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Sunt aproape 27 de ani de când Re-
publica Moldova trece printr-o etapă 
de schimbări social-politice şi economi-
ce, marcată de reformarea continuă a 
subiecților funcționali ai puterii politice şi 
mecanismelor de funcționare a acestora. 
Cu regret, contradicția dintre două tipuri 
de sisteme normativ-valorice, cel de până la 
independență şi cel actual, a afectat şi încă 
mai afectează funcționalitatea instituțiilor şi 
elementelor care caracterizează existența şi 
funcționarea statului. Această contradicție, 
manifestată prin instabilitatea funcționării 
puterii politice, lipsa unui sistem de va-
lori autentic, lipsa conştiinței şi identității 
naționale, pune la grea încercare însăşi per-
spectiva de proliferare a statului.

Stabilitatea funcționării puterii politi-
ce este zdruncinată şi de alte manifestări 
specifice țării noastre, gen: criza vechilor 
valori politice şi caracterul firav al celor noi; 
tergiversarea separării depline a puterilor 
în stat; comportamentul politic neadec-
vat al cetățenilor ce nu reprezintă expresia 
necesității obiective; aprige confruntări de 
poziții şi interese între instituțiile politice; 
criza integrității teritoriale; fenomenul de 
corupție care afectează întreaga societate; 
nivelul redus al culturii politice; raporturi 
incerte dintre stat şi societatea civilă; sub-
ordonarea factorilor de decizie intereselor 
politice de conjunctură; relații externe do-
minate de dependența economică externă; 
accesul la resurse de materie primă şi ener-
getice; ordine constituțională afectată de 
coerență şi consecutivitate politică; discre-
ditarea reformelor şi a procesului de demo-
cratizare; forțe şi elite politice discreditate în 
conflicte de conjunctură şi prin capacitatea 
de a se subordona intereselor naționale etc.

Desprinderea Republicii Moldova din 
imperiul sovietic, declararea independenței 
şi, implicit, apariția pe harta lumii a unui 
nou stat au consemnat începutul edifi-
cării şi a unui nou sistem administrativ. 
Procesul de edificare a viitorului sistem al 

administrației publice a cunoscut mai multe 
perioade, marcate de evoluții şi involuții, re-
forme profunde, spectaculoase chiar (refor-
ma administrativ-teritorială din 1998), dar şi 
antireforme (Legea administrației publice 
din decembrie 2001, care reinstala vechea 
organizare administrativ-teritorială).  De 
atunci şi până astăzi, reforma administrației 
publice constituie o preocupare permanen-
tă a guvernărilor care au alternat la cârma 
statului. Profunzimea, eficiența şi eficacita-
tea acestor reforme au fost direct legate de 
voința politică, dar şi de contextul politic 
intern şi extern.

Istoria relativ scurtă a administrației pu-
blice din Republica Moldova ne demon-
strează, că procesele de reformă, în mod 
special legate de administrația publică loca-
lă, au fost dintotdeauna sensibile şi pe alo-
curi chiar incomode pentru puterea politică 
centrală. Prevalează ideea greşită, că acor-
dând unităților administrativ-teritoriale mai 
multe drepturi, iar odată cu ele şi mai multă 
autonomie, se diminuează din autoritatea, 
influența şi posibilitățile puterii politice. Tre-
buie să spunem că un atare mod de aborda-
re a relațiilor din cadrul unui sistem public 
de administrare reprezintă o reminiscență 
vădită a sistemului administrativ sovietic, 
o dovadă a dominării stereotipurilor legate 
de monopolul exercitării puterii, o tendință 
clară de realizare a controlului politic total 
asupra tuturor sferelor vieții. Dacă acțiunile 
unei guvernări pot fi încadrate şi caracteri-
zate prin prisma unei asemenea definiții, 
atunci tot ceea ce urmează reprezintă doar 
mimare de reforme, acțiuni propagandisti-
ce de susținere a comportamentului public 
în exercitarea atribuțiilor de administrare 
şi, bineînțeles, rezultate zero la capitolul 
perspectivă, eficiență şi eficacitate în acti-
vitatea autorităților administrației publice. 
Atâta timp cât UAT de ambele niveluri vor 
fi tratate de puterea centrală drept centre 
de concentrare şi de difuzare a deciziilor 
transmise de la centru, fără să dispună de 
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instrumente legale de exercitare a puterii 
administrative în toate domeniile, nefiind 
înzestrate cu puterea economică corespun-
zătoare şi fără capacități administrative pe 
măsură, nu putem vorbi despre descentrali-
zare, democrație şi autonomie locală.

Relația dintre puterea politică şi 
administrația publică locală este caracteri-
zată prin capacitatea puterii politice de re-
partizare şi distribuire a relațiilor de putere, 
necesare şi conforme cu forma şi felul în 
care vede puterea politică ordinea socială. 
Din punct de vedere legal, puterea politică 
trebuie să se conducă în activitatea sa de 
principiul separării şi colaborării puterilor 
în stat, ceea ce reprezintă fundamentul şi 
baza de asigurare a funcționării şi dezvoltă-
rii democratice a statului.  Distribuirea echi-
tabilă şi eficientă a rolurilor de administrare 
a treburilor publice în societate reprezintă 
cheia succesului în asigurarea unei bune 
guvernări. Descentralizarea, democrația lo-
cală şi autonomia locală constituie produ-
sul comunicării şi colaborării eficiente între 
administrația publică centrală şi cea locală. 
Descentralizarea, democrația locală şi auto-
nomia locală sunt elemente indispensabile 
care trebuie să caracterizeze administrația 
publică locală. Compilația armonioasă a 
acestor elemente asigură realizarea cu suc-
ces a rolului primordial pe care trebuie să-l 
îndeplinească o autoritate publică în raport 
cu cetățenii săi (beneficiarii): prestarea efici-
entă, eficace şi la un nivel prestabilit de ca-
litate a serviciilor publice. Înțelegerea aces-
tui deziderat înseamnă de fapt dezvoltarea 
pe termen lung a unui sistem administrativ 
sustenabil şi consolidat, capabil să răspundă 
provocărilor şi solicitărilor timpului. Prioriti-
zarea acestui deziderat constituie dovada 
înțelegerii importanței necesității de dez-
voltare a administrației publice locale, care 
să reprezinte un partener puternic pentru 
administrația publică centrală în eforturile 
comune de dezvoltare a statului.

Menționam, că orice reformă demarată 

şi realizată are la bază un şir de factori, care 
sunt de natură atât internă cât şi externă. 
Reforma administrativă realizată în anul 
1998, care rămâne a fi în istoria recentă a 
Republicii Moldova drept cea mai profundă 
reformă,  a avut la originea sa  câțiva factori 
de bază: 

1. Voința clasei politice. După alegerile 
parlamentare din anul 1998, în Parlamentul 
Republicii Moldova s-a creat o majoritate 
democratică, care şi-a făcut din reforma sis-
temului administrației publice o prioritate 
de bază.

2. Societatea civilă şi autoritățile locale. 
Unul din sondajele sociologice efectuate 
de IFES Moldova în 1997 a arătat că numai 
5% dintre respondenți au dat o apreciere 
pozitivă sistemului administrativ existent, 
iar 60% de respondenți simpli şi 85% din 
totalul primarilor şi consilierilor locali s-au 
pronunțat pentru schimbarea sistemului 
administrativ existent.

3. Influența exercitată de către Consiliul 
Europei prin intermediul Congresului Pute-
rilor Locale şi Regionale al Consiliului Euro-
pei. Programele de asistență tehnică în ve-
derea edificării structurale a noului sistem  
administrativ, promovate şi susținute de 
către partenerii de dezvoltare ai Republicii 
Moldova.

Într-o concluzie, au fost întrunite 
condițiile necesare pentru realizarea acestei 
reforme importante, care trebuia să mar-
cheze profund configurația politică, admi-
nistrativă, economică şi socială a țării.

Un factor important, care trebuia să ghi-
deze şi să influențeze autoritățile de la 1998 
în deciziile de promovare a reformelor, dar 
care, potențial, şi azi se prezintă a fi destul 
de actual, îl constituie soluționarea diferen-
dului transnistrean. Descentralizarea pute-
rii centrale este importantă şi prin prisma 
identificării potențialelor soluții în rezol-
varea conflictelor interetnice şi teritoriale. 
Descentralizarea, regionalizarea şi modifica-
rea structurii administrativ-teritoriale ar pu-
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tea reprezenta o soluție pentru integrarea 
statului. Nu există o mare deosebire dintre 
împuternicirile, puterea economică şi ca-
pacitatea administrativă a unui ,,Consiliu 
Regional”,  ipotetic vorbind, şi tot ce repre-
zintă la acest capitol Adunarea Populară a 
UAT Găgăuzia. Cu excepția unor preroga-
tive şi împuterniciri, mai degrabă, de or-
din politic, celelalte aspecte care caracte-
rizează o unitate ,,administrativ-teritorială 
regională”, nu ar reprezenta diferențe ma-
jore între ele. Oferind mai multe drepturi 
UAT de nivelurile  I şi II, stabilim raporturi 
şi relații simple şi clare între APC şi APL. 
Oferind mai multă putere şi responsabili-
tate administrativă autorităților de nive-
lul II echilibrăm şi raportul relațiilor între 
,,administrațiile regionale”, administrația 
UAT Găgăuzia şi, potențial, ,,administrația 
regiunii transnistrene”. Responsabilitatea 
pentru furnizarea serviciilor va aparține 
unor autorități locale care vor avea ca-
pacitatea administrativă şi instituțională 
de a furniza acele servicii şi vor putea 
să-şi întărească această capacitate prin 
atragerea de personal calificat şi educat. 
Noile autorități locale vor putea extinde 
furnizarea unor servicii comunale care 
sunt deja funcționale (cum ar fi colecta-
rea deşeurilor) către localitățile rurale în-
vecinate şi implementa proiecte pentru 
a construi infrastructura necesară pentru 
furnizarea acestor servicii.

Lecțiile reformei administrativ-teritoria-
le din 1998 sunt foarte importante pentru 
a înțelege şi a aprecia procesele de reformă 
prin care trece administrația publică astăzi. 
De-a lungul istoriei scurte a Republicii Mol-
dova ca stat, am constatat şi încă mai con-
statăm existența unor probleme sistemati-
ce, legate de capacitatea puterii politice, în 
primul rând, de a realiza propriile strategii, 
programe şi planuri de guvernare, fapt con-
firmat şi dovedit de rapoartele de monitori-
zare, analizele experților, opiniile exprimate 
de către partenerii de dezvoltare şi de către 

societatea civilă. Cea mai importantă pro-
blemă însă rămâne a fi restanța față de pro-
cesele de dezvoltare, care, implicit, se mani-
festă în gradul de bunăstare al cetățenilor. 
Am elaborat, aprobat şi, parțial, am realizat 
mai multe activități de reformă, dar, mai 
puțin, am încercat să înțelegem şi să ne răs-
pundem de ce nu reuşim. 

Reforma administrației publice este 
esențială în eforturile noastre de dez-
voltare şi modernizare a statului. Proce-
sul de reformă este continuu şi perma-
nent adaptat la realitățile şi provocările 
cu care se confruntă societatea. Reforma 
administrației publice locale prin descen-
tralizare, democrație şi autonomie locală 
constituie premisa de bază în realizarea cu 
succes a reformei administrației publice. 
Chiar dacă statul recunoaşte necesitatea 
reformării administrației publice locale, 
fapt confirmat prin adoptarea, pe dome-
niul descentralizării şi autonomiei locale, 
a unui şir de acte normative şi documente 
de politici extrem de importante, suntem 
destul de departe de realizarea lor. În spe-
cial, pot fi  menționate: Strategia Națională 
de Descentralizare 2012-2018 (adoptată 
prin Legea nr. 68 din 2012 şi modificată 
în anul 2016); Foaia de parcurs în vederea 
realizării Recomandării 322 a Congresului 
Autorităților Locale şi Regionale al Con-
siliului Europei (semnată între Guvern şi 
Consiliul Europei la 08.07.2016) şi Strate-
gia Reformei Administrației Publice (apro-
bată de Guvern pe data de 25.07.2016). 
Constatăm, că termenele de implemen-
tare a principalelor documente de politici 
(menționate mai sus) sunt depăşite şi nu 
există premise sustenabile că realizarea 
activităților asumate vor avea finalitate. 
Puterea politică a pierdut concentrarea pe 
problemele de interes major ale societății, 
dintre care cele mai importante țin de re-
forma administrației publice. Elanul de re-
formă a trecut şi puterea politică actuală 
repetă, practic, prestația dezamăgitoare 
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în plan de finalizare a acțiunilor de refor-
mă a guvernărilor anterioare. Concluziile 
şi raționamentele de mai jos reprezintă, 
în acelaşi timp, dovezi, dar şi explicații cu 
privire la încetinirea, pe alocuri, chiar sto-
parea acțiunilor de reformă asumate în do-
cumentele de politici, dar şi cu referire la 
cadrul normativ existent:

- reforma administrației publice nu are 
un contur real de coeziune în Republica 
Moldova. ,,Interesul comun” nu este clar 
conturat şi promovat pentru a obține spri-
jin din partea tuturor actorilor sociali din 
societatea noastră. Reforma administrației 
publice trebuie să îmbrace haina unui pro-
iect național, cu o bază solidă de susținere 
şi promovare;

-   puterea politică nu beneficiază de spri-
jin politic suficient din partea cetățenilor, 
fapt care influențează într-o manieră de-
cisivă gradul de susținere a reformelor 
inițiate şi, implicit, succesul acestor refor-
me, indiferent de caracterul, conținutul şi 
necesitatea lor; 

- politizarea excesivă a reformei 
administrației publice. Abordările unilate-
rale, lipsa de transparență, procesul public 
insuficient de consultare, încercările de im-
punere prin mijloace administrative şi pro-
pagandistice a punctului de vedere al parti-
dului de guvernământ  reprezintă elemente 
distructive în calea procesului de reformă şi 
dovada politizării şi asumării exclusive din 
partea puterii politice a potențialului succes 
în realizarea reformelor, dar, cu certitudine, 
şi a unui eventual eşec;

-     contradicțiile şi conflictele instituționale, 
marcate de lipsa unui sistem normativ-valo-
ric comun, care duc la ineficiența funcționării 
instituțiilor statului. Instituțiile statului ră-
mân, încă, ancorate în stereotipurile de ad-
ministrare ale sistemului administrativ vechi, 
iar noile abordări, noile valori nu sunt sufici-
ent de sustenabile;

- lipsa unei analize funcționale a sistemu-
lui administrației publice, care să sugereze 

paşi şi soluții viabile de reformă. Strategia 
reformei administrației publice (SRAP) a fost 
elaborată în baza constatărilor şi recoman-
dărilor formulate urmare a revizuirii de refe-
rinţă a administraţiei publice din Republica 
Moldova efectuată de către SIGMA, apli-
când lecţiile învăţate în urma implementării 
reformei administraţiei publice centrale în 
perioada 2005-2013, urmând recomandă-
rile partenerilor de dezvoltare formulate în 
notele informative din martie 2015, angaja-
mentele Guvernului, asumate prin Progra-
mul său de activitate, şi bunele practici la 
nivelul statelor UE. În acelaşi timp, realizarea 
activităților de reformare a administrației 
publice centrale trebuia coroborată cu re-
zultatele unei analize funcționale a sistemu-
lui administrației publice pentru asigurarea 
unei sinergii dintre intervențiile reformatoa-
re la nivel central şi la nivel local în realizarea 
reformei, pentru evitarea suprapunerilor de 
competențe şi pentru asigurarea eficienței 
şi funcționalității depline a instituțiilor re-
formate;

- lipsa unor analize şi evaluări a reforme-
lor şi antireformelor anterioare pentru a crea 
o bază sustenabilă de acțiuni în contextul 
implementării documentelor de politici ac-
tuale. Reforma administrativ-teritorială, de 
exemplu, este prea importantă, ori acțiunile 
de inițiere, conceptualizare şi implementare 
care sunt întreprinse ne indică clar starea de 
confuzie şi indecizie a autorităților respon-
sabile. Suntem pe calea de a repeta greşelile 
anterioare, atunci când o reformă bună a 
pierdut sprijinul populației şi a fost detur-
nată cu consecințe grave asupra întregului 
sistem al administrației publice;

- reforma administrației publice nu 
poate fi implementată printr-o delimita-
re strictă a acțiunilor de reformă ce țin de 
APC şi APL. Reforma administrației publi-
ce centrale trebuie realizată, având la bază 
principiul descentralizării, pentru evitarea 
acțiunilor de suprapunere şi intervenții re-
petate. Lipsa de sinergie şi reforme paralele 
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şi concomitente pe ambele dimensiuni ale 
administrației publice poate reprezenta ca-
uza de bază a unui eşec lamentabil în raport 
cu intențiile de reformare, care, cel puțin, 
,,pe hârtie arată bine”;

- elaborarea unui cadru de reformă, im-
plementarea căruia nu este coroborat cu 
termenele de realizare. Este salutabil efortul 
de a realiza reforme bune într-un termen 
relativ scurt. Devine însă o mare problemă 
pentru imaginea puterii politice, dar şi pen-
tru întregul sistem administrativ, când aces-
te reforme nu sunt finalizate; 

- lipsa voinței politice din partea puterii 
politice. Pornind de la abordarea sociologi-
că a definiției puterii politice şi de la apre-
cierea locului şi rolului său în societate, pu-
terea politică este expresia unei acțiuni de 
impunere a propriei voințe. Este de datoria 
şi la discreția puterii politice să-şi îndepli-
nească propriile angajamente asumate în 
fața propriilor cetățeni, dar şi în raport cu 
partenerii de dezvoltare;

- contextul politic intern, influențat de 
modificarea sistemului electoral şi inten-
sificarea luptei de întărire şi menținere a 
influenței politice. În contextul noului sis-
tem electoral controlul administrativ, politic 
şi economic reprezintă o necesitate vitală 
pentru guvernare, iar acțiunile reforma-
toare de descentralizare, de consolidare a 
democrației şi autonomiei locale nu repre-
zintă o prioritate;

- viitoarele alegeri parlamentare din 
toamna anului 2018. Interesele politice şi 
de grup sunt considerate mai importante în 
perspectiva alegerilor parlamentare, or res-
pectarea cu strictețe a agendei de reforme 
vine în contradicție cu acțiunile de întărire a 
influenței politice asupra autorităților publi-
ce locale. O autoritate publică locală inde-
pendentă în acțiuni şi autonomă în decizii 
ar putea influența decisiv rezultatul alegeri-
lor parlamentare;

- lipsa unui dialog instituționalizat efec-
tiv şi continuu între subiecții reformei 

administrației publice şi puterea politică. 
Sunt cinci forumuri principale de luare a de-
ciziilor la nivel politic care discută agenda 
RAP: şedințele de Guvern, Consiliul Național 
pentru RAP, Comitetul interministerial pen-
tru planificare strategică, Comisia guver-
namentală pentru integrare europeană şi 
Comisia paritară pentru descentralizare. 
Niciunul dintre ele nu presupune partici-
parea plenară şi efectivă a reprezentanților 
autorităților publice locale în procesul de 
luare a deciziilor, poate doar cu excepția 
Comisiei paritare pentru descentralizare, 
activitatea căreia, în ultima perioadă, a fost 
neglijată;

- lipsa unei platforme de dialog între Par-
lamentul Republicii Moldova şi autoritățile 
publice locale;

- lipsa unui mecanism de analiză şi con-
sultare a actelor normative în procesul de 
adoptare a lor. Este necesară introducerea 
mecanismului de expertiză ,,descentraliza-
re” care să implice, în primul rând, în pro-
cesul de elaborare şi adoptare toate părțile 
interesate şi să evite adoptarea actelor nor-
mative, care contravin principiilor legiferate 
de descentralizare, democrație şi autono-
mie locală;

- nu există o corelare dintre principa-
lele documente de politici şi angajamen-
te asumate pe domeniul descentralizării, 
democrației şi autonomiei locale cu preve-
derile legii bugetului de stat, precum şi a 
politicii bugetar-fiscale pentru anul 2018, 
care ar trebui să prevadă măsuri concrete 
de consolidare a autonomiei financiare şi 
întărire a bazei fiscale. De asemenea, cadrul 
legal sectorial reprezintă un element im-
portant de confuzie şi contradicție pentru 
activitatea APL. În acelaşi timp, constituind 
,,baza juridică” invocată pentru proliferarea 
abuzurilor şi exigențelor de control; 

- înțelegerea greşită a proceselor ce țin 
de descentralizare, democrație şi autono-
mie locală. În acest sens, unele măsuri între-
prinse cu caracter mai mult simbolic, formal 
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şi de corelare/ajustare la cadrul normativ al 
descentralizării sunt prezentate în calitate de 
măsuri importante de descentralizare finan-
ciară. De exemplu, acordarea dreptului APL 
de a schimba destinația terenurilor agricole, 
a se adresa direct Curții Constituționale sau 
de a iniția evaluarea bunurilor imobile din 
cont propriu, constituie nişte drepturi fireşti 
ale APL, care rezultă din sensul tuturor pre-
vederilor constituționale şi legale, inclusiv 
internaționale, în vigoare pentru Republi-
ca Moldova încă de zeci de ani în urmă. În 
acelaşi sens, creşterea limitelor maximale ale 
impozitului pe imobil până la 0,4% din baza 
impozabilă nu poate fi  considerată o măsură 
reală de descentralizare financiară în sensul 
recomandărilor Consiliului Europei privind 
acordarea unor surse de venit suplimentare 
către APL, deoarece nu reprezintă o sursă 
suplimentară, nu aduce schimbare de sistem 
şi efectele sale sunt foarte izolate şi limitate, 
referindu-se mai mult la mun. Chişinău. Anu-
me evoluțiile sau involuțiile în domeniul ve-
niturilor proprii ale bugetelor locale servesc 
drept  indicator care atestă creşterea sau re-
ducerea gradului de autonomie financiară 
locală. La acest capitol, în Republica Moldo-
va are loc un regres evident şi descreştere a 
gradului de autonomie locală.  Cota venitu-
rilor proprii din bugetele locale fiind înlocu-
ită prin surse venite de la bugetul de stat cu 
destinație specială;

- lipsa unui sistem instituționalizat de 
monitorizare şi raportare vizavi de imple-

mentarea documentelor de politici, dar şi 
a cadrului normativ pe domeniul reformei 
administrației publice, care ar eficientiza 
acțiunile şi intervențiile de reformă.

Eficacitatea puterii politice este de-
terminată de buna funcționare a tuturor 
instituțiilor, care se constituie într-un sistem 
social. Caracterul relației dintre puterea poli-
tică şi aceste instituții determină conținutul 
puterii politice. Conținutul democratic al 
puterii politice este demonstrat doar când 
puterea politică funcționează ca o entitate 
coerentă, cu vectori care nu hărțuiesc, ci 
consolidează pe o bază comună forțele so-
ciale în scopul concentrării în jurul interese-
lor generale ale societății. Scopurile puterii 
politice trebuie să se încadreze în limitele 
de legitimitate, conferite şi stabilite de către 
societate.

Relația dintre puterea politică şi 
administrația publică locală trebuie să fie 
bazată pe un fundament solid de colaborare 
şi cooperare. Descentralizarea, democrația 
şi autonomia locală sunt parte a cadrului 
de legitimitate, necesar de respectat şi de 
urmat. Deschiderea către schimbul de opi-
nii este prima condiție a ieşirii din capcana 
unilateralismului şi a abordărilor partizane, 
exclusiviste şi fără de perspective pentru 
societatea luată în ansamblu. Iar condiția 
de bază de dezvoltare normală a societății 
o constituie o putere politică stabilă, demo-
cratică şi eficientă, apropiată de popor şi su-
pusă controlului din partea acestuia.
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Intervenind, la 1961, în La psychanalyse, 
son image et son  publique, cu prima definiție 
a reprezentărilor sociale, S. Moscovici arată 
că acestea constituie  expresia unui „sistem 
de valori, de noțiuni şi de practici relative la 
obiectele mediului social” [1]. Construcția de-
terminativă „relativ la obiectele mediului so-
cial”, purtând însemnele unui autentic punc-
tum saliens, nu apare, bineînțeles, de dragul 
formei sau în intenția de a produce „o idee în 
plus”. Sensul includerii sale este de o cu totul 
altă natură: de a pune în evidență faptul că 
orice reprezentare socială înfățişează esenţi-
almente un proces prin care indivizii interiori-
zează realitatea, descifrând-o, reconstruind-
o, încărcând-o cu semnificații şi integrând-o 
plenar în sistemul axiologic existent. Acest 
punct de vedere este pentru S. Moscovici 
atât de important, încât, după ce îl lansează 
în La psychanalyse, son image et son  publique, 
el se vede obligat să se raporteze la el şi cu 
alte ocazii:

- anul 1969 (Préface la studiul Santé et 
Maladie realizat de C. Herzlich): „Reprezen-
tările sociale nu fac o ruptură între universul 
exterior şi universul interior al individului” [2];

- anul 1984 (The Phenomenon of Social 
Representations): „Un lucru este sigur: forme-
le principale ale ambientului nostru psihic 
şi social sunt fixate în reprezentările sociale, 
iar noi înşine suntem modelați în funcție  de 
acestea” [3];

- anul 1986 (L’ère des représentations so-
ciales): „Reprezentările sociale sunt sociale 
prin natura raportului întreținut de indivizi 
cu obiectul reprezentat” [4].

Cu timpul, ceea ce afirmă  S. Moscovici 
devine un lucru de netăgăduit şi pentru 
mulți alţi cercetători din domeniul psihologi-
ei sociale. Vom enumera, succint, doar câteva 
cazuri:

- N. Fischer: „Reprezentarea socială este 
un proces de elaborare perceptivă şi mentală 
a realității care transformă obiectele sociale 
(persoane, contexte, situații) în categorii sim-
bolice (valori, credințe, ideologii) şi le confe-

ră un statut cognitiv, permițând înțelegerea  
aspectelor vieții obişnuite printr-o racorda-
re  a propriei noastre  conduite la interiorul 
interacțiunilor sociale” [5];

- J.-C. Abric: „Specificul unei reprezentări 
sociale rezidă în a constitui un sistem coerent 
în limitele căruia  dimensiunile sociale pro-
duc o stare cognitivă specifică, adaptată la 
obiectele care se regăsesc în aceste dimen-
siuni ” [6]; 

- D. Jodelet: „Reprezentarea socială este o 
formă practică de cunoaştere care leagă un 
subiect de un obiect, un proces de elaborare 
a realului care ,,acționează simultan asupra 
stimulului şi asupra răspunsului” [7];

- A. Neculau: „Reprezentările sociale de-
semnează un stil de conduită, un mod de a 
comunica cu exteriorul, o orientare în lumea 
obiectelor şi o operație de clasificare a aces-
teia” [8];

- N. Roussiau, C. Bonardi: „Reprezentă-
rile sociale redau organizări complexe de 
opinii socialmente construite, referitoare la 
un obiect social, rezultând dintr-un ansam-
blu de comunicări care permit stăpânirea 
mediului în funcție de elementele simbolice 
proprii sau ale grupului de apartenență” [9];

- P. Moliner, P. Rateau, V. Cohen-Scali: 
„Reprezentările sociale trebuie privite ca 
nişte ansambluri organizate de elemente 
cognitive (opinii, informații, credințe) referi-
toare la un obiect social” [10];

- I. Marková: „Orice obiect sau fenomen, 
fie el fizic (de exemplu, o bucătărie), interper-
sonal (de exemplu, o prietenie), imaginar (de 
exemplu, monstrul de la Loch Ness) sau so-
ciopolitic (de exemplu, o democrație), poate 
deveni obiectul unei reprezentări sociale” 
[11];

- J.-M. Seca: „Putem considera reprezen-
tările sociale în generalitatea lor, făcând din 
ele asamblări, asocieri, aranjamente, articulații 
sau ,,combinații de ansambluri de semne” 
mai mult sau mai puțin ierarhizate, calificate 
drept ,,siplexuri” (…) extrase din ,,universuri-
le” obiectelor ce compun lumea” [12].
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Procesul de reprezentare socială, aşadar, 
desemnează o formă de cunoaştere specifi-
că, care, „acționând simultan asupra stimu-
lului şi asupra răspunsului”, leagă un subiect 
de un obiect. În cazul lui, avem de-a face, în 
fond, cu „un mod de a  comunica cu exterio-
rul”, cu o „orientare în lumea fenomenelor şi 
a faptelor”, cu o „articulare a personalității la 
contextul social”, cu un „mecanism prin care 
se construiesc teorii despre mediul social”, cu 
un ,,stil de conduită orientată spre exterior” 
sau, în sfârşit, cu o „refacere, o reconstrucție 
a ambientului prin prisma filosofiei noastre 
de viață”1. Operând cu noţiunea de  „repre-
zentare socială”, noi, de fapt, ne referim la o 
„modelizare a unui obiect în şi prin raporturi 
lingvistice, comportamentale şi materiale”. 
Cu acest obiect, după cum susţin unii autori 
– M. Curelaru, de pildă [13] -  tipul vizat de re-
prezentare ,,se află într-un raport de simboli-
zare” (îi ține locul) şi de „interpretare” (îi acordă 
semnificații), constituindu-se într-o formă de 
expresie a subiectului”.

Pornind de la constatarea că „o carac-
teristică principală a reprezentării sociale 
este aceea că ea reprezintă  întotdeauna un 
obiect, că se raportează la un loc, o situație, 
un fapt, o persoană, un eveniment sau o 
idee”2, să vedem în continuare cum se pre-
zintă specificitatea obiectului avut în vedere 
sau, mai exact, ce premise trebuie să existe 
pentru ca un anume element al mediului 
social (o persoană, o situație, un eveniment, 
un fapt, un fenomen sau o idee) să suscite 
emergența unei reprezentări sociale, a unei 
,,reţele de idei, metafore şi imagini” suscep-
tibile să dezvolte „o viziune comună asupra 

lumii”, un „sistem de înțelegere şi interpretare 
a realității”, o „strategie de integrare comuni-
tară a indivizilor sau grupurilor”.

Primul care oferă claritate în acest sens 
este chiar S. Moscovici. În aceeaşi inegalabi-
lă La psychanalyse, son image et son publique 
[14], el observă că se poate vorbi despre, cel 
puțin, trei criterii de identificare a ceea ce 
poate fi luat drept obiect reprezentațional. 
Mai întâi de toate, este important să existe 
condiții optime pentru dispersia informației 
cu referire la obiectul reprezentaţional, o 
„libertate de circulație a acesteia şi acce-
sul tuturor la ea” (într-un asemenea con-
text, ,,obiectul va determina opinii pestri-
ţe şi  poziţionări dintre cele mai felurite ale 
grupurilor sau indivizilor”). Apoi, contează 
dacă obiectul avut în vedere este în stare să 
producă efectul de focalizare, generând un 
proces prin care „unele trăsături ale lui se ac-
centuează, iar altele se ocultează” (celor din 
urmă revenindu-le statutul de ,, elemente 
neadaptate sistemului de valori al actorilor 
sociali”). Ultimul criteriu, care vine în com-
pletarea primelor  două abordări, vizează 
presiunea la inferență, o stare care se tradu-
ce prin necesitatea de a ajunge la o explicație 
consensualizată şi la un cod comun în raport 
cu „elementele mediului social” (fenomenul 
se concretizează prin ,,conversații, descrieri şi 
evaluări ale obiectului în scopul de a  obține 
un acord asupra conținutului respectivei re-
prezentări sociale”).

