finanțarea  de bază 
şi finanțarea suplimentară a instituțiilor de 

învățământ superior de stat din România, 
pentru anul 2019 (propunere).

Note.
(1) Coeficientul se aplică şi studenților 
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înscrişi la forma „Studii desfăşurate în af-
ara localității de rezidență a universității” 
de la ciclul universitar de licență şi master.

(2) Pentru domeniul medicină, studiile în 
limbi moderne, pentru ultimii 3 ani (clinici), 
care se desfăşoară în limba română, se utili-
zează coeficientul de echivalare de la studii 
în limba română.

(3) La forma de masterat de un an şi jumă-
tate, pentru anul 2 cu un semestru se consi-
deră coeficientul de echivalare corespunză-
tor numai pentru un semestru.

(4) Coeficientul se aplică studenților 
înscrişi la „Studii de masterat în limba germa-

nă (limbă maternă)” şi „Studii de masterat în 
limba maghiară (limbă maternă)” de la ciclul 
universitar de masterat.

După cum am menționat, programe-
le de studii sunt reprezentate de anumiți 
coeficienți care vor sta la baza determinării 
finanțărilor. Aceşti coeficienți sunt, de fapt, 
coeficienți ai costurilor. Practica României 
ne demonstrează că coeficienții de costuri 
vor fi luați în calcul în funcție de numărul 
studenților echivalenți unitari.

 Numărul de studenți echivalenți unitari 
se determină prin ponderarea numărului fi-
zic de studenți ai instituției  de învățământ  

superior cu coeficienții de echivalare şi de cost. Această metodologie este utilizată în practica 
finanțării învățământului  superior din România.

 Prezentăm mai jos coeficienții de cost privind  complexitatea studiilor (vezi tabelul 6).

Tabelul  6.  Lista ramurilor de ştiință cu coeficienții de cost corespunzători, folosiți pen-
tru finanțarea studenților înmatriculați într-un program de studii de licență sau de master 
în România, pentru anul 2019.

Cod  
DF

D o m e n i u l 
fundamental 
(DF)

Cod  RS Ramura de ştiință (RS) Coeficient 
cost

Domenii  
finanțare 
g r a n t 
doctorat

Codi-
ficare

10 Matematică şi 
ştiințe

10  Matematică 1,65 D2 1010

50 Informatică 1,65 D2 1050
20 Fizică 1,9 D2 1020
30 Chimie şi inginerie chimică 1,9 D2 1030
40 Ştiințele pământului şi 

atmosferei
1,65 D2 1040

10 Inginerie civilă 1,75 D2 2010
20 Ştiințe ingine-

reşti
20 Inginerie 

electrică, electronică 
1,75 D2 2020

30 Inginerie geologică, 
mine, petrol şi gaze

1,75 D2 2030

40 Ingineria transporturilor 1,75 D2 2040
50 Ingineria resurselor 

vegetale şi animale
1,75 D2 2050
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60 Ingineria sistemelor, calcu-
latoare 

1,75 D2 2060

70 Inginerie mecanică, meca-
tronică

1,75 D2 2070

30 Ştiințe bio-
logice şi bio-
medicale

10 Biologie 1,9 D2 3010

20 Biochimie 1,9 D2 3020
30 Medicină 2,25 D3 3030
40 Medicină veterinară 2,25 D3 3040
50 Medicină dentară 2,25 D3 3050
60 Farmacie 2,25 D3 3060

40 Ştiințe sociale 10 Ştiințe juridice 1 D1 4010
20 Ştiințe administrative 1 D1 4020
30 Ştiințe ale comunicării 1 D1 4030

40 Sociologie 1 D1 4040

Sursă.  Metodologia de alocare a fondu-
rilor bugetare  pentru finanțarea  de bază 
şi finanțarea suplimentară a instituțiilor de 
învățământ superior de stat din România, 
pentru anul 2019 (propunere).

În România  vedem că cel mare  coefi-
cient se propune pentru medicină – 2,25, 
iar coeficientul 1 – pentru ştiințele sociale.

Valorile coeficienților de echivalare şi 
de cost pentru anul 2019 sunt cuprinse 
în anexa 3, care face parte integrantă din  
această ,,Metodologie”.

Republica Moldova urmează experiența  
României şi a altor țări din Uniunea Euro-
peană privind finanțarea sustenabilă a 
învățământului superior  în corespundere 
cu costurile totale.

Concluzii şi recomandări.
1. Guvernul Republicii Moldova va pilota 

noua formulă de finanțare a învățământului 

superior din anul 2019 cu utilizarea 
coeficienților de ajustare.

2. Dacă până  în anul 2018  inclusiv în 
Republica Moldova învățământul superior 
era finanțat după principiul „egalitarismu-
lui”, fără a se lua în considerare complexi-
tatea studiilor, nouă formulă  va ține cont 
de programele de studii, de complexitatea  
pregătirii specialiştilor pentru economia 
națională şi va ridica eficiența studiilor.

3. Guvernul Republicii Moldova  promo-
vează strategia de dezvoltare  sustenabilă 
a educației prin creşterea cheltuielilor to-
tale atât pentru finanțarea  învățământului  
general cât şi a pregătirii specialiştilor de 
înaltă calificare.

4. Considerăm că indicatorii de perfor-
manță şi metodologia de calculare a aces-
tora trebuie să fie adusă la cunoştința 
mediului academic şi consultat cu acest 
mediu.

5. Dacă finanțarea  învățământului preu-
niversitar în Republica Moldova este bazat pe 
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„cost standard per elev ponderat”, conform formulelor de calcul, finanțarea învățământului 
superior trebuie să se bazeze pe principiul „student echivalent unitar” care se va calcula în 
baza coeficienților  de cost.  

6. Noțiunea de „student echivalent unitar” trebuie adus la cunoştința mediului acade-
mic. 
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SUMMARY
The article analyzes the foreign experience in providing energy saving in the sphere of housing 

and communal services and studies the most effective practices in energy saving of the leading 
countries of the world. The basic directions of reforms and realization of measures on energy saving 
in housing and communal services are determined. The attention was focused on the importance 
of using the innovative thermo-modernization projects of housing stock and alternative energy so-
urces in housing and communal services.

Keywords: energy saving, foreign experience, tariffs, housing construction, investments, regula-
tion, thermo-modernization.

REZUMAT
Articolul analizează experiența străină în economia energiei în ceea ce priveste locuințele şi ser-

viciile comunale şi studiază cele mai eficiente practici de economisire a energiei în țările cele mai im-
portante din lume. Sunt determinate direcțiile de bază ale reformelor şi realizarea măsurilor de eco-
nomisire a energiei în serviciile de locuințe şi comunale. Atenția s-a concentrat asupra importanței 
utilizării în locuințe şi în serviciile comunale a proiectelor inovatoare de termomodernizare a fondu-
lui de locuințe şi a surselor alternative de energie.

Cuvinte-cheie: economie de energie, experiență străină, tarife, construcții de locuințe, investiții, 
reglementare, termomodernizare.

Problem statement. Ukraine is under-
going a new historical stage of development, 
which is directly related to the course of social 
transformations reflected in the Strategy for 

Sustainable Development „Ukraine 2020” (the 
Strategy). The document envisages priority 
reforms, one of which - „Reform of Housing 
and communal services.”
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The Strategy also suggests the imple-
mentation of the Energy Efficiency Pro-
gram, the Energy Independence Program 
and the Innovation Development Program, 
which will provide the country with energy 
security and the transition to energy ef-
ficient and saving use of fuel and energy 
resources, technologies and equipments. 
It includes projects with alternative energy 
sources, and as a result – provision of the 
population with the high quality housing 
and communal services and energy cost re-
duction.

At present, the housing and communal 
complex is facing the challenging situation 
where worn-out heat and water supply sta-
tions operate with low efficiency and sup-
ply through worn-out networks with ener-
gy losses that reach 45-60% [1].

According to expert estimates, the total 
heat energy consumption in the Ukrainian 
residential sector is 2 to 3 times higher than 
in the European Union countries. The annu-
al heat loss in the housing and communal 
services of the country is 60%. The Ministry 
of Regional Development of Ukraine data 
suggests that the maximum energy losses 
were recorded in apartment buildings and 
make up about 98% of the total housing 
stock of the country with consumption of 
58% of gas and 34% of electricity from total 
amount [1].

It is important to note that most of the 
post-Soviet countries have the same prob-
lems in housing and communal services as 
Ukraine, but they addressing these prob-
lems constantly, systematically and with 
definite efficiency. The current problem so-
lution requires the study of foreign experi-
ence in the field of state regulation of ener-
gy saving. This will enable implementation 
of high-quality practices adapted to the 
needs and capabilities of Ukraine, which 
will contain available mechanisms for co-
financing energy efficiency measures, at-
tract investments in thermo-modernization 

of residential buildings and in the construc-
tion of facilities with zero energy consump-
tion; implement certification of energy 
efficiency of buildings, energy audit and 
energy management systems and ensure 
100% accounting of gas, electricity, heat 
and water consumption.

Since energy saving state regulation 
reform of Ukraine housing and communal 
services envisages the use of foreign experi-
ence, it is advisable to draw attention to the 
successful practices of the European Union 
countries in this area.                             

Analysis of recent research. The research 
examined accessible and public informa-
tion materials on these issues, and first and 
foremost, under adaptation of their man-
agement and regulatory mechanisms to 
the domestic operation terms of housing 
and communal services. Nowadays, hous-
ing and communal services condition is 
considered to be „health indicator” of the 
nation and the economy, as well as public 
liability factor for the situation in the coun-
try, as the housing and communal services 
issues are socially significant and affect the 
entire population of any country.

Worldwide scientific practice has formed 
a sufficiently significant and qualitative re-
source to understand the issues of housing 
and communal services and methods of 
their solution, which should become a solid 
foundation for further scientific research.

The well-known local and foreign scien-
tists contributed to the research. Among 
them, there are P. Porter, M. Macierowicz, P. 
Stevenson, S. Ternoi, R. Kaplan, S. Bushuiev, 
V. Zhovtianskyi, N. Mkhytarian, Y. Rak, O. 
Stoliarov, A. Prakhovnyk, O. Samaryn, B. Sa-
niv, N. Luman, B. Snezhko, A. Mekhalevych, 
A. Bilokon, I. Shchokin. Unfortunately, there 
is an absence of basic location-specific re-
searches of international reforms and en-
ergy saving experiences in the information 
space. Therefore, there is a demand to detail 
the available information on these matters 
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and to define the most significant methods 
of energy saving for their further use for 
housing and communal services of Ukraine. 
This task is quite relevant to date, as it may 
have a positive impact on the development 
and implementation of energy-saving pro-
gramme in housing and communal services 
of Ukraine.  

The purpose of the article. To analyze 
the international experiences of energy 
saving in housing and communal services, 
to define international leverage over the 
implementation of housing and communal 
services reforms, to determine the princi-
pal tasks of energy saving optimization in 
housing and communal services of Ukraine.

The analysis of international experience 
in energy saving should be started with 
the analysis of the EU experience in the es-
tablishing of the energy policy framework, 
strategies and programs for improving en-
ergy efficiency and energy saving. Accord-
ing to the International Energy Agency 
(IEA), the European Union has gained the 
best energy efficiency results among the 
entire world community.

It is known that the formation of the 
unified regulatory and legal framework for 
energy development and energy efficiency 
has become an important stage in the de-
velopment of the EU. The significant part of 
the energy efficiency work has been carried 
out at the national, regional and local lev-
els. Whereas, the European Commission en-
courages member countries to give the pri-
ority to energy efficiency while formulating 
and implementing national energy policy. 

The IEA ,,World Energy Outlook 2016” 
forecasts that, due to the implementation 
of energy efficiency policy in the EU, the de-
mand for primary energy will decrease by 
15% by 2040, with an economic growth by 
55%. The European Union is becoming the 
region with one of the most energy-saving 
economies in the world. The IEA states that 
due to the efficient use of fossil fuels and 

the implementation of alternative fuels and 
energy-efficient technologies in the EU, the 
demand for oil will decrease by almost 40% 
by 2040.

  In 2010, The European Parliament and 
the Council of the European Union ap-
proved the energy policy main document 
,,Energy 2020. A strategy for competitive, 
sustainable and secure energy” (the energy 
strategy). The energy strategy defines the 
goals in energy and climate change sectors 
for the period up to 2020: to reduce green-
house gas emissions by 20%, to increase 
the share of renewable energy to 20% and 
to make a 20% improvement in energy ef-
ficiency.

The EU heads of state and its members 
of government adopted the framework 
,,Energy Efficiency and its contribution to 
energy security and the 2030 Framework 
for climate and energy policy” (COM(2014) 
520, 23.07.2014) presented by the Europe-
an Commission to the European Parliament 
and the Council at the summit on 23/24 Oc-
tober 2014.  The European Council adopted 
the EU climate and energy policy frame-
work and agreed on increasing the share of 
renewable energy in EU energy mix to 27% 
by 2030. The EC also set the goal to increase 
the energy efficiency level by 27% by 2030, 
which significantly exceeds the indicators, 
previously established by the 2020 EU En-
ergy strategy. The European Commission 
(EC) has fundamentally reviewed energy 
efficiency challenges and, according to the 
recommendations of the IEA, it was deemed 
necessary to consider this area of activity an 
independent source of energy based on the 
introduction of energy efficient technology 
and energy saving measures.

EC and The EU’s member governments 
has determined the priority of the policy of 
improving energy efficiency in the housing 
sector. Buildings consume more than 40% 
of EU’s primary energy. Almost two-thirds of 
this energy is consumed by the residential 
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buildings and one third by non-residential 
buildings. Two-thirds of the energy con-
sumed by a building is necessary for the 
operation of heating, ventilation and air-
conditioning systems. According to the cal-
culations of the European Commission, if 
the cost efficient measures are implement-
ed, the total building energy consumption 
can be reduced by 30 % [3].

In order to achieve this and implementa-
tion of the strategy “Energy 2020. The strat-
egy of competitive, sustainable and safe 
energy”, the Directive 2010/31/EU (Energy 
Performance of Buildings Directive or EPBD) 
was adopted, the regulations of which be-
came the requirements of energy efficiency 
of the buildings.

The main goal of the EPBD is to ensure 
the creation of the foundation for improv-
ing the energy efficiency on the national 
level targeting residential and public build-
ings while also determining the number 
of quantitative indicators of energy con-
sumption and energy efficiency for newly 
constructed buildings, existing buildings, 
engineering systems of buildings, and 
building materials and units. The Directive 
provides for the need to obtain an energy 
performance certificate (EPC) for any given 
building. The residential buildings’ EPC in-
formation must be public. It is enacted that 
the Directive must be implemented by all 
EU member states by 2020. The Directive is 
based on the requirements of the CEN stan-
dards, which increases the role of European 
standards in the national law practice of 
each EU Member State.

A number of additional requirements 
has been adopted in the final formulation 
of the document at the suggestion of the 
European Parliament:

- Each EU Member State must develop 
and implement appropriate energy ef-
ficiency measures and establish an in-
dependent quality control system in the 
construction sector, taking into account 

national features and economic possibilities.
- Target values and indicators of na-

tional energy efficiency requirements must 
be determined taking into account the 
structure of primary energy consumption 
(kWh×year/m2) or alternative energy con-
sumption indicators.

- During the reconstruction of existing 
buildings, energy efficiency measures must 
be used and, if possible, using technology 
based on the EDP;

- To develop and implement special re-
quirements of energy efficiency of heating, 
ventilation and air-conditioning systems.

- Starting 2020, all new buildings must 
satisfy the ,,zero energy” building require-
ments (2022 for residential buildings.). The 
definition of “zero energy” is unique to ev-
ery EU member state.

- Each premise must have an energy per-
formance certificate with the visible actual 
value and the plan of the premise’s energy 
efficiency improvement. [4]

Today the harmonization of the stan-
dards has the most important place in the 
standardization and certification systems. 
The basis of standards, made by European 
Committee for Standardization (EN), adopts 
the standards of the International Electro-
technical Commission (IEC) or Internation-
al Organization for Standardization (ISO) 
without any changes or with insignificant 
changes, in which case double abbreviation 
is used i.e. EN ISO.

The study conducted by the experts in 
the European Union showed that on a scale 
of the national economy the overall effect 
from working with standardization on the 
basis of using the harmonized standards 
of ISO, ІЕС and the European standards ex-
ceeds 1% of the overall GDP. The  EU com-
panies experience shows (according to the 
data of Association of Engineers of ABOK, 
which was established in 1991 by the rep-
resentatives of Lithuania, Estonia, Ukraine, 
Latvia, Azerbaijan, Belarus, Russia, Georgia, 
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etc., and is a member of REHVA and associ-
ate member of ASHRAE) that according to 
the standard investments in the economic 
development into 1 euro give up to 20 Eu-
ros profit. In particular, Germany receives 18 
billion Euros annual economic profit by us-
ing standardization.

Now the EU member-states are increas-
ing the requirements for standards of specif-
ic energy consumption in the new buildings.

It’s not necessarily for these buildings to 
reduce their energy consumption, but the 
energy flow from external and electric heat-
ing should be reduced by improving ther-
mal insulation, heat recovery, generating 
energy (using solar panels, thermal collec-
tors, heat pumps, wind turbines) and direct 
solar heating. Today the EU is not allowed 
to construct the projects consuming more 
than 60 kW.h/m2 per year (,,a low-energy 
house” standard). Beginning with 2019 the 
allowed maximum of energy consumption 
of one building will make 15 kW.h/m2 per 
year ( ,,passive house” standard). [5]

With adoption of EPBD the process of 
calculating the energy efficiency of build-
ings is mandatory in EU member states.  
Calculating energy efficiency of buildings 
and verifying compliance with require-
ments is compulsory for the designer at 
the design stage. The passport of each Eu-
ropean building indicates the standard of 
energy consumption it meets.

In Austria, Germany, Belgium, Greece 
and Spain only the experts who have the 
appropriate license are allowed to calculate 
energy efficiency of buildings. In Denmark, 
Portugal, Sweden and Ireland the results 
of calculations are presented as the annual 
volume of the final energy consumption, 
while in Germany, France, Holland, Greece 
they are presented as annual volume of the 
primary energy consumption. Spain and 
Finland provide the results using the heat 
transmission coefficient of different struc-
tural elements, while Norway provides the 

calculation of energy consumption and 
heat transmission coefficient as well. 

Energy efficiency standards of buildings 
are getting reinforced through control de-
mands which can result in sanctions if re-
quirements are not met. German passive 
houses comply with the standard for en-
ergy efficiency of annual energy consump-
tion between 30 and 70 kW.h/m2.

An interesting experience comes from 
Switzerland, where passive houses are 
built to MINERGIE-P standards. This stan-
dard means that energy efficiency index for 
heating, hot water and ventilation must not 
exceed 38 kW.h/m2 in a year, primary en-
ergy consumption cannot go higher than 
90% over the domestic minimum, and the 
usage of controlled ventilation with heat 
recovery is compulsory.

France has applied the standard of ,,pas-
sive” housing construction since 2012, while 
year 2020 will witness housing standard of 
,,energy plus” where buildings will produce 
energy more rather than consume it. This 
country allowed owners of such energy 
efficient houses not to pay property taxes 
from 5 to 10 years. Ireland introduced the 
standard of ,,passive” houses in 2013 while 
Finland established it in 2015. Denmark has 
an obligation towards reduction of specific 
energy consumption by 75% in new build-
ings till 2020.

There are no regulatory legal acts to-
wards ,,passive” houses in Ukraine, but such 
houses are generally regarded as ,,passive” 
ones if their energy-consumption is not 
higher than 40 kW.year/m², whereas now-
adays the ordinary houses in the country 
consume at least 120 kW.year/m² ( 150 - 260 
kW.year/m², on average). 

The cost of buildings with low energy 
consumption will be much more rational 
than those with high energy consumption. 

In Europe, building costs of an energy-
efficient house increase by only 5% and 
they pay off after only 7 to 10 years of oper-



Administrarea publică: teorie şi practică 83Economie şi finanţe publice

ating. Nevertheless, project characteristics 
of low energy consumption buildings allow 
for the additional pre-investments with re-
fund through significantly cutting down on 
utility charges. 

The implementation of design standards 
for energy-efficient buildings is essential 
not only in Northern Europe but also in the 
countries with warmer climate where the 
additional construction expenses are com-
pensated with reducing air conditioning 
energy consumption. 

Economic analysis carried out within the 
framework of the Passiv-on Project clearly 
demonstrated that the payback periods 
of energy-efficient building projects are 
shorter in the warm countries than in the 
cold ones so the implementation of design 
standards for energy-efficient buildings is 
relevant all over Europe.

Thus, the experience of a number of the 
EU countries shows that only a comprehen-
sive thermal modernization of the existing 
housing stock can fundamentally affect the 
reduction of energy consumption.  The EU 
Member States use the legislative provision 
of energy labelling and eco-design to intro-
duce a set of measures to increase energy 
efficiency, which will help consumers make 
an informed choice about more economical 
mode of energy consumption. Eco-design 
is a new concept in the EU countries aimed 
at reducing energy consumption when us-
ing products such as domestic electric ap-
pliances, gas installations, solid fuel boil-
ers and other products. The energy saving 
potential within the framework of Directive 
2010/30 / EU is estimated at 28%.

Summary. To sum up, it should be men-
tioned that all the countries facing signifi-
cant progress on energy efficiency issues 
give the nation a crucial role to play. Fun-
damental projects for energy saving in the 
housing stock are mainly financed from the 
budget and different specialized funds. Ob-
viously, there is a strong regulatory and le-

gal framework, which governs the relations 
in the sector and makes the application of 
energy efficiency requirements obligatory 
at the design stage.

One of the key aspects for the wide-
spread implementation of the energy sav-
ing methods is the high utilities rates. Here, 
even the slightest bit of saving gives a tan-
gible economic benefit for the consumers. 

It is useful to create the levers of influ-
ence on consumers for violating the energy 
saving requirements. The strengthened role 
of the state in the energy efficiency man-
agement should influence not only the leg-
islation but also financing of the large-scale 
projects for energy saving. Other countries 
implement various economic incentives, 
such as reduced taxes, preferential inter-
est rates on loans and also reduced utility 
rates, as the energy efficiency requirements 
are fulfilled. There is also a tax reduction for 
those who implement energy saving meth-
ods and achieve certain energy efficiency 
indicators. Such mechanisms can be used 
in Ukraine as well.

The implementation of the methods of 
energy saving and energy efficiency im-
proving should be based on more than 40 
years of overseas experience, with adapting 
it to the national conditions. The policy of 
energy efficiency cannot be pursued un-
less the owners of residential premises are 
interested; therefore, one of the priority 
measures should be informational and edu-
cational work among the population about 
the energy saving necessity. The lack of mo-
tivation constrains energy saving to a large 
extent.

The researches have shown that the ad-
vanced nations not only attach great im-
portance to the energy saving in the hous-
ing and communal services, but also carry 
out the measures for the practical exercis-
ing of innovative programs and projects 
in this field on the large scale and with the 
permanent state influence.
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The article features the examples of defi-
nite projects of the EU countries and their 
results. International experts say the most 
credible ways to save energy are financial 
and economic regulations and such incen-
tives as prices and rates, preferential taxa-
tion, state financing. The leading role in 
energy saving also belongs to professional 
power management that implements inter-
national requirements creatively. 

Guided by the overseas strategy of us-
ing innovative technology in energy sav-
ing projects, we cannot but mention that a 
crucial place is taken by its innovative part, 
which is also confirmed by investigations 
of energy saving in Ukraine, including its 
housing stock. It also says that develop-
ment rates of housing and utilities infra-
structure, and house building, and recon-
struction are quite low. The main reason is 
scarce funding of enterprise, low paying 
capacity of users of housing services and 
reform blunders. 

That is why it is reasonable to consider 
international experience. This experience 
will help to develop the basic tools in the 
field of energy saving as well as energy 
efficiency of housing and communal ser-
vices in Ukraine. We need to adopt EU di-
rectives on energy saving, use innovative 
technologies for energy saving and alter-
native energy sources. These factors can 
be used to achieve more efficiency in the 
housing sector. 

Ukraine is going through a new stage of  
community changes. Its goal is to provide  
better housing and communal services, cut 
the energy consumption down. The urgen-
cy of the matter has some reasons. Among 
them are heat and water stations low effi-

ciency, old supply networks. To solve the is-
sue we should study the international gov-
ernment experience in energy saving. It will 
give an opportunity to implement projects 
adopted to Ukrainian needs. The post-So-
viet countries experience has not got a top 
priority, because they are facing the same 
problem and could not solve it once and for 
all. But the fundamental and purpose-ori-
ented researches about reforms experience 
and EU’s energy-saving are not represented 
in the wide information space at present. 
The article’s aim is to analyze and deter-
mine the basic leverage on the housing 
and communal services during the reform 
implementation and the main ways of the 
energy-saving optimization, which can be 
used in Ukraine. Not only the analysis of in-
ternational agreements in the EU countries 
legal framework, which denotes the global 
perspectives of sustainable development, 
was used, but also statistical data, which 
demonstrates the progress of different en-
ergy-efficiency programmes influence on 
the living standards, environmental condi-
tion and national economy.