Exigențele formulate de către S. Mosco-
vici contribuie, pe parcurs, la apariția unor 
noi interpretări cu referire la maniera în care 
trebuie  să decurgă validarea obiectului 
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reprezentațional. Afirmând acest lucru, ne 
referim, cu precădere, la ceea ce reuşesc să 
întreprindă, de la 1993 încoace, P. Moliner, C. 
Flament şi M. L. Rouquette (cel dintâi remar-
cându-se, în mod special, prin Cinq questi-
ons à propos des représentations sociales [15] 
sau Images et représentations socialis. De la 
théorie des représentations à l’étude des ima-
ges sociales [16], iar ultimii – prin L’anatomie 
des idées ordinaires. Comment étudier les  re-
présentations  sociales  [17]).

Contribuția lui P. Moliner rezidă în emi-
terea şi demonstrarea punctului de vedere, 
potrivit căruia ar trebui întrunite, cel puțin, 
cinci condiții pentru ca un anume element 
al mediului social să poată intra în posesia 
calificativului de obiect reprezentațional. In 
brevi, condițiile la care face trimitere cunos-
cutul profesor de psihologie socială de la 
Universitatea Paris 13 Nord (Sorbonne Paris 
Cité) arată astfel:

- polimorfismul (obiectul reprezentării 
trebuie să dispună de mai multe fațete, de 
o anumită diversitate în câmpul social; or, 
reprezentarea obiectului urmează să capete 
conotații particulare/coloraturi specifice de-
terminate de respectivele particularități ale 
populației sau/şi ale mediului);

- raportarea la grupul social (cercetă-
torul trebuie să surprindă legătura existentă 
între un grup social şi obiectul reprezentării; 
or, „reprezentările sunt construite, dezvoltate 
şi purtate de grupurile sociale”);

- identitate şi coeziune (cercetătorul tre-
buie să se încredințeze că obiectul reprezen-
tării se află în raport cu anumite mize sociale,  
în mod special cu cele care vizează identita-
tea şi coeziunea grupului; or, membrii unui 
grup tind să ia în considerare  obiectul care 
îi face să-şi vadă specificitatea şi să se simtă 
solidari);

- raportarea la „altul social” (cercetăto-
rul trebuie să constate existența unei relații 
strânse între obiect şi alte instanțe sociale 
aflate în interacțiune reală sau imaginară cu 
grupul care produce respectiva reprezenta-

re; or, „dacă nu ar exista un ,,altul social” la 
care grupul să se raporteze, reprezentarea 
nu ar avea sens şi nici nu ar exista”);

- inexistența ortodoxiei (obiectul repre-
zentării nu trebuie să se raporteze la grupuri 
care se supun unor instanțe reglatoare sau 
de control; or, în cazul reprezentărilor soci-
ale, „procesele de organizare şi structurare 
decurg natural, fără presiuni sau imixtiuni 
externe”).

Cât priveşte contribuția adusă de C. Fla-
ment şi M. L. Rouquette, se poate spune că 
acestora le revine meritul de a acredita ide-
ea, potrivit căreia procedura de profilare a 
obiectului reprezentării sociale poate fi una 
„minimalistă”, ea incluzând doar două crite-
rii – saliența sociocognitivă şi practicile soci-
ale. De ce saliența sociocognitivă? Pentru că, 
logic gândind,  un anume obiect poate sus-
cita emergența curenților reprezentaționali 
doar atunci când este „înzestrat” cu funcția 
de concept (se are în vedere proprietatea 
obiectului ,,de a se constitui într-o abstracție, 
de a trimite la o clasă de obiecte, de a se în-
scrie într-o etichetare generică”) şi când tot 
lui îi este caracteristică o prezență masivă în 
comunicarea socială (frecvența cu care el 
apare în circulația curentă a  informației – 
pe dimensiunea comunicării interpersona-
le, a celei intergrupale sau a celei localizate 
în mass-media – trebuie să fie ridicată). Şi în 
cazul practicilor sociale argumentele sunt la 
fel de concludente: un anume obiect poate 
provoca apariția curenților reprezentaționali 
doar dacă între el şi activitățile de zi cu zi ale 
indivizilor sau/şi grupurilor există o legă-
tură de necontestat (în intenția de a stabili 
această legătură, cercetătorul poate pune 
în evidență mai multe aspecte: „absența sau 
prezența practicii, recurența practicii, modul 
particular de realizare a unei practici, precum 
şi acțiunile subsumate planificării şi materia-
lizării scopului”).

Constatând că de la începutul anilor ‚60 
ai secolului trecut şi până în prezent s-a lu-
crat cu mult interes asupra aspectelor legate 
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de problema obiectului reprezentării socia-
le, tuturor celor interesați oferindu-li-se mai 
multe căi de soluționare a acesteia, ne ve-
dem în drept să afirmăm că nu tot ce există 
în câmpul social poate dezlănţui  apariţia unor 
„teorii ale simţului comun orientate spre înţele-
gerea şi stăpânirea realităţii”. Este important 
deci  să avem în vedere că înainte de a începe 
un studiu în domeniul reprezentărilor socia-
le trebuie să fie stabilit, în mod obligatoriu, 
dacă obiectele supuse investigației nu fac „o 
ruptură între universul  exterior şi universul 
interior al individului”, corespunzând criterii-
lor avansate de S. Moscovici sau P. Moliner, C. 
Flament sau M. L. Rouquette.

Acestea fiind spuse, să recurgem, în con-
tinuare, la un exercițiu  sau – mai bine zis – la 
un studiu de caz prin mijlocirea căruia se va 
urmări dacă liderii, în calitatea lor de „forțe 
susceptibile să mobilizeze, organizeze şi să 
ghideze  orice tip de societate”, fie ea demo-

cratică  şi pluralistă sau totalitară şi despo-
tică3, pot sau nu pot fi luați drept obiect al 
reprezentării sociale. Din lipsă de spațiu, nu 
vom avea libertatea să punem în aplicare 
toate modelele  de validare a obiectului unei 
reprezentări sociale, ci doar unul dintre ele. 
Alegerea va cădea, în cele din urmă, pe mo-
delul inventat de P. Moliner, dată fiind „an-
vergura” lui (cu cinci criterii de identificare, el 
este, indubitabil, cu cea mai mare întindere), 
dar şi indicatorii  de prezență în sursele de 
specialitate (se are în vedere atât frecvența 
de apariție, cât şi numărul cuvintelor rezer-
vate pentru prezentare).4

Să înfăţişeze, aşadar, liderii un obiect al re-
prezentării  sociale ?

Pentru început, întrebându-ne dacă li-
derii, indiferent de spaţiul în care se produc, 
sunt la fel (identici, complet asemănători), va 
trebui să constatăm că ei se înscriu într-un 
autentic spectrum of diversity. Or, în realita-
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te, tipul de actori sociali la care ne referim îşi 
face apariţia în varii combinaţii şi sub diferite 
forme. Ar fi eronat să spunem că există o sin-
gură specie de lideri, că profilul lor se impune 
prin unele şi aceleaşi caracteristici definitorii, 
iar liniile  comportamentale pe care le afişea-
ză se supun unora şi aceloraşi principii. După 
cum ne-am convins nu o singură dată, fiind 
iniţiaţi - cu bună intenţie ori din întâmpla-
re – în modul de viaţă a tot felul de grupuri, 
colectivităţi sau organizaţii - ei pot fi charis-
matici (caracterizându-se prin capacitatea 
de a „atinge profund, prin graţia ce o evocă, 
inimile şi spiritele celor cu care contactea-
ză”) sau situaţionali (demonstrând că ,,pot 
întreprinde acţiuni de organizare şi coordo-
nare pe potriva caracteristicilor specifice ale 
împrejurărilor în care se află”), tranzacţionali 
(dovedind că „pot incita la activităţi recur-
gând cu măiestrie la recompense contingen-
te şi la o ţinută managerială de excepţie”) sau 
reformatori (aşezând la vedere „exemple de 
moralitate demne de urmat” şi demonstrând 
necontenit că  „pot condiţiona schimbări ma-
jore în modul de activitate şi cel de a fi al oa-
menilor”), formali (fiind numiţi ori aleşi) sau 
informali (având un statut neoficial, nescris), 
aventurieri (fiind „oameni energici, cu voinţă 
tare, dar de moment”) sau ctitori (întruchi-
pând „persoane capabile să exercite, graţie 
unei voinţe durabile, un impact benefic asu-
pra celor din jur”), autoritari (distingându-se 
prin „tendinţa de a concentra în mâinile lor 
procedura de luare a deciziilor şi modalităţile 
de transpunere a acestora în realitate”) sau 
democraţi (oferind celor din jur „şansa de a 
se ralia proceselor de proiectare, luare şi im-
plementare a deciziilor”), permisivi (lăsând ca 
organizarea şi coordonarea proceselor cu ca-
racter social „să se desfăşoare de la sine”) sau 
birocraţi (având obiceiul să „aplice legile şi 
regulamentele numai în litera lor, fără preo-
cuparea de a le înţelege subtextul”), oportu-
nişti (demonstrând o evidentă înclinaţie spre 
„luarea unor atitudini lipsite de principialita-
te”) sau utopişti (acceptând în mod prioritar 

„idei, planuri sau proiecte care fac abstracţie 
de condiţiile obiective existente”), altruişti 
(arătând că le place să fie „implicaţi integral 
în problemele coechipierilor”) sau dezertori 
(fiind ,,extrem de evazivi în asumarea res-
ponsabilităţilor”), oscilanţi (preferând să ia 
decizii „numai în temeiul unor evenimente 
recente, evitând soluţionarea problemelor 
pe termen lung”) sau populişti (manifestând 
un interes special pentru  „problemele  le-
gate de menţinerea armoniei relaţionale”, în 
detrimentul ,,interesului pentru sarcini şi re-
zultate”), secătuiţi (cu o „preocupare scăzută 
pentru oameni şi problemele acestora”) sau 
demagogi (orientaţi spre „asigurarea unei 
concordanţe optime între natura impulsivă 
a celor din preajmă  şi interesele subtile ale 
luptei pentru putere”). Arătându-se lumii în 
variante dintre cele mai diferite, liderii, fără 
îndoială, formează un obiect eminamente 
polimorf,  adică un obiect care corespunde 
cu plenitudine „unei clase de obiecte” sau 
care, în virtutea energiilor deţinute, „poate 
regrupa mai multe obiecte”. 

Având claritate în legătură cu prima con-
diţie înaintată de P. Moliner  („obiectul repre-
zentării trebuie să fie polimorf, dispunând de 
mai multe faţete în cadrul câmpului social”), 
să determinăm, în cele ce urmează, dacă în 
cazul liderilor este valabilă şi cea de-a doua 
condiţie – „existenţa grupului social”. Conform 
acestei condiţii, vom reaminti, ,,cercetătorul 
trebuie să surprindă legătura existentă între 
grupul social şi obiectul reprezentării”. Obiec-
tul reprezentării poate interveni direct în ge-
neza grupului, „participând la structurarea şi 
la construirea identităţii lui”, sau poate inter-
veni în  activitatea grupului deja constituit.  
Oricum, indiferent de felul în care se manifes-
tă, obiectul urmează să aibă „în spatele său” un 
grup, de a cărui prezenţă depinde întreaga-i 
perspectivă existenţială, inclusiv perspectiva 
ancorării în spaţiul reprezentaţional.

Să dispună liderii de un asemenea su-
port?  Răspunsul, credem, nu poate fi decât 
unul afirmativ. De argumentele necesare pu-
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tem da uşor de tot, deschizând, la întâmpla-
re, oricare dintre cărţile consacrate actorilor 
sociali avuţi în vedere şi relaţiilor pe care ei le 
întreţin cu lumea din jur (la nivel de grupuri, 
organizaţii sau mulţimi). 

Deţinând statutul de „persoane care îşi 
exercită la maximum influenţa, orientând şi 
coordonând activitatea altora”, liderii, pre-
cum se va putea observa în rândurile de mai 
jos, se înscriu perfect nu doar în condiţia po-
limorfismului sau în cea a raportării la grup, ci 
şi în condiţiile care vizează motivele reprezen-
tării, raportarea la un „altul social” sau inexis-
tenţa ortodoxiei.

Într-adevăr, ce anume motivează elabora-
rea unei reprezentări cu referire la lideri? Care 
sunt factorii care fac posibilă „asamblarea, 
apoi transmiterea şi perenizarea” acesteia? 
Ar fi, evident, eronat să nu recunoaştem că 
într-un asemenea context contează extrem 
de mult dorinţa firească  a grupului de a-şi 
asigura menţinerea propriei identităţi. La fel, 
s-ar cuveni să luăm în calcul şi faptul că în 
orice împrejurare grupul tinde să-şi păstreze 
spiritul de unitate, dezvoltând discursuri con-
sensuale în legătură cu obiectele pe care le 
întâlneşte în calea sa. Or, în ambele cazuri, 
când contează menţinerea identităţii de grup 
şi când este important să nu se facă abstrac-
ţie de păstrarea coeziunii de grup, emergenţa 
unei reprezentări sociale cu referire la lideri 
ar însemna,  ad finem,  că respectivul grup 
există cu adevărat (având în frunte nişte per-
sonaje care pot formula obiective majore şi 
strategii de realizare a acestora), că el dispu-
ne de resursele necesare supravieţuirii şi că 
tot el, „minimalizând opoziţiile şi diferenţele”, 
poate, relativ uşor, să se „reunească în jurul 
unor puncte consensuale”, a unei viziuni pe 
deplin împărtăşite. Faptul că tendinţa grupu-
lui de a-şi menţine identitatea şi coeziunea 
internă este intim legată de prezenţa liderilor 
a fost remarcat nu o singură dată în literatura 
de specialitate. 

Mergând pe ideea că grupurile elaborea-
ză reprezentări  cu referire la lideri în tenta-

tiva de a-şi asigura menţinerea identităţii şi 
coeziunii interne, este imperios necesar  să 
precizăm că noţiunea de miză nu poate fi înţe-
leasă decât dacă se ţine cont de relaţiile pe care 
respectivele grupuri le întreţin cu alte grupuri. 
Cum comentează, bunăoară, P. Moliner ex-
presia „obiectul de reprezentare are valoare 
de miză socială”? Potrivit lui [28], „(…) a spu-
ne că obiectul de reprezentare are valoare de 
miză socială înseamnă a plasa acest obiect în 
centrul unei interacţiuni sociale”. Mai mult 
decât atât, dacă ,,stăpânirea obiectului co-
respunde unei mize”, aceasta se întâmplă 
deoarece el, obiectul, consună perfect cu o 
necesitate  care „nu-şi află justificare decât în 
interacţiunea grupului cu alte grupuri”. Ra-
liindu-ne observaţiilor lui P. Moliner, putem 
să afirmăm următoarele: mizele care stau 
la baza elaborării reprezentărilor cu referire 
la lideri miza de coeziune + miza identita-
ră) redau tipul de ,,fapte scontate” care ex-
primă raporturile existente între grupul din 
care emerg  respectivele reprezentări  şi alte 
grupuri, reale sau imaginare, numeroase sau 
mai puţin numeroase. Esenţialmente, valoa-
rea reprezentaţională a obiectului „liderii” se 
bazează pe inserţia acestuia într-o impună-
toare dinamică socială5. Astfel, şi în cazul li-
derilor, asistăm la o „reprezentare a ceva, pro-
dusă de către cineva în raport cu altcineva”.

Ultimul aspect pe care vrem să-l punem 
în discuţie, în intenţia de a avea şi un  argu-
mentum ad consequentiam pe dimensiunea 
validării liderilor în calitate de obiect al re-
prezentării sociale, se reduce la următoarele: 
în cazul lor nu trebuie să existe, la nivel de 
societate, o instanță de control sau un me-
canism de reglare prin care, de zi cu zi, s-ar 
impune un punct de vedere anume, o ideo-
logie intenționat direcționată sau un sistem 
interpretativ părtinitor cu referire la  ,,cum le 
este chipul şi datoria”.

Întrebându-se, cu ceva timp în urmă, 
dacă se poate vorbi de o reprezentare socială 
a naturii la membrii activi ai mişcărilor eco-
logiste sau dacă se poate spune că o comu-
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nitate de medici confruntată cu apariția bolii 
SIDA este în stare să dezvolte o reprezentare 
socială cu privire la acest fenomen, P. Moli-
ner a răspuns că este puțin probabil6. De ce? 
Pentru că ambele grupuri reunesc „experți”. 
Chiar dacă ecologiştii şi medicii au, ca toți 
ceilalți membri ai societății, experiențe per-
sonale, opinii şi prejudecăți, toate aceste an-
sambluri de elemente cerebrale nu au avut 
oricum timpul să se  ,,autonomizeze în una 
sau mai multe reprezentări sociale”. Motivul, 
conform eminentului cercetător francez, re-
zidă în intervenția unor ,,instanțe de control 

şi de reglare” prin care s-a impus „nu o repre-
zentare a naturii pentru ecologi sau a bolii 
SIDA pentru medici, ci o ideologie în cazul 
celor dintâi şi un sistem ştiințific de interpre-
tare la ceilalți”7. Această injoncțiune denotă 
o „voință netă de omogenizare a conduite-
lor individuale”, amintind că ele nu trebuie 
în niciun caz să depăşească cadrul precis al 
„codului deontologic al profesiei” sau cel al 
„paradigmelor care vizează natura”. Vólens-
nólens, ne aflăm în fața unui „sistem ortodox”, 
a unui sistem care exprimă, în termenii lui J. 
P. Deconchy [29], „ansamblul dispozitivelor 



Administrarea publică: teorie şi practică 27

sociale şi psihosociale apte să regleze activi-
tatea subiectului ortodox în grupul ortodox” 
(„subiectul ortodox” fiind cel care „acceptă şi 
cere ca gândirea şi conduitele sale să fie re-
glate de către grup”, iar „grupul ortodox” – cel 
care „integrează în doctrina sa motivația sis-
temelor de reglare pe care le stabileşte”). 

Să constituie liderii categoria de actori 
sociali care „acceptă şi cer ca gândirea şi con-
duitele lor să fie controlate şi reglate de către 
grupuri”? Sau, în alți termeni, să fie adevăra-
tă afirmația conform căreia în societatea de 
astăzi există sisteme de control şi de reglare, 
care, fiind deliberat focusate pe lideri, blo-
chează apariția reprezentărilor cu referire la 
aceştia, substituindu-le cu varii elaborări de 
extracție ideologică sau postulate cu carac-
ter ştiințific? Nu, evident. Or, chiar dacă admi-
tem că pe alocuri (partide, sindicate, structuri 
academice centrate pe studiul sistematic al 
leadership-ului etc.) există „consilii de ordine” 
care se impun printr-o „voință netă de omo-
genizare a conduitelor individuale”, accen-
tuând mereu că aceste conduite „nu trebuie 
în niciun fel să depăşească cadrul precis al 
codurilor deontologice existente”, liderii, ori-
cum, vor constitui, în majoritatea absolută a 
cazurilor, acel obiect care va suscita  inevi-
tabil emergența unei sau mai multor repre-
zentări sociale. De ce a existat – şi continuă 
să existe! – o reprezentare a banilor la medici 
(fapt demonstrat, la 1992, de către P. Vergès)? 
Sau o reprezentare a psihanalizei la membrii 
partidului comunist (fapt demonstrat, încă la 
1961, de către S. Moscovici)? Fiindcă, după 
cum relevă P. Moliner [30], respectivele ,,sis-
teme ortodoxe” nu au fost vreodată organi-
zate în funcție de bani (în primul caz) sau în 

funcție de psihanaliză (în cel de-al doilea caz). 
Să existe, aşadar, o reprezentare a liderilor la  
scriitori, vânători, pescari, deținuți, studenți, 
pictori, actori sau persoanele de vârsta a tre-
ia? La şomeri, vânzători, contabili, bibliote-
cari sau taximetrişti? Suntem predispuşi să 
credem că da. Raționamentul? Ca şi în cazul 
reprezentării banilor la medici  sau în cel al 
reprezentării psihanalizei la membrii par-
tidului comunist, în mediul tuturor acestor 
categorii de actori sociali nu există o „speci-
alizare a autorității8 în raport cu cei care „mo-
bilizează, organizează şi conduc activitățile 
grupurilor înspre fixarea şi atingerea unor 
scopuri concrete”. Altfel spus, atât în cazul 
scriitorilor sau vânătorilor, deținuților sau ac-
torilor, bibliotecarilor sau taximetriştilor, cât 
şi în multe alte  cazuri (la categoriile sociale 
amintite i-am  mai putea adăuga, de exem-
plu, pe adolescenți sau chelneri, silvicultori 
sau drumari, pedagogi sau psihologi) viața 
de zi cu zi nu este „strâmtorată” de existența 
unor instanțe create cu scopul declarat/ofi-
cial de a exercita atribuții de supraveghere 
pe segmentul reprezentării liderilor, ceea ce 
înseamnă că, de fapt, tipul vizat de reprezen-
tare se înscrie în logica unui proces evolutiv 
firesc, cu etape, finalităţi  şi „fără presiuni sau 
imixtiuni venite din exterior”.

Rezumând, ne vedem în drept să specifi-
căm că liderii pot fi validați fără nicio rezervă 
în calitate de obiect al reprezentărilor soci-
ale. Argumentul de bază rezidă în faptul că 
lor, prin felul în care îşi fac apariţia şi îşi fun-
damentează strategiile comportamentale, le 
este dat să corespundă întru totul celor mai 
cunoscute criterii de recunoaştere a ceea ce 
poate suscita emergența unor „viziuni co-
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mune asupra lumii” sau  a unor „principii ge-
neratoare de luări de poziție”. Or, mai întâi 
de toate, liderii „apar în societate sub dife-
rite forme”. Apoi, tot ei fac dovada faptului 
că au întotdeauna de partea lor un grup so-
cial care „poate construi, dezvolta şi purta o 
reprezentare socială cu referire la ei” şi care, 
afişând un asemenea gen de ataşament, 
îşi asigură de facto „menținerea identității 

şi coeziunii interne”. Şi, în sfârşit, cu aceiaşi 
lideri „ne aflăm în fața unei reprezentări so-
ciale”, deoarece lor le este caracteristic să 
întrețină în deplină măsură „relații strânse 
cu alte instanțe sociale aflate  în interacțiune 
cu grupul din care face parte” şi, totodată, să 
nu se afle sub dominația unor „instanțe re-
glatoare sau de control care le-ar interzice 
să existe în conştiința celorlalți”.
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SUMMARY
 The title of article is: „The experience of European states to ensure the public order and the 

ensuring of human rights”.
The purpose of scientific research is to investigate multidimensional problems and the en-

suring of public order by one of the specialized institutions of the state - police, research carried 
out in the light of the European practices.

The author performs a comparative analysis of the normative and organizational fra-
mework for regulating the various aspects related to the provision of public order in the Euro-
pean Union, aiming to identify the prospects of ensuring public order in the near future in the 
Republic of Moldova.

Keywords: human rights, Council of Europe, European Union, European Court of Human 
Rights, police, public order.

REZUMAT
Scopul cercetării ştiințifice constă în a supune cercetării multiaspectuale problematica asi-

gurării ordinii publice de către una dintre instituțiile specializate ale statului – poliția, cercetare 
realizată prin prisma practicilor europene de respectare a drepturilor omului.

Studiul tratează atât probleme de ordin teoretic, cât şi probleme de ordin practic, astfel  sco-
pul investigației fiind formularea unor idei şi propuneri cu referire la sporirea eficienţei activită-
ţii poliției, în special în asigurarea ordinii publice şi respectării drepturilor omului.

Pentru realizarea scopului propus a fost efectuată o analiză comparativă a cadrului norma-
tiv şi organizațional de reglementare a diverselor aspecte ce țin de asigurarea ordinii publice în 
mai multe state din Uniunea Europeană, fiind identificate perspectivele asigurării ordinii publi-
ce în viitorul apropiat în Republica Moldova.

Cuvinte-cheie: drepturile omului, Consiliul Europei, Uniunea Europeană, Convenția Euro-
peană a Drepturilor Omului, poliție, ordine publică.
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Experienţa pe plan internaţional a state-
lor ne oferă imaginea orientativă prin care 
statul de drept creşte fundamental în ceea 
ce priveşte nivelul de dezvoltare socială prin 
promovarea politicilor de reglementare a 
drepturilor omului. Dacă analizăm corelația 
dintre drepturile omului şi asigurarea ordi-
nii publice, constatăm faptul că realizarea 
acesteia la nivel național este efectuată prin 
instituția specializată denumită poliție. 

În lumea contemporană, drepturile 
omului sunt abordate la nivel național şi 
internațional având în vedere apărarea 
instituțiilor statale şi implicând problema 
condiției umane din punct de vedere juri-
dic prin protecția persoanei şi a bunurilor 
acesteia.

În afară de metodele de reglementare 
juridică indicate, problemele de protecție a 
ordinii publice şi asigurarea securității pu-
blice sunt prevăzute de normele dreptului 
internațional. 

Comunitatea internațională a avut în 
trecut, dar şi în prezent, ca obiectiv coo-
perarea între organele polițieneşti din di-
ferite state, în funcție de interese, aşezarea 
geopolitică, de conlucrarea în regiuni, sta-
te, teritorii, astfel încât ordinea şi securita-
tea publică să fie prevenite, menținute sau, 
după caz, restabilite. 

Declarația pentru drepturile şi libertățile 
fundamentale ale omului din 10 decem-
brie 1948 include norme de reglementare 
a drepturilor şi libertăților fundamentale 
ale omului în domeniul protecției ordinii 
publice, precum şi posibilitățile restrângerii 
drepturilor şi libertăților la nivelul legislației 
naționale. Iar art. 28 al Declarației caracte-
rizează ordinea publică (socială) ca o parte 
integrantă a dreptului, la asigurarea căreia 
sunt realizate pe deplin toate drepturile şi 
libertățile. În art. 29 din această Declarație 
este stabilită baza categoriei de ordine 
publică prin obligația fiecărui individ față 
de societate, pentru că numai în societate 
este posibilă o dezvoltare liberă şi amplă a 

personalității [5]. Consecința desfăşurării 
reuniunii în ceea ce priveşte activitatea 
poliției a fost cuantificată prin încheierea 
unui tratat.

O altă încercare de a se pronunța ve-
hement împotriva criminalității a avut loc 
la Hamburg în anul 1905 în cadrul primu-
lui Congres Internațional al Criminaliştilor. 
Oraşul Dresden găzduieşte în  anul 1909 
constituirea Uniunii Internaționale a Poliției 
[1, p.190].

În anul 1914, la Monaco, în cadrul 
Conferinței Internaționale a Poliției Crimi-
nale, a fost luată în discuție crearea de jure a 
unei poliții judiciare internaționale – INTER-
POL [1, p.191]. Republica Moldova a aderat 
la O.I.P.C. – INTERPOL în anul 1994 prin Or-
dinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 234 
[9], iar la data de 10 mai 1995, prin Hotărâ-
rea nr. 294, Guvernul Republicii Moldova 
constituie Biroul Național Central INTERPOL 
din Republica Moldova [8]. Din cercetările 
efectuate s-a constatat că una dintre cau-
zele criminalității o constituie conflictele 
şi tensiunile sociale, astfel acestea având 
un caracter internațional ce emană de la o 
situație sau eveniment național.

Un alt pas către cooperarea internațională 
a organelor de poliție are loc la New York în 
anul 1920, unde se iau în discuție ,,acțiunile 
comune ale organelor menționate’’ [1, 
p.191], urmare acestor întruniri, în anul 1923, 
la Viena este ,,adoptată decizia de constitui-
re a Comisiei Internaționale de Poliție Crimi-
nală’’ [13, p.179], iar următoarele congrese 
s-au desfăşurat conform relatărilor autorilor 
menționați în: 1926 - oraşul Berlin, 1934 – 
Viena, 1935 – Copenhaga, 1936 – Belgrad, 
1937 – Londra, 1938 - Bucureşti [1, p.193].

Prin Convenția pentru apărarea drep-
turilor omului şi libertăților fundamentale, 
încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950 [2], 
sunt stabilite unele cerințe care, în afară de 
drepturile şi libertățile stabilite, prevăd limi-
tarea lor în scopul asigurării respectării or-
dinii publice şi securității publice. Acest act 
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normativ este publicat în Republica Moldo-
va de către Ministerul Afacerilor Interne la 
data de 30.12.1998 în Tratate Internaționale 
cu nr. 1, prin art. nr. 342, şi  intră în vigoa-
re la data de 01.02.1998. În acest act juridic 
sunt stabilite drepturile  şi libertățile omu-
lui, garantate în dreptul internațional. Ast-
fel, în alin. 1, art. 6 din această Convenție 
este prevăzută posibilitatea restrângerii 
dreptului de acces la judecată din consi-
derentele asigurării ordinii publice pentru 
mass-media şi public. Alin. 2, art. 8 permi-
te în interesele ordinii publice intervenirea 
autorităților în exercitarea dreptului la res-
pectarea vieții private şi de familie, a do-
miciliului şi a corespondenței. Alin. 2, art. 9 
stipulează că libertatea manifestării religiei 
sau convingerilor pot fi supuse restricțiilor 
prevăzute de lege sau care sunt necesare în 
interesele securității publice pentru asigu-
rarea ordinii publice. Alin. 2, art. 10 prevede 
realizarea libertății de exprimare în cadrul 
formalităților, condițiilor, restricțiilor sau 
sancțiunilor, prevăzute prin lege în intere-
sele ordinii publice. La fel, conține restricții 
prevăzute de lege în ceea ce priveşte liber-
tatea de întrunire şi de asociere.

Actul internațional amintit deține o 
importanță incontestabilă prin faptul că    
stabileşte în conținutul său dreptul la ordi-
nea publică şi determină modul de realizare 
a acestui drept prin recunoaşterea şi conso-
lidarea obligațiilor omului față de societate.  
Considerăm cu certitudine rolul însemnat 
prin normele ce stabilesc problemele fun-
damentale de  stabilirea, determinarea şi re-
alizarea drepturilor şi libertăților garantate 
în Republica Moldova.

Diversitatea temelor ce au aceeaşi natură 
în domeniul ordinii publice şi securității pu-
blice este repercutată în următoarele acte 
internaționale ce vizează problema cerceta-
tă în articolul de față. În acest sens, amintim 
Pactul internațional cu privire la drepturile 
economice, sociale şi culturale care în art. 8 
stabileşte posibilitatea limitării în interese-

le ordinii publice a dreptului fiecărui om la 
crearea sau aderarea la uniuni profesionale 
pentru apărarea intereselor sale economice 
şi sociale. Un alt act normativ este Pactul 
internațional cu privire la drepturile civile şi 
politice care prevede posibilitatea limitării 
dreptului la libertatea de circulație şi de ale-
gere a domiciliului, divulgarea şi publicarea 
informațiilor cu privire la audierile judicia-
re, dreptului la religie şi alte convingeri, la 
ordine, sănătate şi moralitate, dreptului la 
deținerea şi divulgarea informației şi ideilor 
de orice gen indiferent de frontierele de stat, 
fie oral, în scris, prin imprimare sau forme de 
artă, ce, la rândul său, poate fi supus anumi-
tor limitări pentru asigurarea securității de 
stat, ordinii publice, sănătății sau moralității 
cetățenilor, limitarea dreptului la întruniri 
paşnice în interesele securității publice sau 
de stat, ordinii publice, asigurării sănătății şi 
moralității cetățenilor sau protecției drep-
turilor şi libertăților altor persoane, dreptul 
fiecărei persoane la crearea sindicatelor şi 
aderarea la acestea pentru apărarea intere-
selor sale, aceste drepturi pot fi limitate în 
condițiile legii în interesele statului, precum 
şi altor drepturi şi libertăți fundamentale în 
scopul asigurării ordinii publice şi securității 
publice.   