As EU countries’ regulatory acts are com-
pared with the housing and communal ser-
vices legislation of Ukraine, we can define 
the main defects in state regulation, which 
prevent the effective reforms implementa-
tion.

Studying the experience of different 
mechanisms implementation in housing 
and communal services state regulation 
and energy-efficiency in the EU countries 
leads to the definition of the main ways 
to improve the investment potential in 
Ukraine and the innovative technology in-
troduction.
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SUMMARY
 The problem of using UAVs and ensuring security in connection with these actions is an im-

portant issue for the development of the market for unmanned aerial vehicles. The article men-
tions the importance of the new rules stipulated in the EU Regulation 1139/2018, and the dec-
larations of high-level conferences in Helsinki and Amsterdam for the design, production and 
safe operation of drones. The requirements set forth in the European regulatory documents 
and the actions developed in this area are also fundamental to the development of technolo-
gies, production and use of unmanned aerial vehicles in the Republic of Moldova.

Keywords: drones, unmanned aerial vehicle, legislation, rules, requirements, administra-
tion.

REZUMAT
Problema utilizării dronelor şi asigurării securității în legătură cu aceste activități con-

stituie un subiect important pentru dezvoltarea pieței serviciilor de drone. În articol se 
menționează importanța noilor reglementări prevăzute de Regulamentul UE 1139/2018 şi 
a declarațiilor Conferințelor de Nivel Înalt de la Helsinki şi Amsterdam pentru proiectarea, 
producerea şi exploatarea în siguranță a aeronavelor fără pilot la bord. Cerințele expuse 
în documentele normative europene şi direcțiile de acțiune trasate în domeniu sunt pri-
mordiale şi pentru dezvoltarea tehnologiilor, producerii şi utilizarea dronelor în Republica 
Moldova.   

Cuvinte-cheie: dronă, aeronavă fără pilot la bord, legislație, norme, cerințe, 
administrație.

Dezvoltarea tehnico-ştiințifică actuală a 
făcut posibilă apariția pieței serviciilor aerie-
ne prestate de aparate de zbor fără echipaj 
uman la bord.  „Aeronavă/vehicul fără pilot la 
bord” înseamnă orice aeronavă operată sau 
destinată să opereze în mod autonom sau să 
fie pilotată de la distanță fără pilot la bord. 
[12, art. 3] În articol vom folosi noțiunea de 

dronă. Drona şi reprezintă o aeronavă fără pi-
lot. Inițial dronele au fost dezvoltate pentru 
utilizare în domeniul militar, dar evoluția teh-
nologiilor şi caracteristicile unicale ale aces-
tor aparate au făcut posibilă utilizarea lor şi în 
scopuri civile.  Dronele pot survola atât spații 
aeriene deschise cât şi sisteme închise (infra-
structură, utilități, sisteme de producție). 



Administrarea Publică, nr. 2, 2019 88

Dimensiunea, performanța, tipul de ope-
rare şi utilizarea prevăzută a dronelor vari-
ază într-o măsură mult mai mare decât în 
cazul aviației cu echipaj uman. Drona poate 
varia în dimensiune de la mai puțin de 250 
de grame până la o dronă cu o anvergură 
asemănătoare cu cea a unui Boeing 737. 
Utilizarea acestora poate varia de la zboruri 
locale la intercontinentale şi de la altitu-
dini joase până la altitudini foarte mari. Ele 
au deseori forme neconvenționale, cu ca-
racteristici de operare foarte diferite şi un 
spectru larg de capacități de performanță.

Zborul dronelor este controlat fie auto-
nom de computerele la bord (aeronavele 
autonome), fie prin telecomanda unui 
pilot la sol sau într-un alt vehicul (aero-
nave pilotate de la distanță). Toate aero-
navele fără pilot, pilotate de la distanță, 
complet autonome sau combinații ale 
acestora, fac obiectul dispozițiilor artico-
lului 8 din Convenția privind aviația civilă 
internațională (Doc 7300), semnată la Chi-
cago la 7 decembrie 1944 şi modificată de 
Adunarea Organizației Internaționale a 
Aviației Civile (ICAO). 

Cercetarea realizată de Administrația Fe-
derală a Aviației (SUA) în 2015 a demonstrat, 
că raza de aplicare a dronelor este foarte 
largă. Astfel, circa 43 la sută din drone sunt  
utilizate în servicii foto, video;  20,7% - în 
piața imobiliară; 10,9 % - în servicii comu-
nale; 8,6% - în construcții; 8% - în agricultu-
ră. Dronele mai sunt utilizate în producție, 
industrie, educație, cercetare, situații de 
urgență, asigurări şi altele.  [10, p.16]

Administrația publică poate folosi dro-
nele în procese de inspectare şi monito-
rizare a calității procesului şi produsului 
muncii, intervenția în situațiile de urgență, 
protecția mediului, lucrări cadastrale şi de 
cercetare. 

În prezent, tehnologia dronelor oferă 
noi posibilități şi permite dezvoltarea de 
noi modele de afaceri inovatoare. Astfel, 
dronele por fi folosite în calitate de sen-

zori mobili care acționează şi transmit 
date despre procese; pot efectua diferite 
operații fizice; pot strânge cantități imense 
de date (folosind camere şi senzori), utili-
zând tehnologiile BigDate. În conexiune 
cu Internetul, pot crea plusvaloare prin ne-
numărate aplicații, acționând ca un robot 
zburător, monitorizând şi reparând infra-
structura. Dronele se folosesc în imprima-
rea 3D cu plastic, beton sau alte materiale. 
Un ajutor esențial putem obține prin utili-
zarea dronelor în inspecțiile industriale, în 
lupta împotriva incendiilor, salvarea celor 
afectați de dezastre naturale etc. [10, p. 8]

Cercetările demonstrează că dronele 
(piața, serviciile, tehnologiile) se dezvoltă 
vertiginos. Se estimează că până în 2050 
acest sector va crea peste 150 mii locuri de 
muncă noi. [2] Potrivit estimărilor, în urmă-
torii 10 ani, industria dronelor ar putea să 
reprezinte 10 la sută din piața aviației UE. 
[5] Comisia Europeană apreciază că, până în 
2035, sectorul european al dronelor va fur-
niza în mod nemijlocit locuri de muncă pen-
tru peste 100 000 de persoane; va avea un 
impact economic de peste 10 miliarde euro 
pe an, mai ales în domeniul serviciilor. [6]

Însă, pe lângă atuurile sale, utilizarea 
dronelor/aeronavelor fără pilot înregis-
trează şi multe probleme:

1) Standarde incoerente în diferite 
țări UE. În timp ce dronele grele se înca-
drează în regulile generale ale UE privind 
aviația, aeronavele fără pilot care cântăresc 
mai puțin de 150 kg sunt reglementate la 
nivel național.

2) Apariția unor riscuri la adresa 
siguranței oamenilor, infrastructurilor şi 
mediului.  Chiar şi cele mai mici drone (cu 
greutate sub 150 kg) pot provoca răniri 
oamenilor, deteriora infrastructura, polua 
mediul, pot amenința viața privată.  Drone-
le pot înregistra, prelucra şi transmite date 
fără consimțământul persoanei, ceea ce 
este o încălcare gravă a drepturilor omului.

3) Utilizarea dronelor a devenit o provo-
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care majoră şi pentru siguranța aviatică şi 
a sistemelor de deservire aviatică. Luând în 
considerare datele prognozelor, în următo-
rii 20 de ani se aşteaptă o creştere a trafi-
cului aerian din UE cu 50 la sută, de aceea 
dronele pot fi surse de accidente aviatice şi 
pot deteriora integritatea aeronavelor. [13]

4) Administrația publică trebuie să fie vi-
gilentă în cazul transportării de către ope-
ratorii de drone a unor mărfuri periculoase 
pentru sănătate, siguranță, proprietate sau 
mediu, cum ar fi: materiale explozive; gaze 
inflamabile, otrăvitoare; lichide inflamabi-
le; materiale solide inflamabile;  agenți de 
oxidare şi peroxizi organici; substanțe to-
xice şi infecțioase; substanțe radioactive; 
substanțe corozive etc.  

La nivelul Uniunii Europene, reglemen-
tările anterioare privind spațiul aerian euro-
pean  pentru aviația civilă au fost stabilite 
în 2008. [11] Problemele apărute în ultimii 
zece ani au impus organismele europene să 
reacționeze şi să stabilească sarcini pentru 
administrația publică pentru a reglemen-
ta zborul şi utilizarea dronelor, în special, a 
celor civile. Astfel, recunoscând importanța 
reglementării utilizării dronelor, la sfârşitul 
anului 2015, Uniunea Europeană a propus 
crearea şi adoptarea unui cadru pentru dro-
ne, ca parte a strategiei UE privind aviația. 
[4]  Ideea principală a acestei inițiative a 
fost de a asigura norme tehnice şi standar-
de adecvate pentru operațiunile cu drone. 
Astfel, după un număr de runde de discuții, 
coordonări, avizări şi dezbateri, la 12 martie 
2018 Comisia Europeană a susținut Regu-
lamentul de bază al Uniunii Europene pe 
domeniul aviației civile nr. 1139/2018 şi la 
4 iulie 2018 a fost aprobat în Parlamentul 
European.  

Documentele normative stabilesc no-
ile reguli ce se aplică tuturor componen-
telor dronelor, producătorilor de drone şi 
operatorilor de drone. Noile reguli impun 
respectarea siguranței, confidențialității, 
datelor personale şi mediului înconjurător. 

Din motive de siguranță, regulile stabilesc 
norme restrictive pentru accesul la zonele 
aeroporturilor, ambasadelor, închisorilor şi 
centralelor nucleare.

Dronele ce pot provoca leziuni corpo-
rale omului, prin introducerea normelor 
noi, trebuie înregistrate şi marcate de către 
instituțiile publice, pentru a fi identificate 
uşor, în caz de necesitate.

Noile reguli europene impun şi condiții 
pentru piesele pentru asamblarea drone-
lor. Acestea trebuie să fie proiectate în aşa 
fel, ca să diminueze, pe cât e posibil, polu-
area fonică şi poluarea aerului. 

Prin adoptarea de către organisme-
le Uniunii Europene a Regulamentului 
Parlamentului European şi al Consiliului 
nr.1139/2018 privind normele comune 
în domeniul aviației civile [12] a fost re-
vizuit mandatul Agenției Europene de 
Siguranță a Aviației (AESA), care elaborea-
ză, adoptă, publică şi, ulterior, actualizează 
anual Planul european pentru siguranța 
aviației, evaluând principalele riscuri în 
materie de siguranță care afectează siste-
mul european de siguranță a aviației. Fie-
care stat-membru al Uniunii Europene îşi 
stabileşte şi menține un Program național 
de siguranță a aviației. Programul național 
de siguranță cuprinde, cel puțin, elemen-
tele legate de responsabilități naționale de 
management al siguranței descrise în stan-
dardele internaționale şi practicile reco-
mandate. Programul național de siguranță 
este însoțit de un plan național pentru 
siguranța aviației, care stabileşte condițiile 
şi pentru utilizarea dronelor. 

Pe lângă reglementările de planificare, 
Regulamentul UE 1139/2018 stabileşte: 
cerințele esențiale şi suplimentare apli-
cabile proiectării, producției, întreținerii 
şi operării aeronavelor fără pilot la bord; 
cerințele esențiale de mediu aplicabile 
aeronavelor fără pilot la bord; cerințele 
esențiale pentru înmatricularea aeronave-
lor fără pilot la bord şi a operatorilor aces-
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tora şi pentru marcarea aeronavelor fără 
pilot la bord. [12]

Potrivit noilor reglementări, dronele tre-
buie să aibă caracteristici şi funcționalități 

specifice corespunzătoare, care să țină 
seama, din proiectare şi în mod implicit, 
de principiul respectării vieții private şi al 
protecției datelor cu caracter personal. 

Tabelul 1. Cerințele esențiale aplicabile proiectării, producției, întreținerii şi operării 
dronelor.

Cerințe Cine?/Ce? Ce trebuie?
esențiale aplicabile 
proiectării, producției, 
întreținerii şi operării 
aeronavelor fără pilot 
la bord.

Proiectantul. -  să proiecteze drona/elementele constitutive ast-
fel încât să-şi poată îndeplini funcția preconizată 
şi să poată fi operată, reglată şi întreținută fără a 
pune pe nimeni în pericol;

Producătorul 
şi vânzătorul.

- să furnizeze operatorului dronei şi organizației 
de întreținere informații cu privire la tipul de 
operațiuni pentru care este proiectată respectiva 
dronă, precum şi limitările şi informațiile necesare 
pentru operarea în condiții de siguranță a aces-
teia, inclusiv în ceea ce priveşte performanțele 
operaționale şi de mediu, limitările de navigabili-
tate şi procedurile de urgență;
- aceste informații se furnizează într-un mod clar, 
consecvent şi lipsit de ambiguități; 

Operatorul şi 
pilotul de la 
distanță.

- să cunoască normele UE şi cele naționale în ceea 
ce priveşte siguranța, respectarea vieții private, 
protecția datelor, răspunderea, asigurările, secu-
ritatea şi protecția mediului înconjurător;
- să fie capabili să asigure siguranța operării 
dronelor şi eşalonarea sigură a acestora față de 
persoanele de la sol şi față de alți utilizatori ai 
spațiului aerian; 
- să cunoască instrucțiunile de operare furnizate 
de producător, a modalității de utilizare ecologi-
că şi în condiții de siguranță a dronei în spațiul 
aerian, a tuturor funcționalităților relevante ale 
dronei;
- să cunoască regulile aerului şi ale procedurilor 
de management al traficului aerian şi serviciilor 
de navigație aeriană aplicabile. 

Sursa. Elaborată în baza [12].

Dronele trebuie să fie proiectate sau să 
includă caracteristici ori detalii astfel încât 
să se poată demonstra în mod satisfăcător 
siguranța persoanei care operează aero-

nava fără pilot la bord sau a părților terțe 
aflate în aer sau la sol, inclusiv siguranța 
bunurilor în toate condițiile de zbor anti-
cipate. 
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Tabelul 2. Cerințele suplimentare aplicabile proiectării, producției, întreținerii şi operării 
dronelor.

Cerințe Cine?/Ce? Ce trebuie?
suplimentare apli-
cabile proiectării, 
producției, întreți-
nerii şi operării ae-
ronavelor fără pilot 
la bord.

Dronele şi ele-
mentele aces-
tora.

Echipamentele.

- să fie controlabilă şi manevrabilă în siguranță, 
după necesități, în toate condițiile de operare an-
ticipate, inclusiv în urma defectării unuia sau, dacă 
este cazul, a mai multor sisteme;
- să funcționeze conform specificațiilor în orice 
condiții de operare previzibile;
- să fie proiectate astfel încât probabilitatea 
apariției unei defecțiuni şi gravitatea efectului 
acesteia asupra persoanelor de la sol şi a altor uti-
lizatori ai spațiului aerian să fie diminuate. 
- în operare să fie de aşa natură încât să facilite-
ze operațiunile de zbor, incluzând mijloace care 
permit conştientizarea diferitelor situații, precum 
şi gestionarea oricărei situații previzibile şi a cazu-
rilor de urgență;

Proiectantul. - să ia măsuri de precauție pentru a reduce la mi-
nimum pericolele cauzate de condițiile atât din 
interiorul, cât şi din exteriorul dronei şi al siste-
melor acestora, care au impact asupra siguranței 
(protecția față de interferențe prin mijloace elec-
tronice);

Producătorul/
Întreținătorul/
Vânzătorul.

- să dispună de toate mijloacele necesare pentru 
realizarea activităților din domeniul său de activi-
tate;
- să asigure respectarea cerințelelor esențiale şi a 
actelor delegate şi actelor de punere în aplicare, 
aplicabile activității sale;
- să instituie şi să mențină un sistem de mana-
gement care să asigure respectarea cerințelor 
esențiale relevante, să gestioneze riscurile în ma-
terie de siguranță şi să urmărească îmbunătățirea 
continuă a acestui sistem, adaptat tipului de acti-
vitate şi dimensiunii organizației;  
- să instituie, în cadrul sistemului de management 
al siguranței, un sistem de raportare a evenimen-
telor, pentru a contribui la atingerea obiectivului 
de îmbunătățire continuă a siguranței, adaptat ti-
pului de activitate şi dimensiunii organizației;
- să încheie acorduri, după caz, cu alte organizații, 
în scopul asigurării respectării neîntrerupte a 
cerințelor esențiale relevante.

Sursa. Elaborată în baza [12].
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Regulamentul UE 1139/2018 stabileşte 
condiții şi pentru persoanele implicate 
în operarea unei aeronave  fără pilot la 
bord. Orice persoană implicată în opera-
rea unei aeronave fără pilot la bord, inclu-
siv pilotul de la distanță, trebuie să dețină 
cunoştințele şi abilitățile prevăzute, necesa-
re pentru a asigura siguranța operării, care 
sunt proporționale cu riscul asociat tipului 
de operațiune. [12]

Responsabil cu operarea dronei este 
operatorul unei aeronave fără pilot la bord, 
care trebuie să ia orice măsuri necesare 
pentru a asigura siguranța operării. 

Regulamentul prevede că  operatorul 
unei drone trebuie să se asigure că drona 
dispune de echipamentele de navigație, de 
comunicații, de supraveghere, de detectare 
şi evitare, precum şi de orice alt echipament 
considerat necesar pentru siguranța zboru-
lui avut în vedere, ținându-se seama de na-
tura operațiunii, de reglementările de trafic 
aerian şi de regulile aerului aplicabile în ori-
ce fază a zborului. 

Regulamentul înaintează şi cerințe 
esențiale referitoare la compatibilitatea 
electromagnetică şi la spectrul de frecvențe 
radio pentru drone şi pentru motoarele, eli-
cele, piesele şi echipamentele neinstalate 
ale acestora, a căror proiectare este certifica-
tă în conformitate cu articolul 56, alineatul 
(1) al Regulamentului UE  1139/2018 şi care 
sunt destinate operării exclusiv pe frecvențe 
alocate prin reglementările radio ale Uniu-
nii Internaționale a Telecomunicațiilor pen-
tru utilizarea aeronautică protejată.  [12]

Dronele respectă cerințele privind 
performanțele de mediu stabilite în anexa 
III a Regulamentului 1139/2018, care preve-
de că  aeronavele fără pilot la bord trebuie 
să fie proiectate astfel încât zgomotul să fie 
cât mai redus posibil, emisiunile să se redu-
că cât de mult posibil, să se reducă la mini-
mum emisiunile provenite din evaporarea 
sau evacuarea de fluide. La reducerea la mi-
nimum a zgomotului şi a emisiunilor se ține 

seama de întreaga varietate a condițiilor 
normale de operare şi de zonele geografice 
în care emisiunile şi zgomotul sunt proble-
matice. [12]

Dronele a căror proiectare face obiectul 
certificării se înmatriculează în con-formita-
te cu actele de punere în aplicare. Operato-
rii dronelor se înmatriculează în cazul în care 
aceştia operează oricare dintre următoare-
le: (a) o dronă care, în caz de impact, poate 
transfera unei persoane o energie cinetică 
mai mare de 80 de jouli; (b)  o dronă a cărei 
operare prezintă riscuri pentru viața priva-
tă, pentru protecția datelor cu caracter per-
sonal, pentru securitate sau pentru mediul 
înconjurător; (c)  o dronă a cărei proiectare 
face obiectul certificării. [12]

Urmare adoptării Regulamentului UE 
1139/2018, Comisia Europeană a elaborat 
proiectul documentului privind normele 
şi procedurile de funcționare a aeronave-
lor fără pilot. La 23 februarie 2019 acest 
document a primit aviz pozitiv în Comite-
tul pentru aplicarea de norme comune de 
siguranță în domeniul aviației civile. [3] În 
cazul în care Parlamentul UE sau Consiliul 
UE nu prezintă obiecții, ambele acte vor fi 
publicate înainte de vara anului 2019, iar 
regulamentul va deveni aplicabil treptat în 
termen de un an de la data publicării. Până 
în 2022, perioada de tranziție va fi finalizată, 
iar regulamentul va fi pe deplin aplicabil.

Operațiunile cu drone din Europa vor 
fi clasificate în trei categorii principale: a) 
„deschisă” (nu necesită o autorizare pre-
alabilă din partea autorității competen-
te); b) „specifică” (necesită o autorizare a 
autorității competente) şi c) „certificată” .

Regulamentul propus se concentrează 
pe reglementările categoriilor deschise şi 
specifice. [1]

În contextul extinderii pieței dronelor, 
Conferințele la Nivel Înalt pentru Drone au 
sensibilizat atenția asupra problemelor ne-
rezolvate în domeniul producerii, tehnolo-
giilor şi exploatării dronelor. 



Administrarea publică: teorie şi practică 93Instruirea funcţionarilor publici: strategii şi tehnologii noi

Un aport esențial în soluționarea pro-
blemelor pieței dronelor a fost asigurat de 
Declarația de la Helsinki. [8] Participanții 
la Conferință au remarcat importanța 
dezvoltății pieței serviciilor  oferite de uti-
lizarea dronelor civile. Pentru extinderea 
şi diversificarea serviciilor  de acest gen au 
fost trasate câteva direcții importante de 
acțiune, şi anume: 

1. Industria trebuie să aprovizioneze 
piața dronelor şi serviciilor prin utilizarea 
dronelor civile. În acest context, Uniunea 
Europeană îşi propune să devină lider în utili-
zarea unor astfel de servicii şi pentru aceasta 
este nevoie de digitalizarea economiei. 

2. Furnizarea în timp util a unui cadru 
de reglementare favorabil utilizării dro-
nelor. 

3. Învățarea din inițiative ascendente. 
Utilizarea dronelor să se realizeze în condiții 
şi scenarii reale, în strânsă cooperare cu 
autoritățile locale, inclusiv în contextul Par-
teneriatului european pentru inovare (în 
cadrul unor astfel de proiecte ca ,,Oraşe şi 
comunități inteligente”).

4. Gestionarea şi identificarea proiec-
telor prioritare pentru vehicule aeri-ene 
fără pilot. Industria a fost invitată să con-
tinue investițiile în proiecte care contribuie 
la integrarea în siguranță a vehiculelor ae-
riene fără pilot şi necesitatea de a implica 
toți participanții inovatori, inclusiv IMM-
urile şi noii participanți, precum şi nevoia 
de finanțare adecvată în următorul cadru 
financiar multianual pentru accelerarea 
dezvoltării tehnologice; susținerea partene-
riatelor public-private în acest context. 

Un pas important în dezvoltarea dro-
nelor a fost organizarea Conferinței de la 
Amsterdam în 2018. [7] Participanții la acest 
forum au menționat, că UE a creat un nou 
domeniu de competență în ceea ce priveşte 
dronele, indiferent de masa lor, la nivelul 
Uniunii Europene şi că a crescut gradul de 
participare a oraşelor şi a comunităților lo-
cale la inițiativa Parteneriatului  european 

pentru inovare privind inițiativa mobilității 
aeriene urbane.

Pe lângă progresele evidente, 
participanții la Conferință au solicitat 
să se acorde prioritate următoarelor as-
pecte: a) acordarea de asistență statelor-
membre în punerea în aplicare a regle-
mentărilor europene privind dronele; b) 
dezvoltarea, în strânsă cooperare cu sta-
tele-membre şi cu toate părțile interesate, 
a unui cadru instituțional pentru o piață 
competitivă de servicii pentru spațiul 
cosmic/aerian şi modul în care trebuie 
să se desfăşoare operațiuni în cerul unic 
european; c) elaborarea de standarde eu-
ropene de produse pentru drone şi alte 
standarde pentru a îndeplini cerințele 
europene de performanță, ținând seama 
de dimensiunea globală; d) sprijinirea 
oraşelor în eforturile acestora de a oferi 
un teren fertil pentru soluțiile multimo-
dale inovatoare care integrează cea de-a 
treia dimensiune în procesele lor de pla-
nificare urbană; e) dezvoltarea materia-
lelor de comunicare şi promovare pentru 
campaniile de informare pentru toți uti-
lizatorii de drone şi alți actori implicați 
în operațiunile de exploatare a dronelor, 
cum ar fi autoritățile locale; f ) sporirea 
în continuare a capacităților Rețelei Eu-
ropene de Demonstranți Spațiali pentru 
a accelera deschiderea rețelei de servicii 
de transportare; g) investiția în activitățile 
de cercetare şi dezvoltare necesare care 
sunt un factor esențial pentru creşterea 
operațiunilor de operare sigure şi ecolo-
gice în Europa. [7]

Următorul Summit European în domeniul 
dronelor se preconizează a fi desfăşurat în 
oraşul german Stuttgart în septembrie 2019. 

Cele relatate anterior  ne permit să 
concluzionăm, că Uniunea Europeană şi 
autoritățile naționale din domeniul aviației 
civile, care aplică prevederile Acordului 
privind spațiul comun european, au făcut 
paşi concreți în asigurarea operațiunilor de 
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exploatare în siguranță a dronelor civile. 
Standardele Uniunii Europene prevăd 

ca dronele, în calitate de aparate de zbor 
pilotate de la distanță, să asigure un nivel 
de siguranță echivalent cu cel al aparate-
lor de zbor cu echipaj uman. Principiile de 
bază asigurate în procesul de exploatare a 
dronelor constau  în  protecția datelor şi a 
vieții private a oamenilor, protecția datelor 
cu caracter personal, asigurarea securității 
şi protecția mediului.