Dintre actele internaționale ce au di-
rect sau tangențial legătură cu menținerea, 
respectarea şi prevenirea ordinii publice, 
securitatea publică, drepturile şi libertățile 
cetățenilor, amintim următoarele convenții: 
la 10 decembrie 1984 a fost adoptată 
Convenția împotriva torturii şi a altor pedep-
se sau tratamente cu cruzime, inumane sau 
degradante, adoptată de Republica Moldo-
va prin Hotărârea Parlamentului Republicii 
Moldova nr. 473-XIII din 31.05.1995, în vi-
goare din 28 decembrie 1995 [3]; Convenția 
O.N.U. din 14 decembrie 2000 împotriva 
crimei organizate transnaționale, ratificată 
de Republica Moldova prin Dispoziția Gu-
vernului Republicii Moldova nr. 23-d din 
10.03.2003 [4].
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Republica Moldova a adoptat prin 
Rezoluția nr. 690 din 1979 a Adunării Ge-
nerale O.N.U. nr. 34/169 din 17 decembrie 
1979 Declarația cu privire la poliție în baza 
căreia a fost elaborat Codul de conduită 
polițienească al Republicii Moldova; Co-
dul de conduită al Națiunilor Unite pentru 
persoanele responsabile de aplicarea legi-
lor şi Rezoluția 690/1979 a Adunării parla-
mentare a Consiliului Europei  referitoare la 
Declarația privind Poliția.

Uniunea Europeană doreşte să conso-
lideze relațiile cu vecinii săi. Printre aceştia 
se află şi Republica Moldova, în acest sens 
U.E. promovează ,,asocierea pe plan politic, 
integrarea economică, creşterea mobilității’’ 
pentru a asigura parteneriate care se bazea-
ză pe interese comune, securitatea şi apăra-
rea, combaterea criminalității şi respectarea 
drepturilor omului.

Luând în considerare actele normative 
menționate, Republica Moldova le ratifică  
urmărind să asigure recunoaşterea, apli-
carea universală şi efectivă a drepturilor 
pe care ea le enunţă, considerând ca scop 
apărarea şi preîntâmpinarea evenimentelor 
ce se pot produce cu privire la menținerea 
ordinii publice, dar şi drepturile şi libertățile 
fundamentale ale cetățenilor. Astfel, 
consecința acestor ratificări constituie mă-
suri care garantează unitatea drepturilor 
naționale la nivel universal.   

Uniunea Europeană, în baza Tratatului 
de la Lisabona din 2009, urmare conflicte-
lor existente în spațiul Europei în vederea 
menținerii ordinii sub toate formele sale (or-
dinea de drept, ordinea publică, ordinea so-
cială) şi a păcii au trimis misiuni. ,,În decem-
brie 2008, UE a trimis în Kosovo o misiune 
formată din 1.900 de persoane, activând în 
domeniul justiţiei şi poliţiei, care să ajute la 
menţinerea ordinii [6]. Concluzionăm că UE 
oferă sprijin, inclusiv statului Republica Mol-
dova, în vederea consolidării democrației 
drept un element esențial în sistemul poli-
tico-juridic de dezvoltare şi menținere a or-

dinii de drept, a ordinii publice şi securității 
interne şi internaționale. 

Comisia Europeană, respectând Tratatul 
de la Maastricht, propune Republicii Moldo-
va la data de 20 iulie 1992 ,,semnarea acor-
durilor de parteneriat şi cooperare cu state-
le succesoare ale U.R.S.S., iar la 28 noiembrie 
1994 a fost semnat Acordul de Parteneriat 
şi Cooperare între UE şi Republica Moldova’’ 
[15]. Intrarea în vigoare, părți semnatare fi-
ind Republica Moldova şi UE la 1 iulie 1998  
a „Acordului de Parteneriat şi Cooperare”, 
,,relaţiile celor două entităţi au fost plasate 
într-un cadru legislativ oficial. Noul acord 
propunea şi bazele juridice ale aplicării 
programului TACIS - Technical Aid to the 
Commonwealth of Independent States - de 
asistenţă în Moldova’’ [15]. A fost instituit 
pe o perioadă de 10 ani având ca obiective: 
,,continuarea dialogului politic, promovarea 
comerţului şi a investiţiilor, cooperarea între 
domeniul legislativ, economic, social, finan-
ciar şi cultural, susţinerea eforturilor Repu-
blicii Moldova de a consolida democraţia, 
de a dezvolta economia şi de a finaliza tran-
ziţia la economia de piaţă’’ [15].

La 18 septembrie 2000, la Bruxelles, 
Comitetul de Cooperare Parlamentară 
Republica Moldova - Uniunea Europeană 
conchide că pentru aderarea la structurile 
europene este necesară  modernizarea sis-
temului legislativ şi consolidarea statului 
de drept.

Interesele fundamentale ale statului şi 
cetăţenilor Republicii Moldova duc la trans-
formarea profundă a instituţiilor, practicilor 
şi legislaţiei după  tipologia ţărilor ce fac 
parte din UE, ,,creează premisele necesare 
pentru aderarea ulterioară a Republicii Mol-
dova la Uniunea Europeană. Aşadar, după 
două decenii de apropiere tot mai intensă, 
Republica Moldova colaborează cu structu-
rile comunitare în domenii dintre cele mai 
variate, iar aportul financiar, tehnologic, 
cultural şi uman al UE este unul dintre cele 
mai importante în democratizarea Republi-
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cii Moldova, în creşterea nivelului de trai 
al locuitorilor şi revigorarea economică a 
ţării’’ [15].

Suntem de acord cu opinia autorului 
Ruslan Uja care consideră că ,,un rol impor-
tant în activitatea poliției îl au instrumentele 
internaționale’’ [14, p. 56] reliefate prin con-
stituirea: Curții Europene pentru Drepturile 
Omului, Comitetului de Miniştri, EUROPOL-
ului, care au abordat probleme ale activității 
de poliție, respectând valorile popoarelor - 
esența  libertății individuale, politice şi de 
guvernare - prin respectarea legii ca bază a 
democrației. Misiunea poliției în toate sta-
tele fiind aceea de a respecta ,,normele de 
conduită în societate, ordinea şi liniştea pu-
blică’’ [14, p. 56].

În opinia autorului Tudor Tomozei, acti-
vitatea poliției într-o societate democratică 
influențează  respectarea ,,drepturilor fun-
damentale ale omului, printre care dreptul 
la viață, dreptul la libertate şi dreptul la li-
bertatea persoanei’’ [12, p. 5], acestea fiind 
garantate prin lege tuturor cetățenilor sta-
tului respectiv. 

Aşa cum am observat mai sus drepturile 
omului influențează activitatea poliției ceea 
ce face să existe contradicții, discordanțe 
şi limitări prevăzute de lege. De aceea, 
în domeniul ordinii publice elementele 
amintite au la bază instrumentele juridice 
internaționale privitoare la drepturile omu-
lui versus reglementările juridice la nivel 
național.

Considerăm asemenea autorului Tu-
dor Tomozei importante următoarele 
contradicții în ceea ce priveşte starea ac-
tuală a Republicii Moldova şi normele 
internaționale având ca obiect drepturile 
omului şi ordinea publică. 

Ca o primă contradicție amintim art. 4 
din Constituția Republicii Moldova care pre-
vede faptul că ,,dacă există neconcordanțe 
între pactele şi tratatele privitoare la dreptu-
rile fundamentale ale omului la care Repu-
blica Moldova este parte şi legile ei interne 

prioritate au reglementările internaționale’’ 
în contradicție cu art. 6 regăsit în documen-
tul Reuniunii de la Copenhaga din 28 iunie 
1990 [10] care recunoaşte ,,dreptul fiecărui 
stat de a interveni ori de câte ori ordinea de-
mocratică este amenințată’’ [12, p. 6]. Repu-
blica Moldova, prin actul normativ nr. 107 
din 10.09.1991 hotărăşte aderarea Republi-
cii Moldova la instrumentele juridice inter-
naţionale referitoare la drepturile omului 
[7], astfel Parlamentul Republicii Moldova 
în art. 1 prin care recunoaşte ,,rolul excep-
ţional al instrumentelor internaţionale care 
configurează drepturile şi libertăţile funda-
mentale ale omului, adoptate de O.N.U. şi 
instituţiile sale speciale, precum şi de către 
Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în 
Europa la Reuniunile de la Helsinki, Madrid, 
Viena, Copenhaga, Paris’’ [7] astfel, Republi-
ca Moldova aderă la instrumente juridice 
internaţionale prevăzute în actul prezentat. 
Astfel se realizează prin implicarea forțelor 
de ordine publică apărarea şi protejarea în 
conformitate cu normele legale obligațiile 
internaționale.

Alte contradicții sunt considerate de pro-
fesorul Tudor Tomozei ca fiind ,,necesitatea 
respectării drepturilor omului şi exigențele 
de menținere a ordinii şi siguranței so-
ciale’’ [12, p. 6]. Aici constatăm raportul 
dintre instrumentele juridice naționale şi 
internaționale ca acte juridice de legalitate 
şi activitatea poliției ca instituție însărcinată 
în menținerea ordinii publice. 

O contradicție se regăseşte şi în ,,exer-
citarea atribuțiilor de intervenție a poliției 
şi asigurarea drepturilor părților implicate 
în unele conflicte sociale’’ [12, p.  6].  Astfel, 
părțile implicate în conflict consideră ca 
acțiunile să fie corecte din partea ambelor 
tabere implicate în conflict.

De asemenea, regăsim incongruență şi 
în cerința ,,respectării drepturilor omului 
şi nivelul de protecție a funcționarului de 
poliție’’ [12, p. 7].  Astfel, prin Rezoluția 690 
din 1979 a Adunării Parlamentare a Consi-
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liului Europei [11] şi Observațiile Consiliului 
de Miniştri ce includ reguli distincte privi-
toare la protecția polițiştilor.

Discordanțele  în cauzele relatate  apar 
cu privire la respectarea drepturilor omului 
şi rigurozitatea menținerii  ordinii publi-
ce, iar clauzele limitative sunt, în principiu, 
prevăzute de lege conform criteriilor unei 
societăți democratice pentru ,,apărarea 
siguranței publice, apărării ordinii publice, 
protecției sănătății şi moralei sau apărării 
drepturilor celuilalt’’ [12, p. 7].

Prezentând limitările, discordanțele şi 
contradicțiile, astfel, concluzionăm că teme-
lia activității poliției reprezintă, prin respec-
tarea normelor naționale şi internaționale, 
constituirea şi consolidarea democrației.

Forțele poliției au o implicație directă 
asupra drepturilor fundamentale ale omu-

lui, putând produce efecte pozitive sau 
negative asupra comunității umane, deter-
minante fiind măsurile şi modul în care le 
aplică asupra cetățenilor.

Drepturile şi libertățile cetățenilor în ac-
tivitatea poliției sunt realizate prin mijloace 
administrative şi juridice, drepturile omu-
lui fiind considerate drepturi universale ce 
se regăsesc  implementate în legislațiile 
naționale prin legi individuale sau prin rati-
ficarea de tratate, convenții şi acorduri. 

Republica Moldova, în vederea coope-
rării cu statele din Uniunea Europeană, ur-
mează să eficientizeze sistemul de ordine 
publică şi siguranță printr-o abordare pro-
activă, orientată către nevoile de securitate 
în serviciul cetăţeanului, precum şi prin asi-
gurarea unui mediu caracterizat prin ordi-
ne, libertate şi justiţie.

BIBLIOGRAFIE
1. Boeşteanu Constantin, Cuşnir Valeriu, Grati Veaceslav, Dogotari Ian. Drept polițienesc. 

Chişinău, 2006. Academia „Ştefan cel Mare”. Tipografia: Elena VI.
2. Convenția din 04.11.1950 pentru apărarea drepturilor omului şi libertăților funda-

mentale. În vigoare de la 3 septembrie 1953. Adoptată în Republica Moldova de Ministerul 
Afacerilor Interne. Publicată: 30.12.1998 în ,,Tratate Internaționale” nr. 1, art. nr. 342. Data 
intrării în vigoare: 01.02.1998, art. 6, alin.1; art. 8, alin. 2; art. 9, alin. 2 şi art. 10, alin. 2.

3. Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau 
degradante. Adoptată la New York la 10 decembrie 1984. Adoptată şi deschisă spre semna-
re de Adunarea Generală  a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 39/46 din 10 decembrie 1984. 
A intrat în vigoare la 26 iunie 1987, conform dispoziţiilor art. 27(1). Publicată în ediţia ofici-
ală „Tratate internaţionale”, 1998, volumul 1, pag.129. Aderat prin Hotărârea Parlamentului 
Republicii Moldova nr. 473-XIII din 31.05.95. În vigoare pentru Republica Moldova din 28 
decembrie 1995.

4. Convenția O.N.U. din 14 decembrie 2000 împotriva crimei organizate transnaționale, 
ratificată de Republica Moldova prin Dispoziția nr. 23-d din 10.03.2003. Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova  nr.   46-47 din 19.03.2003.

5. Declarația Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948. Emitent: 
Organizația Națiunilor Unite. Publicată în Broşura din 10 decembrie 1948. Art. 28 şi art. 29. 
În: http://www.anr.gov.ro/docs/legislatie/internationala/Declaratia_Universala_a_Dreptu-
rilor_Omului.pdf (vizitat: 22.05.2018).

6. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. PESC. Într-un singur glas. În: http://
eeas.europa.eu/delegations/moldova/key_eu_policies/common_foreign_security_po-
licy/index_ro.htm (vizitat: 22.05.2018).

7. Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 107 din 10.09.1991 privind aderarea 



Administrarea publică: teorie şi practică 37Societatea civilă şi statul de drept

Republicii Moldova la instrumentele juridice internaţionale referitoare la drepturile omu-
lui. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 6 din 30.10.1991.

8. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 10.05.1995 cu privire la Biroul 
central naţional Interpol din Republica Moldova. Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
nr. 033 din 15.06.1995.

9. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 334 din 08.07.1991 despre aprobarea 
Regulamentului cu privire la serviciul  în organele afacerilor interne. Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 2 din 30.12.1991, art. 3.

10. Reuniunea de la Copenhaga a Conferinței pentru dimensiunea umană a CSCE. Do-
cumentul nr. 1990  din  29.06.1990. Ministerul Afacerilor Externe, Republica Moldova.  Pu-
blicat: 30.12.1998 în ,,Tratate Internaționale”  nr. 1,  art.   286, art. 6.

11. Rezoluţia 690 (1979) privind Declaraţia despre Poliţie. În: http://assembly.coe.int/
Documents/AdoptedText/ta79/ERES690.htm (vizitat la  29.05.2018).

12. Tomozei Tudor. Probleme privind poliția. Abordate pe plan european. Drepturile 
omului şi poliția. Materialele Conferinței Ştiințifice din 21.12.2000. Catedra Drept Public, 
Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului, Academia de Poliție ,,Ştefan cel Mare’’,  Ministerul 
Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Chişinău, 2001.

13. Tullet Tom. Inside Interpol. Ed. Frederik Muller. London, 1963.
14. Uja Ruslan. Probleme privind poliția. Abordate pe plan european. Drepturile omului 

şi poliția. Materialele Conferinței Ştiințifice din 21.12.2000. Catedra Drept Public, Liga pen-
tru Apărarea Drepturilor Omului, Academia de Poliție ,,Ştefan cel Mare’’, Ministerul Afaceri-
lor Interne al Republicii Moldova, Chişinău, 2001, p. 56.

15. Uniunea Europeană. Moldova Europeană. Pagina Proiectului „Responsabilitate indi-
viduală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” 
al Portalului. Puncte de reper. În: http://infoeuropa.md/uniunea-europeana-si-moldova/ 
(vizitat la 16.06.2018).

Prezentat: 9 iulie 2018.
E-mail: guceac@mail.ru



Administrarea Publică, nr. 3, 2018 38

ASPECTE CU REFERIRE LA EXERCITAREA 
DREPTULUI CONSTITUȚIONAL DE PETIȚIONARE

ASPECTS REGARDING THE EXERCISE OF THE 
CONSTITUTIONAL RIGHT OF PETITION 

CZU: 342.736

Silvia GORIUC, 
doctor în drept, conferențiar universitar, 

şef Catedră ştiințe juridice, 
Academia de Administrare Publică 

Adrian CRASNOBAEV,
doctor în drept, lector universitar, 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

 SUMMARY
The right of petitioning has a social function, which consists in establishing a constitutio-

nal guarantee available to citizens to draw the attention of the competent public authorities 
to concrete situations of violation of legitimate rights and interests, without having to resort 
to the intervention of a courts, thus being treated in the classical French constitutional doc-
trine and as a constitutional guarantee for the defense of liberties.

The citizen who resorts to this possibility is protected by the constitutional rule against 
any acts of persecution, punishment and punishment for petitions addressed by law, and 
if the public authorities refuse to respond to requests received in the form of petitions, their 
addressees open the administrative litigation path.

Kewords: fundamental right, petition, petitioner, public authority, legitimate rights and 
interests.

REZUMAT
Dreptul de petiționare are o funcție socială, care constă în stabilirea unei garanții 

constituționale aflate la îndemâna cetățenilor de a atrage atenția autorităților publice com-
petente asupra unor situații concrete de încălcare a unor drepturi şi interese legitime, fără 
a fi nevoie să se mai recurgă la intervenția unei instanțe judecătoreşti, fiind astfel tratat în 
doctrina constituțională franceză clasică şi ca o garanție de ordin constituțional pentru apă-
rarea libertăților. 

Cetățeanul care recurge la această posibilitate este protejat de norma constituțională, 
împotriva oricăror acte de persecuție, sancționare şi pedepsire a sa pentru petițiile adresate 
potrivit legii, iar dacă autoritățile publice refuză să răspundă la cererile primite sub formă de 
petiții, adresanții acestora au deschisă calea contenciosului administrativ.

Cuvinte-cheie: drept fundamental, petiție, petiționar, autoritate publică, drepturi şi in-
terese legitime.
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O funcție esențială a statului o consti-
tuie protecția drepturilor şi libertăţilor fun-
damentale ale omului, având în dotare un 
sistem complex ce include atât  măsuri de 
supraveghere şi control asupra comporta-
mentului legal al subiecţilor de drept pentru 
a depista cazurile de încălcare a dreptului, 
măsuri de apărare juridică, forme procesu-
ale de protecţie a dreptului, cât şi abilitează 
diferite autorităţi de stat şi instituţii cu atri-
buţii de garantare şi apărare a drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale.

În fapt, dreptul la apărare reprezintă un 
aspect important al dreptului la un proces 
echitabil, care se află în serviciul eficienței 
realizării dreptului constituţional al cetăţe-
nilor de a se adresa justiţiei pentru apărarea 
drepturilor, libertăţilor şi intereselor lor legi-
time, de rând cu dreptul la asistenţă juridi-
că, care se afirmă ca unul dintre aspectele 
fundamentale ale unui proces echitabil, dar 
şi o garanție eficientă.

Dreptul la apărare, ca valoare socială, 
este necesar oricărui mediu sociouman, iar 
recunoaşterea acestui drept reprezintă un 
numitor comun în toate sistemele procedu-
rale ale statelor democratice, lucru ce deri-
vă şi din faptul că statele sunt semnatare ale 
documentelor internaţionale ce  consacră 
în mod expres acest drept.

Persoana poate să-şi apere drepturile 
sale atât pe cale judiciară, cât şi pe cale ex-
trajudiciară, iar drepturile şi libertățile sale 
fundamentale sunt garantate atât prin acte 
naționale cât şi internaționale. Deoarece 
dreptul de petiționare oferă posibilitatea 
persoanelor să se adreseze instituţiilor de 
stat în vederea asigurării oricărui alt drept 
al acestora, acesta reprezintă un drept de 
a se apăra pe cale extrajudiciară, precum şi 
o modalitate de rezolvare a unor probleme 
personale sau colective. 

Dreptul de petiţionare este un drept 
fundamental, ce conferă cetăţenilor posibi-
litatea de a se adresa organelor de stat, uni-
tăţilor economice şi altor organizaţii cu pro-

puneri, sesizări, reclamaţii şi cereri privind 
interesele personale sau obşteşti şi obliga-
ţia acestor organisme de a primi, examina 
şi rezolva petiţiile, precum şi de a comunica 
petiţionarilor soluţiile adoptate [1, p. 306].

Respectiv, dreptul de petiționare este un 
drept ce-şi găseşte reflecția în libertatea de 
exprimare, libertatea de opinie şi libertatea 
de gândire, aceasta presupunând existența 
unui pluralism de idei, crearea ideilor şi co-
municarea acestora. 

Prin urmare, petiţia reprezintă atât una 
din formele de a-şi realiza libertatea de ex-
primare, libertatea de opinie şi libertatea de 
gândire, dar şi o modalitate prin care cetăţe-
nii sau organizaţiile legal constituite îşi valo-
rifică dreptul de a sesiza ori de a cere unei au-
torităţi publice o explicaţie sau o solicitare, în 
numele unui interes general sau particular.

În principiu, o petiție se adresează de că-
tre cel interesat, indiferent dacă drepturile 
şi interesele sale legitime au fost vătămate 
sau neglijate în cadrul unor raporturi socia-
le determinate, acelei autorități de stat care 
deține puterea şi care are, potrivit acestei 
puteri, competența să analizeze petiția şi să 
o soluţioneze, într-un anumit termen, potri-
vit dispozițiilor legale în vigoare.

Constituționalizarea dreptului de 
petiționare a urmărit,  cel puțin, două sco-
puri principale: 

- în primul rând, se garantează dreptul 
cetățenilor de a-şi exprima liber opiniile per-
sonale, sugestiile, cererile, nemulțumirile, 
chiar şi plângerile referitoare la activita-
tea diferitelor autorități publice sau a unor 
funcționari ori demnitari ai statului; 

- în al doilea rând, cetățeanul care recur-
ge la această posibilitate, este protejat de 
norma constituțională, împotriva oricăror 
acte de persecuție, sancționare şi pedep-
sire a sa pentru petițiile adresate potrivit 
legii. Mai mult chiar, dacă autoritățile pu-
blice refuză să răspundă la cererile primite 
sub formă de petiții, adresanții acestora au 
deschisă calea contenciosului administrativ, 
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reglementat de art. 53 din Constituție şi art. 
4 al Legii nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la 
petiţionare. 

Dreptul de petiționare reprezintă o ga-
ranţie generală pentru celelalte drepturi şi 
libertăţi, care prin esenţa lor reprezintă şi 
o modalitate eficientă de rezolvare a unor 
probleme personale sau care privesc o co-
lectivitate [2, p. 104; 4, p. 58 ].  Prin urmare, 
scopul principal al petiţiei individuale este 
de a apăra interesul personal al individului 
care a adresat petiţia  organelor statului 
competente de rezolvarea problemei re-
spective, iar cel al petiţiei colective este sa-
tisfacerea interesului public asigurat de in-
teresul social comun, adică realizarea căruia 
este decisivă pentru asigurarea garanţiei de 
existenţă şi dezvoltare.

Reieşind din conținutul art. 52 al 
Constituției Republicii Moldova, dreptul de 
petiţionare se caracterizează prin următoa-
rele:

- cetăţenii au dreptul să se adreseze au-
torităţilor publice prin petiţii formulate nu-
mai în numele semnatarilor;

- organizaţiile legal constituite au drep-
tul să adreseze petiţii exclusiv în numele co-
lectivelor pe care le reprezintă;

- exercitarea dreptului de petiţionare 
este scutită de taxă;

- autorităţile publice au obligaţia să răs-
pundă la petiţii în termenele şi în condiţiile 
stabilite potrivit legii.

În virtutea celor expuse  „supra”, ar fi de 
reiterat faptul că dreptul de petiționare 
are o funcție socială, care constă în stabi-
lirea unei garanții constituționale aflate la 
îndemâna cetățenilor de a atrage atenția 
autorităților publice competente asupra 
unor situații concrete de încălcare a unor 
drepturi şi interese legitime, fără a fi ne-
voie să se mai recurgă la intervenția unei 
instanțe judecătoreşti, fiind astfel tratat în 
doctrina constituțională franceză clasică şi 
ca o garanție de ordin constituțional pentru 
apărarea libertăților. 

În opinia prof. Andrei Smochină, dreptul 
constituţional de petiţionare poate fi exa-
minat sub două aspecte principale: obiec-
tiv şi subiectiv. În sensul obiectiv, dreptul 
de petiţionare este  o instituţie a dreptului 
constituţional, ce reprezintă în sine totalita-
tea normelor de drept, ce asigură realizarea 
dreptului constituţional al fiecăruia cu îna-
intarea petiţiilor către organele statului de 
drept întru participarea la treburile statului 
şi revendicarea unor drepturi încălcate.

Indiferent de faptul că procedura de re-
alizare a dreptului constituţional de petiţi-
onare este reglementată de multiple acte 
normative ce aparţin diferitelor ramuri de 
drept, de exemplu, prin înaintarea recla-
maţiilor în instanţele de judecată, li se apli-
că normele codului de procedură civilă şi 
normele contenciosului administrativ, rolul 
de bază în mecanismul realizării dreptului 
constituţional îi aparţine totuşi normelor de 
drept constituţional [6, p. 51]. 

În sensul subiectiv, dreptul constituţio-
nal de petiţionare presupune o totalitate de 
abilităţi, competenţe  speciale care formea-
ză conţinutul lui, precum şi generarea unor 
drepturi în procesul examinării petiţiei de 
către instituţia petiționată:   

a) să expună  personal argumente orga-
nului sau persoanei oficiale care examinea-
ză petiţia;

b) să beneficieze de serviciile avocatului;
c) să prezinte organului sau persoanei 

oficiale care efectuează examinarea materi-
alelor suplimentare ori să solicite organului 
sau persoanei oficiale de a cere aceste ma-
teriale;

d) să ia cunoştinţă de materialele exami-
nării dacă aceasta nu aduce atingere intere-
selor, drepturilor şi libertăţilor altor persoane;

e) să primească răspuns  în scris, oral sau 
în formă electronică despre rezultatele exa-
minării şi/sau înştiinţarea despre remiterea 
petiţiei organului sau persoanei oficiale, de 
competenţa căreia ţine soluţionarea chesti-
unilor abordate;
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f ) să ceară repararea pagubei în modul 
stabilit de legislaţie;

 g) să solicite în scris sau în formă electro-
nică sistarea examinării petiţiei;

h) alte drepturi prevăzute de legislaţia în 
vigoare.

De regulă, dreptul de petiţionare se exer-
cită în speranţa obţinerii unui răspuns favo-
rabil, care fie întârzie să apară, fie nu apare 
niciodată, fie apare invers decât s-a solicitat. 
Există însă şi situaţii în care dreptul de pe-
tiţionare, odată exercitat, se întoarce împo-
triva celui care îl exercită,  atunci când acest 
drept se exercită în faţa autorităţilor publice 
cu activitate administrativ-jurisdicţională, 
sesizată să ia măsuri din oficiu cu privire la 
o problemă de interes general. Dornică să 
evite autosesizarea, dar nu şi să ignore în to-
talitate problema, autoritatea publică alege 
să confere problemei un nepretins caracter 
personal, pe care îl atribuie din oficiu peti-
ţionarului, împotriva intenţiei, scopului şi 
voinţei acestuia. Într-o asemenea situaţie, 
în aparentă dispută se regăsesc dreptul de 
petiţionare, gratuitatea sa garantată consti-
tuţional şi libera sa exercitare în faţa auto-
rităţilor publice, pe de o parte, şi dreptul la 
apărare, cu sarcinile sale financiare aferente, 
pe de altă parte. 

Astfel, cum rezultă din reglementarea 
constituţională, accesul la justiţie, care pre-
supune o cerere adresată instanţei, nu este 
identic cu dreptul de petiţionare, fiecare 
dintre aceste drepturi având determinări 
specifice şi exclusive. De regulă, cererea în 
justiţie se rezolvă în cadrul unei proceduri 
jurisdicţionale, iar petiţia, de regulă, în ca-
drul unei proceduri administrative, având o 
anumită specificitate de natură necontenci-
oasă.

Împărtăşim opinia prof. Tudor Drăganu, 
care afirmă că între aceste două drepturi 
există unele deosebiri, care le atribuie o in-
dividualitate proprie, şi anume: 

- spre deosebire de dreptul de petiţiona-
re, al cărui obiect poate fi atât valorificarea 

unor drepturi şi interese personale, cât şi a 
unor interese obşteşti, liberul acces la justi-
ţie este chemat să protejeze numai drepturi 
subiective şi, în cazurile prevăzute de lege, 
interese personale; 

- pe calea dreptului de petiţionare pot fi 
valorificate chiar interese personale sau ob-
şteşti eventuale, iar în cazul liberului acces 
la justiţie acesta poate fi invocat, în princi-
piu, doar în vederea apărării unor drepturi 
subiective sau, atunci când este cazul, a 
unor interese individuale născute şi actuale; 

- dreptul de petiţionare este aplicabil în 
raporturile persoanelor cu toate organele 
statului, începând cu parlamentul şi mer-
gând până la autorităţile administraţiei pu-
blice locale, pe când liberul acces la justiţie 
vizează raporturile lor cu o singură catego-
rie de organe: instanţele judecătoreşti; 

- liberul acces la justiţie nu poate fi va-
lorificat în faţa instanţelor judecătoreşti 
decât de persoanele fizice sau juridice, care 
au capacitatea procesuală de folosinţă şi ca-
pacitatea procesuală de exerciţiu (capacita-
tea de a sta în judecată), pe când  dreptul 
de petiţionare poate fi exercitat chiar şi de 
cei care sunt lipsiţi de capacitatea procesu-
ală de folosinţă şi de exerciţiu, cum ar fi, de 
exemplu, cazul minorilor, care nu pot sta în 
proces decât cu asistenţa părinţilor sau, în 
lipsa acestora, a tutorelui;

- exercitarea dreptului de petiţionare dă 
naştere în sarcina organului sesizat numai la 
obligaţia de a răspunde în termenul prevă-
zut de lege, în timp ce liberul acces la justiţie 
obligă instanţele judecătoreşti să examine-
ze în fond litigiul şi să pronunţe o hotărâre 
care, după epuizarea căilor de atac sau dacă 
acestea nu sunt exercitate în termen, se bu-
cură de autoritatea lucrului judecat; 

- dreptul de petiţionare nu presupune în 
mod necesar existenţa unui litigiu juridic, 
adică a unei situaţii în care o parte susţine 
în contradictoriu cu alta că un drept subiec-
tiv a fost încălcat sau ordinea de drept a fost 
violată, iar liberul acces la justiţie se exercită 
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tocmai în vederea soluţionării unei aseme-
nea situaţii; 

- exercitarea dreptului de petiţionare 
este întotdeauna gratuită, în timp ce, în ca-
zul liberului acces la justiţie, o asemenea 
dispoziţie lipseşte, fiind cunoscute şi admi-
se anumite limitări ale acestuia [3, p.18-20].

Deosebirea substanțială dintre dreptul 
de petiţionare şi liberul acces la justiţie se 
concretizează în faptul că, pe baza liberului 
acces la justiţie, partea interesată se adre-
sează în vederea recunoaşterii dreptului 
său, a anulării actului administrativ ilegal 
sau a acordării de despăgubiri unui organ 
imparţial, altul decât cel care a emis actul, în 
timp ce atunci când acţionează în temeiul 
dreptului de petiţionare, ea sesizează însuşi 
organul autor al actului sau autoritatea su-
perioară acestuia, ambele interesate, direct 
sau indirect, ca decizia administrativă să ră-
mână în picioare.

Ca orice drept, fundamental inclusiv, 
dreptul de petiţionare poate fi restricţio-
nat în condiţiile art. 54 din Constituţie, însă 
restrângerea trebuie să fie aplicată în mod 
nediscriminatoriu şi să nu afecteze însăşi 
substanţa dreptului fundamental garantat, 
respectiv:

- în condiţiile limitative prevăzute de 
lege;

- atunci când restrângerea este necesară 
într-o societate democratică;

- numai dacă restrângerea  este necesară 
în interesele securităţii naţionale, integrită-
ţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, 
ordinii publice, în scopul prevenirii tulbu-
rărilor în masă şi infracţiunilor, protejării 
drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor 
persoane, împiedicării divulgării informaţi-
ilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi 
imparţialităţii justiţiei;

- cu respectarea criteriului proporţionali-
tăţii, respectiv fără a atinge existenţa drep-
tului sau a libertăţii.

La examinarea propriu-zisă a petițiilor, 
executorul urmează să stabilească dacă cele 

invocate de petiționar sunt de competența 
organului pe care îl reprezintă sau țin de 
competența mai multor organe. În cazul în 
care este de competența organului pe care 
îl reprezintă şi a subdiviziunii structurale din 
care face parte, executorul urmează să ana-
lizeze motivele de fapt şi de drept care au 
stat la baza acesteia, să determine temeiul 
juridic în baza căruia s-a adresat solicitantul 
şi să stabilească posibilitatea de examinare, 
să acumuleze informații ce vizează chestiu-
nile invocate de petiționar. Dacă însă petiția 
este una ce vizează mai multe subiecte, 
care țin de competența mai multor organe, 
iar problemele expuse nu se intercalează, 
petiția poate fi examinată de toate organe-
le separat. Astfel, originalul petiţiei se expe-
diază acestui organ în termen de 5 zile lu-
crătoare de la data înregistrării petiţiei, fapt 
despre care este informat petiţionarul.

În conformitate cu art. 8, alin. (1) al Legii 
nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţiona-
re  „petițiile se examinează de către organele 
corespunzătoare în termen de 30 de zile, iar 
cele care nu necesită o studiere şi examinare 
suplimentară – fără întârziere sau în termen 
de 15 zile de la data înregistrării”. Prin norma 
legală citată, legiuitorul a instituit două ter-
mene generale, fără însă a determina care 
sunt petițiile care nu necesită o studiere şi 
examinare suplimentară. Astfel, în prezenţa 
respectivei lacune, în practică, în marea ma-
joritate a cazurilor, petițiile sunt examinate 
în termen maxim de 30 de  zile lucrătoare. 
În situațiile în care petițiile conțin o proble-
matică mai complexă, care necesită o exa-
minare suplimentară, sau care urmează a fi 
efectuată de către un alt organ, termenul de 
examinare poate fi prelungit cu cel mult 30 
de zile lucrătoare. 

Termenul de prelungire poate fi aplicat 
şi în situațiile în care petiționarii cu rea-
credință expediază aceluiaşi organ sau 
aceleiaşi persoane oficiale concomitent şi/
sau consecutiv mai multe petiţii sesizând 
aceeaşi problemă. Din considerentul că 
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petiționarii nu întotdeauna au cultura ju-
ridică necesară, adesea aceştia adresea-
ză petițiile organelor, în conformitate cu 
convingerile lor, care, consideră ei, că le-ar 
soluționa petiția, ori depun mai multe cereri 
consecutiv, fiind în aşteptarea răspunsului 
la fiecare din ele. În acest sens, legiuitorul  a 
statuat  la art. 9, alin. (11)  faptul că în cazul în 
care petiţionarul adresează aceluiaşi organ 
sau aceleiaşi persoane oficiale concomitent 
şi/sau consecutiv mai multe petiţii sesizând 
aceeaşi problemă, acestea se vor comasa şi 
se vor examina, cu respectarea termenelor  
prevăzute, iar petiţionarul urmează să pri-
mească un singur răspuns, care trebuie să 
facă referire la toate petiţiile primite şi să 
conțină răspuns la solicitările petiționarului. 

Despre prelungirea termenului de exa-
minare a petiției urmează a fi informat pe-
tiţionarul, în scopul evitării înaintării unei 
acțiuni în ordinea contenciosului admi-
nistrativ, deoarece în conformitate cu pre-
vederile art. 16, alin. (1) al Legii nr. 190 din 
19.07.1994 cu privire la petiţionare  „petiţio-

narii, care consideră că drepturile lor sunt le-
zate şi nu sunt de acord cu deciziile organului 
sau persoanei oficiale care au examinat peti-
ţia, au dreptul de a se adresa  în instanţa de 
contencios administrativ în termen de 30 de 
zile de la data comunicării deciziei, dacă, con-
form legii, se adresează direct în instanţă, sau 
de la data primirii răspunsului la cererea prea-
labilă, sau, în caz dacă în intervalul menţionat 
nu au primit răspuns - din ziua când trebuiau 
să-l primească”. 

În ordinea celor analizate, ținem să re-
marcăm faptul că prin intermediul petiţii-
lor, autorităţile publice, statul comunică cu 
cetăţenii, în rezultatul căreia pot afla des-
pre abuzurile propriilor angajaţi, pot face 
anumite concluzii referitor la politicile pe 
care trebuie să le adopte în viitor sau felul 
în care urmează să fie modificată legislația, 
fiind perceput ca un mijloc sigur de control, 
deoarece un control real şi efectiv nu poa-
te veni de sus, ci de jos, din masa însăşi a 
administraţilor, cărora interesul propriu le 
stimulează vigilența.
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SUMMARY
The title of the article is: “Control by central public administration on public financing 

administration”. As the article title suggests, scientific research will be directed to highligh-
ting the main constituent elements of financial control. In fact, given the complexity of the 
financial control issue, we decided in this study to refer only to the role of the Parliament 
and Government in the control of public finance management. Control over the execution 
of the state budget and the budgets of the administrative-territorial units represents a stage 
of the budgetary process, the necessity of which is based on the restrictions to be taken into 
account when allocating to destinations and using the budgetary resources. Therefore, the 
efficiency of public finance management control by the Parliament and the Government will 
bring transparency and efficiency in terms of public revenues and expenditures.

Keywords: financial control, Parliament, Government, public finance management, Co-
urt of Auditors.

REZUMAT
 Aşa cum sugerează titlul articolului, cercetarea ştiințifică va fi orientată spre evidențierea 

principalelor elemente constitutive ale controlului financiar. De fapt, având în vedere com-
plexitatea problematicii controlului financiar, am decis ca în acest studiu să ne referim doar 
la rolul Parlamentului şi al Guvernului în activitatea de control al administrării finanțelor 
publice. Controlul asupra executării Bugetului de Stat şi a bugetelor unităților administra-
tiv-teritoriale reprezintă o etapă a procesului bugetar a cărei necesitate se fundamentează 
pe restricțiile ce trebuie luate în considerare la alocarea pe destinații şi utilizarea resurselor 
bugetare. Prin urmare, eficiența controlului administrării finanțelor publice din partea Par-
lamentului şi Guvernului vor aduce transparență şi eficiență în ceea ce priveşte veniturile şi 
cheltuielile publice.

Cuvinte-cheie: control financiar, Parlament, Guvern, administrarea finanțelor publice, 
Curtea de Conturi.
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Administrarea finanțelor publice este 
domeniul ce a suscitat mereu interesul atât 
al  factorilor decizionali cât şi, în mod speci-
al, al cetățenilor. Tocmai acesta şi este moti-
vul unei incursiuni în domeniul administră-
rii finanțelor publice de către administrația 
publică centrală.

Într-o altă ordine de idei, ne-am pro-
pus să vedem în ce măsură cadrul legal 
actual în materie financiară asigură buna 
funcționare a tuturor actorilor cu atribuții 
în domeniul supravegherii administrării 
finanțelor publice. 

Înainte de a trece la cercetarea propriu-
zisă, vom menționa că, la începutul anului 
2018,  a fost publicat clasamentul Open 
Budget Index 2017 (Indicele Transparenței 
Bugetare). Republica Moldova a fost inclu-
să pentru prima dată în istorie în acest in-
diciu. Țara noastră a înregistrat un scor de 
58 de puncte din 100, având cu 16 puncte 
mai mult decât media globală (42 puncte) 
şi, respectiv, clasându-se pe locul 33 la nivel 
mondial [6, p.13].

Clasamentul a relevat faptul că Repu-
blica Moldova ocupă o poziție confortabilă 
la mai mulți indici. Unica excepție ține de 
faptul că la capitolul „Nivelul de participare 
a cetățenilor” Moldova a înregistrat doar 7 
puncte din 100 posibile [6, p. 59], ceea ce 
înseamnă că există foarte mari carențe în 
ceea ce priveşte participarea publicului şi 
asigurarea de către administrația publică 
centrală a unor condiții favorabile partici-
pării cetățeneşti la administrarea finanțelor 
publice.

O situație mai bună înregistrează Repu-
blica Moldova la capitolul „Supravegherea 
instituțiilor – Parlamentul şi Curtea de Con-
turi”, fiindu-i atribuite 59 de puncte din 100 
[6, p. 57]. Deşi se atestă o situație mai bună 
decât nivelul de participare cetățenească, 
supravegherea şi controlul administrării 
finanțelor publice din partea autorităților 
publice centrale rămâne a fi domeniul cu 
carențe şi nevoie de îmbunătățire.

Controlul asupra executării Bugetului de 
Stat şi a bugetelor unităților administrativ-
teritoriale reprezintă o etapă a procesului 
bugetar a cărei necesitate se fundamentea-
ză pe restricțiile ce trebuie luate în consi-
derare la alocarea pe destinații şi utilizarea 
resurselor bugetare.

În Republica Moldova, ca stat suve-
ran şi independent, controlul financiar 
funcționează din anul 1991, însă activitatea 
de restructurare, perfecționare şi formare 
a unui sistem optim al controlului de stat a 
luat amploare abia în 1994, odată cu adop-
tarea de către Parlamentul Republicii Mol-
dova a Noii Concepții privind Controlul de 
Stat în țară. Acest document prevede crea-
rea unui sistem de control financiar de stat, 
adecvat noilor condiții de tranziție a Repu-
blicii Moldova la relațiile de piață. Conform 
Concepției, controlul financiar de stat se 
exercită de către:

- Parlament, prin intermediul Curții de 
Conturi, constituită la începutul anului 
1995;

- Guvern, prin intermediul Inspecției Fi-
nanciare de pe lângă Ministerul Finanțelor;

- firme de audit constituite în baza 
legislației respective.

Obiectul controlului financiar este mo-
dul de aplicare şi de executare a legislației, 
a normativelor, de prevenire şi de înlătura-
re a aspectelor negative, de consolidare şi 
perfecționare a celor pozitive, urmărindu-se 
scopul de a spori eficiența oricărei activități. 
Obiectivul controlului este de a stabili ero-
rile comise, abaterile, lipsurile, pentru a le 
corecta şi a le evita în viitor.

Ținând cont de principiul separației pu-
terilor, controlul executării Bugetului de Stat 
se exercită de mai multe organe împuterni-
cite, fiind de natură politică, jurisdicțională 
şi administrativă.

Controlul politic se exercită şi de către 
Parlament prin dezbaterea şi adoptarea 
proiectelor de buget şi a contului general 
anual de executare a Bugetului de Stat, 
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împreună cu anexele sale. Acest control 
se exercită şi în cursul executării bugetului 
aprobat, a bugetului public național, prin 
examinarea rapoartelor periodice, pe care 
Guvernul le prezintă în mod obligatoriu 
în fața Parlamentului, la fel şi printr-un şir 
de controale asupra administrării şi ges-
tionării fondurilor publice. O altă formă 
a controlului parlamentar-legislativ este 
reprezentată de examinarea şi adoptarea 
eventualelor legi rectificative, prin care 
autorizația parlamentară anuală este revi-
zuită.

Controlul jurisdicțional se efectuează 
de către organismele specializate ale sta-
tului în scopul stabilirii răspunderii juridice 
a subiecților implicați în procesul execută-
rii bugetare, în cazul încălcării disciplinei 
financiare. Curtea de Conturi are atribuții 
jurisdicționale, ea controlează activitatea 
tuturor ordonatorilor de credite bugetare 
[5, pag. 98].

Controlul administrativ include atât con-
trolul exercitat de către organele centrale 
cât şi de către organele instituțiilor publi-
ce. Ca organ specializat al administrației 
speciale de stat, Ministerul Finanțelor are 
atribuții permanente de control asupra 
operațiunilor de executare a Bugetului de 
Stat, vizând atât încasarea veniturilor cât şi 
efectuarea cheltuielilor înscrise în bugetul 
public. De asemenea, Ministerul Finanțelor 
are atribuția de asigurare a executării echili-
brate a bugetului şi cheltuirea cu eficiență a 
resurselor financiare alocate. În acest scop, 
se urmăreşte modul de respectare a legilor 
care reglementează instituirea şi percepe-
rea veniturilor bugetare, a Legii Bugetului 
de Stat, precum şi oportunitatea efectuării 
cheltuielilor bugetare.

Aceste forme sunt legate reciproc. Con-
trolul preventiv sau apriori este atunci 
când se efectuează înainte de încasarea 
sau plata unei anumite sume de bani – cu 
titlu de venit bugetar şi, respectiv, de chel-
tuieli publice.

La soluționarea problemelor financiare 
participă o multitudine de organe, care fac 
parte din sistemul democrației reprezenta-
tive, din autoritatea administrativă sau sunt 
organe specializare ale puterii executive ori 
compartimente financiare în întreprinderi şi 
instituții. Din ele fac parte:

a) organele puterii reprezentative cen-
trale şi locale de stat (Parlamentul, consiliile 
raionale, municipale, orăşeneşti, comunale, 
săteşti);

b) organele administrației de stat centra-
le şi locale (Guvernul, ministerele, preturile, 
primăriile).

Din categoria instituțiilor financiare spe-
cializate fac parte:

a) Ministerul Finanțelor şi subdiviziunile 
sale, Banca Națională, Curtea de Conturi, 
instituțiile de credit, societățile de asigurări 
şi reasigurări etc.;

b) compartimentele financiare, care 
funcționează  la ministere şi alte organe 
centrale ale administrației de stat, la pre-
turi şi primării, precum şi la întreprinderi şi 
instituții.

Dintre organele menționate, unele sunt 
învestite prin lege cu dreptul de a lua deci-
zii (Parlamentul, consiliile locale), altele sunt 
însărcinate cu executarea deciziilor organe-
lor superioare (Guvernul, primăriile etc.).

De exemplu, Parlamentul este organul 
legislativ suprem al statului, el aprobă legi, 
acceptă programul Guvernului etc.

Guvernul este organul executiv su-
prem, el asigură realizarea politicii finan-
ciare a statului (politica bugetar-fiscală); 
elaborează anual proiectul Bugetului de 
Stat, al bugetului asigurărilor sociale de 
stat, al fondurilor de asigurare obligatorie 
de asistență medicală, iar după aprobarea 
lor răspunde de realizarea lor, îndeplinind, 
totodată, şi o mulțime de alte funcții care 
îi revin.

În continuare, prezentăm organele de 
control financiar exercitat în sistemul finan-
ciar-bugetar al Republicii Moldova:
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Organul de con-
trol financiar

Cui se subordo-
nează?

Obiectul controlului

Curtea de Conturi Parlamentului Controlul utilizării resurselor bugetare alocate or-
ganelor centrale de stat.

Serviciul Fiscal de 
Stat

Guvernului Controlul asupra surselor de venit în bugetul sta-
tului şi în toate componentele Bugetului Public 
Național. 

Inspecția Finan-
ciară

Guvernului Controlul subdiviziunilor, entităților şi instituțiilor 
subordonate organelor centrale de stat. Controlul 
operativ în vederea prevenirii activităților nelegale. 

Serviciile de con-
trol de pe lângă 
Direcțiile raiona-
le finanțe şi ale 
altor structuri 
administrativ-te-
ritoriale

Consiliului raio-
nal sau munici-
pal, după caz

Controlul executării bugetelor administrativ-teri-
toriale: de nivelul al doilea raionale, a bugetelor 
municipale şi a bugetelor locale de nivelul întâi.

În orice ţară, totalitatea instituţiilor sale 
de control formează sistemul de control al 
acelei ţări. Ca orice sistem, şi sistemul de 
control este alcătuit din subsisteme, re-
spectiv, instituţiile sale, ordonate şi grupate 
într-o ierarhie bine determinată. Statul are 
menirea să funcţioneze pentru societate şi 
în acest scop e obligat să administreze ra-
ţional resursele materiale, nemateriale şi fi-
nanciare naţionale. Deoarece aceste resurse 
sunt întotdeauna limitate, în mod obiectiv a 
apărut funcţia controlului. Ea poate fi reali-
zată în două ipostaze: prima – când organe-
le de stat se autocontrolează, acest control 
fiind determinat ca „intern”, iar a doua ipos-
tază presupune crearea unui organ speciali-
zat independent, cu un statut înalt, menit să 
evalueze corect şi imparţial cât de eficient 
statul administrează resursele financiare şi 
de altă natură încredinţate [9, pag. 303].

Esenţa deplină a studiului, analizei şi cer-
cetării ansamblului formelor controlului acti-
vităţii economice şi sociale este o rezultantă 
a existenţei instituţiilor şi organismelor statu-
lui la nivelul naţiunii – Parlament, Guvern, or-
gane ale administrației publice centrale şi de 
specialitate pe domenii de control al activi-

tăţii economice şi sociale, control structurat, 
organizat şi desfăşurat după norme legale 
organice şi de alt rang. Prin sistemul juridic 
al dispoziţiilor normative, statul asigură, pe 
de o parte, un control riguros, iar pe de altă 
parte, reglementează, are un rol important 
în controlul efectuat prin sistemul normelor 
legale în apărarea intereselor generale ale 
societăţii. În fiecare țară, locul şi rolul insti-
tuţiilor de control sunt stabilite prin Consti-
tuţiile şi legile fiecărei ţări, reglementări care 
fixează atribuţiile, drepturile, obligaţiile şi 
răspunderile, precum şi structurile organi-
zatorice şi de conducere ale acelor instituţii. 
Din punctul de vedere al funcţiilor îndepli-
nite şi obiectivelor urmărite, instituţiile de 
control se pot împărţi în două mari categorii: 
cele care sunt organizate ca instituţii speciali-
zate de control, de regulă aparţinând statului 
şi care exercită controlul din afara unităţilor 
economice şi bugetare, pe scurt - realizea-
ză un control extern şi cele care sunt orga-
nizate şi funcţionează în interiorul unităţilor 
economice şi bugetare, pe scurt - realizează 
un control intern sau, cum se mai spune, un 
control propriu al unităţilor economice şi bu-
getare. 
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Conform legislaţiei, sistemul controlului 
în Republica Moldova include: organul de 
control financiar extern, organele speciali-
zate de control financiar intern şi firmele de 
audit, respectiv: 

- controlul financiar extern în Republica 
Moldova este exercitat de către Ministerul 
Finanțelor prin instituțiile sale subordonate, 
Curtea de Conturi a Republicii Moldova;

- controlul financiar intern este exercitat 
de organele învestite cu funcţii de control 
de către organele autorităţilor publice cen-
trale şi locale;

 - controlul financiar nestatal se efectu-
ează de către firmele de audit. 

Subiecţii controlului economico-finan-
ciar în Republica Moldova sunt persoanele 
fizice şi juridice, instituţiile finanţate de la 
Bugetul de Stat şi bugetele locale. Organele 
şi serviciile controlului se instituie în baza 
Constituţiei şi legilor organice respective [9, 
pag. 370].

Organele controlului economico-finan-
ciar se instituie de către: Parlament, Guvern, 
autorităţile publice centrale şi locale – orga-
nele de control economico-financiar de stat, 
instituţii, organizaţii şi întreprinderi, indife-
rent de forma lor de proprietate şi genul de 
activitate – organele de control economico-
financiar, participanţii la activitatea de antre-
prenoriat – firmele specializate de audit.

În ceea ce priveşte Parlamentul, acesta 
este organul legislativ suprem şi unica auto-
ritate legislativă a țării. El adoptă legi privi-
tor la toate domeniile vieții sociale, inclusiv 
la cele economico-financiare şi monetare. 
Legat de domeniul finanțelor publice, de-
osebit de importantă este adoptarea legii 
privind finanțele publice, legile de stabilire 
a diverselor tipuri de impozite şi taxe de la 
diverşi contribuabili, legea privind asigu-
rările sociale de stat, legea bancară, legea 
finanțelor publice locale, legile anuale de 
adoptare a Bugetului de Stat şi bugetului 
asigurărilor sociale de stat, al fondurilor 
speciale, precum şi legea de adoptare a 

execuțiilor bugetare anuale a acestora.
De menționat că finanţele publice locale 

fac parte integrantă din sistemul finanţelor 
publice şi includ bugetele unităţilor admi-
nistrativ-teritoriale de nivelul întâi şi buge-
tele unităţilor administrativ-teritoriale de 
nivelul al doilea, care reprezintă totalitatea 
veniturilor şi cheltuielilor pentru exercitarea 
funcţiilor ce sunt în competenţa acestora 
conform legislaţiei şi a funcţiilor delegate 
de Parlament la propunerea Guvernului.

Întru executarea sarcinilor menționate, 
printre atribuţiile Parlamentului se numă-
ră: dezbaterea şi aprobarea programelor de 
guvernare, incluzând şi componenţa finan-
ciară a acestor programe, legiferarea activi-
tăţii financiare începând cu aprobarea legii 
finanţelor publice, reglementarea prin legi a 
diferitelor laturi ale activităţii financiare pu-
blice, între care cele privitoare la: sistemul 
de impozite, taxe şi contribuţii, care sunt 
numai de competenţa acestuia, atunci când 
sunt destinate bugetului administraţiei cen-
trale; legiferarea asigurărilor sociale sau a 
asigurărilor de bunuri, persoane şi răspun-
dere civilă; legiferarea instituţiilor financiare 
publice, inclusiv a celor de control financiar 
(Parlamentul asigură şi controlul asupra Bu-
getului de Stat în faza de închidere a exerci-
ţiului bugetar).

În domeniul finanţelor publice, Parla-
mentul are următoarele competenţe şi 
responsabilități de bază: a) adoptă acte le-
gislative în domeniul finanțelor publice; b) 
adoptă legea privind limitele macrobuge-
tare pe termen mediu şi, după caz, modifi-
cările şi completările la legislația ce rezultă 
din politica bugetar-fiscală; c) adoptă legile 
bugetare anuale şi legile privind modifica-
rea bugetelor; d) examinează raportul semi-
anual privind executarea bugetului public 
naţional şi a componentelor acestuia; e) 
aprobă rapoartele anuale privind executa-
rea Bugetului de Stat, a bugetului asigură-
rilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală.
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La nivel central, principalele activităţi 
şi termene-limită ale calendarului bugetar 
sunt [3, art. 47]:

a) Guvernul aprobă cadrul bugetar pe 
termen mediu şi prezintă Parlamentului 
proiectul legii privind limitele macrobuge-
tare pe termen mediu şi, în caz de necesi-
tate, proiectul legii pentru modificarea unor 
acte legislative – până la 1 iunie;

b) Parlamentul adoptă legea privind li-
mitele macrobugetare pe termen mediu şi, 
după caz, modificări şi completări la legisla-
ţie ce rezultă din politica bugetar-fiscală pe 
anul următor – până la 15 iulie;

c) Guvernul prezintă Parlamentului ra-
portul semianual privind executarea bu-
getului public naţional şi a componentelor 
acestuia pe anul bugetar în curs – până la 
15 august;

d) Guvernul aprobă şi prezintă Parla-
mentului proiectele legilor bugetare pe 
anul următor – până la 15 octombrie;

e) Parlamentul adoptă legile bugetare 
pe anul următor – până la 1 decembrie;

f ) Ministerul Finanţelor, Casa Naţională 
de Asigurări Sociale şi Compania Naţională 
de Asigurări în Medicină întocmesc şi pre-
zintă spre auditare Curţii de Conturi rapoar-
tele anuale privind executarea Bugetului de 
Stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi 
fondurilor asigurărilor obligatorii  de asis-
tenţă medicală – până la 15 aprilie a anului 
următor anului bugetar încheiat;

g) Curtea de Conturi efectuează auditul 
rapoartelor anuale privind executarea Buge-
tului de Stat, a bugetului asigurărilor sociale 
de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală pentru anul bugetar în-
cheiat şi prezintă raportul de audit Guvernu-
lui şi Parlamentului – până la 1 iunie;

h) Guvernul aprobă şi prezintă Parlamen-
tului rapoartele anuale privind executarea 
Bugetului de Stat, a bugetului asigurărilor 
sociale de stat şi a fondurilor asigurării obli-
gatorii de asistenţă medicală pentru anul 
bugetar încheiat – până la 1 iunie;

i) Parlamentul aprobă rapoartele anu-
ale privind executarea Bugetului de Stat, 
a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a 
fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă 
medicală pentru anul bugetar încheiat – 
până la 15 iulie.

La nivel local, principalele activităţi şi ter-
mene-limită ale calendarului bugetar sunt: 
a) autoritatea executivă locală elaborează şi 
prezintă consiliului local proiectul bugetu-
lui local pe anul următor – până la 20 no-
iembrie; b) consiliul local adoptă bugetul 
local pe anul următor – până la 10 decem-
brie; c) autoritatea executivă locală prezintă 
consiliului local raportul anual privind exe-
cutarea bugetului local pentru anul buge-
tar încheiat – până la 15 martie; d) consiliul 
local aprobă raportul anual privind execu-
tarea bugetului local pentru  anul bugetar 
încheiat – până la 1 aprilie.

De menționat că, în ultima perioadă, 
se atestă o preocupare a autorităților pu-
blice în ce priveşte instituirea unui cadru 
legal mai consistent, de natură să permi-
tă autorităților publice centrale realizarea 
unui control eficient privind administrarea 
finanțelor publice.

În şirul acestor eforturi se înscriu, de 
exemplu:

1. Legea Republicii Moldova nr. 260 
din 07.12.2017 privind organizarea şi 
funcționarea Curții de Conturi a Republicii 
Moldova. Vechea lege, aplicându-se un de-
ceniu, căzuse în desuetudine, optându-se, 
până la urmă, pentru adoptarea unei noi 
legi.

2. Legea Republicii Moldova nr. 271 din 
15.12.2017 privind auditul situațiilor finan-
ciare. Intrarea în vigoare a legii este prevă-
zută de la data de 01.01.2019. Legea vine să 
înlocuiască vechea lege privind activitatea 
de audit.

3. Hotărârea Guvernului Republicii Mol-
dova nr.1149 din 20.12.2017 cu privire la 
aprobarea modificărilor şi completărilor ce 
se operează în Strategia de dezvoltare a 
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managementului finanțelor publice 2013-
2020. Textul hotărârii, de o consistență so-
lidă, creează un fundament juridic pentru 
realizarea prevederilor Strategiei privind 
reforma administrației publice pentru anii 
2016-2020 (aprobată prin Hotărârea Gu-
vernului Republicii Moldova nr. 911 din 
25.07.2016) şi crearea unui sistem modern 
de management al finanțelor publice.

4. Hotărârea Guvernului Republicii Mol-
dova nr. 56 din 17.01.2018 pentru aproba-
rea Regulamentului privind monitoringul 
financiar al autorităților publice la autoges-
tiune, al întreprinderilor de stat/municipale 
şi al societăților comerciale cu capital inte-
gral sau majoritar public.

5. Hotărârea Guvernului Republicii Mol-
dova nr.124 din 02.02.2018 cu privire la 
aprobarea Programului de dezvoltare a 
controlului financiar public intern pentru 
anii 2018-2020 şi a Planului de acțiuni pen-
tru implementarea acestuia. Respectivul 
program vine să substituie vechiul Program 
de dezvoltare a controlului financiar public 
intern pentru anii 2014-2017.

În concluzie, analizând atribuțiile 
funcționale primordiale ale Guvernului, aces-
ta promovează în viaţă şi exercită controlul 
asupra respectării şi executării legilor Repu-
blicii Moldova, hotărârilor Parlamentului, 
decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, 
hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului de că-
tre organele administraţiei publice locale.

Îmbinând cele două organe ierarhic su-
perioare, putem deduce că relația dintre Gu-
vern şi Parlament este extrem de complexă, 
această relație nu este doar de interacțiune, 
complementare reciprocă, ci şi de control. 
Sensul, direcția acestui control este dinspre 
Parlament spre Guvern, Guvernul răspunde 
în faţa Parlamentului pentru activitatea sa 
şi, cel puţin, o dată pe an Guvernul ţine în 
faţa Parlamentului o dare de seamă despre 
activitatea sa.

Acest fapt este firesc, întrucât Parla-
mentul exprimă voința națiunii, or această 

expresie trebuie să se regăsească şi asupra 
Executivului. Organul legislativ suprem 
dispune de numeroase mijloace prin care 
controlează, direcționează existența şi acti-
vitatea Guvernului, cum ar fi: votul de înves-
titură dat Executivului la formarea acestuia, 
precum şi al programului său de guverna-
re; moțiunile de cenzură ale Parlamentului 
care pot demite Guvernul; legile elaborate 
de Legislativ şi impuse Guvernului spre apli-
care şi executare; bugetul, acesta deşi are ca 
responsabili principali în elaborare Ministe-
rul Finanțelor şi Guvernul, el este însă votat 
de Parlament; interpelările verbale, scrise 
ale parlamentarilor la adresa membrilor Gu-
vernului, a acestuia în ansamblu; comisiile 
de anchetă ale Parlamentului.

Cu toate acestea, astăzi, în lumea po-
litică modernă se constată un proces de 
creştere a rolului Executivului. El nu este 
întâmplător sau subiectiv, ci ține de o serie 
de factori ca:  complexitatea şi dinamica 
vieții sociale contemporane. Acest feno-
men impune luarea unor decizii rapide şi 
pertinente, pe care Parlamentul prin me-
canismul său greoi şi de durată nu este în 
măsură sa le înfăptuiască; inițiativa legisla-
tivă ca şi posibilitatea de a emite hotărâri 
face din Guvern un partener important şi 
în acest domeniu de conducere. Prin aces-
te posibilități Guvernul este în măsură să 
impună, să dea o anumită orientare, tentă 
politicii generale a societății; prin natura 
activității sale, prin raportul direct cu re-
alitatea socială, Guvernul este în măsură 
să sesizeze eventualele cerințe, necesități, 
disfuncționalități şi să intervină prin mă-
suri, decizii rapide şi pertinente în rezolva-
rea sau deblocarea lor.

După părerea lui Gheorghe Avornic, or-
ganul suprem al puterii executive, Guver-
nul, este organul de conducere generală 
a activităţii executive pe întreg teritoriul 
ţării. Pe plan central, Guvernului şi se sub-
ordonează ministerele, precum şi o serie de 
consilii şi comitete, direcţii generale şi alte 
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instituţii centrale. Aceste organe au atribu-
ţii importante în direcţia conducerii unei 
anumite ramuri sau domeniu de activitate. 
Guvernul elaborează hotărâri sau ordonan-
ţe pe baza şi în vederea executării legilor în 
vigoare, prin reglementarea în mod nemij-
locit a anumitor relaţii sociale într-un sector 
sau altul de activitate ce se află în compe-
tenţa sa [1, p. 260].