Prin adoptarea Declarației de la Helsinki 
(2017), Declarației de la Amsterdam (2018) 
părțile interesate de procesul exploatării dro-
nelor au solicitat existența unor reguli clare şi 
simple pentru cetățeni, operatori şi autorități 
în serviciile cu drone. Angajamentul tuturor 
părților interesate de a deschide piața pen-
tru vehicule aeriene fără pilot/drone în UE în-
cepând cu 2019 este confirmat  prin  coope-
rare maximă în cadrul a trei piloni de acțiune: 
a) cerințe legale pentru utilizarea sigură şi 
eficientă a spațiului aerian şi pentru furniza-
rea de servicii spațiale cu costuri eficiente; b) 
investiții suplimentare în demonstrații (proiec-
te-pilot) care ajută la deschiderea pieței pen-
tru servicii de tip drone, precum şi în proiec-
te de cercetare şi dezvoltare pe termen lung 
privind inteligența dronelor; c)  proces eficace 
de stabilire a standardelor care să se adapteze 
la tehnologiile digitale. 

Industria dronelor are potențialul de a 

aduce o creştere economică imensă, locuri 
de muncă, inovare şi beneficii societale 
largi. Pe fondul creşterii şi oportunităților 
de dezvoltare, este esențial să se urmă-
rească un cadru de reglementare orientat 
spre viitor pentru a realiza pe deplin acest 
potențial şi pentru a promova în continua-
re cercetarea, producția şi aplicarea acestor 
tehnologii.

Unul dintre momentele principale ale 
direcțiilor de acțiune importante trasate 
la nivel european este solicitarea implicării 
autorităților publice locale în procesul de 
dezvoltare a producerii dronelor şi servicii-
lor prin utilizarea de drone. 

Republica Moldova şi-a asumat angaja-
mente de a transpune în legislația națională 
standardele europene pe domeniul aviației 
civile, inclusiv domeniul exploatării apara-
telor de zbor cu pilotare de la distanță/dro-
nelor. Semnând Acordul de Asociere RM-UE 
(2014), Declarația de la Helsinki,  Republica 
Moldova s-a angajat să coopereze în dome-
niul stabilirii reglementărilor la nivel euro-
pean şi național în domeniul utilizării dro-
nelor împreună cu țările Uniunii Europene. 
Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii 
Moldova cooperează cu Agenția Europeană 
de Siguranță a Aviației pentru implemen-
tarea reglementărilor la nivel național, apli-
când cadrul comunitar unic în domeniu pri-
vind utilizarea în siguranță a dronelor civile. 
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SUMMARY
The article analyzes the emigration flow from the Republic of Moldova to the US based on sta-

tistical data provided by specialized institutions. It investigates the ways of emigration, the reasons 
behind the decision to emigrate and the interaction with the host community. The connection with 
the country of origin and the sources of information of the emigrants on social-political events are 
of  particular interest  . Associations of Moldovan communities in the US are an important potential 
for the development of the Republic of Moldova. They have a level of knowledge and skills that could 
be successfully implemented in the country of origin.
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REZUMAT
Articolul analizează fluxul emigrațional din Republica Moldova spre SUA în baza datelor statis-

tice oferite de instituțiile specializate. Se cercetează modalitățile de emigrare, motivele care stau la 
baza luării deciziei de emigrare şi interacțiunea cu comunitatea gazdă. Un interes deosebit prezintă 
legătura cu țara de origine, sursele de informare ale emigranților privind evenimentele social-poli-
tice. Asociațiile comunităților de moldoveni aflați în SUA constituie un potențial important pentru 
dezvoltarea Republicii Moldova, aceştia posedă un nivel de cunoştințe şi abilități care ar putea fi 
implementate cu succes în țara de orgine. 

Cuvinte-cheie: diasporă, emigranți, țară de origine, statut de reşedință permanentă legală, 
transnaționalism, asociațiile diasporei.

SUA rămâne a  fi țara de  destinație spre 
care se îndreaptă anual emigranții din ma-
joritatea statelor lumii. În pofida restricțiilor 
migraționale din ultimii ani, continuă să rămâ-
nă atractivă pentru cei aflați în căutarea visu-
lui american. 

Conform datelor Biroului Național de Sta-

tistică, numărul emigranților din Republica 
Moldova în SUA în ultimii ani este în medie de 
400-500 de persoane pe an. Aceste realități 
sunt condiționate de distanța geografică şi 
procesul dificil de obținere a unei vize. Ana-
lizând diagrama nr. 1, constatăm că fluxuri 
semnificative din Republica Moldova au ajuns 
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în SUA după anul 2000. Criza economică şi fi-
nanciară prin care a trecut Federaţia Rusă în 
anul 1998 a declanşat un flux de migraţie în 
masă din Moldova. Acest flux de migraţie în 
masă a avut loc drept răspuns la sărăcia acută. 
Evenimentele politice turbulente din 2009 au 
determinat creşterea numărului emigranților 
spre SUA în virtutea prevederilor democratice 
funcționale în statul american. 

 În general, dacă e să ne referim la numărul 
moldovenilor aflați în SUA1, oficialitățile de la 
ambasada Republicii Moldova în Statele Unite 
ale Americii au menționat că: 

- Sunt aproximativ 48 mii de cetățeni mol-
doveni. Nu există un decalaj proeminent între 
numărul de cetățeni, pe sexe, raportul fiind 
echilibrat. Din punctul de vedere al nivelului de 
educație, aproximativ 65-70% din cetățenii Re-
publicii Moldova care locuiesc în Statele Unite 
au studii superioare nefinisate. 

Dacă e să ne referim la motivul emigrării, 
condițiile mai bune de trai, posibilitățile de a 
deschide o afacere, lipsa corupției şi curiozi-
tatea de a  cunoaşte un sistem total diferit de 
valori, mentalitate au determinat şi continuă 
să determine deciziile de emigrare a moldo-
venilor în SUA. 

- Am câştigat Green Cardul înainte de nuntă 
şi ne-am gândit să mergem în luna de miere, 
să vedem dacă ne place. Am rămas, am înce-
put să muncim. În Moldova e mai complicat 

ca familie tânără. Ne-a influențat situația 
politică din țară şi faptul că vroiam să în-
cercăm ceva nou. Ideea că ne-am gândit că 
dacă ne întoarcem – ce pot eu să-i ofer copi-
lului meu în Moldova? Ce viitor? F27E

De regulă, emigrarea în SUA presupune 
un proces mai îndelungat, decizii bine gân-
dite şi asumate ținând cont de distanță (ceea 
ce implică şi anumite costuri destul de înalte) 

şi condițiile de intrare în țară. Un număr sem-
nificativ de emigranți moldoveni îl reprezintă 
studenții care au plecat în SUA prin interme-
diul programului Work and Travel, ceea ce 
explică procentajul ridicat de emigranți cu 
studii superioare terminate. De exemplu, în 
anul 2016, după expirarea programului, 40% 
nu s-au întors în Moldova (afirmația aparține 
ambasadorului SUA, James Petit, în Republica 
Moldova în cadrul vizitei la Academia de Ad-
ministrare Publică, pe 17 ianuarie 2017). [11] 
Rămaşi în SUA, aplică la statutul de solicitant 
de azil; motivele invocate pot fi diverse: discri-
minarea în țară pe motive religioase, etnice, 
de orientare sexuală (uneori nefondate).

O altă modalitate de a ajunge în SUA re-
prezintă obținerea Green card-ului. Progra-
mul Diversity Immigrant Visa Program sau 
,,Green Card lottery” a fost elaborat de către 
guvernul SUA prin Actul de Imigrare din 1990, 
pentru țările cu rate mici de imigrare. Progra-
mul oferă vizitatorilor 50  mii de vize pe an 

Diagrama 1.  Numărul emigranților din Republica Moldova în SUA, 2001-2017.

Sursa. [2].

1 Cercetările au fost efectuate în cadrul Fulbirght Visiting Scholar Program, februarie-iunie 2017, tema proiectului 
de cercetare fiind Rolul diasporei în transferul valorilor politice în țara de origine. Una din metodele de cercetare 
a inclus interviul aprofundat cu emigranții din Republica Moldova. Interviurile utilizate în cercetarea dată au fost 
realizate în perioada desfăşurării proiectului. 
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Diagrama 2.  Numărul de refugiați din Re-
publica Moldova în SUA, 2015-2017.

Sursa.  [3].

pentru persoanele eligibile din diferite țări ale 
lumii. Beneficiarii acestor 50 de mii de vize în 
SUA sunt selectați aleatoriu, prin loterie, iar 
înregistrarea la această loterie se face doar 
pe site-ul www.dvlottery.state.gov. Conform 
unor site-uri, doar 6 mii de cetățeni ai Repu-
blicii Moldova au profitat de această şansă şi 
au devenit posesorii Green Card începând cu 
1994. Pe de altă parte, datele statistice indică 
faptul că anual aproximativ 900 de cetățeni ai 
Republicii Moldova câştigă Green Card. [8] În 
comparație cu alte state din regiune -  Belarus 
(35 la sută), Albania (29 la sută), Bulgaria (28 
la sută) şi Ucraina (23 la sută) - 36 la sută din 
rezidenți cu statut permanent din Republica 
Moldova au beneficiat de Green Card. [9]

O altă opțiune de emigrare în SUA, carac-
teristică pentru Republica Moldova, este în ca-
litate de refugiați/solicitanți de azil. Cele mai 
frecvente motive invocate de discriminare se 
bazează pe aspectul de religie, politic. În 2014, 
aproximativ 23% din migranții din Moldova 
s-au calificat ca refugiați sau solicitanți de azil. 
De regulă, aceştia migrează în componența 
familiilor numeroase şi se stabilesc compact 
în anumite zone. 

- Am aplicat la azil politic, era pe timpul când 
erau comuniştii la guvernare. Dosarul s-a exa-
minat timp de 7,5 ani. Timpul ăsta am aşteptat, 
interviuri, judecăți... M32S

Există o tendinţă clară orientată spre mi-
graţia legală şi legalizarea statului încă în pri-

mele etape ale migraţiei. Legalizarea asigură 
venituri mai mari şi reduce vulnerabilitatea 
migranţilor pentru exploatarea prin muncă 
sau alte efecte negative, returnarea. Acest fapt 
arată că, deşi, iniţial, mulţi moldoveni au ple-
cat peste hotare pe căi neformale, majoritatea 
reuşesc să-şi legalizeze statutul în timp foarte 
scurt (doar câţiva ani).

În general, emigrarea spre SUA presupu-
ne stabilirea cu traiul, obținerea statutului de 
reşedință permanentă, ulterior naturalizarea 
sau obținerea cetățeniei americane, astfel 
emigranții din Republica Moldova tind să 
inițieze procesul de legalizare imediat. 

O altă modalitate de a emigra în SUA re-
prezintă contractul de muncă. De regulă, 
muncitorii migranți cu contract de muncă 
sunt persoane înalt calificate dislocate în zo-
nele industrializate (de ex., în sfera IT în sta-
tul Washington), dețin un statut legal, sunt 
naturalizați sau în proces de naturalizare. Una 
dintre caracteristicile definitorii ale migran-
ţilor moldoveni este nivelul înalt al educaţiei 
şi al experienţei lor profesionale – profil care 
reflectă pe cel al întregii populaţii. Permisul de 
şedere permanentă - green cardul - este elibe-
rat pentru o perioadă de 10 ani. Termenul de 
naturalizare este după 5 ani de şedere legală. 

Deşi emigrarea în SUA presupune pentru 
majoritatea stabilirea cu traiul şi obținerea 
cetățeniei americane, unii intervievați expri-

Diagrama 3. Numărul emigranților din 
Republica Moldova care au obținut statut de 
reşedință permanentă legală în SUA, 2015-
2017.

Sursa.  [4].
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mând clar intenția de a rămâne în SUA per-
manent, dorința de revenire se păstrează la 
un procent redus de emigranți moldoveni. 
Aceasta este condiționată de calitatea re-
formelor inițiate în Republica Moldova, de 
tendințele generale de dezvoltare. 

În primul an vroiam să mă întorc aca-
să. Acum am început să mă adaptez şi nu 
vreau să mă întorc. Prima perioadă, când 
am conştientizat că nu mă mai întorc acasă, 
vreau o viață decentă aici, şi dacă nu ai acte, 
ai o frică că te întorci acasă... Visam de zeci de 
ori că mă trezeam acasă, primul gând – cum 
să mă întorc înapoi, ce să fac. Toate gândurile 
erau – cum să mă întorc în SUA... Acasă fuse-
sem persecutat pentru acțiunile din 7 aprilie 
2009... M28N

Interacțiunea cu comunitatea-gazdă 
este una prietenoasă, situație valabilă şi 
pentru alte state sau țări de destinație, 
emigranții din Republica Moldova fiind 
bine văzuți de americani, care îi descriu ca 
fiind muncitori, responsabili, paşnici. Aces-
tea sunt confirmate şi de către datele De-
partamentului Securitate Internă SUA, dacă 
e să analizăm situația returnărilor pe motiv 
de infracțiuni, acestea sunt nesemnificative, 
în comparație cu imigranții din alte state 
(Mexic, El Salvador, Guatemala sunt în topul 
țărilor cu cei mai mulți infractori returnați 
din SUA). 

Legătura cu țara de origine este asigurată 
prin intermediul tehnologiilor informaționale, 

majoritatea intervievaților au afirmat că 
mențin relația cu părinții, familia extinsă zil-
nic sau săptămânal prin Skype şi alte rețele 
de socializare. Cu cât este mai mare perioada 
de şedere, cu atât intensitatea comunicării cu 
cei rămaşi în Republica Moldova se diminu-
ează. O altă tendință este chemarea în vizită a 
părinților, în locul vizitelor mai dese la baştină. 

Referitor la informarea privind evenimen-
tele social-politice şi economice din Republi-
ca Moldova, chiar dacă un număr mare de 
emigranți au obținut statut permanent de 
şedere în SUA sau cetățenie, aceştia continuă 
să urmărească destul de des buletinele de ştiri, 
să se informeze de pe site-uri de noutăți, pre-
ponderent în perioada preelectorală. Repre-
zintă o formă de menținere a relației cu țara 
de origine. Tehnologiile oferă o „coprezență” 
în ambele state, deoarece „aici” şi „acolo” şi-au 
pierdut o parte din înțeles într-un anumit fel.

Transnaționalizarea legată de dezvol-
tarea capitalismului postindustrial favori-
zează migrația, precum şi menținerea unei 
conexiuni pe care B. Anderson o numeşte 
„naționalismul de distanță lungă”. [1, p. 58-
74]  Imigranții sau descendenții acestora îşi 
asigură prezența lor în țările de destinație în 
conformitate cu relația cu țara de origine, şi ei 
încearcă să influențeze politicile țării-gazdă în 
favoarea statului, națiunii sau a oamenilor cu 
care simt „o legătură”. 

Mă simt acasă ...în avion, când mă pornesc 
de aici şi acuş ajung în Moldova şi invers, mă 

Diagrama 4.  Numărul de cetățeni SUA 
naturalizați conform țării de origine, Republi-
ca Moldova, 2015-2017.

Sursa. [5]. Sursa. [6].

Diagrama 5. Numărul cetățenilor din 
Republica Moldova returnați pe motiv de 
infracțiuni, 2015-2017.
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pornesc de acolo şi acuş ajung în SUA. Te simți 
acasă şi aici, şi acolo... Şi în acelaşi timp, 
aici nu te simți de-al lor şi nici acasă nu te 
regăseşti... Sigur, asta e, nu o să te simți pe 
deplin nicăieri, ci undeva la mijloc între as-
tea două locuri. Stai aici ți-i dor de casă, stai 
în Moldova -  ți-i dor de SUA... M34A

Aceste afirmații ne determină să afir-
măm că, în prezent, asistăm la crearea 
unor „mecanisme de dezintegrare”, po-
trivit sociologului britanic Anthony Gid-
dens, o „separare de timp şi spațiu”, care 
anterior au fost nedivizate, când viața 
comună era locală.  [7, p. 20] Revoluţia în 
transport şi comunicare în secolul al XlX-
lea a făcut din stăpânirea spațiului o di-
mensiune fundamentală prin reducerea 
legăturii dintre timp şi distanța parcursă. 
Acest lucru a devenit deosebit de impor-
tant acum că nu mai poate fi separată de 
timp.

Deşi migranţii moldoveni deţin un pu-
ternic capital social şi în pofida faptului că 
există asociaţii ale migranţilor şi organi-
zaţii ale diasporei, importanţa şi rolul lor 
pentru comunităţile de migranţi şi fami-
liile lor par a fi extrem de limitate. Aceste 
comunități nu se bucură de un grad spo-
rit de legitimitate din partea migranților. 
[10, p. 133-137] Mai mult de 10 asociații 
moldoveneşti pot fi găsite în Statele 
Unite ale Americii, cum ar fi ,,Casa Mare” 
din Washington, DC, şi ,,Moldova pentru 
Democrație şi Dezvoltare” şi organizațiile 
,,Grigore Vieru”, în Brooklyn, New York. 
Funcționarii de la Ambasada Republicii 
Moldova în SUA au confirmat aspectele 
de colaborare cu asociațiile diasporei. 

Principalele asociații moldoveneşti sunt 
incluse în lista de distribuție a Ambasadei, 
prin care se transmit cele mai importante 
comunicări, informații despre activitatea 
Ambasadei, oportunități de implicare a Di-

asporei, evenimente din țara de origine, ho-
tărâri guvernamentale etc. În mod similar, 
există un diplomat la Ambasadă, responsa-
bil pentru Diasporă, care este un punct de 
contact extrem de util. 

Diaspora este implicată în numeroase 
evenimente, în special evenimente cultu-
rale: organizarea de concerte, marcarea 
unei sărbători naționale sau religioase 
etc. În primul rând, localizarea asociațiilor 
moldoveneşti în alte localități decât Washin-
gton DC împiedică anumiți reprezentanți 
ai Ambasadei să participe la aceste eveni-
mente. Distanțele mari şi bugetele limitate 
nu permit utilizarea tuturor oportunităților 
de a dezvolta întregul potențial al cooperă-
rii dintre Ambasadă şi comunitate.

Problemele menționate de funcționarii 
de la Ambasadă sunt sesizate şi de către 
membrii comunităților moldovenilor din 
SUA. Aceştia se referă la capacitățile redu-
se ale Ambasadei de a face față numărului 
mare de solicitări. Acestea țin de afaceri 
consulare şi se referă la perfectarea ac-
telor de identitate expirate, soluționarea 
unor situații problematice apărute. 

În pofida faptului că emigranții din Re-
publica Moldova aflați în SUA se implică 
în activități de caritate, aceştia sunt destul 
de rezervați la capitolul participare poli-
tică. Unele dintre motivele invocate este 
distanța față de Republica Moldova şi lip-
sa încrederii în potențialul de influență a 
diasporei asupra situației politice din țară. 
În general, migranții moldoveni din SUA 
votează pentru forțele politice de centru-
dreapta. 

Necătând la faptul că migranții moldo-
veni stabiliți în SUA nu manifestă tendințe 
evidente de reîntoarcere, aceştia dispun 
de un potențial social-economic şi politic 
care poate fi utilizat pentru dezvoltarea 
țării de origine, Republica Moldova. 
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SUMMARY
The 2030 Development Strategy focuses on resource efficiency and the transition to a sustaina-

ble economy, emphasizing intelligent, inclusive ascension for future generations. The strategy for 
sustainable and ecological innovation is a new way to respond to the state of ecumene. The envi-
ronmental strategy is confronted with environmental challenges, pollution, drought, contaminati-
on of water sources, pesticides, detergents, soil, the elimination of polluting sources, waste recycling 
and the removal of catalytic factors to global warming. 

 The normative and legal framework of the innovation activity includes several elements, among 
which a key role belongs to the normative acts that regulate the fields of elaboration, protection and 
valorization of intellectual property, first of all of inventions, plant varieties, industrial design, and 
trademarks, signs of origin and quality of the objects protected by copyright and related rights.  The 
aim of the research is to study the legislative aspects of innovation to reveal preferences and gaps in 
stimulating and developing innovations. The results allow drawing the orientation vector of investi-
gation efforts in this sphere in national interests.

Keywords: research, innovation, technology transfer, legislative support, development gaps.

REZUMAT
 Strategia dezvoltării 2030 focalizează eficiența utilizării resurselor şi tranziția către o economie 

sustenabilă, punând accentul pe o ascensiune inteligentă, incluzivă pentru generațiile ulterioare. 
Strategiile vizând inovațiile sustenabile şi ecologice constituie o modalitate nouă de reacție la starea 
oicumena. Pe când strategia de mediu se ciocneşte cu problemele stringente ale mediului, poluarea 
mediului ambiant, seceta, contaminarea surselor de apă, pesticidele, detergenții,  solul, eliminarea 
surselor poluante, reciclarea deşeurilor şi înlăturarea factorilor catalizatori la încălzirea globală. 

Cadrul normativ-juridic al activităţii inovaţionale cuprinde mai multe elemente, printre care un 
rol-cheie aparţine actelor normative ce reglementează domeniile elaborării, protecţiei şi valorificării 
proprietăţii intelectuale, în primul rând, a invenţiilor, soiurilor de plante, designului industrial, dar şi 
a mărcilor, semnelor de origine şi calitate şi a obiectelor protejate de dreptul de autor şi drepturile co-
nexe. Scopul cercetării constă în investigarea aspectelor legislative ale inovațiilor pentru a dezvălui 
preferințele şi lacunele în stimularea şi elaborarea noutăților. Rezultatele investigației permit a trasa 
orientarea vectorului eforturilor din domeniu în interesele naționale.

Cuvinte-cheie: cercetare, inovare, transfer tehnologic, suport legislativ, lacune de elaborare.
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Introducere. Inovațiile ne dau un nivel de 
confort fără precedent, dar, în acelaşi timp, 
ele nu ne permit să reglementăm industriile, 
să desfăşurăm afaceri şi să câştigăm aşa cum 
se obişnuia. Aceasta este natura lor. De aceea 
primelor maşini le-a fost interzis să meargă 
mai repede decât caii, iar Luddiții din secolul 
al XIX-lea au distrus maşinile care i-ar fi putut 
lipsi de munca lor. Noile tehnologii schimbă 
chiar şi normele sociale: înainte de apariția 
aplicațiilor de dating, oamenii stabileau întâl-
nirile complet diferite. Autorul percepe „ino-
varea” ca un proces dirijat judicios, prin care 
ideile pioniereşti sunt ajustate la doleanțele 
şi necesitățile societăţii, economiei, politicii, 
legislației. Inovarea se reliefează ca forma fina-
lă a descoperirilor şi invențiilor, elaborarea şi 
perfecționarea unor noutăți, implementarea 
rezultatelor (C-D)R&D, transferului tehnologic 
cu impact competitiv în comerț şi practica co-
tidiană. 

Scopul cercetării constă în investigarea 
aspectelor legislative ale inovațiilor pentru a 
dezvălui preferințele şi lacunele în stimularea 
şi elaborarea noutăților.

Metode de cercetare. Cercetarea inova-
toare se poate realiza folosind metode de bi-
rou (baza de date şi resurse din Internet, rețele 
de socializare, ediții ştiințifice şi periodice) şi 
de teren (rapoarte, date analitice, statistica 
departamentală, rapoarte ştiințifice exclusi-
ve - rapoarte personalizate care sunt create 
prin ordinul  unei anumite companii; rapoarte 
proactive sau comerciale care inițial sunt pre-
gătite pentru comercializare; prin cooperare 
dintre câteva întreprinderi interesate). Autorii 
au recurs la rapoarte de conjunctură a pieței,  

previziuni, comparație, analize, inducție şi 
deducție.

Rezultate şi analiză. Inovațiile şi transferul 
tehnologic sunt noțiuni noi, puțin cunoscute 
şi o activitate care acoperă astfel de concep-
te sonore precum ,,managementul inovației”, 
,,comercializarea cercetării ştiințifice”, ,,imple-
mentarea invențiilor” etc. Mai precis, transfe-
rul tehnologic constituie un proces, prin care 
ideea năstruşnică a unui om de ştiință sau 
inventator (în orice domeniu de activitate) să 
devină un succes tangibil atât pentru autor 
cât şi pentru întreaga societate [16].

Transferul tehnologic poate îmbrăca diver-
se forme:

- transfer intern - când tehnologia este 
transferată de la o subdiviziune la alta în incin-
ta întreprinderii;

- transferul cvasiintern - deplasarea teh-
nologiei în cadrul alianțelor, holdingurilor, 
uniunilor, asociațiilor şi entităților juridice in-
dependente;

- transferul extern - procesul de distribuție 
a tehnologiei, care implică promotorii şi con-
sumatorii independenți de tehnologie.