Deşi este o caracteristică a dezvoltării con-
temporane, creşterea rolului Executivului în 
conducerea socială trebuie să rămână în ca-
drul legal, orice depăşire sau încălcare a aces-

tuia putând genera efecte sau consecințe 
negative pentru viața democratică.

Se propune crearea unei comisii guver-
namentale privind examinarea rezultatelor 
Indicelui Transparenței Bugetare – 2017, 
în sensul identificării acțiunilor ce ar putea 
face ca Republica Moldova să avanseze la 
capitolele la care a înregistrat carențe.

O altă propunere ține de adoptarea unui 
plan de măsuri privind îmbunătățirea cla-
samentului Republicii Moldova în indicele 
transparenței bugetare din 2018 şi din anii 
ce vor urma.

BIBLIOGRAFIE
1. Avornic Gheorghe, Tratat de teoria generală a statului şi dreptului, volumul I, Chişi-

nău, 2009, 460 p.
2. Constituția Republicii Moldova din 29.04.1994, publicată în Monitorul Oficial al Repu-

blicii Moldova nr.1/506 din 12.08.1994, în vigoare din 27.08.1994.
3. Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetare nr.181 din 25.07.2014, publicată 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 223-230/519 din 08.08.2014, cu modificările 
şi completările ulterioare.

4. Manole Tatiana. Finanțele publice locale, rolul lor în consolidarea autonomiei finan-
ciare la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Chişinău, Editura „Epigraf”,  2003, 238 p.

5. Manole Tatiana. Managementul finanțelor publice, Chişinău, Editura Institutului  
Național de Cercetări Economice, Chişinău, 2016, 803 p.

6. Open Budget Index 2017 (Indicele Transparenței Bugetare). În: https://www.
globalintegrity.org/2018/01/open-budgets-backsliding-and-the-use-of-budget-
data/?platform=hootsuite (vizitat la 26.05.2018).

7. Oprea Florin, Cigu Elena. Finanțe publice locale. Editura C. H. Beck, 2013, 288 p.
8. Postolache Rada. Drept financiar. Ediția a II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2013, 424 p.
9. Secrieru Angela. Finanțele publice. Instrumente şi mecanisme financiare de intervenție 

guvernamentală. Chişinău, Editura „Epigraf”, 2004, 424 p.
10. Secrieru Angela. Ghidul procesului bugetar al Republicii Moldova. Chişinău, Editura 

„Epigraf”, 2009, 80 p.
11. Ulian Galina, Doga-Mîrzac Mariana, Rotaru Lilia. Finanțe Publice. Chişinău, 2012, 295 p.
12. Văcărel Iulian, Georgescu Florin. Finanțe publice. Editura Didactică şi Pedagogică, 

2007, 696 p.

Prezentat: 24 iulie 2018.
E-mail: agustiuc@yahoo.com



Administrarea Publică, nr. 3, 2018 52

Economie              
şi finanţe publice



Administrarea publică: teorie şi practică 53Economie şi finanţe publice



Administrarea Publică, nr. 3, 2018 54

Creşterea economică şi tendinţa de 
reducere a sărăciei sunt strâns corelate 
în Republica Moldova cu fluxul de remi-
tenţe şi consumul generat al acestora. 
Câştigurile din munca moldovenilor aflaţi 
peste hotarele ţării au alimentat venitul 
disponibil al gospodăriilor casnice, con-
ducând la majorarea cererii agregate de 
consum. Constrânsă de capacităţile de 
producţie autohtone limitate, această ce-
rere a fost satisfăcută, în mare măsură, de 
importurile de bunuri şi servicii. Bugetul 
Public Naţional a beneficiat de pe urma 
acestei situaţii, însă balanţa comercială a 
evoluat în direcţia unui deficit comercial 
alarmant.

Creşterea economică bazată pe con-
sum şi pe remitenţe expune economia 
ţării la o serie de vulnerabilităţi, însă exis-
tă un pericol şi mai mare asociat acestui 
model de creştere economică – faptul 
că volumul remitenţelor, la un moment 
dat, va începe să scadă. Actualmente, mi-
graţia scindează familiile cetăţenilor din 
Republica Moldova. Acest lucru este, în 
sine, destul de grav, însă urmărind evolu-
ţia migraţiei în ţările care s-au confruntat 
cu acest fenomen, anticipăm că familiile 
moldovenilor se vor reîntregi. Din păcate, 
dacă nu se va acţiona ferm în vederea cre-
ării unor condiţii adecvate de muncă şi de 
trai în Republica Moldova, reîntregirea fa-
miliilor de imigranți se va produce în afara 
hotarelor ţării, moment care va declanşa 
declinul remitenţelor.

O analiză diagnostică a constrângeri-
lor pentru dezvoltarea economică scoate 
în evidenţă problemele critice, altfel spus, 
domeniile în care Republica Moldova este 
cel mai puternic devansată de ţările com-
parabile. Această abordare  a fost aplicată 
cu succes într-o serie de state precum Bra-
zilia, Egipt, Bolivia şi Mongolia. În esenţă, 
atâta timp cât problemele critice rămân a 
fi nerezolvate, potenţialul investiţional al 
economiei naţionale nu poate fi realizat 

pe deplin. Or, pentru schimbarea paradig-
mei de dezvoltare a ţării, este necesar să 
fie înlăturate, în mod prioritar, barierele 
care împiedică activitatea investiţională.

Pe această cale au fost identificate pa-
tru probleme critice: educaţia, drumurile, 
accesul la finanţe şi mediul de afaceri. Ca 
urmare a procesului consultativ, Guvernul 
a stabilit problemele majore, a căror solu-
ţionare ar contribui semnificativ la asigu-
rarea creşterii economice şi la reducerea 
sărăciei. Astfel, existenţa unui sistem ju-
diciar ineficient pune în pericol dezvolta-
rea tuturor domeniilor, afectând grav atât 
mediul de afaceri din ţară, cât şi procesul 
investiţional. Alte două priorităţi, a căror 
soluţionare este posibilă în orizontul de 
timp oferit pentru implementarea pre-
zentei Strategii şi care au impact direct 
asupra populaţiei sărace, sunt: consumul 
de resurse energetice şi sistemul de pen-
sii. Sănătatea a fost identificată ca una 
dintre problemele critice care conduce la 
reducerea forţei de muncă şi a productivi-
tăţii muncii, iar soluţionarea acesteia este 
posibilă prin includerea aspectelor de să-
nătate în toate priorităţile de dezvoltare 
pe termen lung. Sub aspectul obiectivelor 
strategice pe termen lung, Strategia naţi-
onală de dezvoltare „Moldova 2020” este 
focalizată pe următoarele priorităţi de 
dezvoltare: [4]

- racordarea sistemului educaţional la 
cerinţele pieţei forţei de muncă, în scopul 
sporirii productivităţii forţei de muncă şi 
majorării ratei de ocupare în economie;

- sporirea investiţiilor publice în infra-
structura de drumuri naţionale şi locale, 
în scopul diminuării cheltuielilor de trans-
port şi sporirii vitezei de acces;

- diminuarea costurilor finanţării prin 
intensificarea concurenţei în sectorul fi-
nanciar şi dezvoltarea instrumentelor de 
management al riscurilor;

- ameliorarea climatului de afaceri, pro-
movarea politicii concurenţiale, optimiza-
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rea cadrului de reglementare şi aplicarea 
tehnologiilor informaţionale în serviciile 
publice destinate mediului de afaceri şi 
cetăţenilor;

- diminuarea consumului de energie 
prin sporirea eficienţei energetice şi utili-
zarea surselor regenerabile de energie;

- asigurarea sustenabilităţii financiare 
a sistemului de pensii pentru garantarea 
unei rate adecvate de înlocuire a salariilor;

- sporirea calităţii şi eficienţei actului 
de justiţie şi de combatere a corupţiei în 
vederea asigurării accesului echitabil la 
bunurile publice pentru toţi cetăţenii;

- creşterea competitivităţii produselor 
agroalimentare şi dezvoltarea rurală du-
rabilă.

Optica Strategiei este de a produce 
un impact economico-social pe fiecare 
dintre dimensiunile nominalizate. Efectul 
cumulat al soluţionării problemelor vizate 
constă în eliminarea barierelor critice care 
împiedică valorificarea optimă a resurse-
lor. Această abordare face posibilă priori-
tizarea domeniilor de intervenţie ale sta-
tului şi supunerea acestora unui obiectiv 
bine definit al Strategiei: asigurarea dez-
voltării economice calitative şi, implicit, 
reducerea sărăciei.

Republica Moldova va întreprinde toa-
te eforturile necesare pentru asigurarea 
tranziţiei spre o dezvoltare economică 
verde, care promovează principiile dez-
voltării durabile şi contribuie la reducerea 
sărăciei, inclusiv prin asigurarea unei gu-
vernări mai bune în domeniul dezvoltării 
durabile, prin integrarea şi fortificarea as-
pectelor protecţiei mediului în toate do-
meniile de dezvoltare social-economică a 
ţării.

Un factor determinant pentru realiza-
rea cu succes a priorităţilor identificate şi 
atingerea obiectivului principal îl consti-
tuie existenţa unor instituţii eficiente şi 
moderne ale statului. Accelerarea refor-
melor instituţionale şi consolidarea ca-

pacităţilor autorităţilor publice vor viza 
fiecare prioritate identificată. Sporirea ca-
lităţii serviciilor publice prin modernizare, 
creşterea transparenţei şi accesibilităţii 
acestora sunt inerente procesului de im-
plementare a Strategiei.

O economie de piaţă eficientă este ca-
racterizată de capacitatea de a promova 
inovaţia în baza unei concurenţe loiale 
pentru resurse şi clienţi. În cele din urmă, 
câştigători sunt consumatorii, care bene-
ficiază de bunurile şi serviciile achiziţio-
nate la un preţ rezonabil şi de o calitate 
adecvată preţului. Un mediu de afaceri 
favorabil este propice atragerii investiţiilor 
străine şi creării întreprinderilor noi.

Impactul îmbunătăţirii mediului de 
afaceri va fi exprimat în sporirea investi-
ţiilor, creşterea exporturilor, majorarea 
numărului de întreprinderi fiabile moti-
vate să implementeze inovaţii, capabile 
să creeze locuri de muncă atractive, să 
asigure productivitate înaltă şi producţie 
competitivă orientată spre export, efect 
susţinut prin avansarea Republicii Moldo-
va în clasamentele internaţionale Doing 
Business, Indicele competitivității globa-
le, Indicele libertății economice şi Indicele 
de performanță logistică, depăşind nive-
lul mediu din regiune.

Optimizarea procedurilor şi a perioa-
dei de timp necesare unui agent econo-
mic pentru lansarea, desfăşurarea şi lichi-
darea afacerii prin aplicarea unor abordări 
inovaţionale în reglementarea afaceri-
lor, cum ar fi digitalizarea procesului de 
prestare a serviciilor publice, precum şi 
schimbarea accentului de pe inspecţii 
pe consiliere, inspecţiile fiind realizate 
în baza principiului riscului perceput, va 
ameliora semnificativ mediul de afaceri, 
diminuând, totodată, costurile adminis-
trative inutile şi, implicit, va asigura dez-
voltarea economică. Pe lângă stimularea 
directă a afacerilor, a investiţiilor şi a co-
merţului exterior, procesul de optimiza-
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re, prin abordarea inovativă în prestarea 
serviciilor publice, va crea o bază şi un im-
bold semnificativ pentru inovaţii şi pentru 
noi locuri de muncă în sectorul privat.

Soluţiile de reformare a sistemului de 
reglementare vor fi eficiente şi durabile 
dacă vor fi susţinute de mecanisme de 
impunere şi de implementare. În acest 
sens, se va lucra asupra implicării mai 
active a sectorului privat în iniţierea, ela-
borarea şi revizuirea reglementărilor. Alți 
participanți importanți la acest proces 
sunt judecătoriile, care vor trebui să răs-
pundă prompt şi corect la sesizările ce-
tăţenilor şi ale întreprinzătorilor privind 
încălcarea drepturilor acestora de către 
instituţiile publice, în special în ceea ce 
priveşte eliberarea în termenul stabilit a 
actelor permisive, asigurarea unui sistem 
transparent de depunere a plângerilor 
faţă de toate instituţiile implicate în regle-
mentarea afacerilor şi a comerţului exteri-
or, neimplicarea instituţiilor publice în ac-
tivitatea de întreprinzător, în cazul în care 
nu există motive evidente, şi recuperarea 
prejudiciilor aduse de acestea în termen 
scurt.

Concurenţa este un factor vital pentru 
dinamizarea economiei naţionale, pen-
tru îmbunătăţirea mediului de afaceri şi 
sporirea atractivităţii acestuia atât pen-
tru lansarea noilor afaceri cât şi pentru 
dezvoltarea lor. În vederea asigurării unei 
concurenţe eficiente şi loiale, Republica 
Moldova îşi propune elaborarea şi im-
plementarea unui program naţional în 
domeniul concurenţei şi al ajutorului de 
stat prin preluarea celor mai bune prac-
tici europene la prevenirea, reprimarea 
şi limitarea activităţilor anticoncurenţiale 
ale agenţilor economici şi ale autorităţilor 
administraţiei publice.

Crearea întreprinderilor noi va fi în-
curajată şi prin propagarea istoriilor de 
succes în domeniul antreprenoriatului, 
prin sprijinul spiritului întreprinzător, în 

special, în rândul femeilor, acestea con-
stituind actualmente doar 27,5% [4] din 
numărul întreprinzătorilor. Mecanismele 
existente, prin care întreprinderile mici şi 
mijlocii beneficiază de instruiri, precum şi 
de suport financiar şi logistic vor fi extinse 
şi diversificate.

Adiţional, eforturile vor fi concentrate 
pe dezvoltarea capacităţii infrastructurii 
calităţii, menite să faciliteze exporturile 
şi să încurajeze implementarea tehnolo-
giilor avansate la întreprinderile autohto-
ne, inclusiv în agricultură, astfel încât să 
fie asigurată securitatea consumului. De 
asemenea,  implementarea reformelor în 
domeniul reglementării şi administrării în 
sănătate pot ameliora optimal productivi-
tatea şi eficienţa în Republica Moldova.

Activitatea economică a întreprinderi-
lor are un impact direct asupra mediului. 
Concomitent, reglementările rigide care 
vizează protecţia mediului impun anumi-
te costuri de conformitate pentru derula-
rea afacerilor. Deşi din punctul de vedere 
al dezvoltării durabile astfel de costuri 
sunt justificate, există riscul ca mediul de 
afaceri să le perceapă drept excesive. În 
acest sens, reglementările noi vor avea 
în vizor evaluarea impactului asupra me-
diului, urmărind ca povara administrativă 
să fie distribuită în mod echitabil asupra 
agenţilor economici, fără a distorsiona 
mecanismele pieţei şi fără a crea premise 
pentru concurenţa neloială.

În sens larg, calitatea mediului de afa-
ceri afectează activitatea investiţională şi 
dezvoltarea economică prin costuri admi-
nistrative şi de conformare şi prin riscuri 
asociate cu opacitatea reglementărilor şi 
aplicarea discreţionară a sancţiunilor. Pro-
movarea unei reglementări inteligente şi 
a unei abordări orizontale, cu instituirea 
unor standarde interoperabile în dome-
niu, va crea condiţii pentru valorificarea 
tuturor oportunităţilor de dezvoltare a 
afacerilor.
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Tabelul 1. Obiectivele strategice ale viziunii „Business: cu reguli clare de joc” din SND 
„Moldova 2020”.

Indicatori de monitorizare     2015  2020
Lansarea afacerii
Durata iniţierii afacerii, ore 24 1
Reducerea costului pentru iniţierea unei afaceri cu 50% cu 80%
Autorizarea în construcţii

Durata obţinerii autorizaţiilor de construcţie, zile 180 100
Reducerea costului obţinerii autorizaţiilor de construcţie cu 20% cu 40%
Plata impozitelor
Reducerea numărului de plăţi la achitarea impozitelor, 
taxelor şi contribuţiilor

până la 35 până la 25

Timpul aferent achitării impozitelor, ore 215 190
Comerţul transfrontalier
Reducerea numărului de documente necesare pentru 
operaţiile de export/import

până la 5 până la 4

Reducerea timpului pentru perfectarea documentelor 
aferente operaţiilor de export/import, zile

până la 25 până la 10

Reducerea costurilor operaţiilor de export/import (pe 
container)

cu 5% cu 10%

Performanţa Serviciilor Logistice (LPI) (activitatea vamală) 2,33 2,55
Performanţa Serviciilor Logistice (LPI) (competenţa logistică) 2,30 2,50
Lichidarea afacerii
Sporirea ratei de recuperare a investiţiei cu 50% cu 100%
Durata lichidării afacerii, ani 2 1,5

Reducerea numărului de inspecţii de stat cu 20% cu 40%
Reducerea numărului de rapoarte obligatorii cu 10% cu 20%
Reducerea numărului de acte permisive cu 20% cu 40%
Reducerea costului pentru obţinerea actelor permisive cu 20% cu 40%
Digitalizarea serviciilor publice prestate mediului de afaceri 
(număr de servicii)

20 toate

Sursa: elaborată de autori în baza Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2020”. [2]

Eliminarea constrângerilor de regle-
mentare şi a costurilor neargumentate ar 
crea premise pentru o dezvoltare econo-
mică mai dinamică, inteligentă şi dura-
bilă, încurajând investiţiile în sectoarele 
productive ale economiei naţionale, cre-
area produselor noi şi accesul mai larg pe 

pieţele de desfacere străine.
Strategia de dezvoltare a sectorului în-

treprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 
2012-2020 oferă cadrul de politici pe ter-
men lung şi mediu privind dezvoltarea 
întreprinderilor micro-, mici şi mijlocii (în 
continuare – IMM-uri) din Republica Mol-
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dova în contextul trecerii de la modelul 
de dezvoltare economică bazat pe con-
sum la o nouă paradigmă orientată spre 
exporturi, investiţii şi inovaţii, a dezide-
ratului politic de integrare europeană şi 
a tendinţelor economice mondiale.

Viziunea strategică: IMM-urile din 
Republica Moldova – factor al creşterii 
economice durabile şi competitivităţii 
naţionale. Implementarea cu succes a 
prezentei Strategii va contribui la: [3]

a) creşterea numărului mediu de IMM-
uri la 1000 locuitori până la 25 de IMM-
uri până în 2020; 

b) creşterea numărului de angajaţi în 
cadrul IMM-urilor până la 65% până în 
2020; 

c) atingerea unei ponderi de 38% a 
IMM-urilor în PIB până în 2020; 

d) asigurarea unei concurenţe efici-
ente prin consolidarea competitivităţii şi 
facilitarea creşterii şi inovării IMM-urilor 
sustenabile. 

Misiunea strategică. Crearea unui me-
diu de afaceri favorabil, promovarea cul-
turii antreprenoriale în vederea susţinerii 
IMM-urilor şi asigurării coeziunii sociale. 
Pentru realizarea misiunii va fi necesară: 
[3]

a) coordonarea proceselor cu politici-
le existente pentru IMM-uri elaborate de 
către Uniunea Europeană; 

b) îmbunătăţirea condiţiilor de desfă-
şurare a afacerii; 

c) îmbunătăţirea calităţii produselor 
IMM-urilor; 

d) sporirea accesului IMM-urilor la 
achiziţii publice şi sporirea capacităţii de 
a opera în calitate de subcontractanţi; 

e) sporirea implementării programe-
lor de instruire antreprenorială; 

f ) consolidarea rolului IMM ca entităţi 
în crearea unor noi locuri de muncă, aces-
tea contribuind la apariţia diferenţelor în 
dezvoltarea economică a regiunilor. 

În lumina celor expuse, în vederea rea-
lizării viziunii şi misiunii, prin implemen-
tarea prezentei Strategii, Guvernul îşi 
propune realizarea următoarelor direcţii 
prioritare pentru perioada 2012-2020: [3]

- ajustarea cadrului normativ de re-
glementare la necesităţile dezvoltării 
IMM-urilor; 

- îmbunătăţirea accesului IMM-urilor 
la finanţare; 

- dezvoltarea capitalului uman prin 
promovarea competenţelor şi culturii 
antreprenoriale; 

- sporirea competitivităţii IMM-urilor 
şi încurajarea spiritului inovator; 

- facilitarea dezvoltării IMM-urilor în 
regiuni; 

- dezvoltarea parteneriatelor în afa-
ceri. 

Fiecare dintre direcţiile prioritare va 
încorpora obiectivele sale specifice, prin 
care, în sensul prezentei Strategii, se vor 
subînţelege rezultatele specifice pro-
gnozabile şi măsurabile, realizate prin 
intermediul programelor de dezvoltare, 
proiectelor şi acţiunilor incluse în Planul 
de acţiuni privind implementarea Stra-
tegiei. Fiecare plan de acţiuni va avea o 
perioadă de implementare de 3 ani. 

În concluzie, se poate menționa că 
Republica Moldova îşi propune să îmbu-
nătăţească mediul de afaceri, astfel încât 
până în anul 2020 riscurile şi costurile 
asociate fiecărei etape a ciclului de via-
ţă al afacerii să fie mai mici decât în ţări-
le din regiune, acesta fiind guvernat de 
principiul liberei concurenţe.



Administrarea publică: teorie şi practică 59Economie şi finanţe publice

BIBLIOGRAFIE
1. Legea Republicii Moldova nr. 166  din  11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naţio-

nale de dezvoltare „Moldova 2020”. Publicată la 30.11.2012 în Monitorul Oficial al  Republi-
cii Moldova nr. 245-247,  art. 791.

2. Legea privind aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a IMM pe anii 2012-2020, 
nr. 295-XVI din 21.12.2011 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 18-20/57 din 
29.01.2012.

3. Tăgăduan D., Gestiunea financiară a întreprinderii, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Facul-
tatea de Ştiinţe Economice, Editura UAV, Arad, 2006,197 p.

4. Tornea I., Finanţarea IMM-urilor în Republica Moldova, Institutul pentru Dezvoltare şi 
Iniţiative Sociale (IDIS) ,,Viitorul”. Chişinău: IDIS ,,Viitorul”, nr.1, 2011, p. 44.

Prezentat: 4 iulie 2018. 
E-mail: tatianatofan@yahoo.com



Administrarea Publică, nr. 3, 2018 60

APLICAREA ELEMENTELOR DE COACHING 
ORGANIZATIONAL ÎN DEZVOLTAREA RESURSELOR 

UMANE DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

ORGANIZATIONAL COACHING ELEMENTS APPLICATION 
FOR THE PUBLIC ADMINISTRATION HUMAN RESOURCES 

DEVELOPMENT
CZU: 005.32 : 35.088.6

Elena VACULOVSCHI,
doctor în economie, conferențiar universitar, 

Academia de Administrare Publică

Cezara ABRAMIHIN,
doctor în economie, conferențiar universitar,

Academia de Studii Economice a Moldovei
 

SUMMARY
The strategy for reforming the public administration in the Republic of Moldova for the 

period 2016-2020 stipulates the need to reform several components, including human reso-
urces management in public administration. To increasing the reform effectiveness using of 
new approaches, such as coaching is appropriate. The essential attitude in coaching is to cre-
ate a winning mentality and develop the ability to learn from all life experiences so that we 
become more powerful, balanced, stronger. The aim of the paper is to follow the complexity 
of organizational coaching in the public administration with an implementation perspective 
for the transformational team and individual development of human resources of the public 
organization. In order to achieve the purpose of the paper, analysis, visualization method and 
deduction were used as research methods.

Keywords: reform, coaching in public administration, human resources, public servant, or-
ganizational coaching.

REZUMAT
Strategia de reformare a administrației publice în Republica Moldova pentru perioada 

2016-2020 prevede necesitatea de a reforma mai multe componente, inclusiv managementul 
resurselor umane în administrația publică. Pentru a spori eficacitatea reformei este binevenită 
utilizarea unor noi abordări precum coaching-ul. Atitudinea esențială în coaching este de a 
crea o mentalitate câştigătoare şi de a dezvolta abilitatea de a învăța din toate experiențele de 
viață, astfel încât să devenim mai puternici şi mai echilibrați. Scopul lucrării este de a urmări 
complexitatea coaching-ului organizațional în administrația publică cu o perspectivă de im-
plementare pentru echipa de transformare şi dezvoltarea individuală a resurselor umane ale 
organizației publice. Pentru a realiza scopul lucrării, au fost utilizate în calitate de  metode de 
cercetare analiza, vizualizarea şi deducerea.

Cuvinte-cheie: reforma, coaching-ul în administrația publică, resurse umane, funcționar 
public, coaching organizațional. 
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Astăzi, coaching-ul cunoaşte o dezvolta-
re rapidă printre cadrele cu potenţial ridicat 
şi manageri. Coaching-ul este pe cale să iasă 
din lumea întreprinderii pentru a se extin-
de în domeniul vieţii publice. Funcționarii 
publici, de asemenea, pot face apel la un 
coach pentru a reflecta asupra dezvoltării 
carierei, asupra optimizării stilului de acti-
vitate profesională, ameliorării relaţiilor cu 
anturajul, alegerii unei persoane care să-l 
asiste, recentrării vieţii profesionale în jurul 
vieţii sale spirituale sau, pur şi simplu, pen-
tru a învăţa să comunice mai bine şi să mun-
cească mai bine. 

În concordanță cu Strategia de reforma-
re a administrației publice pentru perioada 
2016-2020 [5], se propune o abordare nouă 
şi mai practică a procesului de modernizare 
a modului de funcționare a administrației 
publice. În Strategie se stipulează necesi-
tatea reformării mai multor componente, 
printre care un deosebit accent este pus 
pe managementul resurselor umane şi, în 
special, pe managementul performanțelor; 
etica profesională şi dezvoltarea resurselor 
umane din administrația publică. Reformele 
care au scopul să creeze un serviciu public 
modern au fost, în mare parte, implementa-
te după adoptarea Legii 158/2008 cu privire 
la funcția publică şi statutul funcționarului 
public. Cancelaria de Stat asigură promo-
varea şi realizarea politicii statului în do-
meniul serviciului public, în special al ma-
nagementului resurselor umane; ghidează 
autoritățile publice şi monitorizează pro-
cesul de implementare a unor proceduri 
de personal în autoritățile publice. În acest 
context,  implementarea unor elemente 
inovaționale, precum este coaching-ul, va fi 
binevenită. 

Coaching-ul, aşa cum este el conceput 
în zilele noastre, într-o perioadă în care 
multe persoane simt nevoia  de a-şi regăsi 
sensul şi de a-şi reconstitui relaţiile socia-
le, continuă să promoveze valorile proprii 
„însoțitorilor”. Fără îndoială,  astăzi, a antre-

na nu mai înseamnă a conduce pe cineva, 
strigând sau lovind cu biciul, ori a scrie în 
locul altora. Se ştie deja că nu persoana care 
acordă asistenţă, pe de o parte, şi nici cli-
entul îndrumat, de cealaltă parte, nu deţin, 
fiecare, soluţia, ci soluţia se naşte în intersu-
biectivitate, în confruntare. Rolul de călăuză 
al celui care „ajută” s-a îmbogăţit, devenind 
o „meta-meserie”, dincolo de toate celelalte 
meserii, printr-o integrare atât verticală (di-
feritele niveluri de identitate ale persoanei), 
cât şi transversală (diversele spaţii externe 
în care persoana îşi desfăşoară activitatea).

Instrumentele au evoluat, iar coach-ul, 
nici consilier, nici psihoterapeut, se sprijină 
în munca sa pe diferitele abordări ale relaţi-
ei de sprijin (printre care analiza tranzacţio-
nală, programarea neurolingvistică, analiza 
sistemică, psihanaliza, studiul simbolisticii, 
intuiţia, ascultarea activă etc.) şi ale mana-
gementului.

Coaching-ul are un rol extrem de 
important în construirea şi susținerea 
organizațiilor mari şi a locurilor de muncă 
extraordinare, inclusiv în cadrul serviciilor 
publice. Oamenii care doresc sa realizeze 
lucruri mari de multe ori se blochează de-a 
lungul carierei lor şi au nevoie de ajutor.

Coaching-ul organizațional a fost studi-
at ca o practică care poate facilita  angajații 
în perioade de schimbări organizaționale 
pentru a spori realizarea obiectivelor, poate  
încuraja dezvoltarea şi le oferă sprijin pen-
tru a face față problemelor de schimbare. 
Coaching-ul a fost, de asemenea, explorat 
ca un posibil mijloc de promovare a schim-
bării organizaționale durabile.

Coaching-ul poate sprijini creativitatea. 
Un antrenor calificat poate sprijini angajații 
din sectorul public în urmărirea cu încrede-
re în idei noi şi soluții alternative, cu o mai 
mare rezistență şi ingeniozitate. 

Coaching-ul profesional este o modali-
tate importantă pentru gestionarea schim-
bării. Un antrenor poate ajuta funcționarii 
publici să evalueze nevoile actuale, 
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oportunitățile şi provocările, toate în ter-
meni de maximalizare a potențialului pe 
care îl posedă deja.

Coaching-ul poate stimula productivita-
tea şi eficiența. Acest lucru este important 
mai ales dacă în organizațiile publice sunt 
angajați care recent au asumat roluri noi 
sau de conducere .

Coaching-ul poate dezvolta abilități de 
comunicare. Studiul ICF Global Coaching 
a arătat ca 72 la sută dintre acestea, fiind 
antrenate, s-a observat o îmbunătățire a 
abilităților de comunicare [6]. 

Coaching-ul poate ajuta organizația să 
atragă şi să păstreze angajații talentați. Dacă 
organizația are probleme în a găsi angajați, 
fapt cu care în prezent se confruntă o 
mulțime de organizații publice, ea trebuie 
să se angajeze să investească în dezvoltarea 
angajaților. Coaching-ul este un mod ideal 
de a dezvolta angajații şi  de a demonstra 
angajaților ca organizația prețuieşte dez-
voltarea lor.

Din punctul de vedere al număru-
lui de persoane implicate, coaching-ul 
organizațional poate fi: 

1. Coaching-ul de grup vizează echipele 
din întreprinderi sau întreaga organizație, 
în perspectiva eficacității colective şi ame-
liorării randamentului său global.

Această formă de asistare are ca subiect 
ameliorarea performanţei colective prin în-
tărirea coeziunii dintre membri [4]. Ea per-
mite obţinerea unei viziuni împărtăşite de 
toţi asupra modului de atingere a obiecti-
vului comun. Pentru aceasta, este nevoie ca 
membrii să fie învăţaţi să se cunoască mai 
bine, pentru a-i înţelege mai bine pe ceilalţi 
şi a-i accepta împreună cu diferenţele lor. 
Observarea dinamicii de grup, întărirea em-
patiei dintre membri, rezolvarea blocajelor 
şi a conflictelor, precum şi exprimarea com-
petenţelor individuale în folosul reuşitei co-
lective constituie obiectivele de bază. Unul 
dintre obiectivele-cheie vizate este majora-
rea autonomiei de echipă.

Metodologia stabilită în cadrul coaching-
ului pentru echipă se articulează astfel:

- definirea problemei: pornind de la o 
descriere, cea mai detaliată şi obiectivă po-
sibilă, scopul este de a evidenţia reprezen-
tările generate de judecăţile subiective şi 
stereotipizate;

- acordul asupra obiectivelor; întrebarea 
cardinală  pentru echipă va fi: Cum să faci 
să apară perspective noi, ţinând cont de ob-
stacolele previzibile?

În acest context, instrumentele folosite 
pentru coaching-ul de echipă sunt de dife-
rită natură [2]:

- Analiza „SWOT” (Strenghts/Weakness/
Oportunities/Threatssm). Fiecare echipă 
depinde de un context exterior  şi de o situ-
aţie internă. Fiecare participant îşi va aduce 
contribuţia la formularea viziunii comune a 
realităţii existente.

- Maturitatea de echipă. Pentru a dobân-
di o coeziune, un grup trebuie să treacă prin 
diferite stadii. Cu ajutorul unui chestionar, 
este posibil să se identifice nivelul de matu-
ritate a unei echipe. Cu cât există mai multă 
lipsă de maturitate, cu atât mai mult va fi 
necesară o operaţiune de „Team-building” 
(construirea unei echipe), înainte de a avea 
în vedere o muncă de aprofundare.

- Team-building-ul. Acesta are drept scop 
accelerarea cunoaşterii reciproce dintre 
membrii echipei, astfel încât aceasta să fie 
cât mai eficace.

- Viziunea. A împărtăşi sensul unei ac-
ţiuni presupune dobândirea unei viziuni 
comune. Echipa, folosind tehnici de creati-
vitate, îşi va exprima viziunea (dorinţe, aş-
teptări, proiecţii).

- Valorile. În materie de comportamen-
te colective şi individuale preferinţele sunt 
cele care ies în evidenţă. Ele răspund la 
întrebarea: „În numele a ce faceţi ceea ce 
faceţi ?” şi funcţionează ca nişte criterii de 
apreciere a ceea ce este bine sau rău.

Drept beneficii ale coaching-ului  de 
echipă e că grupurile vor dobândi reguli 
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ale jocului, un limbaj comun şi o distanţa-
re de eventualele probleme ale grupului 
şi ale membrilor lor şi, respectiv, de stresul 
organizațional. Mai focalizată asupra părţii 
exterioare decât a celei interioare a grupu-
lui şi, prin urmare, mai proactivă,  mai rapi-
dă în decizii, echipa, dezvoltându-şi inteli-
genţa colectivă, va fi mai eficace.

2. Coaching-ul individual acoperă 3 as-
pecte ce corespund tot atâtor categorii de 
cerere:

1. Coaching-ul pentru rezolvare, care vi-
zează depăşirea unei dificultăți.

2. Coaching-ul pentru dezvoltare, care 
vizează progresul într-o anumită direcție.

3. Coaching-ul strategic, care vizează 
elaborarea unui plan de evoluție.

Un alt criteriu de clasificare este cel le-
gat de domeniul de activitate a clientului 
sau de cadrul de viață al clientului de unde 
vine cererea. Distingem:

- Life coaching. Este o relație de colabo-
rare între un coach şi un client cu scopul de 
a îmbunătăți viața profesională sau perso-
nală a clientului, prin intermediul unor se-
siuni unu la unu, față în față sau la telefon. 
Clientul plăteşte, de obicei, pentru aceste 
sesiuni.

- Business Coaching: „executive”, „cor-
porate”, „career”, „leadership” coaching 
sunt doar câțiva dintre termenii pe care îi 
puteți găsi în diverse surse de specialitate. 
Acest tip de coaching este adresat creşterii 
performanței în plan profesional - de la 
abilități de comunicare la cele manageriale, 
de branding personal şi multe altele.

- Executive coaching. Este procesul prin 
care angajați cu potențial ridicat dintr-o 
organizație, de obicei, membri ai condu-
cerii sau manageri seniori, lucrează cu un 
coach pentru a-şi îmbunătăți rezultatele 
de business  si/sau abilitățile de manager/
leader. 

- Corporate coaching este procesul prin 
care o companie contractează şi plăteşte 
sesiunile de coaching ale unuia dintre 

angajații săi cu scopul de a îmbunătăți 
performanța în cadrul echipei/departa-
mentului din care angajatul face parte. Se-
siunile au loc în cadrul organizației şi pot 
implica mai mulți membri ai aceleiaşi echi-
pe, uneori mai multe departamente.

- Career coaching este o relație de cola-
borare între un coach şi un client care are 
ca scop îmbunătățirea unei zone specifice 
a vieții clientului, şi anume, să-l ajute să cla-
rifice următorul pas în carieră sau să iden-
tifice modalități prin care îşi poate atinge 
obiectivele de carieră. [7]

Coachingul în administrația publică 
presupune interacțiunea dintre un client, 
care doreşte să facă progrese în domeniul 
activității efectuate în funcția publică, ba-
zându-se pe forţe proprii şi dispus să se 
,,antreneze” pentru asta, asemenea unui 
sportiv care ştie că poate deveni din ce în 
ce mai bun şi  un coach, cu o formare şi abi-
lităţile necesare. 

În organizația publică de coaching au 
nevoie: 

- noul angajat - pentru a se integra cât 
mai rapid şi mai armonios în structura or-
ganizaţiei publice; 

- vechiul angajat - pentru a-şi menţine 
nivelul de cunoştinţe, interesul şi motivaţia 
la un nivel corespunzător; 

- managerul - pentru a face faţă presiuni-
lor interne şi externe, provocărilor legate de 
obiective, relaţii, performanţă.

Coach-ul - persoana care are o formare 
de coach şi abilităţile necesare, ea trebuie 
să poată:

- susţine clientul pentru ca acesta să ho-
tărască ce anume îşi doreşte, să facă distinc-
ţia între dorinţe şi obiective şi să decidă care 
sunt obiectivele sale; 

- folosi seturi specifice de întrebări, al 
căror scop este de a genera noi perspective 
ale unei situaţii, noi înţelegeri sau noi abor-
dări; 

- folosi diferite tehnici care îi vor permite 
clientului să-şi acceseze resursele interioare; 
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- să se înţeleagă pe el însuşi, să se motiveze, 
să ia decizii, să se ,,pună în formă”, să elabo-
reze noi strategii de acţiune, să-şi rafineze 
comportamentele, atitudinile sau strategii-
le personale de lucru; 

- oferi un anume fel de feed-back: con-
structiv şi generativ (care generează noi în-
ţelegeri asupra temei abordate); 

- susţine clientul pentru a parcurge tot 
drumul de la problemă la cea mai convena-
bilă soluţie; 

- acţiona ca un partener de drum: de 
încredere, respectuos şi care asigură confi-
denţialitatea.

Toate tipurile de coaching au în comun 
câteva trăsături: 

- coachul nu dă sfaturi; 
- coachul nu trebuie să fie un expert în 

problema clientului; 
- coachul adresează, în mod special, în-

trebări care îl ajută pe client să privească 
altfel un subiect abordat, să aibă o nouă 
perspectivă, noi înţelegeri; 

- coachul are rolul de a susţine, motiva, 
încuraja clientul; 

- scopul coachului este de a-l pune pe 
client în contact deplin cu tot ceea ce în-
seamnă resurse interioare şi calităţi perso-
nale; 

- coachul ştie, în fiecare clipă, ce şi de ce 
face şi încotro îl conduce pe client, în cadrul 
fiecărei sesiuni de lucru (se bazează pe / fo-
loseşte strategii de coaching exacte).

O a treia componentă în creşterea 
performanței este procesul de coaching, 
efectiv în administrația publică, care cu-
prinde: 

- identificarea situaţiei existente, aşa cum 
este ea percepută de către funcționarul pu-
blic, care este client (,,unde sunt”); 

- alegerea şi definirea stării dorite – a 
obiectivului (,,unde vreau să ajung”); 

- găsirea/construirea unei strategii de 
atingere a stării dorite; 

- alegerea unor tehnici de activare a re-
surselor necesare. 

Figura1. Modelul coaching-ului orga-
nizational.

Sursa: Organizational Coaching: Buil-
ding Relationships and Programs that Drive 
Results Book, Authors: Virginia E. Bianco-
Mathis, Lisa K. Nabors,Cynthia H. Roman [1]

1. Defining the role - definirea rolului 
coaching-lui.

Această etapă este importantă pentru că 
defineşte în mare măsură rolul şi conținutul  
coaching-ului în organizație, la o anumită 
etapă, nivelul, modaliltatea în care se va 
desfaşura coaching-ul. Cine este coach? 
Care este obiectivul coaching-ului? Cine va 
participa la sesiunile de coaching? Ce pro-
bleme se vor discuta? Care sunt obstacole-
le? Ce aşteptări sunt?

2. Building Foundation - construirea 
fundației (înțelegerii).  La această etapă, 
coach-ul şi clientul (grupul sau un anumit 
profesionist din organizație) stabilesc anu-
mite reguli, acorduri şi înțelegeri pentru se-
siunile de coaching care vor fi desfăşurate.

3. Co-creating the partnership - Crearea 
parteneriatului.

La această etapă, coach-ul stabileşte  
relații de încredere, deschidere cu coach. 
Foloseşte limbajul care este pe înțelesul 
coach-ului şi acțiunile. În sesiunile de 
coaching, coach-ul foloseşte strategii spe-
ciale de ascultare, punerea întrebărilor, ela-
borarea şi prezentarea sugestiilor. În funcție 
de cât de pregătit este coach-ul sau grupul, 
nivelul profesional al coach-ului şi rezultate-
le sunt diferite.
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4. Collecting and Analyzing Coaching 
Data - colectarea si analiza informației în 
urma coaching-ului.

La această etapă, coach-ul colectea-
ză informația în urma discuțiilor cu coa-
che referitor la productivitatea, eficiența 
acestuia şi segmentele, domeniile care 
ar trebui îmbunătățite. Aceasta este una 
din principalele etape care deosebeşte 
coaching-ul organizational  de personalul 
coaching. Informația la fel se poate colec-
ta prin anchete, sondaje, KPI’s, discuțiile 
cu managerii, toate care pot fi păstrate 
confidențial.

5. Feeding Back Coaching Data - prezen-
tarea datelor colectate către coachee.

La această etapă, coach-ul prezintă date-
le colectate către persoana care îi este tuto-
re (coache) în aşa o modalitate care sa sti-
muleze acțiunile şi reacțiile pozitive. La fel, 
coach-ul va explica modalitatea colectării 
datelor şi principalele puncte slabe, puncte 
forte asupra cărora se va concentra sesiu-
nea de coaching ulterioară.

6. Designing goals and tracking pro-
gress. Desemnarea obiectivelor şi a proce-
sului de evaluare a lor pe viitor. Coach-ul şi 
clientul vor stabili anumite țeluri, obiective 
şi un grafic de îndeplinire a acestor scopuri. 
Ambii se vor întâlni regulat conform progra-
mului.

7. Conducting Coaching Meetings. 
Desfăşurarea seminarelor de coach-ing.

Deşi clientul va seta agenda pentru sesi-
uni de coaching, dar înseşi întâlnirile vor fi 
conduse de către coach.

8. Managing the coaching program. 

Dirijarea şi coordonarea programului de 
coaching.

Această etapă presupune o combina-
re între întâlniri, evaluare a progresului de 
coach-ing, stabilirea altor obiective, eva-
luări, mentenanța programului de catre 
coach.

În concluzie se poate afirma, că re-
forma componentei resurse umane din 
administrația publică va fi mai eficientă în 
urma utilizării unor noi abordări, precum 
coaching-ul. Apărut sub influenţa psiho-
logiei umaniste şi a constructivismului, 
coaching-ul se bazează pe prezumţia că fi-
ecare om este menit să evolueze, că are o 
nevoie semnificativă de autoafirmare şi că 
este plin de resurse – vizibile sau potenţiale 
– pe care doreşte sau i se cere să le pună în 
valoare. 

De aceea, coaching-ul în administrația 
publică nu se bazează pe a da sfaturi, a eva-
lua sau a pune diagnostice. Din contră, ide-
ea centrală este de a acţiona asemenea unei 
raze de lumină, care aduce în prim-plan tot 
ceea ce este bun în angajatul său şi aseme-
nea unei voci provocatoare: punând anu-
mite întrebări, vor apărea răspunsuri noi şi 
inedite, care vor face ca funcționarii publici 
să se dezvolte prin transformarea perspec-
tivei asupra felului în care gândesc, simt şi 
acţionează. Acelaşi lucrător în funcția publi-
că poate performa mediocru, bine sau exce-
lent, în funcţie de mai mulţi factori. 

Scopul coaching-ului organizației pu-
blice este de a obţine un aranjament exce-
lent profesional, dar şi o performanţă uma-
nă şi organizațională.
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SUMMARY
Partnerships formed around transnational cooperation projects are able to develop, pre-

pare and implement joint solutions to common problems and challenges inherent to a large 
part of their transnational cooperation area. There is a strong emphasis on the transnational 
working arrangements of projects and on the transnational dimension of the planned results.
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REZUMAT
Parteneriatele formate în jurul proiectelor de cooperare transnațională sunt în măsură să 

dezvolte, să pregătească şi să pună în aplicare soluții comune la probleme comune şi provo-
cările inerente pentru o mare parte din zona lor de cooperare transnaţională. Se pune un ac-
cent puternic pe condițiile transnaţionale de muncă pe marginea proiectelor şi pe dimensiunea 
transnațională a rezultatelor planificate.

Cuvinte-cheie: transnaţional, cooperare, mentalitate administrativă.

Evoluția gândirii administrative la ni-
vel global poate fi privită drept derula-
rea a patru etape majore percepute în 
care gândirea managerială s-a dezvoltat 
în timp odată cu schimbările de mediu şi 
schimbările organizaționale.

Mentalitatea strategică internaţi-
onală.  În primele etape de internaţio-
nalizare, mulţi administratori tind să se 
gândească la posibilitățile ce apar per-
manent în exterior, ca la un fel de avan-
posturi îndepărtate, al căror rol principal 
este de a sprijini producția internă în 
moduri diferite, cum ar fi comercializări-
le care contribuie la operaţiunile interne 
de producție. Aceasta este ceea ce putem 

eticheta ca mentalitate strategică interna-
ţională.

Terminologia provine direct de la teoria 
ciclului de viață a produsului internaţional 
ce reflectă multe dintre ipotezele implicite 
în această abordare. Produsele, mai întâi de 
toate, sunt dezvoltate pentru piaţa internă 
şi numai ulterior vândute în străinătate; teh-
nologia şi alte cunoştinţe sunt transferate 
spre exterior drept producție offshore (ex-
trateritorială) şi sunt privite ca mijloace de a 
proteja compania pe piața internă.

De exemplu, companii cu astfel de men-
talitate se consideră drept companii interne 
cu unele filiale străine. Managerii delegați 
pentru operaţiunile de peste hotare adesea 
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sunt nişte nonconformişti pe plan intern, 
care se întâmpla să ştie o limbă străină sau 
anterior au trăit în străinătate. Deciziile le-
gate de operaţiunile din străinătate au ten-
dinţa de a fi făcute într-o manieră oportu-
nistă sau ad-hoc.

Mentalitatea multinaţională. Expune-
rea organizaţiei la medii străine şi importan-
ţa crescândă a vânzărilor şi profiturilor din 
aceste surse conving treptat administratorii 
că activităţile internaţionale pot oferi opor-
tunităţi mai mari decât valoarea margina-
lă. Tot mai des, aceştia şi-au dat seama că, 
pentru a beneficia de aceste oportunităţi, 
trebuie să facă mai mult decât transferul 
vechilor linii şi echipamente, tehnologiilor 
care au fost dezvoltate pentru piaţa internă. 
Concurenţii locali de pe pieţele externe şi 
guvernele-gazdă adesea accelerează învă-
ţarea companiilor apărute care păstrează 
o mentalitate internaţională inertă pentru 
prea mult timp.

O mentalitate strategică multinaţională 
se dezvoltă când managerii încep să recu-
noască şi să sublinieze diferenţele între pie-
ţele naţionale şi mediile externe de operare. 
Companiile cu această mentalitate adoptă 
o abordare mai flexibilă pentru operațiunile 
lor internaţionale prin modificarea produ-
selor lor, a strategiilor chiar şi practicilor de 
management de țară. La fel cum se dezvoltă 
companiile naţionale, care sunt tot mai sen-
sibile şi receptive la mediul local, acestea 
ar trebui să dezvolte o abordare strategică 
care să fie literalmente multinaţională: stra-
tegia lor pe plan extern să fie construită pe 
fundament multiplu, pe strategii naţionale 
receptive creând filiale în întreaga lume.

În companiile care operează cu o astfel 
de mentalitate multinaţională, manage-
rii de operaţiuni străine tind să fie antre-
prenori extrem de independenți, adesea 
resortisanți în țara-gazdă. Folosind cunoş-
tinţele lor despre piaţa locală şi dorinţa 
societății să investească în aceste oportu-
nităţi de creştere, aceşti administratori sunt 

capabili frecvent să obțină o creştere semni-
ficativă locală şi independenţă considerabi-
lă de țara de origine.

Mentalitatea globală. Deşi mentalita-
tea multinaţională, de obicei, rezultă din 
abordări de marketing foarte receptive pe 
diferite pieţe naţionale, ea, de asemenea, 
dă naştere la o infrastructură de producție  
ineficientă în cadrul companiei. Unitățile de 
producție sunt adesea construite mai des 
pentru a oferi avantaje locale de marketing 
sau mai degrabă pentru a îmbunătăţi relaţi-
ile politice decât pentru a maximaliza efici-
enţa producţiei. În mod similar, proliferarea 
de produse concepute pentru a satisface 
nevoile locale, de asemenea, contribuie la 
o pierdere de eficienţă în design, producţie, 
logistică, distribuţie şi alte sarcini funcţiona-
le.

Într-un mediu de operare orientat spre 
îmbunătăţirea şi facilitarea transportării şi 
comunicaţiilor, unde sunt eliminate barie-
rele din calea comerțului, unele companii 
au adoptat o abordare strategică foarte di-
ferită în operaţiunile internaţionale. Aceste 
companii, multe dintre ele de origine japo-
neză, gândesc în termeni ce privesc crearea 
de produse pentru o piaţă mondială şi fabri-
caţie pe o scară globală în câteva unități de 
producție extrem de eficiente, adesea cen-
tre corporative.

Aceasta se defineşte ca o mentalitate 
strategică globală clasică deoarece priveşte 
lumea ca o singură unitate de analiză. Ipo-
teza care stă la bază este că gusturile şi 
preferinţele naționale sunt mai degrabă 
asemănătoare decât diferite, sau că acestea 
pot fi făcute similare prin a furniza clienţilor  
produse standardizate cu avantaje de cost 
şi calitate adecvate peste produsele naţi-
onale care au fost utilizate. Managerii cu 
această abordare strategică globală susțin 
argumentul profesorului Levitt că viitorul 
aparţine acelor companii care fac şi vând 
,,acelaşi lucru, în acelaşi fel, oriunde.”

Această abordare strategică necesită 



Administrarea publică: teorie şi practică 69Economie şi finanţe publice

considerabil mai multă coordonare centrală 
şi control decât celelalte şi este, de obicei, 
asociată cu o structură organizațională în 
care diferiți administratori de produse sau 
afaceri au responsabilități la nivel mondial. 
În astfel de companii, cercetarea şi dezvolta-
rea, activităţile de fabricare sunt, de obicei, 
administrate la sediul central şi majoritatea 
deciziilor strategice sunt, de asemenea, lua-
te la centru.

Mentalitatea transnaţională. De-a lun-
gul anilor, începând cu 1980, multe dintre 
companiile globale păreau invincibile. Într-
un mediu de globalizare rapidă, acestea au 
obținut victorii copleşitoare, nu numai asu-
pra firmelor locale, dar şi faţă de concuren-
ţii internaționali şi multinaționali. Succesul 
lor, cu toate acestea, a creat şi a consolidat 
un set de forţe compensatorii de localiza-
re. Multe guverne găzduiesc, de exemplu, 
acele companii globale ce par să fie mai 
puternice şi, astfel, mai ameninţătoare față 
de companiile existente mai devreme fără 
răspundere şi cu mentalitatea lor strategică 
internaţională simplă. Multe guverne-gaz-
dă au înăsprit atât restricţiile cât şi cerinţe-
le impuse companiilor globale, cerându-le 
acestora să investească, să facă transfer de 
tehnologie, să satisfacă necesitățile locale, 
condițiile de trai şi aşa mai departe.

Clienţii, de asemenea, au contribuit la 
această consolidare în localizarea forțelor 
prin respingerea produselor omogenizate 
la nivel mondial şi reafirmarea preferinţelor 
naţionale — deşi fără diminuarea aşteptări-
lor privind nivelul de calitate şi costuri redu-
se la care produsele au fost oferite. În cele 
din urmă, volatilitatea crescândă în econo-
miile internaţionale şi mediile politice, în 
special schimbări rapide în ratele de schimb 
valutar, au subminat eficiența abordării cen-
tralizate la nivel mondial.

Ca urmare a acestor evoluții, multe com-
panii la nivel mondial au recunoscut că 
receptivitatea la cererile de pe piaţa loca-
lă şi la necesitățile politice şi presiunile de 

a dezvolta eficiența competitivă la scară 
globală a fost simultană, chiar dacă uneori 
contradictorie. În aceste condiţii, atitudinea 
se reflectă în ambele mentalităţi de strate-
gii multinaţionale şi de strategii globale ce 
au fost din ce în ce mai nepotrivite. Cerinţa 
iminentă a fost pentru companii să devină 
mai receptivă la nevoile locale, păstrând 
eficiența globală, ca o abordare emergentă 
pentru gestionarea la nivel mondial care se 
numeşte mentalitatea strategică transnaţi-
onală.

În astfel de companii, activităţile-cheie şi 
resursele sunt centralizate în societatea de 
origine, nici descentralizate astfel încât fie-
care filială să poată îndeplini sarcinile locale 
proprii pe baza locală. În schimb, resursele 
şi activităţile sunt dispersate, dar specia-
lizate, astfel încât să se atingă eficienţa şi 
flexibilitatea în acelaşi timp. În plus, aceste 
resurse dispersate sunt integrate într-o re-
ţea interdependentă a operaţiunilor din în-
treaga lume.

Spre deosebire de modelul global, men-
talitatea transnaţională recunoaşte impor-
tanţa flexibilității şi receptivității operaţiuni-
lor la nivel de ţară - prin urmare, întoarcerea 
la nivel naţional la terminologie şi concepte. 
Şi în comparaţie cu abordările multinaţiona-
le, prevede corelarea şi coordonarea acestor 
operaţiuni pentru a păstra competitivitatea 
prin eficacitatea şi eficienţa economică - aşa 
cum este indicat de prefixul ,,trans-”. Necesi-
tatea care rezultă prin organizare intensivă 
şi coordonare largă şi luarea deciziilor par-
tajate presupune că aceasta este o abordare 
mult mai sofisticată şi mai subtilă a mana-
gementului multinațional. 

Ar trebui să fie clar totuşi că nu există 
nimic  inevitabil pe parcursul sau în punc-
tul final al acestei evoluţii de mentalitate 
strategică în companiile din întreaga lume. 
În funcţie de industrie, poziţia strategică in-
dividuală a companiei, fie necesități diferite 
în ţările-gazdă sau o varietate de alţi factori, 
compania ar putea să opereze în mod re-
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zonabil cu oricare dintre aceste mentalități 
strategice. Mai probabil, având în vedere că 
aceasta este o clasificare arbitrară, cele mai 
multe cazuri prezintă unele atribute din fie-
care dintre aceste abordări strategice.

Cooperarea transnațională are drept 
obiectiv consolidarea cooperării prin in-
termediul unor acțiuni care conduc la dez-
voltarea teritorială integrată, legată de 
prioritățile politicii de coeziune a Uniunii.

Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională sprijină următoarele componen-
te: cooperarea transnațională pe teritorii 
transnaționale de dimensiuni mai mari, 
implicând parteneri naționali, regionali şi 
locali şi vizând, de asemenea, cooperarea 
transfrontalieră maritimă în cazurile care 
nu fac obiectul cooperării transfrontaliere, 
în vederea atingerii unui grad mai înalt de 
integrare teritorială a acestor teritorii.

Un obiectiv general este crearea de par-
teneriate transnaţionale, în domenii de im-
portanţă strategică, în scopul îmbunătăţirii 
procesului de integrare teritorială, econo-
mică şi socială şi al sprijinirii coeziunii, stabi-
lităţii şi competitivităţii.

Programele de cooperare transnațională 
pentru Republica Moldova sunt prezentate 
în continuare.

Programul transnațional Dunărea 
2014-2020.  Pe 17 decembrie 2013 pache-
tul de politici de coeziune UE 2014-2020 
a fost în cele din urmă adoptat  după doi 
ani de negocieri între Comisia Europeană, 
Consiliul UE şi Parlamentul European. Ast-
fel, şase noi regulamentele UE au intrat în 
vigoare direct, definind condițiile pentru a 
investi 325,15 miliarde euro pentru a sprijini 
o creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă 
în Europa. Printre acestea a fost Regula-
mentul (UE) nr. 1301/2013 privind Fondul 
European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi 
teritorială europeană de cooperare Regula-
mentul (UE) nr. 1299/2013. Acestea sunt re-
gulamentele de stabilire a normelor pentru 
trei noi programe, derularea programului 

,,Sud-Estul Europei” este prevăzută în şapte 
ani: programele Adriatica-Ionica, Dunărea şi 
Balcani-Mediterana.

Programul Transnațional Dunărea (2014-
2020) este construit în jurul a patru axe pri-
oritare tematice: 

1. Inovare şi responsabilitate socială Re-
giunea Dunăre: 

a) îmbunătăţirea condiţiilor cadru pen-
tru inovare;     

b) creşterea competențelor pentru afa-
ceri şi inovare socială. 

2. Responsabilitate față de mediu şi cul-
tură Regiunea Dunăre: 

a) consolidarea gestionării apelor trans-
naţionale şi prevenirea riscului de inundaţii;     

b)promovarea utilizării durabile a patri-
moniului natural şi cultural şi a resurselor;     

c) restaurarea şi gestionarea de coridoa-
re ecologice;     

d) îmbunătăţirea gradului de pregătire 
pentru managementul riscurilor de mediu.

3. Îmbunătățirea interconectării şi res-
ponsabilitatea energetică Regiunea Dunăre: 

a) suport pentru sistemele ecologice şi 
sigure de transport şi accesibilitate echili-
brată a zonelor urbane şi rurale;     

b) îmbunătăţirea securităţii energetice şi 
a eficienţei energetice. 

4. Buna guvernare Regiunea Dunăre: 
a) îmbunătăţirea capacităţilor instituţio-

nale pentru a aborda provocările majore ale 
societăţii;     

b) sprijin pentru guvernare şi punerea în 
aplicare a EUSDR (Strategia UE pentru regi-
unea Dunăreană).

Programul va investi 202,3 milioane euro 
din FEDR şi 19,8 milioane de euro la IPA II 
pentru proiecte transnaţionale în teritoriul 
bazinului Dunărean. Partenerii eligibili pro-
vin din 9 ţări UE - Austria, Bulgaria, Croaţia, 
Cehia, Germania (doar Baden-Württemberg 
şi Bayern), Ungaria, România, Slovacia, Slo-
venia; şi 5 ţări non-UE - Bosnia şi Herţego-
vina, Republica Moldova, Muntenegru, Ser-
bia, o parte din Ucraina.
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O strategie pentru a stimula dezvoltarea 
regiunii Dunării a fost propusă de Comisia 
Europeană mai devreme, pe 8 decembrie 
2010 (comunicarea Comisiei - Strategia UE 
pentru Regiunea Dunării). Statele-membre 
au aprobat strategia UE pentru regiunea 
Dunării la Consiliul afacerilor generale pe 
13 aprilie 2011.

Deşi acoperirea geografică a programu-
lui transnațional Dunărea se potriveşte cu 
cel de EUSDR, acestea sunt două instrumen-
te diferite. Programul susţine cu siguranţă 
proiectele de cooperare în conformitate 
cu planul de acţiune al strategiei, cu toate 
acestea, nu este considerat principala sursă 
de finanţare pentru implementarea strate-
giei, însă reprezintă sprijinul preferențiat 
pentru strategia de guvernare.

Programul Operațional Comun Bazi-
nul Mării Negre este finanţat prin Instru-
mentul European de Vecinătate (ENI), buge-
tul constituind aproximativ 49 mln. euro. 

Aria eligibilă a programului:
-   România: Sud-Est.
- Bulgaria: Severoiztochen, Yugoiztochen.
- Grecia: Kentriki Makedonia, Anatoliki 

Makedonia Thraki.
- Turcia: İstanbul, Tekirdağ, Edirne, 

Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Ya-
lova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamo-
nu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, 
Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Art-
vin, Gümüşhane.

-  Rusia: Rostov oblast, Krasnodar krai, 
Republica Adygeea.

- Ucraina: Odessa, Mykolaiv, Kherson, 
Zaporosh’ye şi Donetsk oblasts, Republica 
Crimeea, Sevastopol.

- Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaidjan.
Obiectivul general - îmbunătăţirea nive-

lului de trai al oamenilor din regiunile din 
Bazinul Mării Negre prin creşterea sustena-
bilă şi protecţia în comun a mediului.

Obiective tematice. Promovarea afaceri-
lor şi a antreprenoriatului în Bazinul Mării 
Negre; promovarea unei politici de mediu 

coordonate şi reducerea prin acţiuni comu-
ne a deşeurilor maritime în Bazinul Mării 
Negre.

Eligibilitatea proiectelor se face în con-
formitate cu art. 39 din Regulamentul nr. 
897/2014, proiectele pot primi contribuţii 
financiare din fondurile alocate programu-
lui. Partenerii care implementează proiecte 
vor reprezenta, în primul rând, nivelurile ad-
ministrative regionale şi subnaţionale, pre-
cum şi organizaţiile societăţii civile aflate în 
zona geografică eligibilă a programului.

Se va acorda prioritate autorităţilor loca-
le şi regionale, societăţii civile, camerelor de 
comerţ şi comunității academice şi educa-
ţionale, precum şi alor actori eligibili aflaţi 
în zona geografică eligibilă a programului 
şi care sunt importanţi pentru realizarea 
obiectivelor programului.

Programul Operațional Comun 
România - Republica Moldova este 
unul dintre programele de cooperare 
transfrontalieră pentru perioada 2014- 2020.

Obiectivul general al Programului 
Operațional Comun România - Republi-
ca Moldova este de a spori dezvoltarea 
economică şi de a îmbunătăți calitatea vieții 
oamenilor din zona transfrontalieră prin 
investiții comune în domeniul educației, 
dezvoltării economice, culturii, infrastructu-
rii transfrontaliere şi sănătății.

În scopul de a atinge obiectivul general, 
sunt propuse patru obiective tematice:

1. Suport pentru educație, cercetare, 
dezvoltare tehnologică şi inovare:

 Prioritatea 1.1. Cooperarea instituțională 
în domeniul educației pentru creşterea ac-
cesului la educație şi calitatea acesteia.

Prioritatea 1.2.  Promovarea şi sprijinirea 
cercetării şi inovării.

2. Promovarea culturii şi conservarea pa-
trimoniului istoric local:

Prioritatea 2.1.  Conservarea şi promova-
rea patrimoniului cultural şi istoric.

3. Îmbunătățirea accesibilității regiuni-
lor, transportului şi rețelelor de comunicare:
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Prioritatea 3.1. Dezvoltarea infrastructurii 
de transport transfrontalier şi infrastructurii TIC.

4. Provocări comune în domeniul 
siguranței şi securității:

Prioritatea 4.1. Sprijin pentru dezvoltarea 
serviciilor de sănătate şi accesul la sănătate.

Prioritatea 4.2. Sprijin pentru activitățățile 
comune de prevenire a dezastrelor naturale 
sau provocate de om, precum şi acțiuni co-
mune în situații de urgență.

Prioritatea 4.3. Prevenirea şi lupta 
împotriva crimei organizate şi cooperarea 
poliției.