Principii de reglementare a tehnologi-
ilor emergente. Pe măsură ce tehnologiile 
emergente conduc la noi modele de afaceri 
şi servicii, guvernele trebuie să creeze, să mo-
difice şi să impună rapid reglementări. Pro-
blema preeminentă este cum să protejăm 
cetățenii şi să asigurăm piețe echitabile, în 
timp ce lăsăm inovația şi afacerile să înflo-
rească. În țările dezvoltate, antreprenorii în 
domeniul tehnologiei consideră că nu este 
de datoria lor să influențeze legislația şi soci-
etatea. Dar  a cui?

Fig. 1. Principiile de reglementare a viitoarelor norme juridice [5].
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1. Reglementarea adaptivă. Schimba-
rea rapidă în domeniul tehnologiilor de 
vârf şi impactul lor climatic impun selec-
tarea modelelor de afaceri pivotante şi ex-
perimentarea unor direcții promițătoare, 
distinctive ale întreprinderilor bazate pe 
tehnologii - dar rareori apelându-se la nor-
me de reglementare. În mod tradițional, 
autoritățile de reglementare conceptuali-
zează noi reguli, restricții şi reglementări 
ca răspuns la evoluțiile pieței sau la o nouă 
legislație. Acordul de la Paris (2015) a fost 
în total inevitabil, stringent la mediul în 
schimbare. În cele din urmă, s-a ajuns la 
examinarea conținutului prin comentarii şi 
discuții [3]. La scară globală se conturează 
un trend forte în business-mediul vizând 
crearea de valoare adăugată pentru in-
vestitori prin evaluarea riscurilor asociate 
schimbărilor climatice şi a identificării de 
oportunități pentru gestionarea acestor 
provocări. 

Concept în practică. Finlanda îşi refor-
mează regulamentul privind transportul. 
Conceptul european vizează trecerea de la 
un sistem defect la bunăstare pentru toți 
într-o Europă sustenabilă [7]. Oficialii fin-
landezi au recunoscut necesitatea de a-şi 
reforma regulamentele de transport pen-
tru a-şi susține viziunea de mobilitate a 
serviciului (MaaS), care consideră transpor-
tul ca un sistem integrat de diferite servicii. 
Graţie standardelor ISO 9001 şi ISO 14001, 
toate produsele satisfac cele mai exigente 
pretenţii din punctul de vedere al calităţii 
şi mediului. 

Prin urmare, țara, care a decis să nu re-
formeze sau să revizuiască legi separate pri-
vind taxiurile, transportul public, drumurile 
sau transportul de mărfuri, ci să creeze un 
nou cod integrat de transport. Ei au decis 
să elimine aceste vechi legi şi să creeze un 
nou cod de transport care să încorporeze 
toate modurile de transport într-o singură 
legislație, să fie neutru din punct de vedere 
tehnologic şi să creeze aceleaşi condiții de 

concurență echitabile pentru diferite mo-
duri de transport. Scopul este de a deregla 
transportul existent în timp ce se constru-
iesc fundațiile pentru MaaS [3]. Programul 
WWF (World Wild Fund) are ca scop adre-
sarea către tineretul din 11 ţări: România, 
Austria, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, 
Ungaria, Moldova, Serbia, Slovacia, Slovenia 
şi Ucraina pentru a contribui la crearea în re-
giune a unei noi generaţii de tineri activi şi 
atenţi atât la mediul înconjurător, cât şi la 
nevoile comunităţii.

2. Reglementarea „sandboxes”. „Sandbox” 
- în securitatea calculatorului este un me-
canism pentru executarea în siguranță a 
programelor. O tendință de accelerare a 
agențiilor de reglementare este crearea 
de acceleratoare şi „programe speciale”, în 
care aceştia colaborează cu companii pri-
vate şi antreprenori pentru a experimenta 
noile tehnologii în medii care promovează 
inovația. „Rolul unui autor de reglementa-
re nu mai este doar un regulator; este mai 
mult un partener în a aduce tehnologii si-
gure şi eficiente la masă pentru ca oamenii 
să aibă încrederea totală în aceste tehno-
logii [14]. Acceleratoarele sunt concepute 
pentru a accelera inovația. Acestea implică 
adesea parteneriate cu companii private, 
instituții academice şi alte organizații care 
pot oferi expertiză în anumite domenii. 
„Sandboxes” sunt medii controlate care 
permit inovatorilor să testeze produse, ser-
vicii sau noi modele de afaceri, fără a trebui 
să respecte toate reglementările standard 
[2; 4]. Administratorii canadieni din do-
meniul valorilor mobiliare (CSA), de exem-
plu, au lansat „sandbox” de reglementare 
care oferă o relaxare limitată în timp, de la 
anumite cerințe de reglementare aplicate 
startup-urilor. Obiectivul acestei inițiative 
este de a facilita capacitatea acestor în-
treprinderi de a utiliza produse, servicii şi 
aplicații inovatoare în toată Canada, asigu-
rând, în acelaşi timp, o protecție adecvată 
a investitorilor.
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Între timp, SUA se pregătesc pentru o 
abordare cu „sandbox” pentru sistemele ae-
riene fără pilot (UAS). Administrația Federală 
a Aviației a Departamentului Transporturilor 
a ales 10 parteneriate public-private pen-
tru a testa UAS. Programele pilot vor tes-
ta funcționarea în condiții de siguranță a 
maşinilor de întreținere într-o varietate de 
condiții care sunt în prezent interzise. Acestea 
includ operațiuni asupra capetelor oamenilor, 
dincolo de linia de vedere şi noaptea.

3. Reglementarea bazată pe rezultate. 
Atenția principală trebuie focusată asupra 
rezultatelor şi performanțelor finale decât pe 
forme. Tradițional, reglementările poartă un 
caracter prescriptiv, axându-se pe rezultate 
previzibile. Rezultatele constituie un ansam-
blu de acțiuni planificate pentru implemen-
tare într-o anumită succesiune, în vederea 
atingerii unor obiective concrete. Atunci când 
accentul reglementărilor se schimbă de la 
intrări la rezultate, sunt dependente de mo-
dul în care guvernul intervine în schimbarea 
piețelor [9]. Aceste schimbări pot crea eficiențe 
operaționale pentru autoritățile de reglemen-
tare şi o mai mare libertate pentru inovatori. 
S-ar părea că termenul „reglementare, strate-
gie” este un cuvânt care nu ține de afacerile 
din Republica Moldova, unde totul este spo-
radic şi neplanificat, iar schimbările economi-

ce, politice şi de altă natură subminează orice 
eforturi de planificare. De opinii similare se 
conduc mulți antreprenori din Moldova, care 
păşesc cu un pas în amonte. Rezoluția bazată 
pe rezultate specifică finalitățile sau obiec-
tivele necesare, în loc să definească modul 
în care acestea trebuie realizate. Gestiunea 
complexă a ciclului proiectului rezultatelor 
asigură desfăşurarea cu succes a activităților 
pe parcursul unui proiect, precum şi faptul 
că deciziile se bazează pe realitatea din teren 
şi pe sesiunile continue de feedback. Acest 
model de reglementare oferă întreprinderilor 
şi indivizilor mai multă libertate de a-şi alege 
modul de respectare a legii [15]. Înţelegerea 
fundamentată a condiţiilor locale, a dinamicii 
pentru dezvoltare şi a proceselor globale este 
esenţială în scopul proiectării de intervenţii de 
cooperare pentru dezvoltare orientate către 
rezultate. Fiecare intervenţie se bazează pe un 
lanţ al rezultatelor sau pe un cadru al rezulta-
telor (logframe). Prioritizarea performanțelor 
şi a rezultatelor permite guvernelor să dezvol-
te regulamente (sau alte mecanisme mai moi, 
cum ar fi linii directoare), care se concentrează 
asupra efectelor pozitive pe care autoritățile 
de reglementare încearcă să le încurajeze (sau 
efectele negative pe care doresc să le împiedi-
ce). Cadrul rezultatelor se construieşte pe o te-
orie a schimbării care explică logica de la baza 

Fig. 2. Reglementarea „sandboxes” de pe glob [5].
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unei intervenţii [8]. Adesea, potențialul real al 
tehnologiilor emergente poate fi valorificat 
numai atunci când acestea sunt legate între 
ele, cum ar fi utilizarea blockchain pentru a 
securiza datele generate de autovehicule au-
tonome sau folosind o combinație de învățare 
în maşină şi prelucrarea limbajului natural 
pentru a prescrie medicamente prin inter-
mediul unui chatbot. Secţiunea este dedicată 
principalei aplicaţii a tehnologiei blockcha-
in, Bitcoin, cu implicaţiile sociale ale acestei 
criptovalute. Urmează o filozofie, în  care se 
identifică tehnologia blockchain cu conceptul 
de heterotopie dezvoltat de Michel Foucault 
[11] şi o interpretare în lumina tehnologiei 
notaţionale dezvoltată de Nelson Goodman 
ca sistem notaţional [1]. Pentru ca astfel de 
conexiuni să se întâmple, inovatorii au nevoie 
de spațiu pentru a inova. Rezoluția bazată pe 
rezultate poate oferi spațiul necesar pentru a 
experimenta.

4. Reglementări ponderate la risc. 
Tranziția de la o reglementare unificată la o 
abordare bazată pe date segmentate con-
stituie un element semnificativ la etapa con-
temporană. Viteza de lansare pe piață este 
imperativă pentru întreprinderi, în special 

întreprinderile inovatoare, care pun miza pe 
tehnologiile emergente. Viteza de lansare pe 
piață poate să facă serviciile digitale şi produ-
sele mai eficiente. Pe măsură ce sunt utilizate, 
ele colectează, de obicei, date despre utiliza-
torii lor. Prin intermediul cercetărilor de piață,  
datele pot fi analizate pentru a detecta noi 
modele şi tendințe, informații care pot face 
produsul mai precis, sigur, eficient şi persona-
lizat. Acesta reprezintă un motiv ca produse-
le inovative să se lanseze mai rapid pe piață. 
Autoritățile de reglementare pot utiliza date 
deschise pentru a-şi completa propriile date 
sau pentru a efectua o inspecție independen-
tă. În cazul software-ului digital de sănătate, 
un autor de reglementare ar putea monitoriza 
produsele prin intermediul unor date disponi-
bile în mod public privind erorile software şi 
rapoartele de eroare, feedback-ul clienților, 
actualizările software-ului, informațiile ma-
gazinelor de aplicații, social media şi GitHub. 
Odată ce fluxurile de date sunt integrate, 
procesul de reglementare poate fi automa-
tizat. Executarea poate deveni dinamică, iar 
revizuirea şi monitorizarea pot fi integrate în 
sistem. Experiența oraşului Boston vizând uti-
lizarea a 700 de studenți din Yelp şi Harvard 

Fig. 3. Modelul unui sistem de management al calităţii bazat pe proces [13].
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Business School care să prevadă încălcări 
ale codului de sănătate [12], utilizarea pe 
larg a unui număr major de participanți a 
permis rezolvarea problemei. Standardul 
EN ISO 9004:2010, „Sisteme de manage-
ment al calităţii. Linii directoare pentru 
îmbunătăţirea performanţelor”, [13] vi-
zează unele îndrumări pentru obţinerea 
unui succes durabil pentru orice organi-
zaţie într-un mediu complex, solicitant 
şi mereu în schimbare, printr-o abordare 
bazată pe managementul calităţii. Stan-
dardul oferă a viziune directoare structuri-
lor organizaționale pentru atingerea unui 
succes durabil. Standardul, prin ,,Riscuri”  
evidențiază riscurile eventuale, care pot 
apărea în dezvoltarea sustenabilă. 

Modelul sistemului de gestiune al cali-
tăţii este axat pe proces, reliefând legături-
le dintre elementele proceselor evidențiate 
în punctele 4-8. Figura 3 ilustrează rolul 
major pe care părţile interesate îl joacă în 
definirea cerinţelor ca elemente de intra-
re. Succesul durabil al unei organizaţii este 
obţinut prin capabilitatea sa de a îndeplini 
necesităţile şi aşteptările clienţilor săi şi ale 
altor părţi interesate, pe termen lung şi în 
mod echilibrat. Succesul durabil poate fi 
obţinut prin managementul eficace al or-
ganizaţiei, prin conştientizarea mediului 
organizaţiei, prin învăţare şi prin aplicarea 
corespunzătoare a îmbunătăţirilor, a ino-
vaţiilor sau a ambelor.

Evidențierea factorilor de risc permite 
adaptarea din timp, elaborarea măsurilor de 
diminuare / contracarare a factorilor negativi 
de influență.  

5. Reglementarea în colaborare. Ali-
nierea reglementării la nivel național şi 
internațional prin angajarea unui set mai 
larg de actori în întregul ecosistem. Un son-
daj global recent de peste 250 de experți 
şi lideri ai instituțiilor financiare a indicat 
că divergențele de reglementare - regle-
mentările incoerente din diferite țări - costă 
instituțiile financiare de la 5% la 10% din ve-
niturile lor anuale. Mozaicul de reglementări 
financiare internaționale costă economia 
globală 780 miliarde USD anual [6]. Pe mă-
sură ce economia digitală se extinde cu noi 
modele de business, tehnologii, produse şi 
servicii, autoritățile de reglementare din în-
treaga lume pot beneficia de abordări de co-
laborare cum ar fi coreglementarea, autore-
glementarea şi coordonarea internațională. 
Printr-o serie de întâlniri cu părțile interesate, 
care oferă orientări politice concrete şi stan-
darde voluntare, autoritățile de reglementa-
re şi firmele, precum şi alte părți interesate 
pot fi implicate în acest proces.

Această abordare ecosistemică - în cazul în 
care mai multe autorități de reglementare din 
diferite țări colaborează una cu alta şi cu cele 
reglementate - poate încuraja inovarea, pro-
tejând, în acelaşi timp, consumatorii de even-
tualele probleme de fraudă sau de siguranță. 

Fig. 4. Structura factorilor de risc [cercetările autorului].
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În această abordare, organizațiile private, 
de standardizare şi organizațiile de autore-
glementare au, de asemenea, roluri-cheie 
în facilitarea colaborării dintre inovatori şi 
autoritățile de reglementare.

 De exemplu, Singapore a semnat 
16 acorduri cu entități din 15 țări diferi-
te. Aceste acorduri includ schimburi de 
informații cu autoritățile de reglementare 
şi alte întreprinderi reglementate de alte 
națiuni, sesizările firmelor care încearcă 
să intre în națiunea unui partener de re-
glementare şi îndrumarea companiilor cu 
privire la reglementările națiunilor pe care 
doresc să le introducă. Astfel de acorduri 
ar putea conduce la cadre şi orientări stan-
dard între națiuni.

Concluzie. Pentru inovarea tehno-
logică, reglementarea poate fi catalitică 

sau o piedică. Pe măsură ce tehnologiile 
emergente evoluează, autoritățile de re-
glementare din întreaga lume îşi regân-
desc abordările, adoptă modele care sunt 
agile, iterative şi colaborează pentru a face 

față provocărilor generate de tehnologi-
ile emergente şi celei de-a patra revoluții 
industriale. Pentru a promova inovarea, 
autoritățile de reglementare se deplasea-
ză, de asemenea, spre crearea unor re-
glementări bazate pe rezultate şi testarea 
noilor modele în sandbox-uri. Preocupa-
rea omenirii se axează pe reglementarea 
inovațiilor şi transferului tehnologic să fie 
sustenabile, încât şi generațiile viitoare să 
se afle în siguranță, dar şi utilizând reali-
zările C-D moderne. Se impune activitatea 
inovațională ca un bun necesar, etic şi res-
ponsabil.   

Fig. 5. Mapa cu țările în colaborare [5].
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SUMMARY
This article explores the relationship between the United States of America and the State of Israel in 

the matter of a Palestinian settlement in the period of 2001-2005. The strategic alliance between the 
United States and Israel has existed for several decades and provides military and political cover for 
the State of Israel in conditions of an irreconcilable hostile environment in the matter of resolving the 
Palestinian problem. In a serious way American support increases the stability of the Israeli state and its 
ability to resist the endless attempts of “being thrown into the sea” and contributes to strengthening its 
position as one of the regional centers of power. At the same time, many decisions that are strategically 
important for US Middle East policy are made in Washington, taking into account the interests of Israel.

Keywords: conflict, agreement, Palestinian-Israeli relations, the relations of Israel and the United 
States, negotiations, Israeli settlements.

REZUMAT
Articolul explorează relația dintre Statele Unite ale Americii şi Statul Israel în materie de reglemen-

tare palestiniană în perioada anilor 2001-2005. Alianța strategică dintre Statele Unite şi Israel oferă o 
acoperire militară şi politică Statului Israel în condițiile unui mediu ostil în rezolvarea problemei pales-
tiniene. Sprijinul american sporeşte stabilitatea statului israelian, capacitatea sa de a rezista încercări-
lor nesfârşite de a-l „arunca în mare” şi contribuie la consolidarea poziției sale ca unul dintre centrele 
regionale de putere. În acelaşi timp, multe decizii care sunt importante din punct de vedere strategic 
pentru politica Statelor Unite în Orientului Mijlociu sunt luate la Washington, ținând cont de interesele 
Israelului.

Cuvinte-cheie: conflict, acord, reglementare paşnică, relații palestiniano-israeliene, relații Israel-
SUA, negocieri, aşezări evreieşti.
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РЕЗЮМЕ
В статье исследуются взаимоотношения Соединённых Штатов Америки и Государ-

ства Израиль в деле палестинского урегулирования в период 2001-2005 гг. Стратегиче-
ский союз США и Израиля существует несколько десятилетий и обеспечивает военное и 
политическое прикрытие Государства Израиль в условиях непримиримого враждебного 
окружения и в деле урегулирования палестинской проблемы. Американская поддержка се-
рьёзным образом повышает устойчивость израильского государства, его способность 
противостоять нескончаемым попыткам ,,сбросить его в море” и способствует укре-
плению его позиций как одного из региональных центров силы. Одновременно, многие 
стратегически важные для ближневосточной политики США решения принимаются в 
Вашингтоне с учётом интересов Израиля.

Ключевые слова: конфликт, соглашение, мирное урегулирование, палестино-изра-
ильские отношения, отношения Израиля и США, переговоры, израильские поселения.

В 2001 г. к власти в США приходит 
Джордж Буш, а в Израиле - Ариель Шарон. 
20 марта 2001 г. состоялась их встреча [3]. 
Прибывший на Ближний Восток спецпред-
ставитель американского президента сена-
тор Дж. Митчелл [20, c. 125-126], 30 апреля 
2001 г. заявил, что Белый дом может пере-
смотреть свою позицию постоянной под-
держки Израиля, если будет увеличиваться 
количество еврейских поселений и их раз-
меры на палестинских территориях [8].

Ознакомившись с выводами комиссии 
Митчелла, госсекретарь К. Пауэлл 21 мая 
призвал стороны осудить насилие, пре-
кратить вооружённые столкновения и по-
требовал прекращения огня, с тем чтобы 
стороны смогли вернуться за стол перего-
воров [15].

В декларации принципов деятельности 
правительства Шарона было прописано, 
что оно будет следовать прежним палести-
но-израильским договорённостям, но при 
этом отмечалось, что хотя новые поселе-
ния не будут создаваться, правительство 
будет делать все необходимое для разви-
тия уже существующих и конфисковывать 
землю у поселенцев также не будет [2].

Однако, начавшаяся интифада, убий-
ства палестинскими смертниками израиль-
тян и вторжение израильских танков в Газу 
поставили ближневосточное урегулирова-

ние на грань полного срыва. В июне 2001 
г. американцы, в лице директора ЦРУ Дж. 
Тенета, ещё раз попытались вернуть про-
тивостоящие стороны конфликта за стол 
переговоров [6]. Совет Безопасности ООН 
также поддержал данную инициативу [12], 
но из этого ничего не вышло.

В начале июля 2001 г. К. Пауэлл прибыл 
в Израиль и добился от сторон согласия на 
прекращение огня на семь дней, однако, 
насилие на улицах продолжилось [16]. Но 
Буш, Райс и Пауэлл настойчиво продолжа-
ли призывать стороны вернуться за стол 
переговоров [4; 21, c. 207-217]. С другой 
стороны, ужесточилась американская ри-
торика по отношению к палестинцам [20, 
c. 129]. В Стратегии национальной безопас-
ности США 2002 г. было указано, что, если 
они поддержат демократию и верховен-
ство закона, будут бороться с коррупцией 
и начнут открыто отрицать террор, они 
могут рассчитывать на американскую под-
держку в создании палестинского государ-
ства [10].

За два года с начала ,,интифады-2000”  
было убито почти 2 тыс. палестинцев и 700 
израильтян; ранения получили десятки 
тысяч человек [9, p. 5]. Вновь произошла 
оккупация Западного берега реки Иордан 
и Газы. Было разрушено или повреждено 
около 40 тыс. палестинских жилых домов. 



Administrarea Publică, nr. 2, 2019 114

Повторная оккупация уничтожила зна-
чительную часть инфраструктуры Пале-
стинской национальной администрации, 
была прекращена подача электроэнергии 
и воды, замерли муниципальные службы, 
отсутствовала возможность получения 
продуктов питания, прерывалось меди-
цинское обслуживание, была серьёзно по-
дорвана деятельность системы образова-
ния [1, p. 30; 7; 14].

Дж. Буш предложил укрепить институт 
международных посредников. 2 мая 2002 
г. был создан ,,квартет”  коспонсоров ближ-
невосточного урегулирования в составе 
США, России, ЕС и ООН [17, c. 14; 18, c. 283]. 
Результатом работы «четвёрки» стала раз-
работка весной-летом 2002 г. документа 
– ,,Дорожной карты” [19, c. 168-181]. В нем 
прописывалось создание независимого 
палестинского государства [5; 22, c. 94-95], а 
Израиль должен был прийти к заключению 
мира с ПНА, Сирией и Ливаном, что пре-

кратило бы арабо-израильское противо-
стояние [11].

,,Дорожная карта” была поддержана 
палестинцами и Израилем и получила одо-
брение СБ ООН [18, c. 285; 13]. Правитель-
ство Израиля должно было заморозить 
любую поселенческую деятельность, но не 
отказалось от строительства внутри уже 
существующих поселений [9, p. 14].

29 декабря 2005 г. был дан официаль-
ный старт избирательной кампании в Кнес-
сет. Но премьер-министра Израиля Ариэля 
Шарона поразил микроинсульт, а в ночь с 4 
на 5 января 2006 г. он был срочно госпита-
лизирован в тяжёлом состоянии [23, c. 154]. 
Подводя некоторые итоги деятельности 
администрации Дж. Буша по урегулирова-
нию палестино-израильских отношений, 
следует отметить, что ничего существенно-
го на этом пути добиться не удалось: мир-
ного соглашения нет и Палестинское госу-
дарство не было создано.
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RÉSUMÉ 
Dans cet article, l’auteur rapporte sur l’anticipation et la planification du compte 

rendu, et sur l’utilisation d’information colecte dans l’évaluation de l’impact social des 
projets et programmes dans l’administration publique. L’accent est mis sur la nécessité de 
faire compte rendu, le public cible, la fréquence et le format du rapport, mais également 
sur les personnes responsables du rapport. La question de la planification de l’utilisation 
des informations collectées, de la diffusion des informations rapportées et de la prise de 
décision future est également abordée.

Mots-clés: projet, programme, la planification du rapport, l’utilisation de 
l’information, le besoin de rapport, le public cible, le format du rapport, la fréquence 
de rapport, lespersonnes signalées, la diffusion de l’information, le rapport, la prise de 
décision.

REZUMAT 
În acest articol, autorul vorbeşte despre anticiparea şi planificarea raportului 

şi utilizarea informațiilor colectate în evaluarea impactului social al proiectelor şi 
programelor în administrația publică. Se pune accentul pe necesitatea de raportare, 
publicul țintă, frecvența şi formatul raportului, dar nu în ultimul rând şi pe persoanele 
responsabile de întocmirea raportului. De asemenea,  se atinge subiectul planificării 
utilizării informațiilor colectate, diseminarea informațiilor raportate şi luarea deciziilor 
pe viitor.

Cuvinte-cheie: proiect, program, planificare raport, utilizarea informațiilor, 
necesitatea de raportare, publicul țintă, format de raport, frecvența raportării, persoane 
responsabile de raport, diseminarea informațiilor, raportare, luarea deciziilor.
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Après avoir défini les besoins en 
information du projet, programme dans 
l’administration publique et la manière 
dont les données seront collectées, 
gérées et analysées, il s’agit maintenant 
de déterminer comment les données 
seront communiquées en tant qu’éléments 
d’information et d’en faire bon usage. 
Selon des chercheurs Tashakkori Abbas 
et Charles Teddlie dans l’oeuvre ,,Mixed 
Methodology: Combining Qualitative and 
Quantitative Approaches”, les comptes 
rendus ou rapports sont la partie la plus 
visible du système de suivi et d’évaluation, 
car les données collectées et analysées y 
sont présentées sous forme d’informations 
à l’usage des parties prenantes clés. [9] Le 
compte rendu ou rapport est un élément 
essentiel du suivi et de l’évaluation, parce 
que même si les données ont été très bien 
collectées et analysées, elles ne peuvent pas 
être bien utilisées si elles ne sont pas bien 
présentées – ce qui représente un gaspillage 
considérable de temps, de ressources et 
de personnel. [3] Malheureusement, il y a 
de nombreux exemples où des données 
importantes ont perdu leur valeur parce 
qu’elles ont été mal communiquées.