Contextul de evoluție a gândirii adminis-
trative în cadrul companiilor multinaționale 
şi expunerea conceptelor ce fac diferența 
între etapele de dezvoltare a acestor 
mentalități ne poate ajuta să determinăm 
starea lucrurilor şi să evaluam la ce etapă ne 
aflăm în prezent.
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SUMMARY
In this article the concepts of professional training in public administration are subject to 

delimitation and finalization. Clarifying key concepts is essential to understanding the training 
process in general and in public administration in particular. The many explanations attribu-
ted to the term do nothing but show its complexity. Conceptual delimitations on key terms give 
us a clear view of the content and purpose of the training process, as well as the differences 
between it and other processes with which it has some tangencies.

Keywords: conceptual delimitation, professional training, civil servant.
                

REZUMAT
În articol sunt supuse delimitării şi definitivării conceptele privind pregătirea profesională 

în administrarea publică. Clarificarea conceptelor-cheie este esențială pentru înțelegerea pro-
cesului de pregătire profesională în general, şi în domeniul administrării publice, în particular. 
Numeroasele explicații atribuite termenului nu fac altceva decât să demonstreze complexita-
tea sa. Delimitările conceptuale asupra termenilor-cheie ne oferă o viziune clară referitoare 
la conținutul şi scopul procesului de pregătire profesională, precum şi în privința deosebirilor 
dintre acesta şi alte procese cu care are anumite tangențe.

Cuvinte-cheie: delimitări conceptuale, pregătire profesională, funcționar public.

Pregătirea profesională în administrarea 
publică îşi găseşte reflectare într-o mul-
titudine de concepte şi teorii, menite să o 
definească şi să o explice. Dinamica vieții 
moderne determină schimbări rapide în  
toate structurile administrative, impunând 
modelarea pregătirii specialiştilor sub 
influența factorilor interni şi externi ai dez-
voltării sistemului social. Înțelegerea proce-
sului de pregătire profesională în domeniul 

administrării publice  reclamă înțelegerea 
sensurilor atribuite noțiunilor-cheie, analiza 
cărora o vom realiza în continuare.

 În literatura de specialitate, dar şi la ni-
velul practicii curente, pentru desemnarea 
proceselor ce au ca scop îmbunătățirea 
cunoştințelor şi creşterea nivelului de 
competență a personalului, inclusiv cel 
din administrația publică, se utilizează no-
ţiuni ca pregătirea profesională, dezvolta-
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rea profesională, formarea profesională şi 
perfecționarea profesională.

Astfel, în pofida faptului că între noțiunile 
enumerate există tangențe şi intercone-
xiuni ce vor fi elucidate în cele ce urmează, 
totuşi adesea în mod nejustificat între toate 
aceste concepte se pune semnul egalității, 
acestea fiind tratate ca fiind sinonime. 

Având în vedere complexitatea noțiunilor 
invocate, nu putem susţine că există defini-
ţii unanim acceptate. Şi dacă tot ne aflăm în 
faza incipientă a încercării de conturare a 
conceptelor,  merită să facem precizarea că 
în multe din manualele şi cărţile de mana-
gement general al resurselor umane sau de 
management al personalului din domeniul 
public se folosesc doar noţiunile simple de 
„training” şi de „development”, adică dezvol-
tare, lăsând pe seama contextului referirea 
la resursa umană sau la profesie.

În literatura de specialitate din Republi-
ca Moldova o relevanță substanțială o au 
viziunile specialistului în resurse umane 
Svetlana Cojocaru, care defineşte dezvolta-
rea profesională a resurselor umane din ad-
ministraţia publică drept activitate de apro-
fundare şi de actualizare a cunoştinţelor, de 
dezvoltare a aptitudinilor şi de modelare a 
conţinuturilor resurselor umane, necesare 
pentru realizarea eficientă a obiectivelor ce 
ţin de activitatea profesională [1, p. 45]. 

Spre deosebire de această afirmație, în 
literatura de specialitate străină întâlnim 
doi termeni care prin formulare sugerează 
sensuri diferite, însă prin explicaţiile oferite 
de specialiştii în domeniu manifestă conţi-
nuturi care în unele privințe pot fi cataloga-
te ca fiind identice. Respectiv, aceştia sunt 
pregătire profesională şi dezvoltare profesi-
onală a personalului.

 Perry Moore, specialist în domeniul ma-
nagementului resurselor umane din Statele 
Unite ale Americii, face astfel distincţia între 
cele două concepte: „Instruirea se referă la 
predarea unui material relativ restrâns şi 
structurat ce are o aplicare imediată la locul 

de muncă. Dezvoltarea se referă la intenţia 
de a îmbunătăţi deprinderile de luare a de-
ciziilor, aptitudinile  referitoare la relaţiile in-
terpersonale, autocunoaşterea şi motivarea 
angajaţilor.”  Ulterior, citează şi precizările lui 
Malcolm W. Warren: „Participanţii sunt aleşi 
pentru pregătire profesională din cauza lip-
sei aptitudinilor, cunoştinţelor şi deprinde-
rilor necesare satisfacerii cerinţelor postu-
lui; pentru dezvoltare managerială, ei sunt 
aleşi datorită performanţelor lor ce demon-
strează existenţa unui potenţial util pentru 
responsabilităţi viitoare” [5, p. 182].  

La rândul său, autorul britanic Gerald 
Cole oferă următoarele definiţii: „Prin pregă-
tire profesională (instruire sau training) vom 
înţelege orice fel de activitate orientată spre 
achiziţia de cunoştinţe şi aptitudini specifi-
ce scopurilor unei ocupaţii sau unei sarcini. 
În centrul  atenţiei  pregătirii profesionale se 
află postul sau sarcina.” „Dezvoltarea va fi vă-
zută ca fiind orice fel de activitate de învăţare 
ce este orientată spre nevoile viitoare de-
cât cele ale prezentului şi este mai degrabă 
preocupată de dezvoltarea carierei decât de 
performanţele imediate” [2, p. 362].

Din sintezele prezentate anterior dedu-
cem că atât pregătirea, cât şi dezvoltarea 
profesională reprezintă activități ce au drept 
scop îmbunătățirea competențelor deținute 
de resursa umană dintr-o organizație la un 
moment dat. Totuşi distincția dintre cele 
două noțiuni constă în faptul că prima ac-
tivitate se focalizează pe modificarea imedi-
ată a competenţelor pentru ca deţinătorul 
lor să facă faţă cât mai bine cerinţelor pos-
tului său actual, în timp ce cea de a doua ac-
tivitate se focalizează pe potenţialul angaja-
tului, încercând să-l extindă în vederea unei 
viitoare promovări pe o poziţie superioară 
celei deţinute în prezent. Rezultă că pregă-
tirea profesională este un proces axat mai 
mult pe post sau sarcină decât pe persoană, 
iar dezvoltarea profesională se orientează 
mai puțin spre post şi mai mult spre cariera 
persoanei, accentul fiind pus pe potențialul 
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acesteia şi într-o măsură mai mică pe aptitu-
dinile de moment.

În literatura de specialitate pregătirea 
profesională se derulează ca fiind un proces 
de instruire pe parcursul căruia candidații 
dobândesc cunoştințe teoretice şi practice 
necesare desfăşurării activităților lor curente, 
în timp ce dezvoltarea profesională ar fi un 
proces mai complex, care are drept obiectiv 
însuşirea de cunoştințe teoretice şi practice 
necesare atât poziției actuale, cât şi celei vii-
toare (anticiparea profesională) [3, p. 304].

Cu referire la pregătirea profesională, 
menționăm că aceasta implică alte două  
componente: formarea profesională şi 
perfecționarea profesională.  În rezultat, ob-
servăm că apar două noţiuni distincte, dar, 
totodată, asemănătoare ca sens, între care 
există totuşi o delimitare, observată încă 
începând cu anul 1958, când autorul Henry 
Giscard a stabilit că între formare şi perfec-
ţionare este loc să se stabilească o anumită 
distincţie: formarea este dezvoltarea unor 
capacităţi noi, în timp ce perfecţionarea 
este îmbunătăţirea capacităţilor existente. 
Din aceste raţionamente, cu referire la ac-
tivitatea funcţionarilor publici deducem că 
pregătirea  lor profesională  implică două 
aspecte importante, şi anume - formarea 
profesională pe baza obţinerii şi însuşirii 
cunoştinţelor teoretice prin instruirea în do-
meniul administraţiei publice, managemen-
tul conducerii, managementul serviciilor 
publice etc., dar şi dezvoltarea profesională, 
ce presupune aprofundarea cunoştinţelor, 
dezvoltarea abilităţilor, capacităţilor şi com-
petenţelor care au drept scop eficientizarea 
activităţilor administrative [8, p. 95-98]. 

În literatura de specialitate regăsim opi-
nii din care rezultă că perfecţionarea este un 
stadiu al formării, totodată fiind elucidate şi 
câteva caracteristici ale celor două procese 
şi anume:

a) Formarea profesională:
- calificare iniţială;
- însuşirea unei noi meserii.

b) Perfecţionarea profesională:
- însuşirea de către lucrători deja califi-

caţi într-un anumit domeniu a unor noi cu-
noştinţe, priceperi şi deprinderi de muncă, 
recunoscute ca făcând parte din conţinutul 
meseriei;

- policalificare;
- recalificare [4, p. 123].
În continuare, vom aborda probleme-

le de pregătire şi dezvoltare profesională 
împreună,  întrucât principala lor distincţie 
constă doar în faptul că prima instruieşte 
pentru poziţia prezentă în organizaţie, pe 
când cea de-a doua pregăteşte pentru vii-
toarele posibile oportunităţi.

Astfel, din cele relatate reținem că 
prin procesul de formare profesională se 
urmăreşte dezvoltarea unor noi capacități, 
în timp ce prin procesul de  perfecționare 
profesională se urmăreşte îmbunătățirea 
capacităților existente, acesta din urmă fi-
ind văzut uneori ca un stadiu în formarea 
profesională, cel al acumulării de cunoştințe 
profesionale suplimentare formării.

În acelaşi context, remarcăm faptul că în 
literatura de specialitate din România, pen-
tru desemnarea procesului de îmbunătățire 
a competențelor deținute de personalul 
dintr-o organizație, este utilizat pe larg ter-
menul „formare profesională”.

Astfel, în opinia autorului român I. Pe-
trescu, formarea profesională reprezintă 
ansamblul proceselor prin care salariaţii îşi 
însuşesc într-un cadru organizat, cunoştin-
ţe, aptitudini, deprinderi şi comportamente 
necesare exercitării unor ocupaţii specifice 
întreprinderii [6, p. 212].

O apreciere originală este dată concep-
tului de „formare profesională” de către au-
toarea Lucia Uţa, care ne explică faptul că 
conceptul de „formare profesională” are, cel 
puţin, două accepțiuni: în sens restrâns, prin 
formare profesională se înţelege dobân-
direa cunoştinţelor şi calificărilor necesare 
pentru ocuparea unui post. În sens mai larg 
însă formarea profesională cuprinde două 
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etape: formarea iniţială şi formarea conti-
nuă. Formarea iniţială semnifică dobândirea 
cunoştinţelor cerute de lege pentru ocupa-
rea unui anumit post, iar formarea continuă 
semnifică perfecţionarea aptitudinilor de a 
profesa pe funcţia respectivă şi actualizarea 
cunoştinţelor în acord cu noutăţile momen-
tului [7, p. 274].

Tot în acest context, menționăm că 
specialiştii în administrația publică definesc 
formarea profesională ca fiind un proces 
sistemic de instruire prin  intermediul căru-
ia angajaţii serviciului public şi solicitanţii se 
pregătesc pentru exercitarea activităţii de 
muncă pe calea asimilării şi dezvoltării ca-
pacităţilor profesionale în domeniul admi-
nistraţiei publice [9, p. 107]. 

Aşadar, formarea profesională implică 
un ansamblu de măsuri sau acţiuni ce per-
mit unei persoane să posede competenţa 
necesară pentru a putea face faţă în mod 
eficient executării unei operaţii sau înde-
plinirii unei sarcini de muncă, prezente sau 
viitoare, corespunzătoare cu obiectivele ur-
mărite de manager.

Din analiza efectuată putem deduce că 
în literatura de specialitate se utilizează pe 
larg conceptele de dezvoltare profesională, 
pregătire profesională, formare profesio-
nală şi perfecționare profesională. În unele 
lucrări poate fi sesizat faptul că aceste con-
cepte sunt tratate ca fiind sinonime, în alte 
lucrări totuşi se face o delimitare între aces-
te concepte, fapt cu care suntem de acord. 

Astfel, la modul general, putem afirma 
faptul că în literatura de specialitate con-
ceptul de pregătire profesională, deşi este 
definit extrem de variat, este privit, de cele 
mai multe ori, ca fiind un proces (în mare 
parte planificat) de dezvoltare de deprin-
deri şi cunoştinţe în rândul angajaţilor din 
organizaţii. În acelaşi timp rezultă că pre-
gătirea profesională înglobează alte două 
procese, cum ar fi formarea profesională şi 
perfecționarea profesională. 

Prin urmare, legătura dintre aceste con-

cepte este departe şi întreg, formarea şi 
perfecționarea profesională fiind părți com-
ponente ale procesului de pregătire profesi-
onală şi nicidecum sinonime alternative uti-
lizate pentru desemnarea aceluiaşi proces.

În altă ordine de idei, examinând actele 
normative ce reglementează organizarea şi 
desfăşurarea procesului de pregătire profesi-
onală a funcționarilor publici din Republica 
Moldova sesizăm abordări diferite în privința 
utilizării conceptelor examinate deja.

Astfel, principalele reglementări ale pre-
gătirii profesionale a funcționarilor publici 
din Republica Moldova sunt concentrate 
în Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire 
la funcția publică şi statutul funcționarului 
public şi Regulamentul cu privire la dezvol-
tarea profesională continuă a funcționarilor 
publici (aprobat prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 
2009). Din analiza normelor cuprinse în ac-
tele normative citate rezultă că atât legiui-
torul, cât şi executivul moldovean pentru 
desemnarea procesului de îmbunătățire a 
cunoştințelor şi abilităților funcționarilor 
publici au recurs la noțiunea de „dezvoltare 
profesională”. 

Fără a aduce critici, considerăm că în 
aceste acte normative, autorii urmau să 
facă o distincție dintre termenii „dezvolta-
re profesională” şi „pregătire profesională”, 
dat fiind faptul că noțiuni după cum a fost 
demonstrat supra în pofida faptului că au 
multe tangențe comune sunt totuşi diferi-
te. Subliniem că o astfel de abordare poate 
produce unele consecințe cu impact nega-
tiv la nivel practic, generate fiind de perce-
perea proceselor de pregătire profesională 
şi dezvoltare profesională ca fiind identice 
sau ca fiind parte şi întreg.

Tot în contextul dat, evidențiem faptul că 
în textul prevederilor art. 26 şi 27 din Legea 
nr. 288 din 16.12.2016 privind funcționarul 
public cu statut special din cadrul Ministe-
rului Afacerilor Interne, s-a recurs la utili-
zarea termenilor de „formare profesională 
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inițială” şi „formare profesională continuă”.
Din cele expuse rezultă că operarea cu 

multiple noțiuni din mediul ştiințific, pen-
tru a desemna procesul de pregătire pro-
fesională a angajaților s-a transpus şi în 
actele normative ce reglementează pregă-
tirea funcționarilor publici din Republica 
Moldova.

Totuşi trecând peste acest aspect, me-
rită a fi remarcat faptul că în pofida tutu-
ror neconcordanțelor conceptuale există 
un cadru normativ complex ce reglemen-
tează pregătirea funcționarilor publici din 
Republica Moldova, fapt ce asigură co-
respunderea nivelului de competență a 
funcționarilor publici cu cerințele funcțiilor 
pe care le ocupă.   

Potrivit art. 37 al Legii nr. 158 din 4 aprilie 
2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public şi a Regulamentul cu 
privire la dezvoltarea profesională continuă 
a funcţionarilor publici (aprobat prin Ho-
tărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 
201 din 11.03.2009 cu privire la punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 
4 iulie 2008 cu privire la funcția publică şi 
statutul funcționarului public), funcţionarii 
publici au dreptul şi obligaţia de a-şi perfec-
ţiona în mod continuu abilităţile şi pregăti-
rea profesională, fiecare autoritate publică 
fiind responsabilă de a asigura organizarea 
unui proces sistemic şi planificat de dezvol-
tare continuă a funcţionarului public. 

Drept urmare, observăm că pregătirea 
şi dezvoltarea profesională a funcţionarului 
public obţine şi calitatea de obligaţie, care 
are în vedere trăsătura esenţială a fiinţei 
umane de a se dezvolta, de a se instrui per-
manent, de a-şi forma noi deprinderi care 
să-i desăvârşească personalitatea şi să-i în-
deplinească aspiraţiile.

Aşa cum se cunoaşte, pentru ocuparea 
funcţiilor publice, persoanele ce se prezintă 
la concurs trebuie să îndeplinească, printre 
alte condiţii cerute, şi pe aceea a studiilor 
potrivit nomenclatoarelor de funcţii.

Cu toate că la ocuparea postului func-
ţionarul public are studiile necesare, el are 
dreptul, iar instituţia publică are obligaţia 
să-l sprijine în a beneficia de condiţiile crea-
te în societatea noastră pentru ridicarea ne-
contenită a nivelului pregătirii profesionale 
şi a nivelului de cultură generală, în raport 
cu cerinţele progresului tehnico-ştiinţific, 
economico-social şi cultural. Pentru aceas-
ta, funcţionarii publici au dreptul să urmeze 
forme ale învăţământului superior, universi-
tar sau postuniversitar, şi să beneficieze de 
concedii plătite sau fără plată pentru cursuri 
de perfecţionare sau programe de speciali-
zare, în ţară şi în străinătate. De fapt, este de 
neconceput exercitarea unei funcţii publice 
fără ca titularul ei să nu fie mereu la curent 
cu evoluţia informaţiilor mai cu seamă în 
domeniu său de competenţă.

În altă ordine de idei împărtăşim opi-
nia că pregătirea profesională este activi-
tatea cu caracter preponderent informativ 
desfăşurată în instituţii de învăţământ sau 
în autorităţi publice, centre de instruire în 
vederea lărgirii şi actualizării cunoştinţelor, 
dezvoltării aptitudinilor şi modelării atitu-
dinilor necesare funcţionarilor publici în 
calitatea lor de specialişti administrativi, în 
vederea creşterii nivelului eficienţei al ac-
tivităţii lor profesionale, potrivit cerinţelor 
crescânde generate de progresul tehnico-
ştiinţific şi de introducerea acestuia în acti-
vitatea publică.

În urma parcurgerii unor programe spe-
cializate, funcţionarii publici îşi îmbogăţesc 
aptitudinile, cunoştinţele, deprinderile, 
comportamentele şi tehnicile de lucru în 
care au deja o calificare de bază, în vederea 
realizării la un nivel superior a obiectivelor 
şi sarcinilor ce le revin.

Reieşind din cele evocate anterior, pu-
tem afirma că termenul (conceptul) de pre-
gătire profesională a funcţionarilor publici, 
la modul general, desemnează activitățile 
destinate dobândirii de cunoştinţe şi ap-
titudini necesare corespunderii cerințelor 
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unei funcții publice şi realizării sarcinilor de 
serviciu curente, respectiv desemnează un 
proces planificat care permite angajaţilor 
din cadrul instituţiilor publice să găsească 
soluţii la diferite situaţii de muncă.

Din punctul de vedere al scopului urmă-
rit, pentru instituţiile publice (locale şi cen-
trale) considerăm că obiectivele pregătirii 
profesionale a funcționarilor publici rezidă 
în următoarele:

-  contribuie la eliminarea carențelor de 
competență ale personalului din cadrul 
instituțiilor;

- contribuie la dezvoltarea abilităţilor, 
cunoştinţelor şi deprinderilor individuale 
ale angajaţilor din cadrul instituţiilor publi-
ce (funcţionarii publici);

- contribuie la satisfacerea necesităţilor 
curente ale organizaţiei în domeniul resur-
selor umane şi de personal;

- contribuie la creşterea eficienţei şi efi-
cacităţii activităţilor din cadrul instituţiilor 
publice şi implicit la creşterea performanţe-
lor instituţiei.

Astfel, legat de scopul pregătirii profesi-
onale, putem afirma faptul că prin interme-
diul acestui proces se urmăreşte asigurarea 
corespunderii nivelului de competență a 
angajaților cu cerințele postului pe care îl 
ocupă, eliminarea deficienţelor cu privire 
la activitatea lor şi implicit creşterea per-
formanţelor în muncă a acestor angajaţi în 
funcțiile pe care le dețin. 
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Procesele imigraționale au devenit de 
o importanță geostrategică pentru mai 
multe țări, care s-au confruntat nu doar cu 
efectele pozitive, ci şi cu aspectele negati-
ve ale mişcărilor popoarelor. O îngrijorare 
majoră a guvernelor şi societății mai mul-
tor țări o provoacă consecințele negati-
ve ale migrației în masă şi, în primul rând, 

este vorba despre capacitatea şi tendința 
migranților din lumea a treia de a nu se 
adapta şi integra şi  pericolul de a se închide 
în parametrii propriei culturi etnice şi religi-
oase, precum şi pericolul de a substitui cu 
imigranți etniile băştinaşe.

În literatura de specialitate sunt iden-
tificate mai multe etape ale procesului 
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migrației de la luarea deciziei de a emigra la 
pregătirea pentru plecare, călătoria şi traver-
sarea frontierelor, instalarea în societatea-
gazdă, precum şi reîntoarcerea migranților 
în țara lor de origine. Reîntoarcerea şi rein-
tegrarea sunt considerate a fi ultima etapă 
în procesul migraţiei circulare. Procesul de 
revenire din migraţie este important pentru 
că implică un posibil transfer al capitalului 
financiar acumulat (economiile acumulate 
peste hotare), al capitalului uman (experi-
enţă, aptitudini, cunoştinţe, idei şi practici 
antreprenoriale etc.) şi al capitalului social 
(contacte, relaţii, reţele).

În opinia autorului Francesco Cerase, 
există patru tipologii diferite care determi-
nă reîntoarcerea migranţilor:

- „reîntoarcerea în scop de pensionare” 
include migranţi de vârstă prepensionară 
(51 de ani şi peste pentru femei şi 54 de ani 
şi peste pentru bărbaţi), care decid să revină 
acasă şi să se retragă din câmpul muncii;

- „reîntoarcerea pentru inovare” se referă 
la persoanele care par a avea succes în re-
alizarea potenţialului lor de antreprenori în 
sectorul nonagricol şi utilizează abilităţile 
dobândite şi/sau economiile acumulate în 
străinătate;

- „reîntoarcerea din conservatorism” in-
clude migranţii care au revenit în patrie din 
cauza expirării contractului/permisului de 
muncă, care au fost angajaţi în agricultura 
de subzistenţă, au fost inactivi din cauza 
studiilor sau activităţii desfăşurate în gos-
podărie la momentul realizării studiului;

- „reîntoarcerea din eşec” se referă la mi-
granţii reîntorşi din motive principale in-
voluntare (motive familiale, probleme de 
sănătate, deportare sau expirarea contrac-
tului/permisului de muncă, urmate de ten-
tative nereuşite de a le extinde) sau la cei 
cu experienţe negative de migraţie (condiţii 
precare de muncă şi salarii mici) [3, p. 258].

Există diverse exemple de bune practici 
europene, graţie importanței pe care feno-
menul emigrării îl ocupă în agenda politică 

a guvernanţilor, dar şi pentru multiplele di-
mensiuni ale migrației şi dinamica caracte-
ristică fiecărei țări.

Exemplul Poloniei a declanşat o serie de 
măsuri, direcţionate în mai multe domenii. 
Unul dintre ele este Programul naţional 
„Întoarcerea acasă”, ce se baza, în princi-
piu, pe scutirea de taxe şi pe strategiile 
investiţionale pentru polonezii care doreau 
să se întoarcă în Polonia. 

În primul rând, programul susține antre-
prenoriatul, astfel încât politicile sunt menite 
să încurajeze dezvoltarea antreprenoriatului. 
Această metodă are drept rezultat scontat 
reducerea emigrației, prevede forme parti-
culare de susţinere a oamenilor care încep o 
afacere/activitate economică pentru prima 
dată. Aceste măsuri includ scutirea de impo-
zitul pe venit şi contribuţiile la fondul de pen-
sii pe o perioadă de 3 ani şi acordarea unui 
credit preferenţial pe un termen de 5 ani.

În al doilea rând, programul încurajează 
încadrarea în muncă şi include forme indi-
viduale pentru a susţine persoanele anga-
jate în câmpul muncii pentru prima dată, 
cum sunt scutirea de contribuţiile de anu-
itate drept o încercare de a reţine în ţară 
emigranţii potenţiali.

În al treilea rând, susţinerea celor care 
planifică să facă investiţii în Polonia este 
realizată în formă de transferuri pentru 
investiţii, scutind aceste investiţii de impo-
zite pe un termen de 3 ani. Implementarea 
unui pachet special de soluţii pentru a facilita 
stabilirea companiilor, ce permite depăşirea 
tuturor formalităţilor în perioada când per-
soanele indicate se află peste hotare.

În al patrulea rând, propunerea de a 
crea un fond special de capital mixt/co-
mun (prin intermediul Guvernului şi al or-
ganelor locale) ce ar putea acorda credite 
preferenţiale acelor persoane, care doresc 
să facă investiţii în Polonia, folosind, în spe-
cial, banii câştigaţi peste hotare [13, p. 55].

De asemenea, Guvernul a elaborat 2 
campanii naţionale centrate pentru tinere-
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tul polonez, încurajând mândria naţională 
şi începutul carierei profesionale în ţară [8]. 

Campania „Lansarea unei cariere pro-
fesionale în Polonia” este o campanie 
informaţională intitulată „Începe o carieră”, 
care a fost lansată în anul 2007 cu scopul de 
a prezenta Polonia drept o ţară potrivită pen-
tru a dezvolta o carieră profesională. Campa-
nia a fost organizată de Asociaţia Poloneză 
Managementul Resurselor Umane.

Scopul campaniei este de a începe o 
discuţie: ce se poate face pentru a încuraja 
studenţii tineri talentaţi şi bine instruiţi 
să-şi facă o carieră profesională în Polonia. 
Campanie, care, la fel, a răspândit istorii de 
succes ale persoanelor care s-au întors, a in-
clus dezbateri în instituţiile de învăţământ 
superior cu participarea managerilor resur-
se umane, studenţilor, experţilor în dome-
niul dezvoltării carierei şi reprezentanţilor 
mass-media.

Cea de-a doua campanie este intitula-
tă ,,Patriotismul zilei de mâine”. Guvernul 
polonez a lansat programul ,,Patriotismul 
zilei de mâine”, ce promovează atitudini 
contemporane patriotice şi civice, şi, prin 
urmare, ar putea să-i convingă pe oamenii 
tineri să rămână în ţară.

Până la accederea în UE, în România, ca 
şi în Ungaria şi Letonia, nu există o abor-
dare sistemică de asistenţă în repatriere, 
în schimb se desfăşura o inițiativă intere-
santă „Sprijin pentru antreprenoriatul mi-
grant”, finanțată de programul ONU prin 
intermediul Fondului Internațional pentru 
Dezvoltare Agricolă (IFAD). Programul era 
implementat de regiunea Veneto (Veneto 
Lavoro), în parteneriat cu Fundația pentru 
Dezvoltarea României, cu scopul de a asis-
ta emigranții români, aflaţi în Italia, care 
intenționau să se întoarcă în România pen-
tru a-şi utiliza economiile şi a iniţia o aface-
re la întoarcere. Pentru a atrage migranții 
români înapoi, în ţară, şi a-i informa cu 
privire la portabilitatea drepturilor de se-
curitate socială la revenirea în România, în 

Spania şi Italia au fost organizate târguri 
ale locurilor de muncă [12, p. 42-58].

Un alt exemplu similar de stimulare a 
investiţiilor colective prin programe oficiale 
ne servesc acţiunile Guvernului Mexicului, 
care a lansat primul iniţiativa de atragere a 
remiterilor colective. Cel mai cunoscut pro-
gram mexican este ,,3 pentru 1”, ce ţine de 
încurajarea investiţiilor în mici întreprinderi 
locale, infrastructură, programe comunitare.

În 1992, Guvernul statului mexican 
Zacatecas a iniţiat un program care su-
plimenta banii donaţi de emigranţi cu 
fonduri federale şi guvernamentale. Pro-
gramul s-a extins incluzând fonduri muni-
cipale. Astfel, pentru fiecare dolar donat, 
guvernul participa cu 3 dolari din fondu-
rile guvernamentale. Sumele acumulate 
erau îndreptate într-un fond pentru dez-
voltarea proiectelor locale. În 2002, prin 
aceste canale, au fost gestionate 16 mil. 
USD. Fondurile donate au crescut atât 
de mult încât Guvernul nu avea banii su-
plimentari pentru completarea acestora 
conform programului iniţial. Datorită suc-
cesului acestui proiect, alte state mexica-
ne au început implementarea propriilor 
programe ,,3 pentru 1” [10, p. 25].

Alt program, implementat în Mexic, 
este „Mi Comunidad”. Acest program a 
început prin a oferi posibilitatea de creare a 
întreprinderilor mixte, o jumătate din care 
o deţinea investitorul, iar cealaltă jumătate 
- statul. Cu timpul, s-au creat condiţii ca an-
treprenorii locali, aflați în căutare de resur-
se, le găseau la migranţi. Astfel, emigranţii 
puteau deveni acţionari la întreprinderi lo-
cale printr-o metodă simplă şi avantajoasă.

Un exemplu de politică guvernamentală 
în domeniul utilizării potenţialului diaspo-
rei ştiinţifice este modelul chinez ,,Serveş-
te-ţi Naţiunea”. În cadrul acestuia, guvernul 
chinez şi-a asumat angajamentul de a crea 
un website şi un centru ce va oferi asisten-
ţă cercetătorilor chinezi întorşi definitiv sau 
temporar în patrie. Eforturile guvernului în 
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acest sens au început în cadrul proiectului 
,,Aer de Primăvară”,, lansat oficial în 1997. 
Acest proiect oferea suport financiar cetăţe-
nilor reîntorşi pe perioade scurte în ţara de 
origine. Programul suportă costul biletului 
de avion până în China, mizând pe faptul că 
cercetătorii ar putea utiliza propriile resurse 
financiare provenite din granturile de cer-
cetare pentru retur.

În noiembrie 2000, Guvernul chinez a 
lansat un program care ar stimula întoar-
cerea cercetătorilor aflaţi peste hotare în 
timpul vacanţei de vară oferindu-le un sa-
lariu ce depăşea de 5 ori salariul pe care l-ar 
fi câştigat pe parcursul acestei perioade în 
ţara-gazdă. În 2001, un document guver-
namental important, ce întrunea eforturile 
mai multor ministere, semnala cetăţenilor 
aflaţi peste hotare datoria de a-şi servi na-
ţiunea, chiar dacă aceşti cetăţeni nu mani-
festă dorinţa de a reveni pentru totdeauna 
în ţară [2].

Este de menționat că Republica Moldo-
va a întreprins acțiuni importante în do-
meniul reîntoarcerii cetățenilor săi plecați 
peste hotare. Menționăm o parte a cadrului 
normativ care legitimează acțiunile în acest 
sens. Planul de Acțiuni privind susținerea 
reintegrării cetățenilor reîntorşi de peste 
hotare pentru anii 2017–2020 este o con-
tinuare a acțiunilor întreprinse în Planul de 
Acţiuni privind stimularea reîntoarcerii lu-
crătorilor migranţi moldoveni de peste ho-
tare (2008) şi include acțiuni detaliate care 
urmăresc dezvoltarea cadrului legislativ, 
instituțional, informativ pentru facilitarea 
integrării celor reîntorşi [6].