Les comptes rendus ou rapports peuvent 
être coûteux en temps et en ressources 
et ne devraient pas devenir une fin en soi, 
mais servir un objectif bien planifié. Par 
conséquent, il est essentiel d’anticiper et 
de planifier soigneusement les rapports ci-
dessous nous résumons les critères clés à 
remplir pour s’assurer que les comptes rendus 
seront utilisés. Qu’est-ce qu’un bon compte 
rendu?

- Pertinent et utile. Le compte rendu doit 
servir un but/une utilisation spécifique. Évitez 
les rapports inutiles et excessifs – la surcharge 
d’information est coûteuse et peut obstruer le 
flux de l’information et la possibilité d’utiliser 
d’autres informations plus pertinentes.

- Opportun. Le compte rendu devrait être 
soumis en temps opportun. L’information 

produite a peu de valeur si elle est fournie 
tardivement ou à une fréquence insuffisante. 

- Complet. Le compte rendu doit fournir 
une quantité suffisante d’information 
pour l’usage prévu. Il est particulièrement 
important qu’il réponde à toutes les exigences 
requises. 

- Fiable. Le compte rendu devrait donner 
une représentation exacte des faits. 

- Simple et convivial. Le compte rendu 
doit être adapté au public visé. La langue et 
le format utilisés doivent être clairs, concis et 
faciles à comprendre. 

- Cohérent. Le compte rendu devrait 
adopter des unités et des formats qui 
permettent de faire des comparaisons dans 
le temps, et de suivre l’état d’avancement par 
rapport aux indicateurs, cibles et autres jalons 
convenus. 

- Présentant un bon rapport coût-efficacité. 
La pertinence et l’utilisation du compte rendu 
devraient justifier le temps et les ressources 
qui lui ont été consacrés. [1]

Le calendrier des comptes rendus ou 
rapports est un outil précieux car il fait 
correspondre chaque rapport prévu avec 
sa fréquence, son public but, son format 
débouché et la ou les personnes responsables. 

A. Définir les besoins en information et le 
public cible Cet aspect influe sur le contenu, 
le format et le choix du moment. Par exemple, 
les utilisateurs ont-ils besoin d’information 
pour la mise en œuvre du projet et du 
programme, la planification stratégique, le 
respect des exigences des parties prenantes, 
l’évaluation de l’impact ou l’apprentissage 
organisationnel pour les projets/programmes 
futurs ?

Comme nous l’avons déjà indiqué, il 
est préférable de définir les besoins en 
information au début du processus de suivi 
et d’évaluation, en particulier toutes les 
exigences en matière de compte rendu. 

Il faudrait se limiter à ce qui est nécessaire 
et suffisant pour l’usage auquel le rapport 
est destiné. Les choix concernant le contenu 
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des rapports ont un effet exponentiel  qui 
peut surcharger tout le processus et peser 
sur les capacités de l’ensemble du projet ou 
programme dans la mesure où ces choix 
déterminent le temps et les ressources 
,humaines et autres qui doivent être consacrés 
à la collecte, la gestion et l’analyse des données 
présentées dans les rapports. Une surcharge 
d’informations exige davantage de travail 
de la part de l’équipe chargée du projet ou 
programme et peut, en fin de compte, miner 
le flux, l’efficacité de l’information, ce qui, 
d’une part, a une influence sur les ressources 
et, d’autre part, détourne l’attention des 
informations vraiment pertinentes et utiles. 
Dans la majorité des cas, les informations 
additionnelles sont plus une charge qu’un 
avantage.

Un élément particulièrement important 
dans la planification des rapports est la 
distinction entre les rapports à usage interne 
et les rapports à usage externe. Les rapports 
à usage interne sont élaborés pour améliorer 
la mise en œuvre du projet/programme, ils 
jouent un rôle crucial dans l’apprentissage et 
facilitent la prise de décision – et, en dernière 
analyse, sont utiles pour définir ce qui peut 
être communiqué à l’extérieur. Les rapports à 
usage externe sont élaborés pour informer les 
parties prenantes, hors de l’équipe du projet 
ou programme et de l’organisation de mise en 
œuvre, ils constituent un élément important 
de la redevabilité.

Les activités quotidiennes sont déterminées 
par un flux régulier et fiable d’informations. 
Par conséquent, une attention particulière 
doit être portée aux besoins en information 
des responsables du projet ou programme, 
qui doivent recevoir les informations en 
temps opportun pour mesurer l’avancement 
du projet ou programme, examiner les 
questions essentielles, prendre des décisions 
en matière de planification et préparer des 
rapports sur les progrès accomplis, destinés 
à différents publics, tels que leurs supérieurs 
et les donateurs. Les rapports de projet, 

quant à eux, contiennent des informations 
essentielles permettant aux responsables 
du programme et aux directeurs de pays de 
vérifier si les résultats et le budget réels sont 
conformes aux prévisions.

B. Déterminer la fréquence des rapports 
Il est essentiel de fixer des délais réalistes de 
présentation des rapports. Ces délais doivent 
être raisonnables par rapport au temps, aux 
ressources et aux capacités nécessaires pour 
élaborer et diffuser les rapports, ce qui inclut 
les processus de collecte et d’analyse des 
données et de retour d’information. Certains 
des éléments clés à prendre en compte au 
moment de déterminer la fréquence des 
rapports sont les suivants : 

1. La fréquence des rapports devrait être 
fondée sur les besoins du public cible en 
matière d’information. Elle doit être fixée de 
manière à orienter la planification du projet 
ou programme et la prise de décisions, et à 
garantir la redevabilité. 

2. La fréquence des rapports sera influencée 
par la complexité et le coût de la collecte 
des données. Il est, par exemple, plus facile 
et moins onéreux de faire un rapport sur un 
indicateur de méthode prenant en compte 
les participants à l’atelier que sur un indicateur 
de réalisation mesurant le changement des 
comportements par le biais d’une enquête 
auprès d’un échantillon aléatoire de ménages, 
qui nécessite plus de temps et de ressources. 

3. Les données doivent être collectées 
régulièrement, mais il n’est pas nécessaire de 
rendre compte de toutes les informations à 
tout le monde à chaque fois. Par exemple : • 
Dans un contexte de conflit, un responsable 
de la sécurité peut avoir besoin de rapports 
quotidiens de suivi de la situation. • Un 
administrateur sur le terrain peut avoir besoin 
de rapports hebdomadaires sur les indicateurs 
de méthode relatifs aux activités de suivi de 
la mise en œuvre du projet ou programme. 
• Un responsable de projet ou programme 
peut avoir besoin de rapports mensuels sur 
les produits, services pour vérifier s’ils sont 
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en bonne voie. [4] • Les responsables de la 
gestion du projet ou programme peuvent 
avoir besoin de rapports trimestriels sur les 
indicateurs de réalisation, pour évaluer les 
changements à long terme. • Une équipe 
d’évaluation peut avoir besoin de rapports 
initiaux et finaux, élaborés au début et à la 
fin du projet, sur les indicateurs de résultat.

C. Déterminer le format des rapports Une 
fois que le public (qui), le but (pourquoi) 
et le moment (quand) ont été définis, il est 
important de déterminer les formats de 
rapports les plus adaptés à l’utilisateur ou 
aux utilisateurs prévus. Cela peut aller de 
documents écrits à des présentations vidéo 
postées sur Internet. Parfois, le format des 
rapports doit répondre à des exigences 
strictes, parfois une certaine flexibilité est 
acceptée.

Il est important que le format et le contenu 
des rapports soient adaptés au public 
auquel ils sont destinés. La manière dont 
l’information est présentée dans les rapports 
peut jouer un rôle clé dans la façon dont celle-
ci est comprise et mise à profit. Par exemple, 
les rapports contenant des graphiques 
et des tableaux conviennent à la gestion 
des projets/programmes, aux discussions 
participatives avec le personnel sur le terrain, 
à la représentation cartographique d’une 
communauté à l’intention des bénéficiaires, 
ou à un rapport sur papier glacé ou un 
site Internet à l’usage des donateurs. Les 
rapports devraient être traduits dans la 
langue appropriée et publiés dans un format 
culturellement adéquat (p. ex., résumé oral ou 
écrit). [6]

Conseils pour la rédaction d’un rapport
- S’y prendre en temps opportun – cela 

signifie planifier la rédaction du rapport à 
l’avance et prévoir suffisamment de temps.  

- Associer d’autres personnes au processus 
de rédaction, mais s’assurer qu’un point focal 
désigné assume la responsabilité ultime.   

- Traduire les rapports dans la langue 
appropriée.  

- Utiliser un résumé analytique ou un 
aperçu pour faire brièvement le point sur 
l’état global du projet et mettre en évidence 
les principales questions/ actions à traiter. 

- Consacrer une section du rapport aux 
actions spécifiques à entreprendre en réponse 
aux conclusions et aux recommandations du 
rapport ; indiquer dans cette section qui sont 
les personnes responsables de ces actions et 
quel est le calendrier. 

- Être clair et concis, éviter les phrases 
longues, le jargon, l’excès de statistiques et les 
termes techniques. 

- Utiliser les options de formatage, par 
exemple les caractères gras ou soulignés pour 
mettre en évidence les points essentiels. 

- Utiliser des graphiques, des photos, des 
citations et des exemples pour mettre en 
évidence l’information ou pour l’expliquer. 

- Être précis, mesuré et impartial. 
- Structurer et organiser le rapport de 

manière logique. 
- Éviter les informations et les mots inutiles. 
- Respecter les formats, les règles de 

rédaction. 
- Vérifier l’orthographe et la grammaire.
Le rapport de gestion du projet ou 

programme Une attention particulière devrait 
être accordée au rapport de gestion du projet 
ou programme, car il constitue généralement 
la base de l’information à usage interne qui 
sera ensuite utilisée pour établir les rapports 
à usage externe. D’autres types de rapports 
peuvent être établis plus fréquemment, par 
exemple, au sujet d’activités spécifiques, 
ou moins fréquemment, par exemple, les 
rapports d’évaluation. Toutefois, le rapport 
de gestion du projet ou programme dans 
l’administration publique  est le mécanisme 
principal utilisé pour compiler les informations 
provenant de divers rapports et fournir des 
informations pour d’autres rapports aux fins 
de la redevabilité. [4]

Les rapports de gestion du projet 
ou programme doivent être élaborés 
régulièrement pour assurer le suivi de l’état 
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d’avancement du projet ou programme, et 
repérer les défis ou les retards à temps pour 
réagir de façon adéquate. La plupart des 
organisations établissent des rapports de 
gestion mensuellement ou trimestriellement, 
des rythmes qui présentent tous deux des 
avantages et des inconvénients. Les rapports 
mensuels donnent plus régulièrement une 
vue d’ensemble des activités, ce qui peut 
être utile, en particulier dans un contexte 
qui évolue rapidement, comme celui d’une 
opération d’urgence. Cependant, collecter 
et analyser plus fréquemment des données 
peut se révéler difficile si les ressources 
consacrées au suivi sont limitées. [2]Dans 
le cas des rapports trimestriels, l’intervalle 
entre deux rapports est plus grand, et l’accent 
est mis moins sur les activités, que sur les 
changements sous forme de produits et 
même de réalisations.

D. Désigner les personnes responsables 
de l’élaboration des rapports Il est important 
de désigner les personnes qui seront 
responsables de chaque type de rapport. Le 
responsable du rapport peut être la personne 
qui, dans le plan de suivi et d’évaluation, a été 
désignée pour collecter les données relatives 
aux indicateurs,ou une autre personne 
qui prépare les données à communiquer 
aux autres, par exemple, les personnes qui 
élaborent un rapport mensuel sur le projet, 
un rapport d’avancement à l’intention des 
parties prenantes ou un communiqué de 
presse. Ces responsables peuvent être aussi les 
personnes qui présentent et communiquent 
les données de suivi et d’évaluation dans les 
réunions communautaires, les conférences 
téléphoniques avec le siège, les présentations 
des partenariats, etc. Il n’est pas nécessaire de 
mentionner toutes les personnes participant 
au processus d’établissement des rapports, 
mais il faut indiquer qui assume responsabilité 
globale de chaque type de rapport.

 Il y a lieu de rappeler que celui qui rédige 
les rapports doit le faire en accord avec les 
exigences des uns et des autres, et que les 

informations communiquées doivent être 
opportunes et fiables. [5]

Il est nécessaire de rédiger des rapports 
sur les progrès accomplis et les problèmes 
rencontrés dans le cadre du projet ou 
programme afin de définir des solutions et 
de tirer des enseignements pour orienter les 
programmes actuels et futurs. Toutefois, il 
peut parfois y avoir des obstacles importants 
à une analyse des données et à des rapports 
opportuns et efficaces.

- «Nous n’avons pas le temps». L’équipe 
du projet peut en arriver à cette conclusion 
si, au lieu de réfléchir aux moyens à mettre 
en œuvre pour réaliser un objectif, elle se 
persuade qu’elle va manquer de temps pour 
atteindre cet objectif. Une solution consiste 
à lui faire comprendre qu’une analyse et des 
rapports opportuns permettent de gagner du 
temps, d’améliorer la procédure, de favoriser 
le compte rendu et d’atteindre les objectifs 
plus facilement. 

- «Cela n’a aucun intérêt». Certains pen-
sent que la rédaction de rapports est un 
exercice purement bureaucratique et que 
les données qui y sont analysées ne sont pas 
pleinement utilisées. Une solution consiste 
à faire comprendre à l’équipe du projet que 
les informations contenues dans les rapports 
sont utiles et utilisées, et à la faire participer 
plus activement à l’analyse des données et à 
la rédaction de rapports afin qu’elle adhère 
davantage au processus. 

- «L’analyse des données est du ressort des 
experts, pas du nôtre». Parfois, l’équipe du 
projet croit ne pas disposer des compétences 
techniques nécessaires pour analyser des 
données. Une solution consiste à lui faire 
mieux comprendre ce qu’est l’analyse des 
données, à lui expliquer que ce processus ne 
requiert pas nécessairement des méthodes 
statistiques complexes et à lui fournir les 
outils, les lignes directrices et les formations  
dont elle a besoin pour mieux analyser les 
données.

- Crainte de la variance. Parfois, l’équipe du 
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projet ne veut pas donner l’impression qu’elle 
a fait du mauvais travail s’il existe une variance 
entre les objectifs et les résultats. Une solution 
consiste à lui faire comprendre que rares sont 
les cas où tous les objectifs d’un projet sont 
atteints. Il faut être ouvert aux commentaires 
et faire preuve d’esprit de partenariat, c’est-à-
dire ne pas considérer qu’une variance entre 
les objectifs et les résultats est une défaite, 
mais plutôt une occasion d’apprendre. 
Rappelez-lui que le seul vrai échec est de ne 
pas apprendre. [7]

Planifier l’utilisation des informations 
L’objectif global du système de suivi et 
d’évaluation est de fournir des informations 
utiles. Par conséquent, l’utilisation des 
informations ne doit pas être une réflexion 
après coup, mais un aspect central de la 
planification. C’est la raison pour laquelle la 
définition des besoins des parties prenantes 
en matière d’information a été un thème 
récurrent tout au long des étapes de la 
planification du suivi et de l’évaluation.

De nombreux facteurs déterminent 
l’utilisation des informations. Les principaux 
sont la sélection proprement dite, la collecte 
et la transformation des données en 
information utilisable, qui a été le sujet de ce 
guide jusqu’à présent. Ce processus produit 
une information pertinente, opportune, 
complète, cohérente, fiable et conviviale. Le 
reste de cette section examinera brièvement 
les aspects essentiels de la distribution de 
l’information, de la prise de décision et de la 
planification. [9]

- Gestion du projet/programme – prendre 
des décisions éclairées pour orienter et 
améliorer la mise en œuvre du projet/
programme en cours. 

- Apprentissage et partage des connaissan-
ces  –  renforcer l’apprentissage organisationnel 
et le partage des connaissances au sein et 
à l’extérieur de l’organisation chargée de la 
mise en œuvre du projet/programme et ainsi 
améliorer les programmes futurs. 

-  Redevabilité et respect des engagements 

- montrer ce qui a été réalisé et comment, et 
indiquer si le projet a été mené conformément 
aux exigences spécifiques des donateurs ou 
aux dispositions juridiques d administration 
publique.

- Promotion et sensibilisation – mettre 
en évidence et promouvoir les réalisations 
et réussites, susciter l’enthousiasme et 
contribuer à la mobilisation de ressources.

La diffusion de l’information fait référence 
à la manière dont l’information  est transmise 
aux utilisateurs. On peut considérer que 
cet aspect fait partie de l’établissement des 
rapports, mais le mot « diffusion » s’entend ici 
de la distribution de l’information rapporte 
plutôt que de l’utilisation de cette information 
dans un rapport.

L’information peut être diffusée par 
divers moyens, et comme pour le format des 
rapports, la manière dont elle va l’être dépend 
en grande partie du public cible et de ce à 
quoi elle va servir, principaux moyens de 
diffuser l’information sont :

1. Les documents imprimés envoyés par 
courriel ou distribués en mains propres. 

2. Internet, p.ex., courriels (et pièces 
jointes), sites web, blogs. 

3. Communication radiophonique, no-
tamment des communications directes entre 
personnes  et la radiodiffusion. 

4. Communications téléphoniques, no-
tamment appels vocaux, SMS (textos) et 
autres applications offertes par les téléphones 
mobiles. 

5. Présentations télévisées et enregistrées. 
6. Présentations en direct, telles que 

réunions avec l’équipe du projet et réunions 
publiques.

Le choix du moyen utilisé pour rendre 
compte devrait être guidé par ce qui est 
le plus efficace du point de vue du temps 
et des ressources employés, et le mieux 
adapté au public – un processus qui 
devrait de préférence être complété par un 
calendrier des comptes rendus/rapports. 
Par exemple: 
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- Un système de rapports sur Internet peut 
être le meilleur moyen de communication 
entre l’équipe chargée de la gestion 
d’un projet/programme et le siège de 
l’organisation. 

- Les réunions communautaires peuvent 
être un moyen approprié de présenter des 
données à des bénéficiaires qui n’ont pas 
accès à des ordinateurs ou sont analphabètes.   
Le téléphone mobile peut être le moyen de 
communication le plus efficace dans le cas des 
volontaires faisant rapport sur les conditions 
de sécurité sur le terrain.

Il importe également de se rappeler 
que la diffusion des informations devrait 
être multidirectionnelle. Cela signifie que 
l’information doit non seulement être diffusée 
en amont, auprès de l’équipe de gestion, des 
cadres supérieurs et des parties prenantes, 
mais aussi communiquée au personnel sur 
le terrain, aux partenaires et aux bénéficiaires 
eux-mêmes.

La sécurité des informations confiden-
tielles ou à usage interne est une autre 
considération importante à prendre en 
compte dans la diffusion d’informations. 
Comme cela a été souligné au sujet de 
la gestion des données, des précautions 
doivent être prises pour protéger l’accès aux 
informations confidentielles. [8]

La prise de décision et la planification 
constituent le cœur de l’utilisation des 
données. Mais, aussi bien préparée ou diffusée 
que soit l’information, c’est à l’utilisateur qu’il 
appartient, au final, de décider quand et 
comment l’exploiter. Il s’agit de la phase où 
le suivi et l’évaluation rejoint la gestion du 
programme. La manière dont les décisions 
sont prises et les informations sont utilisées 
dépend du projet/programme, du contexte 
et de la culture organisationnelle. Cependant, 
si l’information produite est largement utilisée 
pour la gestion du projet/programme et la 
gestion organisationnelle, deux éléments clés 
peuvent favoriser l’utilisation de l’information 
dans la prise de décision et la planification: 

1. Dialogue avec les parties prenantes. 
Il est essentiel d’établir le dialogue avec les 
parties prenantes et de prendre en compte 
leurs remontées d’informations pour 
favoriser une meilleure compréhension 
et une appropriation accrue du projet 
ou programme et prendre les mesures 
nécessaires. Ce processus peut débuter 
pendant la phase d’analyse, d’examen et 
de révision des informations et s’appuyer 
sur les mêmes canaux que la diffusion 
de l’information (réunions, séminaires et 
ateliers, forums en ligne, téléconférences 
et/ou procédures de compte rendu et de 
suivi). Par exemple, les résultats d’un rapport 
d’évaluation seront mieux compris si, en plus 
d’être présentés dans un rapport imprimé, 
ils sont exposés aux parties prenantes 
dans le cadre d’une réunion à laquelle elles 
assistent et qui leur permet de réfléchir et 
de donner leur avis. Idéalement, ce type 
de réunion devrait être organisé avant la 
rédaction du rapport final afin de définir 
les enseignements clés et de formuler des 
recommandations concrètes.

2. Mesure de gestion. Il faut mettre en 
place, dans le système de gestion de projet/
programme, des procédures spécifiques 
(souvent appelées mesures de gestion) 
visant à étayer les conclusions et les 
recommandations et les mesures à prendre. 
Au niveau du projet/programme, il peut s’agir 
d’un plan de gestion apportant des réponses 
claires aux questions soulevées dans le 
rapport de gestion ou d’évaluation. Ce plan 
doit mentionner expressément les mesures 
qui vont être prises, les dates auxquelles elles 
seront mises en œuvre et les personnes qui en 
seront responsables. 

Le cas échéant, il doit dire pourquoi 
aucune suite n’a été donnée à une 
recommandation ou à une question figurant 
dans le rapport. Les mesures doivent faire 
l’objet d’un suivi systématique et de rapports 
fiables, opportuns et publics. Toute une 
variété d’outils peut être utilisée pour étayer la 
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planification et le suivi des actions. Le registre 
des décisions peut être utilisé pour consigner 
les décisions clés du projet ou programme. Le 
personnel peut ainsi vérifier que les décisions 
sont mises en œuvre, et enregistrés dans les 
annales de l’institution. On peut s’y référer 
pour, en cas de désaccord, connaître la raison 
pour laquelle une décision a été prise et 
qui était le responsable du suivi ; ce registre 
peut être utile aussi à des fins de vérification. 
De même, les gestionnaires du projet ou 
programme peuvent utiliser un registre des 
actions pour s’assurer que des mesures de 
suivi sont prises. [2]

Les registres des décisions et des actions 
peuvent servir de documents de référence 
sur les mesures spécifiques qui ont été prises 

pour régler des questions liées aux projets 
ou programmes et sur les actions connexes 
définies dans les rapports de gestion et 
d’évaluation. Comme cela a déjà été signalé, 
des formats bien conçus de rapports sur les 
projets ou programmes, comprenant une 
section sur la planification des actions futures. 

Un autre outil utile est le registre 
des enseignements tirés, qui permet de 
cataloguer et de hiérarchiser les principaux 
enseignements. Ce registre peut ensuite 
être utilisé pour guider la prise de décisions 
relatives aux projets ou programmes en cours, 
ainsi que la planification stratégique des 
projets ou programmes futurs, ce qui favorise 
l’apprentissage organisationnel global et le 
partage des connaissances.
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SUMMARY
This publication is devoted to the analysis of the organizational and legal approachs to 

managing the sustainable development of the Ukrainian village. Ukrainian village is the actual 
center of historical memory, traditions and national consciousness of the people. To realize the 
potential of the Ukrainian village, it is necessary to introduce modern organizational and legal 
mechanisms to provide resource and scientific advisory support.

Keywords: sustainable development of the village, socio-economic model, territorial and 
sectoral development, organizational and legal areas.

АННОТАЦИЯ
Данная публикация посвящена анализу организационно-правовых подходов к 

управлению устойчивым развитием села. Село выступает актуальным центром 
исторической памяти, традиций и национального  сознания народа. Для реализации 
потенциальных возможностей  села необходимо внедрять современные организаци-
онно - правовые механизмы, обеспечить ресурсную и научно-консультационную под-
держку.

Ключевые слова: устойчивое развитие села, социоэкономическая модель, терри-
ториально-отраслевое развитие, организационно-правовые направления. 

Последние научные исследования 
учёных, специалистов государственных 
органов, к компетенции которых от-
носятся вопросы реализация государ-
ственной политики в области развития 
территорий, в том числе сельских, всю 
совокупность стратегических подходов 
к сельскому развитию можно свести к 
двум - отраслевому и территориальному. 

В этом смысле понятие «сельское разви-
тие» передаёт эволюционное движение 
объекта, переход от одного его состоя-
ния к другому. Динамика этого развития 
прослеживается в процессе выполнения 
объектом конкретных функций, кото-
рые определяются природой объекта. 
Поскольку объект сельского развития 
ассоциируется одновременно с соот-
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ветствующим пространством и  видом 
хозяйственной деятельности, в исследо-
вательском дискурсе и управленческой 
практике имеют место различные спосо-
бы его идентификации.

При отраслевом подходе сельское 
развитие рассматривается в контексте 
его противопоставления «сельское хо-
зяйство - промышленность». Жёсткая 
привязка сельского развития к опреде-
лённой отрасли нашла своё искажённое 
отражение в сугубо отраслевой аграр-
ной политике, что сужает и ограничива-
ет рамки его функциональности, только 
сельским хозяйством. Такие же недостат-
ки присущи и планированию сельского 
развития.

С расширением хозяйственных функ-
ций села оно по-прежнему рассматри-
вается как место размещения агропро-
изводства. И в этом смысле термины 
«аграрный» и «сельский» в научной ли-
тературе длительное время трактова-
лись как идентичные, а аграрный сектор 
экономики отождествлялся с сельским 
хозяйством. В современной  науке  тер-
мин «деревня», кроме значения посёлка 
и экономического пространства, в рамках 
которого осуществляется хозяйственная 
деятельность, несёт и другую смысловую 
нагрузку: пространственного сегмента, 
природной среды, культурного ландшаф-
та, сельской местности, локального соци-
ума, административно-территориальной 
единицы, места жизнедеятельности.

С позиции территориального марке-
тинга село является территорией прожи-
вания устойчивых социальных общностей 
(сельского социума), характеризующееся 
единством условий жизнедеятельности 
людей, наличием ресурсной базы для ве-
дения хозяйства преимущественно аграр-
ной специализации и формирует в рамках 
локализованного пространства общую 
культуру. Подобный подход обеспечивает 
возможность обнаружения и управления 

пространственно-социальными взаимо-
действиями в рамках модели интегриро-
ванного маркетингового регулирования 
«территория - социум - хозяйство» [342] 
[1].

Под сущностью стратегии устойчиво-
го территориального развития села по-
нимается  процесс роста числа сельских 
поселений и численности сельского насе-
ления, то есть интенсификации процесса 
сельского освоения территории, распро-
странения и сохранения сельского образа 
жизни [6, с. 36] [2].

Нынешняя структура сельского хо-
зяйства малосегментарна, тотальное 
преобладание зернового производства 
над животноводством ведёт к снижению 
плодородия земель и сокращает количе-
ство рабочих мест, снижает поступление 
в местные бюджеты. Поскольку возмож-
ности аграрной сферы по сохранению су-
ществующих рабочих мест и созданию но-
вых сфер применения труда ограничены, 
а сельская местность теряет привлека-
тельность для жизни, то вектор аграрной 
политики переносится на многофункци-
ональность аграрной сферы и устойчи-
вое развитие сельских территорий.

Децентрализация является одним из 
условий социально ориентированного и 
экологически безопасного развития эко-
номики Украины. Децентрализация госу-
дарственного управления и устойчивое 
развитие имеют и обратную связь: разви-
тие человеческого потенциала расширя-
ет возможности отхода от концентрации 
полномочий в центре и активного госу-
дарственного вмешательства в деятель-
ность субъектов предпринимательства.

В программном документе Президен-
та Украины, утверждённого Указом от 
15 января 2015 О стратегии устойчивого 
развития «Украина - 2020» [Электронный 
ресурс], режим доступа: www.zakon.rada.
gov.ua/go/5/2015] [3], часть внимания от-
ведена комплексу реформ направлен-
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ных на последовательное и устойчивое 
развитие села. С целью практической 
реализации положений Стратегии - 2020 
по развитию сельских территорий Каби-
нетом министров Украины утверждены 
следующие нормативно-правовые акты. 
Это Постановления Кабинета министров 
Украины от 06.08.2014 г. № 385 «Госу-
дарственная стратегия регионального 
развития на период до 2020 года» и от 
07.10.2017 г. № 821 «Некоторые вопросы 
реализации в 2015 - 2017 годах Государ-
ственной стратегии регионального раз-
вития на период до 2020 года», которым 
утверждён план мероприятий по реали-
зации положений государственной стра-
тегии. [Государственная стратегия реги-
онального развития на период до 2020 
года: Постановление Кабинета министров 
Украины от 6 августа 2014 № 385 // [Элек-
тронный ресурс]. - Режим доступа: www.
zakon.rada.gov.ua/laws/show/385 - 2014 
- п.], [4] [Некоторые вопросы реализации 
в 2015 - 2017 годах Государственной стра-
тегии регионального развития на период 
до 2020 года: Постановлениями Кабинета 
министров Украины от 07.10 .2017 г. № 821 
// [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/821 - 
2017 - п.] [5].

В своей основе в указанных документах 
положен отраслевой принцип развития 
сельских территорий, он соответствует 
действующим принципам дифференциа-
ции территорий по видам и режимам их 
преимущественного использования, ко-
торые характеризуются агропромышлен-
ным производством и сельской застрой-
кой [299] [6].

В экономической литературе поня-
тие «аграрное» ассоциируется с такими 
явлениями, как развитие аграрного сек-
тора и аграрного роста. Так, А. Бородина 
и И. Прокопа [34, с. 56] [7] рассматривают 
аграрный рост как наращивание сель-
скохозяйственного производства, кото-

рое имеет и нежелательные последствия. 
Только рост аграрного производства, 
по их мнению, сопровождается упадком 
села, что требует соответствующей кор-
ректировки в государственной аграрной 
политики. В отличие от аграрного роста, 
аграрное развитие не является исключи-
тельно экономическим явлением.

Аграрное развитие - это такое нара-
щивание аграрного производства, при 
котором выгоду от него более или менее 
равномерно распределяют между всеми 
участниками процесса, повышение про-
изводительности осуществляется метода-
ми безопасными для окружающей среды, 
а сокращение занятости в сельском хо-
зяйстве сопровождается созданием но-
вых рабочих мест не  в аграрной сфере. 
Оно направлено на решение проблемы 
перехода от агропромышленного роста к 
аграрному развитию за счёт повышения, с 
одной стороны, результативности аграр-
ного сектора, который охватывает все 
субъекты хозяйствования, среду, обеспе-
чивающую его природными, инфраструк-
турными, социальными ресурсами, но и 
социоэкономической модернизацией с 
ориентацией на развитие общин, с другой.

Социоэкономика ставит в центр свое-
го внимания вопрос не только о важности 
получения человеком пользы и удоволь-
ствия от потребления товаров или услуг, 
а, прежде всего, обращает внимание на 
моральную сторону дела через оценку 
средств, используемых при достижении 
этой целевой установки.

В научной литературе социоэкономи-
ческая модернизация с ориентацией на 
развитие общин такова, что, кроме аграр-
ного сектора, предпринимательства и 
базовых предприятий в качестве объ-
екта сельского развития, рассматрива-
ется община, как объединение граждан. 
Такое развитие основано на общих уси-
лиях, направленных на идентификацию 
локальных ресурсов, их  максимальную 
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активизацию и создание дополнительных 
ценностей (материальных и нематери-
альных) в процессе капитализации с це-
лью повышения уровня и качества жизни 
членов общин. Количественная мера воз-
можностей общества (запасы, ценности, 
источники средств, денежные средства) 
определяется природными, трудовыми и 
материальными ресурсами. При сельском 
развитии на базе общины используются 
природный, человеческий, физический, 
финансовый, социальный потенциал, со-
ответствующие активы и капитал [35, с. 
160, 159] [8]. В теории такая объективность 
устойчивого сельского развития выглядит 
достаточно убедительно. На практике этот 
путь представляется трудно осуществимым, 
поскольку ни одним из указанных источни-
ков развитая община не обладает, кроме 
земельных участков сельских жителей, ко-
торые перешли в их собственность после 
делёжки сельскохозяйственных земель, 
принадлежавших ранее коллективным 
сельскохозяйственным предприятиям.

Представляется более взвешенной 
и обоснованной позиция определения 
системообразующих, стратегических на-
правлений сельского развития - экономи-
ческого, социального и экологического. 
Экономическое направление предусма-
тривает создание новых условий и возмож-
ностей развития на селе экономической 
деятельности, её диверсификация, разно-
образие и повышение уровня занятости. 
Социальное направление связано с раз-
витием самоуправления и усилением роли 
сельских общин в гармонизации и удов-
летворении интересов всего сельского 
социума, с социальной защитой сельского 
населения, обеспечением ему доступа ко 
всем социальным благам, обеспечением 
социального равенства. Экологическое 
направление основывается на глубинном 
переосмыслении взаимодействия чело-
века и природы, коренного изменения 
отношения к окружающей среде, на раци-

ональном использовании и сохранении 
природных ресурсов, формировании эко-
логического сознания [282, с. 122] [9].

Учитывая то, что сельское хозяйство яв-
ляется отраслью, село - сельский центр во 
всех его проявлениях, крестьянство - соот-
ветствующий социум, а все они вместе раз-
мещены и развиваются в определённой 
пространственной среде, вполне оправ-
дано применение к ним не отраслевого, 
а территориального исследовательского 
подхода.

Это означает необходимость переоцен-
ки роли экономики в системе обществен-
ных отношений, анализа взаимосвязи 
между экономической деятельностью и 
социумом в его различных проявлениях и, 
прежде всего, на уровне личности.

Первый шаг на пути системного воз-
рождения сельских территорий, по замыс-
лу учёных В. В. Юрчишина и А. Н. Онищенко, 
предусматривает определение сущности и 
целевого назначения сельского развития, 
системы политических, правовых, соци-
альных, экономических, организационных, 
управленческих и других механизмов, обе-
спечивающих эффективную реализацию 
целей и задач сельского развития, места и 
роли государства, регионов, органов мест-
ного самоуправления, сельских общин, 
субъектов хозяйствования в развитии 
сельских территорий [5, с. 12] [10].

Если раньше сердцевиной государ-
ственной аграрной политики считались 
аграрная и земельная реформы, то в 
современных условиях приоритетное 
значение приобретает её социальная со-
ставляющая.

Характер аграрных преобразований 
должен осуществляться на последова-
тельно социальной основе, чего не на-
блюдается в современных реформах.

С помощью средств массовой инфор-
мации, рекламы, школьного воспита-
ния, социальной пропаганды сельским 
жителям «навязываются» ценности со-
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циального успеха и рыночных, пред-
принимательских практик, высокие 
потребительские стандарты, которые со-
средоточены в городах. По отношению к 
селу культивируется исключительно по-
требительское отношение как к своего 
рода источнику жизненных ценностей, 
связанных с его близостью к природе, к 
пространству, в рамках которого произ-
водят продукты питания и сельскохозяй-
ственное сырье.

Такие мировоззренческие установки, 
процветающие на фоне роста диспро-
порций в социально-экономическом 
развитии села и города, ухудшении жиз-
ненного уровня сельского населения, де-
градации социальной инфраструктуры 
села, сформировали в общественном со-
знании большей части сельских жителей 
отрицательное отношение к сельскому 
образу жизни. В результате в большин-
стве сельских поселений прослежива-
ется последовательная асоциальность 
сельского крестьянского бытия [Юрчи-
шин В. В. Современные аграрные преоб-
разования в Украине. Ретроспективные 
очерки: в трёх частях / В. Юрчишин. - М.: 
ГУ «Ин-т экономики и прогнозирования 
НАН Украины», 2013,  424 с.] [12]. Это на-
шло своё проявление в непоправимых 
потерях демографического потенциа-
ла села, деградации его человеческого 
потенциала, опустошении сельских на-
селённых пунктов, духовном растлении 
крестьянства [Онищенко А. Сельское 
хозяйство, село и крестьянство Украины 
в зеркале постсоветской аграрной поли-
тики / В. Онищенко, В. Юрчишин // Эко-
номика Украины, 2006, № 1 (530), с. 4-13.] 
[13].

Поэтому главная проблема в том, что-
бы найти ответ на вопрос: почему кре-
стьяне предпочитают жизни в деревне, 
на земле в индивидуальном жилье уса-
дебного типа, максимально отвечающим 
первичным человеческим потребностям, 

высокого качества жизни и демографи-
ческого развития [274, с. 8] [11],  городу, 
что удовлетворяет высокие потребности, 
включая средства и способы их удовлет-
ворения?

Преодоление этой асоциальности, по 
мнению В. В. Юрчишина, требует разра-
ботки и внедрения в общественное со-
знание крестьяноцентричного, по своей 
сути, мировоззрения и идеологии. Прин-
цип крестьяноцентризма как таковой 
предполагает системное подчинение 
всей совокупности возрождения, инте-
ресам села и крестьянства [Юрчишин В. 
В. Концептуальные проблемы будущего 
села и крестьянства / В. Юрчишин // Сте-
нограмма годового собрания Всеукра-
инского конгресса учёных экономистов-
аграрников 9-10 ноября 2005 года. - М .: 
ННЦ «ИАЭ», 2005, с. 32-39] [14].

С позиций крестьяноцентричной 
идеологии село и крестьянство - это не 
только земледельцы и кормильцы, но и 
колыбель нации, её исторические исто-
ки. Поворот к нуждам села важен ещё и 
потому, что оно остаётся единственным 
центром, где хранится богатство духов-
ности, родного языка, народных тради-
ций и особенностей, которые наиболее 
полно характеризуют самобытность на-
рода.

Только формирование нового миро-
восприятия и формирование крестьяно-
центричной идеологии способны изме-
нить отношение государства и общества 
к сельскому хозяйству, селу и крестьян-
ству, улучшить психологический климат 
в деревне, преодолеть неуверенность 
сельского населения в своём будущем, 
вернуть ему доверия к государственным 
институтам [Павлов А. И. Сельские терри-
тории Украины: функционально-управ-
ленческая модель: монография / А. И. 
Павлов. - Одесса: Астропринт, 2009, 344 
с.] [15].

Выводы. В процессе перехода к соци-
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оэкономической модели развития аграр-
ного сектора будут заложены основы для 
преодоления противоречия между ро-
стом производства, экспорта сельскохо-
зяйственной продукции и упадком села 
через расширение доступа сельского 
населения к экономическим выгодам, ко-
торые создаются в процессе использова-
ния агропродовольственного потенци-
ала страны и диверсификации сельской 
экономики. Этот переход принесёт такие 
ожидаемые результаты:

- на основе увеличения инвестиций 
в человеческий и социальный капитал 
села, возрастёт потенциал общин в реа-
лизации экономических и политических 
интересов, наладится конструктивный 
социальный диалог между государством, 
бизнесом и населением в повышении 
взаимной ответственности за будущее 
аграрного сектора и села;

- повысятся возможности сельского 
населения в определении и реализации 
приоритетов развития в экономической, 
экологической и социальной сферах, что 
будет способствовать формированию в 
сёлах самодостаточной экономики, улуч-
шения окружающей среды, расширению 
доступа населения к потребительским 
благам и услугам;

- возникнут условия для преодоле-
ния диспропорций в отраслевой, про-
дуктовой и организационной структурах 
аграрного сектора более полного при-
влечения к этому процессу домохозяйств 
и общин;

- увеличатся доходы сельских домо-
хозяйств на основе их полного привле-
чения к производственной деятельности 
корпоративного сектора через создание 
организационных механизмов их взаи-
модействия и включения в технологиче-
скую цепочку формирования добавлен-
ной стоимости;

- эффективнее станет государственная 
поддержка аграрного производства и 

развития сельской местности благодаря 
консолидации бюджетных средств и уве-
личению прозрачности их использова-
ния через распределение на конкурсной 
основе;

- возрастёт общий объем финансиро-
вания аграрного и сельского развития 
на многоканальной основе путём кон-
солидации инвестиционных ресурсов, 
благотворительных взносов и других ис-
точников [Юрчишин В. В. Базовые основы 
переориентации развития отечествен-
ной агросферы на основе социоэкономи-
ки / В. Юрчишин // Устойчивое развитие 
и безопасность агропродовольственной 
сферы Украины в условиях глобализаци-
онных вызовов: монография / Павлов А. 
И., Хвесик М. А., Юрчишин В. В. и др.; под 
ред. А. И. Павлова. - Одесса: Астропринт, 
2012, с. 464-478] [16];

- предлагаемую модель устойчивого 
развития АПК можно охарактеризовать 
как переход к принципам организации 
пространственного развития, сориенти-
рованного на активизацию инновацион-
ной составляющей, развитие кооператив-
ных и кластерных связей, рациональное 
сочетание общегосударственных и реги-
ональных интересов;

- как мелко- и среднетоварное фер-
мерско-кооперативное производство, 
так и большой кластерно-корпоратив-
ный агробизнес имеют право на одно-
временное существование. Однако они 
должны выполнять разные функции. Зада-
ча первого - развивать трудоёмкое агро-
производство, служить экономической 
опорой сельских общин, трудоустраи-
вать сельское население, поддерживать 
агроландшафты и т. д. Задача второго 
- инвестировать в ориентированное на 
экспорт крупнотоварное производство, 
в растениеводстве и животноводстве. Со-
ответственно разными могут быть режи-
мы налогообложения, экспорта, предо-
ставления государственной помощи.
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SUMMARY
The participation in the Partnership for Peace (PfP) offers to Moldova a real opportunity to 

strengthen its national security and defense capabilities. Thus, the PfP framework allows us to use the 
experience of military construction of NATO and partner countries in order to continuously improve 
our armed forces,  staff training, language instruction for the officers of the National Army, provide 
access to information, statistics, sources of political, technical and financial support. A and to special 
aspect is the acquaintance of  Moldovan soldiers with peacekeeping operations.

Keywords: partnership, operations, consolidation, cooperation, concept, security, system.

REZUMAT
Participarea la Parteneriatul pentru Pace (PpP) îi oferă Republicii Moldova o reală posibilitate 

de a-şi consolida securitatea naţională şi capacităţile de apărare. Astfel, cadrul PpP ne permite 
să utilizăm experienţa construcţiei militare a ţărilor NATO şi partenere în scopul perfecţionării 
permanente a propriilor Forţe Armate, pregătirii cadrelor, instruirii lingvistice a ofiţerilor Armatei 
Naţionale, asigură accesul la informaţii, statistică, surse de ajutor politic, tehnic şi financiar. Un aspect 
aparte îl constituie familiarizarea militarilor moldoveni cu modalitatea organizării operaţiunilor de 
menţinere a păcii.

Cuvinte-cheie: parteneriat, operațiuni, consolidare, cooperare, concept, securitate, sistem.
 
Promovarea securităţii cere întotdeauna sacrificarea libertăţii, iar libertatea nu poate fi 

mărită decât cu costul securităţii. Dar securitatea fără libertate înseamnă sclavie, iar libertatea 
fără securitate înseamnă să fii pierdut şi abandonat. Aceste circumstanţe dau filosofilor dureri de 
cap fără tratament cunoscut. În plus, fac din traiul împreună un generator de conflicte, pentru că 
securitatea sacrificată în numele libertăţii tinde să fie securitatea altora, iar libertatea sacrificată în 
numele securităţii tinde să fie libertatea altora.

Zygmunt Bauman. Comunitatea, Agonia lui Tantal
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Parteneriatul pentru Pace – factor 
de consolidare a relațiilor de cooperare. 
Procesele de cooperare internaţională în 
vederea promovării reformelor în domeniul 
apărării naționale la etapa contemporană 
sunt unele consistente cu o tendință 
în ascensiune şi rămân a fi o prioritate 
pentru statele-partenere ale Organizației 
Nord-Atlantice în condiţiile fenomenului 
globalizării ce determină extinderea 
riscurilor şi amenințărilor atât asimetrice cât 
şi hibride. Evoluțiile dezvoltării globalizării şi 
interdependenţei statelor lumii au contribuit 
la realizarea profundelor transformări 
structurale ale sistemului de securitate 
internațională, promovând conceptul de 
securitate cooperativă şi apărare colectivă 
în cadrul căruia dimensiunile, parametrii şi 
factorii determinanţi ai apărării naționale 
au necesitat o reevaluare bazată pe rolul 
factorului extern. Influenţa factorului 
extern manifestându-se ca o formă de 
cooperare internaţională în domeniul 
securității a imprimat o nouă abordare în 
strategia apărării naționale a statelor din 
lagărul socialist interpretând procesele 
de reconfigurare geopolitică regională şi 
apariția noilor provocări, totodată, acest tip 
de factori a influențat şi edificarea sistemului 
de securitate internațională postrăzboi rece. 

Demararea cooperării dintre Republica 
Moldova şi NATO a avut loc în anul 1991, 
odată cu iniţierea procesului internaţional 
de recunoaştere a Republicii Moldova în 
calitate de subiect al dreptului şi comunităţii 
internaţionale şi odată cu aderarea Republicii 
Moldova la Consiliul de Cooperare Nord-
Atlantică (CCNA). La 20 decembrie 1991, la 
Bruxelles, a avut loc reuniunea Consiliului 
de Cooperare Nord-Atlantică, constituit 
ca urmare a deciziilor adoptate în cadrul 
Summitului ţărilor-membre ale NATO de 
la Roma din 7-8 noiembrie 1991. Scopul 
creării CCNA a fost de a institui un organism 
permanent de consultări între adversarii 
de altă dată în problemele primordiale de 

securitate europeană. Astfel, Declaraţia de la 
Roma asupra Păcii şi Cooperării prevede că 
„aliaţii au intenţia de a descoperi o nouă etapă 
şi a stabili relaţii instituţionale de consultaţie 
şi cooperare asupra chestiunilor politice 
şi de securitate”, [1] invitând, astfel, statele 
ex-sovietice spre semnarea unei Declaraţii 
comune şi propunând un şir de activităţi 
de cooperare, printre care şi propunerea de 
a desfăşura o reuniune anuală a Consiliului 
Nord-Atlantic la nivel ministerial, care ar 
putea fi denumită Consiliul de Cooperare 
Nord-Atlantică. Conform Declaraţiei din 
20 decembrie 1991 privind Consiliul 
de Cooperare Nord-Atlantică, statele-
membre ale NATO şi statele-partenere vor 
interacţiona în cadrul acestuia în vederea 
„salvgardării societăţilor democratice libere 
de orice formă de coerciţie”. [2] În acest sens, 
Aliaţii şi Partenerii se angajează să încurajeze 
progresul în întreaga Europă pentru a stabili 
instituţii democratice solide, respectarea 
drepturilor omului şi libertăţii economice. 
CCNA constituia un forum al discuţiilor şi 
consultărilor în cadrul căruia membrii săi să 
fie capabili de a identifica soluţii pentru vasta 
gamă a problemelor ce afectează securitatea 
naţională a tuturor statelor-membre. La 6 
ianuarie 1994, cu ocazia reuniunii la nivel 
înalt a Alianţei Nord-Atlantice, la care a 
fost examinată iniţiativa Statelor Unite ale 
Americii privind instituirea programului 
Parteneriatul pentru Pace (PpP), Republica 
Moldova şi-a exprimat interesul de a adera 
la acest program, iar la 16 martie 1994, 
la Bruxelles, la Cartierul General NATO, a 
fost semnat de către Republica Moldova 
şi Organizația Tratatului Atlanticului de 
Nord Documentul-cadru al Programului 
Parteneriatul pentru Pace, astfel Republica 
Moldova devenit al doisprezecelea stat-
membru al acestui program şi al cincilea stat 
din spațiul postsovietic, imediat după Statele 
Baltice şi Ucraina, membru cu drepturi 
depline la Programul Parteneriatul pentru 
Pace. 
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Ca urmare a deciziilor adoptate în 
cadrul Summitului de la Sintra (Portugalia) 
din 29 mai 1997, statele-membre ale 
Consiliului Cooperării Nord-Atlantice şi ţările 
participante la programul Parteneriatului 
pentru Pace (PpP), determinate de 
necesitatea stabilirii unor relaţii noi de 
cooperare, au decis de a transforma CCNA 
într-o structură mai adecvată – Consiliul 
Parteneriatului Euroatlantic (CPEA). În acest 
sens, CPEA a preluat domeniile de cooperare 
din cadrul CCNA şi a extins, totodată, 
domeniile de cooperare la noi dimensiuni, 
trecându-se la o formă mai avansată şi 
aprofundată a acesteia. Republica Moldova 
ca membru al CCNA şi participant al 
cooperării în cadrul Parteneriatului pentru 
Pace a acceptat din start invitaţia de a 
dezvolta cooperarea cu NATO, inclusiv în 
cadrul CPEA. [3] În documentul de bază 
de constituire a Consiliului Parteneriatului 
Euroatlantic este stipulat că ţările-membre 
ale Consiliului de Cooperare Nord-Atlantic 
şi ţările participante la Parteneriatul pentru 
Pace doresc să ridice la un nivel calitativ nou 
cooperarea lor politică şi militară, bazându-
se pe succesul Consiliului Parteneriatului 
Euroatlantic şi PpP. Consiliul a stabilit un 
mecanism nou, axat pe o cooperare intensă, 
politică şi practică, sub egida PpP. Consiliul 
completează activităţile unor instituţii 
precum OSCE, Uniunea Europeană şi 
Consiliul Europei. Ca succesor al CCNA, CPEA 
oferă cadrul general pentru consultări între 
membrii săi într-un spectru larg de probleme 
politice şi de securitate. PpP, în forma sa 
consolidată, reprezintă în continuare un 
element clar identificabil în acest cadru 
flexibil. CPEA se bazează pe cadrul existent 
al activităţilor de asistenţă NATO, păstrându-
şi atribuţiile de promovare a cooperării într-
un mod transparent. Noua structură şi-a 
păstrat cele două principii care, până atunci, 
se dovediseră a fi fundamentale pentru 
cooperarea dintre statele NATO şi parteneri 
săi, acestea fiind: primul, cel al incluziunii, 

care oferă posibilităţi de consultare 
politică şi cooperare practică; al doilea, al 
autodiferenţierii, care permite partenerilor să 
decidă ei înşişi cât de aprofundată trebuie să 
fie cooperarea cu NATO şi domeniile concrete 
ale acestei cooperări. Deciziile luate în cadrul 
CPEA nu afectează angajamentele bilaterale 
deja stabilite între parteneri şi NATO sau cele 
prevăzute în Documentul-cadru al PpP. [4]

Drept urmare a schimbării contextului 
geopolitic regional şi a vectorului geostrategic 
de dezvoltare al Republicii Moldova, la 19 
mai 2006 Consiliul Nord-Atlantic al Alianţei şi, 
respectiv , la 24 mai 2006  Republica Moldova 
a fost adoptat Planul Individual de Acţiuni al 
Parteneriatului Republica Moldova – NATO 
(IPAP) care a urmărit aprofundarea cooperării 
cu structurile şi instituțiile europene şi 
euroatlantice, promovarea reformelor 
democratice în diverse domenii, reformarea 
şi modernizarea sectorului de securitate şi 
apărare, consolidarea controlului democratic 
asupra Forțelor Armate. Documentul 
conține mai multe linii magistrale de 
dezvoltare a Republicii Moldova, însă 
primordialitatea revine reformării prin 
modernizare a sectorului de securitate 
şi apărare, prin realizarea unui pachet de 
acțiuni şi racordării reformelor democratice 
la standardele europene, în ambele cazuri 
rolul determinant fiind rezervat promovării 
dialogului politic dintre părți şi cooperării 
cu instituțiile europene şi euroatlantice. 
Principalele obiective strategice asumate de 
Republica Moldova, potrivit IPAP constau în 
realizarea integrării europene, intensificarea 
dialogului şi aprofundarea relațiilor de 
cooperare cu structurile euroatlantice, una 
dintre acțiunile importante fiind ca forțele 
sale armate să servească şi să protejeze 
dezvoltarea democratică a statului, inclusiv 
prin exercitarea controlului democratic 
comprehensiv asupra acestui element de bază 
al securității naționale. În acest sens, politicile 
sectoriale care urmau să fie întreprinse 
au presupus angajarea persoanelor civile 
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în instituțiile militare şi consolidarea 
prezenței lor în sistemul securității naționale, 
implementarea standardelor euroatlantice 
în procesul de reformare a Forțelor Armate, 
perfecționarea legislației în domeniul 
reglementării repartizării responsabilităților 
între structurile supreme din stat şi 
încurajarea participării societății civile la 
examinarea problemelor ce se referă la 
securitate şi apărare, inclusiv prin asigurarea 
accesului la informație. [14, p. 252-253]

În accepția noastră, IPAP-ul este 
un element destinat individualizării, 
sistematizării şi concretizării relaţiilor, 
intensificării dialogului şi consultărilor între 
parteneri şi NATO la nivel interstatal. Prin 
adoptarea IPAP Republica Moldova şi-a 
exprimat dorinţa de a intensifica dialogul 
politic şi cooperarea cu NATO în domeniile 
militar, ştiinţific, protecţia mediului, urgenţe 
civile etc., implicând în acest proces 
majoritatea instituţiilor naţionale. Reieşind 
din perspectiva conjuncturii geopolitice 
şi a realității evoluției mediului securității 
regionale procesul de actualizare a IPAP este 
o necesitate, dat fiind faptul că documentul 
este axat pe optimizarea procesului de 
reforme în sectoarele apărării şi securităţii 
naţionale. Unele dintre aspectele benefice 
pentru Republica Moldova ca urmare a 
realizării mecanismului de implementare a 
IPAP-ului este nu doar aprofundarea relaţiilor 
cu statele-membre NATO, dar şi promovarea 
unei imagini favorabile a Republicii Moldova 
pe plan extern, în contextul edificării unui 
stat de drept, democratic şi prosper. În 
această ordine de idei, Alianţa Nord-Atlantică 
este dispusă să susţină în continuare 
eforturile Republicii Moldova în reformarea 
şi modernizarea sistemului de apărare şi 
securitate națională, pentru a face faţă noilor 
provocări ale sec. XXI. Mai mult ca atât, ea este 
gata să-şi extindă acest sprijin asupra unor 
reforme mai profunde în domeniul politic 
şi al instituţiilor de apărare. IPAP-ul rămâne 
a fi în continuare un document conceput în 

funcţie de necesităţile individuale ale fiecărui 
stat partener, ceea ce înseamnă că Republica 
Moldova este liberă să-şi aleagă domeniile 
prioritare sau de interes, scopurile şi sarcinile 
pe care le-a inserat în acest plan. Unul dintre 
obiectivele-cheie ale mecanismului IPAP, 
capabil să favorizeze şi să menţină un mediu 
intern propice reformelor democratice, este 
consolidarea dialogului şi a consultărilor 
politice între NATO şi Republica Moldova. 
Astfel, Republica Moldova îşi poate exprima 
şi demonstra voinţa şi capacitatea de a 
avansa sub câteva aspecte primordiale: 
cel al politicii interne şi externe sau cel al 
implementării principiilor fundamentale, 
înscrise în Documentul-cadru al PpP şi în 
documentul de bază al CPEA.

Concluzii. Participarea activă a Republicii 
Moldova la Programul Parteneriatul pentru 
Pace reprezintă un bun prilej pentru 
valorificarea oportunităților de a extinde 
relațiile de cooperare politico-militare cu 
Alianța Nord-Atlantică pentru a continua 
procesul de modernizare a sistemului de 
securitate şi apărare națională. Realizarea 
angajamentelor asumate de Republica 
Moldova în relațiile de cooperare cu Alianța 
Nord-Atlantică prin implementarea Planului 
individual de acţiuni al Parteneriatului 
Republica Moldova – NATO reprezintă un 
deziderat în dezvoltarea capabilităților de 
apărare națională şi pilonul fundamental în 
desfăşurarea reformei securităţii naţionale. 
Totodată, grație Programului Parteneriatul 
pentru Pace, Republica Moldova beneficiază 
de posibilitatea de a pregăti contingente 
militare din cadrul Armatei Naționale pentru 
participarea la operațiuni de menținere a 
păcii, în contextul intensificării relaţiilor de 
cooperare militară internaţională asumându-
şi angajamente de reformare a sistemului 
de apărare prin dezvoltarea capacităţilor, 
forţelor şi mijloacelor interoperabile cu 
țările-partenere şi membre ale Alianței Nord-
Atlantice. 
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SUMMARY
 The river tourism is a successful model of the river networks valorization, especially by Western 

European countries. Its emergence was driven by a strong political will and public action. The 
vulnerable, multidisciplinary, and often multinational, nature of the river domain requires complex 
management.

This article aims to study the  management and coordination of the river tourism in the European 
Union.
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REZUMAT
Turismul fluvial reprezintă un model de succes de valorificare a rețelelor fluviale, în special, în 

țările din Europa Occidentală. Apariția sa a fost determinată de o puternică intenționalitate politică 
şi acțiune publică. Caracterul vulnerabil, pluridisciplinar şi, de multe ori, multinațional al domeniului 
fluvial necesită o gestiune complexă.

Acest articol are ca scop studiul modului de gestionare şi coordonare a turismului fluvial în 
Uniunea Europeană.

Cuvinte-cheie: gestiune, coordonare, turism fluvial, rețea fluvială.

Introducere. Turismul fluvial reprezintă 
o totalitate de activităţi turistice pe cursurile 
de apă, canale (croaziere, plimbări cu barca, 
nautism de proximitate etc.) şi malurile 
acestora (pescuit recreativ, drumeții, ciclism 
etc.). 

Apărut ca formă de turism ocazională 
încă în  secolul al XVII-lea, turismul fluvial se 
consolidează în a II-a jumătate a secolului al 
XX-lea, ca urmare a neutilizării în scopuri de 
transport a căilor fluviale înguste, printr-o 
puternică intenționalitate politică. În prezent 
această formă de turism câştigă tot mai 
mult teren, în special în țările-membre ale 

Uniunii Europene, reprezentând un model 
de succes de valorificare a rețelelor fluviale. 
În 2017, în destinațiile fluviale majore ale UE 
cum sunt râurile Rin, Dunăre, Tamisa, Loire, 
Sena, Canalul celor două mări şi altele, au fost 
vizitate de aproximativ 131  mln. de turişti.

Gestiunea şi coordonarea turismului 
fluvial în Uniunea Europeană. Gestiunea, 
reglementarea şi coordonarea turismului 
fluvial în Uniunea Europeană sunt îndeplinite 
de către entități internaționale şi entități 
publice. Entitățile internaționale au în 
gestiune bazinele hidrografice internaționale. 
Entitățile publice gestionează corpurile 
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acvatice naționale. În cazul în care acestea 
au pe teritoriul național un tronson fluvial 
internațional se află în subordonarea entității 
gestionare a întregului bazin hidrografic.

Entități internaționale. Principalele 
entități gestionare ale rețelelor fluviale din UE 
sunt CEE-ONU (Comisia Economică pentru 
Europa a Organizației Națiunilor Unite), CD 
(Comisia Dunării), CCNR (Comisia Centrală 
pentru Navigația pe Rin) şi  ISRBC (Comisia 
Internațională a bazinului hidrografic al râului 
Sava). CEE-ONU este o instituție paneuropeană 
responsabilă şi de transportul fluvial. Ea are 
cea mai mare sferă de aplicare geografică, 
dar rezoluțiile sale nu sunt obligatorii pentru 
statele-membre. Mai mult decât atât, are cel 
mai scăzut nivel de armonizare. CCNR, deşi are 
cel mai mic domeniu geografic de aplicare, 
are cel mai înalt nivel de armonizare.  Un motiv 
pentru aceasta decurge din regulamentele 
sale obligatorii. Recomandările CD şi Regulile 
ISRBC sunt similare rezoluțiilor UNECE - 
ambele sunt lipsite de obligativitate. 

În ciuda suprapunerilor evidente, nu 
există o ierarhie clară între cele cinci cadre 
de reglementare. Statele-membre ale UE 
sunt obligate prin directivele UE, în timp ce 
statele-membre ale CCNR sunt legate de 
regulamentele CCNR. CCNR şi Comisia UE au 
un acord special, care stabileşte nivelul de 
cooperare dintre cele două. Aranjamentul 
administrativ din 2013 privind un cadru de 
cooperare între Secretariatul CCNR şi Direcția 
Generală Mobilitate şi Transport a Comisiei 
Europene (DG Move) stabileşte domeniile, 
formele şi conținutul cooperării. Expertiza 
CCNR este recunoscută de DG Move în 
măsura în care se referă la elaborarea şi 
adoptarea la nivel tehnic a standardelor în 
navigația interioară. În această măsură, UE 
se bazează pe dispozițiile CCNR pentru a-şi 
îmbunătăți cadrul de reglementare. Statele-
membre care nu sunt membre ale UE nu sunt 
obligate să respecte directivele UE şi sunt 
forțate să renunțe la propriile reglementări 
pentru a stabili o forță obligatorie. Acest lucru 

nu înseamnă că cadrele de reglementare din 
Moldova, Federația Rusă sau Ucraina nu sunt 
în ordine. Pe lângă faptul că au la dispoziție pe 
piața internă reglementări privind transportul 
pe apele interioare, aceste țări se pot baza pe 
CCNR, CD şi ISRBC în vederea cooperării între 
ele pentru a realiza o armonizare. 

Entități publice. În UE  există entități 
care coordonează turismul fluvial la nivel 
comunitar, cu precădere unele activități. 
Cele mai importante sunt Alianța europeană 
a pescarilor de agrement (EAA), Asociația 
europeană a croazierelor fluviale (IG 
RiverCruise), Federația europeană de 
rafting (IRF) etc. Aceste entități nu au putere 
legislativă, însă promovează, reprezintă 
interesele companiilor-membre şi elaborează 
sau participă la elaborarea directivelor şi a 
strategiilor de dezvoltare pentru activitățile 
turistice care le vizează.

În Uniunea Europeană, autoritățile 
publice, în frunte cu Statul, joacă un rol major 
în transformarea unui fluviu în destinație 
turistică. Acestea deleagă alte entități 
responsabile de gestiunea şi mentenanța 
cursurilor fluviale. 

De-a lungul anilor, a avut loc o trecere de 
la o guvernanță publică a rețelei fluviale la o 
guvernanță difuză, divizată între administrația 
publică, sectorul privat şi alți actori sociali: 
astfel, s-a creat un model de rețea, rezultat al 
interacțiunii dintre actorii publici şi privați, în 
rapoarte de subordonare, tipice normativelor 
impuse de către autoritățile publice, cât 
şi pe orizontală, caracteristice relațiilor de 
cooperare pentru punerea în aplicare a 
proiectelor de valorificare şi promovarea 
turistică a fluviilor.

Entitățile publice au ca scop elaborarea 
strategiilor de dezvoltare a turismului fluvial 
în aria lor de competență şi identificarea 
direcțiilor de acțiune care să modeleze şi 
să sublinieze caracteristicile mediului, să 
întărească relațiile de colaborare care creează 
valoare şi efecte pozitive asupra poziționării 
competitive a destinației. 
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Tabelul 1. Gestiunea turistică în principalele destinații fluviale din Uniunea Europeană.

Destinațiile Actorii care gestionează şi reglementează 
turismul fluvial 

Rețeaua fluvială franceză VNF, consiliile regionale, instituțiile 
internaționale.

Rinul Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin 
(instituție internațională), instituțiile publice 
naționale (VNF etc.).

Tamisa (Regatul Unit) British Waterways (instituție publică), 
Environment Agency (instituție publică), 
River Thames Alliance (entitate mixtă public-
privată), Port of London Authority (societate 
publică) etc.

Ebru (Spania) Patronatul pentru turism din regiunea 
Tarragona (Terres de l’Ebre),  Institutul pentru 
dezvoltarea terenurilor râului Ebru (Istituto 
per lo sviluppo delle contrade dell’Ebro - 
IDECE).

Regiunea Brandenburg (Germania) DTB (instituție publică).
Dunăre (Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, 
Croația, Serbia, România, Bulgaria, Ucraina, 
Moldova)

Comisia Internațională de turism pe Dunăre 
(instituție finanțată de statele-membre), 
Centrul de proiectare a Dunării (cooperare 
publică-privată), Comisia Internațională a 
protecției fluviului Dunăre [ICPDR] (instituție 
transnațională), Autoritatea Rezervației  
Biosferei din Delta Dunării (instituție publică).

Pad (Italia) Autoritatea bazinului hidrografic Pad, 
autoritățile a 13 provincii riverane,  Sistemul 
turistic Pad din Lombardia.

Sursa. Realizat de autor, adaptare după Giaccardi & Associati.

Administrațiile locale au avut, inițial, 
un rol decisiv în politicile de dezvoltare a 
căilor navigabile, dar odată cu afirmarea 
turismului fluvial, companiile şi alți actori de 
agregare au devenit mai relevanți şi capabili 
să influențeze politicile de dezvoltare 
turistică a destinației. Dimpotrivă, în 
destinații turistice afirmate prin alte tipuri 
de turism de masă, cum ar fi turismul 
balnear sau cultural, operatorii de turism şi 
turismul fluvial au un rol secundar. 

În tabelul de mai jos prezentăm 

principalele entități gestionare ale 
turismului fluvial în destinațiile fluviale 
de top din Uniunea Europeană. Printre 
operatorii privați, doar companiile de 
o importanță majoră sunt în măsură să 
influențeze guvernanța în mod direct. 
Companiile mai mici participă, de obicei, la 
guvernare prin participarea la consorții şi 
asociații. 

În majoritatea țărilor europene există o 
entitate publică responsabilă de gestionarea 
şi mentenanța cursurilor acvatice, care este 



Administrarea publică: teorie şi practică 139Tribuna tânărului cercetător

decisivă în procesul de planificare. Având 
în vedere faptul că sistemele fluviale pot fi 
foarte mari, străbătând teritoriile mai multor 
țări, este potrivit ca dezvoltarea  unui sistem 
eficient să urmeze un proiect de planificare 
unitar, bazat pe direcții şi proceduri 
standardizate. Cu toate acestea, în alte 
cazuri, o singură entitate de management 
este soluția cea mai potrivită de organizare.

Tabelul 2 arată, aşadar, că în Franța şi în 

Germania sunt destinații fluviale afirmate, 
ale căror autorități publice au roluri şi 
atribuții bine determinate, în timp ce, în Italia, 
turismul fluvial este la o etapă incipientă, fără 
un ecou pronunțat la nivelul politic național, 
cu autorități publice gestionare create ca 
rezultat al acțiunilor publice locale şi atribuții 
specifice. Totodată, tabelul de mai sus scoate 
în evidență instituționalizarea sistemului de 
rețele fluviale franceze. 

Tabelul 2. Benchmark privind gestiunea turistică în destinațiile Franța, Germania şi  Italia.

Destinație 
Responsabilități

Canal du Midi, 
Franța

Meclemburgo, 
Germania

Regiunile Veneto şi Friuli, 
Italia

Gestiunea rețelei 
fluviale.

VNF. WSV. Numeroase entități autonome 
locale cu competențe
 specifice.

Promovarea
 rețelei fluviale.

VNF. DTV. Inițiative ale administrației 
locale.

Strategii de
 comunicații 
publice 
teritoriale. 

VNF, asociații, 
operatori.

DTV, birouri de
promovare turistică
regională şi locală, 
asociații.

Grupul de acțiune locală
Venezia Orientale, Birouri 
de promovare a turismului ale 
regiunii Friuli Venezia
Giulia şi ale provinciei Veneto, 
operatori.

Promovarea
 comună a
sistemului de căi 
navigabile.

VNF, operatori 
şi intermediari 
turistici privați, 
birouri de 
promovare
turistică 
regională şi 
locală, asociații.

Operatori şi 
intermediari turistici 
privați, birouri de
promovare turistică 
regională şi locală,
asociații, portaluri 
web.

Operatori şi intermediari 
turistici privați.

Guvernarea 
sectorului.

VNF, companii 
internaționale,
 asociații.

Entități publice. Absentă. 

Strategii 
orientate către 
durabilitatea 
socială şi a 
mediului.

Există. Există . Există în manieră localizată.

Sursa. [5, Acțiunea 2]
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Guvernanța turistică larg împărțită 
între actorii publici şi privați care se găsesc 
în destinații turistice afirmate la nivel 
internațional, în timp ce o guvernare mai 
centralizată, constând din entități publice, 
sunt prezente în zonele în care oferta 
industriei turistice nu este încă stabilită şi 
este compusă, în principal, din operatorii 
locali de dimensiuni mici şi mijlocii.

Concluzii:
- Gestiunea, reglementarea şi coordonarea 

turismului fluvial în UE sunt îndeplinite 
de către entități internaționale şi entități 
publice. 

- Principalele entități gestionare ale 

rețelelor fluviale din UE sunt CEE-ONU, CD, 
CCNR şi  ISRBC. În Uniunea Europeană, 
autoritățile publice, în frunte cu statul, joacă 
un rol major în transformarea unui fluviu 
în destinație turistică. Acestea deleagă 
alte entități responsabile de gestiunea şi 
mentenanța cursurilor fluviale. 

- În unele destinații consacrate se 
înregistrează o tendință de instituționalizare 
a turismului fluvial (Franța, Irlanda, Regatul 
Unit). Organizarea turismului fluvial este 
realizată, în general, cu excepția croazeriştilor, 
de companii mici şi mijlocii care operează, în 
principiu, la nivel local, regional şi național, 
mai rar internațional.
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HISTORY OF THE NATION IS DONE BY ITS PEOPLE
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Alexandru ROMAN,
profesor universitar, doctor habilitat în științe istorice,

Universitatea de Stat din Moldova

SUMMARY
The author of this brief review proceeds to a general presentation of the work ,,La Sangerei 

we find ourselves (History and memory pages)», as well as of the author and coordinator of the 
project, professor, doctor habilitat in medicine, head of the Neurology Chair, State University of 
Medicine and Pharmacy ,,Nicolae Testemitanu», ex-director of the Institute of Neurology and 
Neurosurgery of the Ministry of Health of the Republic of Moldova, Ion Moldovanu.

The exeget is concerned with  dissecting, compartment by compartment, the content of 
this valuable work about one of the famous settlements in Moldova, Sangerei town, about its 
people, about the traditions and customs of these places, about the multi-secular dramatic 
history of the Moldovans established in  these wonderful places.

Keywords: Motherland, personality, ,,center of the world’’, memories, launch, presentation, 
origins, paper, history, value, locality.

REZUMAT
Autorul acestei succinte recenzii procedează la o prezentare generală a lucrării „La Sîngerei 

ne regăsim (Pagini de istorie şi amintiri)”, precum şi a autorului proiectului şi coordonatorului 
acestuia, profesor universitar, doctor habilitat în medicină, şef al Catedrei neurologie a 
Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu”, ex-director al Institutului 
de Neurologie şi Neurochirurgie al Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, Ion Moldovanu.

Exegetul se preocupă de disecarea, compartiment cu compartiment, a conținutului acestei 
valoroase lucrări despre una dintre renumitele localități din Moldova, oraşul Sîngerei, despre 
oamenii săi, despre tradițiile şi obiceiurile acestor locuri, despre istoria dramatică multiseculară 
a moldovenilor stabiliți prin aceste locuri minunate.

Cuvinte-cheie: Patrie, personalitate, „centru al lumii”, memorii, lansare, prezentare, 
originari, lucrare, istorie, valoare, localitate. 

Pământurile mănoase ale Republicii Moldova asigură țara noastră cu resurse materiale, 

dar şi umane extraordinare. Un exemplu viu 
în acest context general este  şi oraşul Sîngerei 
– centrul administrativ al raionului cu acelaşi 
nume.

Ilustrul filozof şi scriitor Lucian Blaga scria 
următoarele: ,,Fiecare sat se simte în conştiinţa 
colectivă a fiilor săi  un fel de centru al lumii’’. Pe 

bună dreptate, multe dintre localitățile urbane 
şi rurale din Moldova sunt, cu adevărat, un 
centru al lumii, iar pe locuitorii lor îi înalță 
munca şi omenia.

Anume acestor priorități nobile ale 
respectului şi dragostei față de Patrie, de 
cetățenii săi şi ilustrele personalități din acest 
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centru al lumii sunt 
consacrate diverse şi 
interesante monografii, 
alte publicații recen-
te, elaborate prin 
grija şi străduințele 
extraordinare ale 
renumitului savant-
medic, managerului 
de performanță în 

domeniu şi vicepreşedinte al Societății 
Neurologilor din Republica Moldova, fondator 
şi preşedinte al Asociației de Psihanaliză 
şi Psihosomatică din Republica Moldova, 
preşedinte al Asociației de Cefalee şi Durere, 
profesorului universitar şi doctor habilitat 
în ştiințe medicale dlui Ion V. Moldovanu – 
originar din oraşul Sîngerei. Cu concursul 
direct al Domniei sale, în ultimii ani au fost 
editate mai multe cărți extrem de valoroase 
despre compatrioții săi – savanți, medici 
iluştri, funcționari publici, personalități de stat 
cunoscute, oameni de cultură şi artă etc., care 
prin faptele lor mărețe proslăvesc baştina, 
locul unde s-au născut şi de unde au pornit în 
lumea mare,  posedând un potențial enorm 
şi o experiență titanică în cele mai diverse 
domenii. 

În acest context, publicația  periodică 
zonală - Ziarul ,,Ecoul Nostru”, ce apare 
la Sîngerei - scria la 1 martie 2013, că 
grație savantului Ion Moldovanu, profesor 
universitar, doctor habilitat în ştiințe 
medicale, şef al Catedrei de neurologie (circa 
12 ani consecutiv) a Universității de Stat de 
Medicină şi Farmacie ,,N. Testemițanu” din 
Chişinău, apoi director al Institutului de 
Neurologie si Neurochirurgie al Ministerului 
Sănătății al Republicii Moldova, a văzut 
lumina tiparului  un set tematic de literatură 
despre trecutul şi prezentul baştinei sale, 

printre care se evidențiază, în special, 
monografia pedagogului Vasile Şalaru 
„Sîngereii”1 care, fiind editată în 1936, a fost 
trecută la indicele secret după anul 1940. Însă 
dl I. Moldovanu a descoperit această raritate 
bibliografică şi a realizat împreună cu sora sa 
500 de exemplare, ediție de facsimil (cu titlul 
„Vasile C. Şalaru şi Monografia ,,Sîngereii’’ 

redescoperiți 
în istorie”, cu 
un volum 
de peste 100 
pag.),2 care 
a fost făcută 
de către 
D o m n i a 
sa donație 
t u t u r o r 
şcolilor şi 

bibliotecilor din oraşul şi raionul Sîngerei. 
Curând, şi site-ul Consiliului raional 

Sîngerei3 comunica, că  prof. univ. I. 
Moldovanu era autorul Proiectului şi 
coordonatorul unei ediții de amploare 
apărută cu titlul sugestiv „La Sîngerei 
ne regăsim (Pagini de istorie şi amintiri)”. 
Anterior, mama Domniei sale, dna 
Minodora Moldovanu, scria şi publica cartea 
autobiografică „Viața mea prin neamuri, 
istorie si timp”,4 susținută de dl profesor, 
care este şi autorul compartimentelor 
despre activitatea celebrului profesionist 
Constantin Țâbârnă şi a pedagogului din 
Sîngereii interbelici V. Şalaru,5 el reproducând 
în această carte şi câteva publicații de 
epocă ale autorului, preluate din ,,Revista 
Asociației Învățătorilor din jud. şi or. Bălți», 
1937, nr. 6, 12 etc. Apropo, arta scrisului a 
îndrăgit-o şi sora profesorului Moldovanu, 
dna Viorica Gherghelegiu, medic-oftalmolog 
experimentat de la Spitalul Clinic Republican 

1 Ziarul ,,Ecoul Nostru”, r-nul Sîngerei, din 08.03.2013.
2 Moldovanu Ion. Vasile C. Şalaru şi Monografia ,,Sîngereii’’ redescoperiți în istorie. Chişinău, 2013.
3 Site-ul Consiliului raional Sîngerei,  24 august 2015.
4 Moldovanu Minodora. Viața mea prin neamuri, istorie si timp. Chişinău, 2012, 206 p.
5 Vasile Şalaru. Sîngereii. Bălți, 1936, 102 p.
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de Copii „Emilian Coțaga” şi  Clinica Universitară 
din Chişinău. 

Acestea sunt doar câteva dintre cetățile 
cele mai durabile, ce vor dura în timp şi se 
vor păstra pentru generațiile viitoare înălțate 
prin munca asiduă sau cu concursul plenar 
al savantului şi managerului – neurolog de 
performanță, dlui Ion Moldovanu, despre 
istoria Sîngereiului.

În contextul contribuției  aduse la 
consolidarea administrației publice locale prin 
valorificarea tradițiilor istorice şi a experienței 
acumulate de personalități ilustre în 
domeniul structurilor statale centrale şi locale, 
a diverselor domenii ale ştiinței, artei şi culturii 
etc., ne vom referi în continuare la analiza celui 
mai valoros, dar şi voluminos studiu, ce poartă 
titlul cu profunde semnificații ,,La Sîngerei 
ne regăsim’’.6 Animatorul şi organizatorul 
elaborării unui asemenea studiu complex 
este mult împătimitul de locurile natale, de 
istoria acestui ținut şi de personalitățile din 
partea locului, polivalentul prof. univ., doctor 
habilitat Ion Moldovanu.*

Un eveniment de anvergură a reprezentat 
însăşi lansarea şi prezentarea acestei cărți 
neordinare în cadrul celebrării aniversării 
de 75 de ani ai raionului Sîngerei (Lazo) 
din 21 noiembrie 2015, ce a adunat din 
toate colțurile republicii şi ale raionului 
academicieni, demnitari, diplomați, consilieri, 
primari, agenți economici, profesori, medici, 
pedagogi etc. Oaspeții au fost întâmpinați în 
incinta Consiliului raional, primind în dar de la 

acest memorabil eveniment câte un suvenir 
special consacrat celor trei sferturi de secol de 
existență a raionului. La festivități au participat 
activ preşedintele şi vicepreşedinții raionului, 
primarul or. Sîngerei – Gheorghe Braşovschi 
(ales la 24.02.2019 deputat în Parlamentul R. 
Moldova),  Marian Lupu, actualul preşedinte 
al Curții de Conturi, academicianul  Valeriu 
Matei – director al Institutului Cultural 
Român de la Chişinău, dna Claudia Matei – 
profesor universitar, generalul de brigadă 
Victor Gaiciuc** (ex-Ministru al Apărării şi ex-
Ambasador Extraordinar în Regatul Belgiei, 
Reprezentant oficial al R. Moldova la NATO), 
artistul poporului Nicolae Glib şi artistul emerit 
Anatol Latîşev, foştii conducători ai raionului: 
Nicolae Oleinic, Gheorghe Frecăuțanu, 
Petru Statnâi, Vasile Doga, delegațiile din or. 
Electrenai, Lituania, din regiunea Osipovici, 
Republica Belarus, din mun. Iaşi, România, ş. a.7 

Cu această ocazie a fost organizată, de 
asemenea, Gala Laureaților–2015, în cadrul 
căreia au fost acordate titlurile onorifice de 
„Cetățean de onoare” al raionului Sîngerei. 
Profesorului Ion Moldovanu i-au fost 
acordate anterior titlurile de Cetățean de 
onoare al oraşului Sîngerei şi apoi al raionului, 
iar conform Deciziei nr. 7/7 din 22.10.2015 
„Cetățeni de onoare” ai acestui raion au devenit 
următoarele personalități: Valeriu Matei - 
directorul ICR „Mihai Eminescu” din  Chişinău, 
rector al Universităţii Populare de Vară 
„Mitropolit Iosif Naniescu”; Nicolae Ropot -  şef 
al Secţiei administrație publică a Consiliului 

6 ,,La Sîngerei ne regăsim (Pagini de istorie şi amintiri)’’. Autorul proiectului: Ion Moldovanu (et al.); coord. ed.: Ion Moldovanu; 
consultanți şt.: Gheorghe Postică, Ion Varta. Chişinău, 2014, 366 p.

* Personal, îl  cunosc pe profesorul I. Moldovanu deja de o jumătate de secol, din vara anului 1969, din cadrul unei expediții 
arheologice a AŞ a URSS, ambii fiind preocupați de investigațiile arheologice de la Orheiul Vechi, chiar de la începutul săpăturilor 
acestei glorioase cetăți ce ține de numele lui Ştefan cel Mare. Deşi era student la Medicină, Domnia sa încă pe atunci era interesat 
şi de trecutul glorios al pământurilor străbune, al Patriei noastre, acumulând un domeniu vast de cunoştințe din cele mai diverse 
domenii, ce-l caracterizează deja multe decenii consecutiv în activitatea sa prodigioasă (renumit medic şi manager în domeniul 
ocrotirii sănătății publice) şi creația neordinară polivalentă.

** Fiind originar din acest raion, generalul de brigadă Victor Gaiciuc, deputat în Parlamentul R. Moldova (ce a deținut anterior 
înaltele funcții publice de Ministru şi Ambasador), acum circa două decenii a elaborat prima teză de doctorat în tematica creării 
Armatei Naționale în țara noastră şi eu, fiindu-i conducător ştiințific, confirm că investigația realizată reprezintă un studiu ştiințific 
solid şi valoros, teza  fiind susținută cu brio în fața Consiliului Ştiințific Specializat din cadrul AŞM 

7 Site-ul Consiliului raional Sîngerei, 23 noiembrie 2015.
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raional Sîngerei; Anatol Latîşev - artist emerit 
al Republicii Moldova; Petru Hadîrcă – talentat 
actor şi regizor, directorul Teatrului Naţional 
,,Mihai Eminescu”, etc.

Într-o asemenea atmosferă a fost 
prezentată şi cartea recenzată, care este o 
publicație absolut originală şi are un caracter 
inedit. Autorul acestui  proiect de anvergură 
este dl profesor universitar I. Moldovanu.  
Consultanța ştiințifică este asigurată de 
cunoscuții istorici: Gheorghe Postică, Secretar 
de Stat al Ministerului Educației, Culturii 
şi Cercetării, profesor universitar, doctor 
habilitat în istorie, şi de  Ion Varta, şeful 
Agenției Arhivelor a Ministerului Justiției, 
doctor  în istorie, conferențiar  universitar. 
Colectivul numeros de autori este compus din 
circa 30 de persoane, cea mai considerabilă 
parte a studiului fiind scrisă de profesorul 
universitar dl Ion Moldovanu, precum şi de 
alți demnitari – originari din Sîngerei, inclusiv: 
poetul Ion Hadîrcă, membru al Academiei 
Române, senator în Senatul României 
(fost prim-vicepreşedinte al Parlamentului 
la momentul proclamării independenței 
Republicii Moldova, deputat în Parlament), 
directorul Teatrului Național ,,M. Eminescu”, 
regizorul Petru Hadîrcă, Mariana Onceanu-
Hadîrcă, membru al Consiliului Coordonator 
al Audiovizualului, etc.

Trebuie de menționat din startul analizei că 
reperele monografice pun cititorii în fața unei 
cărți foarte interesante şi plăcute, cu o copertă 
policromă, foarte frumoasă şi mătăsoasă, cu 
hârtie lucioasă şi de calitate, cu foarte multe 
fotografii color, având un volum apreciabil 
de aproape 400 de pagini,  elemente care te 
atrag şi te invită instantaneu să insişti.

Bineînțeles, la temelia studiilor privind 
istoria localităţilor e necesar să fie aşezate, 
în primul rând, documentele inedite, din 

fondurile arhivelor, şi cele editate în diverse 
culegeri documentare, sursele arheologice, 
etnofolclorice, lingvistice, literare, datele 
cronicilor, mărturiile reprezentanților diferitelor 
generații ş. a. În acest context general, paginile 
de istorie şi amintiri „La Sîngerei ne regăsim” au 
la bază bogate şi diverse informații tematice 
disponibile, extrase cu migală din arhive şi cărți 
bisericeşti ce s-au păstrat,  din Muzeul de Istorie, 
dar şi din amintirile locuitorilor, aprecierile mai 
multor personalități notorii.

Vom reitera că în secolul al XX-lea şi, mai 
ales, în perioada postbelică denumirile a circa 
200 de localități din RSSM au fost înlocuite cu 
denumiri noi, printre care şi orăşelul Sîngerei a 
fost  rebotezat în Lazo.8

În context general de până la redenumire, 
după această metamorfoză din perioada 
postbelică şi, în special, în condiții benefice 
de după revenirea la denumirea  istorică, 
firească, în lucrarea recenzată este reflectată 
în compartimente structurale şi subcapitole 
speciale contribuția sîngerenilor la dezvoltarea 
social-economică şi culturală  a baştinei lor şi a 
Republicii Moldova în ansamblu. Astfel, studiul 
reface pas cu pas mersul evenimentelor din 
spațiul geografic şi temporal respectiv, cu 
o meticulozitate deosebită, folosindu-se de 
propriile amintiri şi observații ale actualilor 
demnitarii, absolvenților celor două instituții 
de învățământ din Sîngerei, foştilor şi actualilor 
pedagogi din localitate, ce s-au îmbinat 
creativ şi reuşit în elaborarea acestui studiu 
colectiv extrem de important. Prin compoziția 
structurală propusă s-a reuşit prezentarea 
istoriei acestei unități administrative şi 
activitatea locuitorilor ei, începând de la 
aspectele de natură istorică, economică şi 
culturală, ce este o carte-document despre 
trecerea prin secole a localităţii respective.9

Prezenta lucrare are o structură 

8 A se vedea: Nicu Vladimir. Localităţile Moldovei în documente şi cărţi vechi. Chişinău, 1991,  vol.1; Hîncu Ion. Vetre strămoşeşti 
din R. Moldova, Chişinău, Ştiinţa, 2003; Repertoriul monumentelor arheologice din R. Moldova. Raionul Sîngerei. Manuscris alcătuit 
de Bikbaev V. Arhiva Ministerului Culturii din R. Moldova; Svod pameatnikov istorii i kuliturî. Maket. Chişinău,1987; Bikbaev V. M. 
Pameatniki pozdnego paleolita - rannego tripolia v Lazovskom raione. Chişinău, 1981.

9 A se vedea: Localitățile Republicii Moldova: Itinerar documentar-publicistic ilustrat, literele S- T. Volumul 8, Chişinău, 2002.
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neobişnuită, cuprinzând 7 compartimente 
şi 35 de paragrafe tematice. Studiul complex 
este inaugurat de către profesorul universitar 
I. Moldovanu cu compartimentul introductiv 
numit „Argument”, ce are şi subtitlul prompt 
- „Memoria individuală şi colectivă – exerciții 
necesare” (pp. 8-18). Acesta reprezintă un 
foarte bun început sintetic şi nostalgic, dar, 
în acelaşi timp, şi realist ,,Cuvânt înainte”, ce 
lansează studiul elaborat. Autorul reuşeşte în 
fond să descrie şi să îmbine admirabil ideaticul 
copilăriei cu concretul sociogeopolitic şi 
economic al oraşului şi raionului. Puterea 
de sinteză atât de mare şi atât de plastică 
a universului în care ai copilărit este o 
calitate a lui pe care o întâlneşti destul de 
rar! Conține aprecieri de suflet şi de salut 
adresate cititorului, care evidențiază valențele 
profunde ale universului rural şi urban, ce 
evaluează impactul mediatic al realizării site-
ului localității, fiind cu adevărat un medalion 
al personalităților ce au înregistrat preocupări 
şi realizări marcante în marea şi fascinanta 
lume a realităților existente.

Profesorul universitar I. Moldovanu 
demonstrează prin argumente concrete că 
Sîngereiul a dat mulți oameni de valoare care 
au dus şi poartă cu demnitate faima raionului 
unde s-au născut şi de unde şi-au luat zborul. 
Aceştia sunt, printre alții, poeții Ion Hadîrcă 
(senator în Parlamentul României) şi  regretatul  
Adrian Păunescu (ce a activat prodigios şi şi-a 
trăit viața în România), renumitul compozitor 
Mihai Dolgan, care a proslăvit cu celebra sa 
formație „Noroc” Moldova în întreaga lume; 
actorul Petru Hadîrcă, director al Teatrului 
Național ,,M. Eminescu”, etc. Trebuie să reiterăm 
încă o dată că, mai ales, în domeniul medicinei 
s-a afirmat dinastia acad. Gheorghe Țîbîrnă, 
doctorii habilitați, profesorii universitari  
Constantin Țîbîrnă şi Ion Țîbîrnă,  precum 
şi profesorii universitari  Ion Moldovanu şi 
Gheorghi  Muşet.     

Apreciem înalt această lucrare, la justa sa 
valoare, că prin conținutul tematic al cărții 
analizate şi prezentate funcționarilor din 

structurile administrației publice centrale şi 
locale, tuturor cititorilor interesați,  abordarea  
unor  probleme  teoretice,  metodologice  
şi  istoriografice  privitoare la istoria locală şi 
regională tocmai impune asemenea studii 
speciale complexe. De data aceasta, urmărim 
scopul familiarizării celor interesaţi de 
istoria satelor noastre, cu unele surse orale, 
arheologice şi scrise. Ne convingem încă o 
dată că la temelia studiilor privind istoria 
localităţilor  e necesar să fie aşezate, în primul 
rând, documentele inedite şi publicate, 
izvoarele arheologice, etnofolclorice, 
lingvistice, literare, datele cronicilor, mărturiile.

Valoarea cărții recenzate este deosebit 
de importanță şi pentru faptul că ea conține 
anumite consideraţii de ordin general, cum 
ar fi: cercetarea  istoriei  localităţilor  necesită  
să  poarte  un  caracter  interdisciplinar  şi  
multidisciplinar;  materialele  documentare  să  
fie  analizate  într-un    larg  context  istoric  şi  în  
plan  evolutiv al evenimentelor şi fenomenelor 
abordate   etc. Relatările autorilor despre unele 
episoade controversate descrise reprezintă 
o contribuție remarcabilă  la reconstituirea 
dramatismului esenței lor. Predilecţie aici se dă 
memoriilor şi amintirilor cetățenilor băştinaşi,  
materialului  local în general.  În  asemenea mod,  
locuitorii din Sîngerei şi satele din împrejurimi  
se  vor  putea  regăsi  şi  îşi  vor  cunoaşte din 
plin şi mai profund propriile rădăcini istorice, 
căci istoria fiecărui om porneşte  de  la  pragul  
casei  părinteşti şi  cine  n-are  dor  de  neam,  
vorba  poetului, se usucă ca un ram.

Într-un prim compartiment de început, 
intitulat ,,Istoria în documente şi cercetări”, unul 
din autori, arheologul B. M. Bikbaev, absolvent 
al şcolii medii din localitate, promoția anului 
1966, prezintă, de fapt, un studiu ştiințific 
integru, structural fiind compus din 6 capitole. 
El menționează în studiul său că în perioada 
sovietică, îndeosebi, de la începutul anilor 50 
ai secolului trecut, în spațiul oraşului Sîngerei 
şi al raionului omonim au fost organizate 
multiple expediții ştiințifice de profil 
arheologic, care au stabilit aici peste 500 de 
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situri arheologice. Însă, precum scrie autorul, 
deşi începând cu 1973 şi pe parcursul anilor, 
s-au efectuat mai multe cercetări arheologice 
în raionul Lazovsk (Sîngerei), până în prezent 
ele, practic, au  rămas nestudiate. În rezultatul 
lor, cercetătorii au stabilit că majoritatea 
aşezărilor umane din preajma Sîngereiului 
erau organizate pe cursul resurselor acvatice, 
inclusiv: afluenții râului Răut (acesta fiind  
principalul afluent al Nistrului) – râulețele mai 
mari sau mai mici ce poartă numele Cubolta, 
Ciulucul Mare (de circa 60 km), Ciulucul Mic 
(58 km), Ciulucul de Mijloc (45 km), Solonețul 
(40 km), Chiva (19 km)  ş. a.10

Autorul acestei componente structurale 
a cărții recenzate totalizează că în prezent 
raionul Sîngerei constă din 70 de localități, 
inclusiv: 2 oraşe – Sîngerei şi Biruința, 68 de 
sate, 20 dintre ele având statut de comună, iar 
populația constituie peste 90 mii de locuitori. 
Unele sate au o istorie de peste o jumătate 
de mileniu (Drăgăneşti, Heciul Vechi), iar s. 
Sîngerei a fost fondat în secolul următor, al 
XVI-lea (precum şi Copăceni – baştina poetului 
Adrian Păunescu, Cubolta – unde s-au născut 
frații Pan Halippa, unul dintre preşedinții 
Sfatului Țării, şi Ion Halippa, renumit istoric 
şi arhivist, satele Bilicenii Vechi, Chişcăreni, 
Coşcodeni ş. a.).11 Pentru publicul larg prezintă 
interes şi capitolul al  VI-lea, intitulat ,,Tezaurul 
din oraşul Sîngerei”, în care se menționează că 
în timpul lucrărilor de excavare şi construire 
a şcolii-internat din oraş, din primăvara 
anului 1972, a fost descoperit un tezaur 
monetar. Acest tezaur valoros, precum şi altul 
descoperit anterior (în 1949), conțin monede 
de aur şi argint, precum şi piese de podoabe 
vestimentare din argint împodobite cu pietre 
prețioase, din perioada domniei lui Bogdan 
al III-lea (1510) – fiul suveranului Ştefan cel 
Mare, monedele fiind preponderent străine, 

din diferite state europene (Sfântul Imperiu 
Romano-German, Olanda, Provinciile Unite, 
Prusia, Polonia, Marele Cnezat al Lituaniei 
etc.), care în prezent se păstrează în fondurile 
Muzeului Național de Istorie a Moldovei.12

Pentru prima dată în studiul recenzat se 
face o analiză amplă a fenomenului complex 
privind geneza localității şi esența toponimului 
Sîngerei. Deşi prima mențiune documentară 
se conține într-un hrisov domnesc din 1584, 
prin care se confirma tranzacția fiicei preotului 
local Roman privind vinderea unei jumătăți 
a satului Sîngerei unchiului său Bratu (care 
curând devine membru al Sfatului Domnesc, 
primind înalta demnitate de mare postelnic),13 
localitatea deja exista de mai mult timp (de un 
secol sau ceva mai bine), fiind destul de mare, 
cu oameni înstăriți, unde funcționa şi o moară. 
Pare a fi plauzibilă argumentarea autorilor din 
cartea recenzată precum că încă în a doua 
jumătate a secolului al XV-lea (posibil, în aa. 
1469-1471) s-au dat lupte crâncene în spațiul 
geografic unde ulterior s-a creat satul Sîngerei 
între bravii oşteni ai lui Ştefan cel Mare şi 
hoardele tătare, care forțaseră frontiera de Est 
a Moldovei de pe Nistru, cu pierderi umane 
colosale de ambele părți, iar sângele celor 
căzuți pe câmpul de luptă curgea râu. Foarte 
curând pe acest loc a apărut un sat cu numele 
Sîngerei, care provenea de la sintagma ,,sânge-
râu”, care mult timp a dominat în memoria 
populară (deşi nu-i exclusă şi altă ipoteză: 
numele putea proveni şi de la sintagma de 
sânge rău, căci oastea lui Ştefan cel Mare 
în acele lupte crâncene, practic, a decimat 
invadatorii tătari şi sângele lor, al duşmanului, 
numit popular cel ,,rău”, curgea pâraie...).

Astfel, profesorul Ion Moldovanu, în 
calitatea sa complexă de autor al acestui 
proiect de anvergură, coordonator al ediției 
extraordinare şi autor-cronograf al majorității 

10 Râulețul Chiva este un afluent de dreapta al Răutului şi desparte satele Pistruieni (anterior fiind tot în raionul 
Sîngerei/Lazovsk) de Brânzenii Vechi (ce se află în prezent în componența raionului vecin Teleneşti).

11 ,,La Sîngerei ne regăsim (Pagini de istorie şi amintiri)’’. Aut. proiectului: Ion Moldovanu (et al.), pag. 22, 23-24.
12 ,,La Sîngerei’’ ..., pp. 54 – 55.
13 A se vedea: Ciobanu V. Sîngerei:  istorie şi actualitate. Chişinău, 2010, p. 42.
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textelor tematice incluse în prezenta carte, a 
demonstrat că este cu adevărat o personalitate 
distinctă a ştiinței şi culturii naționale.14  Grație 
grijii şi ingeniozității sale,  la pregătirea cărţii 
şi-au adus contribuţia mulți pedagogi şi alți 
intelectuali notorii din Sîngerei, precum şi 
alte personalităţi marcante ale Moldovei, 
născute aici, personalități notorii din Bucureşti, 
România, din Copenhaga, Danemarca, etc. 
La festivitatea publică de lansare oficială a 
prezentului studiu despre personalitatea lui Ion 
Moldovanu a vorbit poetul şi academicianul 
Ion Hadîrcă, care a reiterat că acest om este 
dotat cu calități extraordinare şi discipolii săi 
au multe lucruri de învățat de la el în toate 
domeniile. Doctorul în istorie Ion Varta l-a 
caracterizat în discursul său pe profesor drept 
un nume notoriu, foarte bine cunoscut în 
Republica Moldova şi apreciat înalt pentru 
meritele pe care le are, un exemplu deosebit 
în ştiința noastră medicală.   Actorul şi regizorul 
Petru Hadîrcă şi Mariana Hadîrcă, membru al 
Consiliului Coordonator al Audiovizualului, de 
asemenea, au apreciat  înalt meritele deosebite 
ale dlui Ion Moldovanu, profesor universitar, 
doctor habilitat în ştiințe medicale, ajungând la 
concluzia că studiul dat „este o lucrare absolut 
originală, care se deosebeşte de celelalte cărţi 
despre istoria altor sate din Moldova”. 

La finalul acestei prezentări, privind 
exhaustiv lucrarea recenzată, putem face câteva 
aprecieri cu valoare generală. Suntem convinşi 
că caracterul extrem de variat şi complex 
al cărții este demonstrat şi prin plasarea 
compartimentului privind trecerea în revistă 
a realizărilor celor mai talentați profesionişti 
de la fața locului, fiind reprezentanți ale celor 

mai diverse domenii de activitate umană, 
care poartă genericul „Oameni din Sîngerei”. 
Vom ilustra doar foarte succint aprecierile 
noastre prin conținutul subcapitolului „Artiştii 
plasticieni ai plaiului sîngerean”, luând drept 
exemplu  creația pictorului Gheorghe Gorun 
(pp. 330-334).15 Ne cunoaştem cu maestrul mai 
bine de o jumătate de secol (fiind şi băştinaşi 
din lunca Răutului, absolvind aceeaşi Şcoală 
medie din Ciocâlteni, întreținuți de gospodăria 
agricolă milionară ,,Viața Nouă”, apoi studiile 
din capitala Moldovei etc.) şi am tot temeiul 
să-l apreciez ca om, renumit pictor şi creația sa 
extraordinară din R. Moldova, Serbia (activând 
o perioadă şi în Iugoslavia anilor  ‘90), România 
şi alte țări, fiind cu adevărat un creator divin.

Aprecierea noastră extrem de înaltă ne 
conduce la concluzia, precum că, fără rezerve, 
lucrarea este una foarte reuşită, deosebit de 
utilă şi de valoroasă, ea constituie un adevărat 
tezaur spiritual pentru cultura națională.  Studiul 
este de o valoare deosebită şi la elaborarea lui  
s-a depus un efort intelectual enorm. 

Prin această realizare, autorii, şi personal 
savantul, medicul, managerul şi profesorul 
universitar dl Ion Moldovanu merită cea 
mai sinceră şi profundă recunoştință pentru 
efortul considerabil depus, pentru dăruirea 
şi pasiunea, sensibilitatea, mesajul şi spiritul 
educativ pe care au reuşit să-l transmită prin 
această lucrare. În mod cert, posteritatea le va 
fi recunoscătoare, mai ales, în contextul real 
că oraşul Sîngerei se mândreşte şi cu o Alee 
a personalităților celebre, unde este instalat 
deja primul bust, cel al Mitropolitului Iosif  
Naniescu.
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