Ţările cu o diasporă numeroasă care în-
registrează o emigrare a specialiştilor cali-
ficaţi, afectându-le sectoare importante ale 
economiilor, şi conştientizează că o parte 
semnificativă a populaţiei lor trăieşte din 
remitenţele recepţionate pot percepe ca 
relevantă considerarea migraţiei ca subiect 
de planificare a dezvoltării. 

În context, menționăm că în Republi-

ca Moldova cooperarea cu diaspora este 
prevăzută în următoarele documente: Pla-
nul de Acțiuni pentru susținerea diasporei 
moldoveneşti pentru anii 2006–2009, Pla-
nul Național de Acțiuni pentru anul 2008 
cu privire la protecția cetățenilor Republicii 
Moldova peste hotare, Planul de Acțiuni 
pentru susținerea culturală şi socială a dias-
porei moldoveneşti pentru anii 2012–2014. 

În 2016 a fost adoptată Strategia 
națională „Diaspora–2025” şi Planul de 
acțiuni pentru anii 2016–2018 privind im-
plementarea acesteia. Obiectivul general 
al Strategiei este de a dezvolta un cadru 
sustenabil şi comprehensiv de colaborare 
între instituțiile statului şi diasporă, bazat 
pe încredere şi inițiative comune, care vi-
zează facilitarea opțiunilor de reîntoarcere 
productivă a diasporei. 

Multitudinea aspectelor privind meca-
nismele şi procedurile ce ţin de intrare, şe-
dere şi ieşire a străinilor din ţară, asigurarea 
drepturilor migranţilor aflaţi peste hotare, 
de acordare a azilului etc. sunt reglementa-
te prin acte legislative conexe. În contextul 
lărgit al intereselor Republicii Moldova pri-
vind garantarea drepturilor cetăţenilor săi 
în străinătate şi crearea mecanismelor nece-
sare pentru participarea mai activă a statu-
lui la procesele migraţiei legale au fost sem-
nate un şir de acorduri bilaterale în domenii 
ce ţin de migraţia forţei de muncă, protecţia 
socială a lucrătorilor migranţi, acordurile 
de readmisie etc. cu țări în care prezența 
migranților moldoveni este semnificativă. 

Schimbările legislative au condiţionat 
mai multe reforme instituţionale, potri-
vit cărora în perioade diferite (1990–2002, 
2002–2006, 2007–2011) atribuţiile funcţio-
nale în managementul migraţiei şi azilului 
au fost schimbate şi partajate în mod dife-
rit. În prezent, autorităţile publice relevante 
responsabile de managementul migraţiei şi 
azilului sunt:

Biroul pentru Relaţii cu Diaspora (BRD), 
creat în octombrie 2012, căruia îi revine mi-
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siunea de asigurare a unui cadru de politici 
coerent şi comprehensiv pentru mobiliza-
rea diasporei moldoveneşti care include 
cetăţenii Republicii Moldova stabiliţi tem-
porar sau permanent peste hotarele ţării, 
persoanele originare din Republica Moldo-
va şi descendenţii lor, precum şi comunită-
ţile formate de aceştia, în scopul participării 
active a tuturor cetățenilor țării la dezvol-
tarea culturală, socială şi economică a țării 
de origine şi se ocupă de elaborarea şi co-
ordonarea de politici publice pentru şi cu 
participarea diasporei. Obiectivele strategi-
ce ale BRD pot fi divizate în două direcții: pe 
de o parte, asigură coordonarea politicilor 
şi programelor pentru diaspora la nivel de 
Guvern şi ministere şi, pe de altă parte, dez-
voltă un dialog continuu cu diaspora mol-
dovenească [11].

Diferite aspecte privind migraţia revin 
spre gestionare Ministerului Economiei (po-
litici de utilizare a remitenţelor), Biroului Re-
laţii Interetnice (politici vizând diaspora din 
ţară şi de peste hotare), Ministerului Educa-
ţiei, Culturii şi Cercetării etc. Asigurarea unui 
management eficient al proceselor migra-
ţionale este posibilă doar prin abordarea 
complexă a politicilor în domeniu şi prin 
implicarea ministerelor de profil şi ale auto-
rităţilor la diferite niveluri de guvernare. 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea For-
ţei de Muncă (subordonată Ministerului 
Sănătății, Muncii şi Protecţiei Sociale) are 
următoarele atribuţii în domeniul migrației 
forței de muncă:

- participarea la elaborarea politicii ce 
ţine de migraţia externă a forţei de muncă;

- participarea la elaborarea mecanisme-
lor de plasare în câmpul muncii peste hota-
re a cetăţenilor Republicii Moldova; 

- încheierea contractelor bilaterale ce ţin 
de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor 
Republicii Moldova peste hotare şi medie-
rea angajării acestora; 

- înregistrarea, în modul stabilit, a con-
tractelor individuale de muncă ale cetă-

ţenilor Republicii Moldova angajaţi peste 
hotare; 

- realizarea şi implementarea instrumen-
telor juridice bilaterale şi multilaterale de 
cooperare în domeniul migraţiei forţei de 
muncă cu instituţiile internaţionale; 

- implementarea, în colaborare cu alte 
instituţii statale, internaţionale şi organi-
zaţii neguvernamentale, a proiectelor de 
facilitare a repatrierii benevole a cetăţenilor 
Republicii Moldova de peste hotare şi rein-
tegrarea lor pe piaţa muncii [1].

În această ordine de idei, în perioada 
18-19 iunie 2018, s-a desfăşurat seminarul 
de instruire cu tema „Mecanismul interin-
stituţional de referire pentru integrarea 
migranţilor reîntorşi de peste hotare (MIR)”. 
Activitatea a fost organizată în vederea 
consolidării capacităţilor şi îmbunătăţirii 
cunoştinţelor cu scopul adaptării şi aplicării 
bunelor practici în domeniul migraţiei de 
revenire, identificării nevoilor migranţilor 
şi a soluţiilor pentru provocările apărute în 
lucrul cu cetăţenii reveniţi.

Sesiunile de instruire a specialiştilor 
Agenției naționale şi structurilor teritoriale 
pentru ocuparea forței de muncă  cuprind 
o serie de subiecte privind Planul de acţiuni 
pentru anii 2017-2020 privind (re)integra-
rea cetăţenilor Republicii Moldova reîntorşi 
de peste hotare; Mecanismul de coordona-
re a politicii de stat în domeniul diasporei, 
migraţiei, dezvoltării; Prezentarea datelor 
privind evidenţa, monitorizarea şi asistarea 
migranţilor reîntorşi de peste hotare care 
au apelat la AOFM; Procesul de asistare a 
migranţilor reîntorşi; Analiza SWOT a pro-
cesului de asistare a migranţilor reîntorşi; 
Colaborarea multidisciplinară şi intersecto-
rială în integrarea migranţilor: provocări şi 
soluţii; Necesităţi de ghidare în implemen-
tarea MIR; Simularea primei şedinţe cu alte 
instituţii la nivel local; Funcţionalităţile sis-
temului informaţional destinate automati-
zării procedurilor de evidenţă a migranţilor 
reveniţi [5].
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Studiile în domeniul migrării relevă că în 
total 59% dintre emigranți s-au pronunțat 
pentru intenția de revenire în RM. Migranţii 
moldoveni cu reşedința în țările UE doresc 
să se întoarcă după o perioadă medie de 6 
ani, pe când migranţii din CSI doresc să se 
întoarcă după 4 ani [14, p. 7]. 

În vederea stimulării reîntoarcerii 
migranților moldoveni din statele-membre 
ale UE  şi de valorificare a potențialului lor, 
în Republica Moldova au fost implementat 
cu succes un şir de activități relevante pen-
tru reintegrarea şi reîntoarcerea migranţilor 
moldoveni, cum ar fi: proiectul pilot „PARE 
1 + 1”, Programul Național de Abilitare 
Economică a Tinerilor (PNAET) care prevede 
oferirea de instruire în domeniul dezvoltării 
abilităților antreprenoriale, precum şi 
asistența financiară pentru inițierea aface-
rilor. De asemenea, au fost implementate 
activități care-şi propun să îmbunătățească 
sistemul de recunoaştere a abilităților şi 
calificărilor (de exemplu, Concepţia siste-
mului de validare a învățării nonformale şi 
informale), precum şi să fortifice piaţa locală 
a forţei de muncă, inclusiv în contextul Par-
teneriatului de Mobilitate UE – RM.

În ceea ce priveşte obiectivul de ma-
ximalizare a impactului de dezvoltare a 
migraţiei şi mobilităţii, considerăm că a fost 
realizat un oarecare progres prin interme-
diul canalizării remitențelor în investiții. 
Programul de stat de susținere a dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 
2009 - 2011, aprobat în luna februarie 
2009, ar putea fi menționat în acest sens. 
După cum Strategia anterioară a fost în 
vigoare până în anul 2011, Guvernul a ela-
borat Strategia de susținere a sectorului 
întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 
2012 - 2020 şi Planul de acțiuni de realizare 
a acesteia pentru anii 2016 - 2020. Aceas-
ta se desfăşoară în contextul de trecere de 
la modelul de dezvoltare economică bazat 
pe consum la o nouă paradigmă, orientată 
spre export, investiții şi inovații.

În ultimii ani, în special după accen-
tuarea crizei economice din Europa, atât 
instituțiile guvernamentale, cât şi cele 
internaționale, dar şi societatea civilă au 
în vizor situația migranților şi posibila reîn-
toarcere a acestora. În ultimul timp, acest 
subiect a căpătat rezonanţă datorită sem-
nalelor parvenite din partea Federației Ruse 
şi anume înăsprirea condițiilor de şedere şi 
angajare a migranților şi expulzarea per-
soanelor care au încălcat regimul de şedere 
în Federația Rusă. Autoritățile din Republica 
Moldova îşi propun să acorde, cu suportul 
organismelor internaționale, asistenţa ne-
cesară cetățenilor Republicii Moldova care 
intenționează să revină sau deja s-au reîn-
tors în țară. În acest sens au fost implemen-
tate şi continuă să se deruleze mai multe 
proiecte şi acțiuni.

În context, este oportun de a menţi-
ona Programul de furnizare a asistenței 
migranților reîntorşi, alături de alte ca-
tegorii de persoane vulnerabile pe piața 
muncii. Programul şi-a propus să creeze 
în Republica Moldova patru Centre de 
Dezvoltare a Carierei SYSLAB, care sunt 
parte a proiectului „Antreprenoriat inova-
tiv pentru angajare durabilă”, implemen-
tat de Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare în Republica Moldova (PNUD), 
în parteneriat cu Ministerul Economiei, cu 
susținerea financiară a Ministerului Afa-
cerilor Externe al Norvegiei, care anunță 
selectarea participanților pentru formare 
şi asistență în obținerea locurilor de mun-
că, în cadrul cărora vor fi instruiţi şi asistaţi 
şomerii calificaţi şi absolvenţii instituţiilor 
de învăţământ pentru a-i ajuta să obţină 
un loc decent de muncă pe piaţa locală. 
În funcţie de dificultăţile cu care se con-
fruntau migranții reîntorşi, OIM le-a oferit 
sprijin multisectorial prin referirea acesto-
ra la instituții specializate. Conceptul de 
bază al programului constă în abordarea 
individuală a fiecărui migrant, în funcţie de 
necesitățile acestuia şi oferirea suportului 
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direcționat. Totuşi acest serviciu trebuie să 
fie ajustat şi extins la nivel național.

O atenție deosebită se acordă înființării 
rețelelor interinstituționale pentru reinte-
grarea migranților reveniți în patrie şi creării 
birourilor de reintegrare în cadrul agențiilor 
teritoriale ale ANOFM, dar şi elaborării ca-
drului normativ pentru recunoaşterea 
competențelor obținute în mod nonformal 
şi informal.

Un alt exemplu este Programul de Reîn-
toarcere şi Reintegrare Voluntară Asistată, 
implementat de Organizaţia Internaţiona-
lă pentru Migraţie începând cu anul 2006. 
Programul este un sprijin acordat migranţi-
lor moldoveni care aleg să se întoarcă acasă, 
pentru a le facilita reintegrarea. Asistența 
se acordă după un plan de reintegrare şi a 
unui contract de asistență semnat între mi-
grant şi OIM. În baza contractului semnat, 
migrantul poate beneficia de un şir de ser-
vicii: consiliere în ţara de destinaţie înainte 
de plecare, perfectarea documentelor de 
călătorie, grant nerambursabil pentru des-
chiderea propriei afaceri, inclusiv instruire 
în dezvoltarea afacerii, instruire în cadrul 
universităţii, colegiului, şcolii profesiona-
le sau cursurilor vocaţionale, consultanţă/
monitorizare pe parcursul implementării 
asistenţei de reintegrare etc. În ultimii şase 
ani, peste 800 de persoane au fost asista-
te la întoarcere voluntară prin intermediul 
Programului AVRR în Moldova.

Cetățenii Republicii Moldova, care au 
lucrat în Franța şi vor reveni acasă, vor de-
veni beneficiari ai Programului Oficiului 
Francez pentru Imigrare şi Integrare (OFII). 
Guvernul a aprobat în cadrul şedinței din 
21 noiembrie 2017 Acordul-cadru de parte-
neriat dintre Ministerul Sănătății, Muncii şi 
Protecției Sociale şi OFII pentru punerea în 
aplicare a Programului OFII de ajutor pen-
tru reintegrare în Republica Moldova. OFII 
are experiența aplicării unor asemenea pro-
grame şi cu alte țări. 

Acordul prevede susținerea la reintegra-

re a cetățenilor Republicii Moldova reîntorşi 
din Franța prin:

- ajutor pentru reintegrarea socială, care 
include suportul oferit beneficiarilor şi fa-
miliilor acestora pentru o perioadă de maxi-
mum 6 luni şi finanțarea primelor cheltuieli 
în scopul reintegrării familiei etc.;

- ajutor pentru reintegrarea în câmpul 
muncii, care prevede asigurarea unei părţi 
din salariul brut, în afara contribuțiilor an-
gajatorului, care va fi determinată împreu-
nă cu angajatorul candidatului recrutat, în 
proporție de maximum 50%, pe parcursul 
primului an din contractul de muncă; su-
portul personalizat al salariatului realizat 
de către prestatorul OFII, pentru a-l ajuta pe 
acesta să înţeleagă mai bine domeniul de 
muncă etc.;

- ajutor de reintegrare prin inițierea unei 
afaceri, care include suport pentru reali-
zarea unui studiu de fezabilitate a proiec-
tului de inițiere a unei afaceri; finanţarea 
formării tehnice sau de calificare, conform 
necesităților beneficiarului; o alocaţie fi-
nanciară pentru demararea şi punerea în 
aplicare a proiectului etc. [4]

În pofida faptului că sunt întreprinse 
unele acțiuni de furnizare a asistenței de 
angajare în câmpul muncii, potrivit da-
telor studiului „Reîntoarcerea lucrătorilor 
migranți şi dezvoltarea socioeconomi-
că a Republicii Moldova”, s-a constatat că 
migranții reîntorşi se confruntă cu multe 
dificultăți privind reîncadrarea pe piața 
muncii, iar astfel de factori ca salariile mici, 
vârsta, lipsa locurilor de muncă în zonele 
rurale, nepotismul etc. constituie principa-
lele bariere de angajare.

Politicile şi programele orientate spre di-
asporă în vederea dezvoltării ţării de origi-
ne s-au extins în ultimii zece ani. Guvernul 
Moldovei încearcă să introducă o varietate 
de instrumente şi măsuri politice, pentru a 
încuraja migranţii în mod permanent sau 
temporar stabiliţi peste hotare, să contri-
buie la dezvoltarea ţării lor de baştină. De 



Administrarea Publică, nr. 3, 2018 88

exemplu, în perioada septembrie 2010 - de-
cembrie 2011, a fost realizat Proiectul „Sus-
ţinerea implementării componentei migra-
ţie şi dezvoltare a Parteneriatului pentru 
Mobilitate Uniunea Europeană - Moldova”. 
Organizaţia Internaţională pentru Migra-
ţie, misiunea în Republica Moldova (OIM), 
în parteneriat cu Academia de Ştiinţe a 
Moldovei (AŞM), urma să susţină în bază de 
concurs 30 de cercetători - membri ai Di-
asporei ştiinţifice din Moldova (DŞM), care 
ar dori să revină în Moldova pentru o vizită 
de scurtă durată de 7-11 zile cu scopul de 
a realiza activităţi de cercetare la una din-
tre universităţile academice sau instituţii-
le de cercetare - dezvoltare din Moldova. 
Obiectivul proiectului consta în extinderea 
capacităţii Moldovei de sporire a impac-
tului migraţiei circulare asupra dezvoltării 
sectorului cercetare-dezvoltare, prin reve-
nirea temporară a reprezentanţilor Diaspo-
rei Ştiinţifice.

Lansat în octombrie 2010, Mecanismul 
de Granturi Mici pentru Diasporă a trezit 
interesul a mai mult de 35 de Asociaţii Di-
asporale din diferite ţări, cum ar fi: Republi-
ca Cehă, Canada, Belgia, Franţa, Germania, 
Grecia, Italia, Marea Britanie, Moldova, Fe-
deraţia Rusă, SUA, Ucraina şi Suedia. Dintr-
un număr total de 35 de solicitări, 10 cele 
mai reuşite proiecte au fost selecţionate de 
Comisia de Selectare, compusă din repre-
zentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene al Republicii Moldova, 
Biroului Relaţii Interetnice şi OIM.

Dacă e să apreciem acţiunile întreprinse 
de autorităţile Republicii Moldova la capi-
tolul consolidarea legăturilor cu reprezen-
tanţii diasporei, constatăm unele succese, 
însă ele urmează a fi completate şi cu alte 
acţiuni.

Un proiect cu impact major este pro-
iectul lansat de PNUD „Integrarea Migraţiei 
în Dezvoltarea Locală” (MiDL), care presu-
pune abilitarea şi mobilizarea migranţilor 
pentru o dezvoltare locală durabilă. Acest 

proiect este parte componentă a unei in-
tervenţii multianuale a Agenţiei Elveţiene 
pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) în 
domeniul migraţiei şi dezvoltării (M&D) şi 
este implementat în cadrul unui parteneri-
at cu alte două proiecte de către Misiunea 
în Moldova a Organizaţiei Internaţionale 
pentru Migraţie şi Agenţia Internaţională 
pentru Informaţie din Țara de Origine (IAS-
CI/NEXUS). Proiectul „Migraţie şi dezvolta-
re locală” are ca obiectiv principal asistarea 
comunităţilor afectate de migraţie în vede-
rea îmbunătăţirii serviciilor locale (aprovi-
zionarea cu apă şi sanitaţie, servicii sociale, 
educaţie şi sănătate), precum şi a accesu-
lui la oportunităţi generatoare de venituri 
(reîncadrarea în câmpul muncii, susţinerea 
dezvoltării afacerilor), este implementat 
în perioada 2015 – 2018 în parteneriat cu 
Guvernul Republicii Moldova, autorităţile 
publice locale, organizaţiile nonguverna-
mentale locale, sectorul privat, populaţia, 
inclusiv migranţii originari din comunităţi-
le-ţintă. În total, 40 de sate şi oraşe de pe 
întreg teritoriul Republicii Moldova sunt 
parte a proiectului (25 în etapa I şi 15 în 
etapa II) [9].

Intenţiile şi comportamentul de reveni-
re sunt factori determinanţi în explicarea 
şi prognozarea tendinţelor de economi-
sire, remitere şi investire. Ele influenţează 
nivelul de dezvoltare pe care îl poate oferi 
migraţia pentru țara de origine. În aceste 
condiții, statele cu un înalt nivel de emigra-
re sprijină frecvent programele de stimula-
re a revenirii voluntare a migranţilor. Este 
evident faptul că simpla invitaţie a migran-
ţilor de a reveni în patrie nu se soldează 
cu succes, în cazul în care nu este comple-
mentată de oferirea unui pachet solid de 
stimulente, cum ar fi oportunități pe piaţa 
muncii, posibilităţi de investiţie a econo-
miilor acumulate, acces la studii şi servicii 
de sănătate calitative etc.

La 20 mai 2014, a fost adoptat un nou 
Plan de Acțiuni privind susținerea reinte-
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grării cetățenilor reîntorşi de peste hotare 
pentru anii 2014–2016 în locul celui ante-
rior (Planul de acțiuni pentru stimularea re-
întoarcerii migranților moldoveni de peste 
hotare, Hotărârea Guvernului nr. 1133 din 
09.10.2008). Planul de Acțiuni include nouă 
obiective şi acțiuni detaliate, care urmăresc 
dezvoltarea cadrului legislativ, instituțional, 
informativ pentru facilitarea integrării ce-
lor reîntorşi; facilitarea integrării pe piața 
muncii; dezvoltarea abilităților antrepreno-
riale ale migranților; susţinerea reintegrării 
migranților reîntorşi în sistemul învăţă-
mânt, în sistemul asistenței medicale etc. 

La 23 august 2017, Guvernul a aprobat 
Planul de acţiuni pentru anii 2017-2020 pri-
vind reintegrarea cetăţenilor Republicii Mol-
dova reveniţi de peste hotare. Documentul 
are drept scop dezvoltarea programelor şi 
serviciilor destinate moldovenilor reîntorşi 
de peste hotare, prin oferirea suportului ne-
cesar la reintegrare. Printre acţiunile preco-
nizate în acest sens se numără: diversifica-
rea măsurilor şi îmbunătăţirea serviciilor de 
(re)integrare şcolară, a programelor pentru 
tineri şi vârstnici, precum şi a măsurilor de 
ocupare a forţei de muncă.

Alte acţiuni vizează mediatizarea posi-
bilităţilor de accesare a fondurilor finan-
ciare destinate cetăţenilor noştri care s-au 
reîntors de peste hotare, implementarea 
şi diversificarea programelor de atragere a 
remitenţelor în dezvoltarea economiei na-
ţionale.

De asemenea, a fost instituit Comitetul 
interministerial în domeniul diasporei, mi-
graţiei şi dezvoltării şi a fost aprobat me-
canismul de coordonare şi implementare a 
politicii de stat în domeniu de către auto-
rităţile publice centrale şi locale. Astfel, in-
stituţiile responsabile vor aplica abordarea 
integrată a domeniului diasporei, migraţiei 
şi dezvoltării în programele de activitate 
şi vor evalua impactul migraţional. Scopul 
documentelor aprobate este de a asigura 
implementarea eficientă a politicii în do-

meniu, de a contribui la sporirea efectelor 
pozitive şi la reducerea efectelor negative 
ale migraţiei [7].

Odată cu revenirea acasă, în cele mai 
multe cazuri, migranții se confruntă cu 
probleme de reintegrare. Realitatea arată 
că migranții nu sunt întotdeauna suficient 
de informați cu privire la transformările ra-
pide pe care poate să le cunoască societa-
tea lor de origine, chiar şi în contextul co-
municării intense cu alți membri ai familiei 
sau comunității de origine. Or, migrantul 
reîntors în țară după 5-10 sau 20 de ani de 
şedere într-o altă țară nu mai este aceeaşi 
persoană care a părăsit țara la data respec-
tivă, aşteptările sale, precum şi cele ale 
societății față de el pot fi complet diferite. 

Deşi se întreprind acțiuni în domeniul 
reintegrării moldovenilor reveniți de pes-
te hotare, semnalăm că acestea trebuie 
consolidate şi focusate atât pe reintegra-
rea persoanelor în câmpul muncii, oferirea 
posibilităților de a realiza investiții şi a-şi 
deschide afaceri, cât şi prin acțiuni în ceea 
ce priveşte reintegrarea copiilor reveniți cu 
familiile de peste hotare în mediul şcolar şi 
cultural al Republicii Moldova. 

În concluzie, constatăm că Republica 
Moldova a lansat diverse programe şi sti-
mulente de revenire a migranţilor, menite 
să-i atragă înapoi, în ţară. Cu toate acestea, 
este necesar ca asemenea iniţiative să fie 
complementate de o creştere economi-
că vibrantă, reprezentând mai curând un 
răspuns la dezvoltarea economică decât o 
soluţie pentru aceasta. Un rol important re-
vine şi aspectului politic, problemele gene-
rate de criza politică periclitează democra-
tizarea țării. Motivația pentru reîntoarcere, 
nivelul de pregătire, modelele de mobili-
zare a resurselor prin intermediul rețelelor 
transfrontaliere, ritmul de reintegrare pe 
piața muncii, precum şi condițiile de pre- şi 
postreturnare constituie factori-cheie in-
terdependenţi, care corelează migrația de 
reîntoarcere cu dezvoltarea.
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SUMMARY
The development of the European Communities, and of the European Union respec-

tively, has been achieved as a progressive response to the issues raised in the European 
Public Agenda of the last 60 years. Looking for an identity, the EC / EU had to answer a 
series of fundamental questions about its development.

The article is explicitly addressed to professionals, but also to those who want to know 
this economic and social reality called the EU.

The author addresses the issues chosen from a political perspective, using widely in-
struments specific to legal and economic sciences. The signatory of this article under-
stands Community law as European public law, and the common policies of the EC / EU 
as being European public policies.

Keywords: European integration, European Union, European federalism, European 
idea, Marshall Plan, Schuman Plan, European Coal and Steel Community.

REZUMAT
Dezvoltarea Comunităților Europene, respectiv a Uniunii Europene, s-a realizat ca 

răspuns progresiv la problematica inclusă pe Agenda publică europeană a ultimilor 60 
de ani. Aflată în căutarea unei identități proprii, CE/UE a trebuit să răspundă la o serie de 
întrebări fundamentale legate de dezvoltarea sa. 

Articolul se adresează explicit profesioniştilor, dar şi celor care doresc să cunoască 
această realitate economico-socială numită UE. 

Autorul abordează problematica aleasă dintr-o perspectivă politică, utilizând pe larg 
instrumente specifice ştiințelor juridice şi economice. Semnatarul acestui articol înțelege 
dreptul comunitar ca fiind dreptul public european, iar politicile comune ale CE/UE ca 
fiind politici publice europene.

Cuvinte-cheie: integrare europeană, Uniunea Europeană, federalism european, idee 
europeană, Planul Marshall, Planul Schuman, Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi 
Oțelului.
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„Ideea europeană”. Europa comu-
nitară nu este doar un spațiu geografic şi 
economic. „Europa este o regiune a lumii în 
care rădăcinile istorice merg în profunzime” 
(Brugmans, 1969, 1963, 1920-1970, 1972).

Europa, comunitatea culturilor, a lăsat în 
istorie urmele voinței sale unificatoare şi, în 
mod special în acest secol, dorința sa per-
manentă de a o face efectivă.

Integrarea europeană nu a fost deci o 
idee originală, spontană specifică secolului 
al XX-lea, ci una dintre minunatele utopii ale 
gândirii europene, aşa cum o demonstrea-
ză multiplele proiecte ce s-au succedat de-a 
lungul istoriei. 

O explicație a obsedantei idei de unifica-
re o poate da existența unei comunități de 
culturi, continentul european fiind cel ce a 
generat:

- cele mai importante mişcări artistice şi 
literare;

- o gândire politică omogenă; 
- rădăcini juridice, tradiție umanistă şi 

credințe religioase comune.
Dar, să nu uităm, aceeaşi Europă a gene-

rat şi multe războaie fratricide.
Toate acestea pot explica formarea pro-

gresivă a unui mediu propice pentru a 
prinde contur „Ideea europeană”, precum şi 
atingerea „masei critice” pentru aplicarea sa: 
sfârşitul sângerosului război mondial dintre 
1939-1945, adică atunci când, paradoxal, Eu-
ropa se rupea în două, pe de o parte, cea Oc-
cidentală şi, de cealaltă parte, cea comunistă.

Este, probabil, o idee provocatoare, potri-
vit căreia se trecea la unificare prin sciziune. 

Inițiativa lui Aristide Briand.1 Se-
colul al XX-lea începe, ca etapă simbolică 
a devenirii sale istorice, cu primul război 
mondial (1914-1918), la care au condus, pe 
fond, naționalismele epocii. La sfârşitul aces-
tuia, asistăm la inițierea declinului marilor 
puteri europene în fața apariției pe scena 
internațională a superputerilor. Fără îndoială, 
faptul că SUA  nu au dorit să participe la Soci-
etatea Națiunilor (la a cărei înființare contribu-

iseră) şi că U.R.S.S. a fost expulzată din aceasta  
(ca urmare a invadării Finlandei) a făcut să fie 
mai puțin vizibilă, pentru un continent ce de-
finise istoria mondială o bună bucată de vre-
me, o tristă realitate: decăderea sa politică.          

Chiar şi aşa, la nivelul elitelor intelectuale şi 
politice se exprima, în continuare, preocupa-
rea pentru realizarea  „Ideii europene”  înțeleasă 
ca unic mod de  eliminare a experienței tragi-
ce la care a dus ura de tip naționalist.  Astfel 
se explică apariția, în perioada interbelică, a 
numeroase asociații şi publicații europeniste 
şi difuzarea tezelor lor federaliste. De remar-
cat, proiectul unei „Europe confederale”  al 
lui Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972), 
apărut în Manifestul Paneuropean (1923)  (Ri-
chard Coudenhove-Kalergi, 1990), care a avut 
un amplu ecou în mediile intelectuale. A fost 
considerat o „operă profetică” ce a determinat 
„trezirea imediată a mişcării în favoarea uni-
ficării europene” (Rougemont, 1961); după 
cum spunea Denis de Rougemont. 

În opinia lui Kalergi, Uniunea europeană 
ce urma a se crea se baza pe un sistem bica-
meral2, pe un Tribunal Federal şi pe o cance-
larie sau un Guvern, controlate de către cele 
două Camere.  Se recunoştea existența unei 
„cetățenii europene”3  complementare celei 
naționale şi se garanta protejarea de către 
Uniune a identității culturale şi naționale a po-
poarelor acesteia. 

Asemănarea acestui proiect cu realita-
tea comunitară de astăzi nu este o pură 
coincidență, pentru că, aşa cum arăta Brug-
mans, într-o întreprindere precum cea a 
Uniunii Europene, „doar vizionarii sunt 
realişti”.

Poate tocmai de aceea, într-o anume in-
terpretare, „european” este sinonim cu „cel 
ce vede departe”.4

Dar încercarea cea mai importantă din 
punct de vedere politic a constituit-o pro-
punerea făcută de Franța, prin ministrul său 
de Externe Aristide Briand (Truyoly Serra, 
1972), în fața Adunării Societății Națiunilor 
din 5 septembrie 1929, referitoare la crearea 
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unei federații numite „Uniunea Europeană”. 
Ideea a fost ulterior dezvoltată în „Memo-
randumul Guvernului Francez” trimis can-
celariilor europene şi prezentat Societății 
Națiunilor la 1 mai 1930.5 În acest document 
se propunea coordonarea statelor europe-
ne în sânul Societății Națiunilor prin crearea 
unei „Conferințe Europene” având un Comi-
tet Politic Permanent şi un Secretariat. Fără 
îndoială, era vorba despre un proiect politic 
de creare a unei federații bazate pe ideea 
de „uniune”, şi nu doar de unitate, dar şi de 
respectarea independenței şi suveranității 
naționale a fiecăreia dintre statele acesteia. 
Dimensiunea economică a  respectivului 
proiect de Uniune Europeană se baza pe 
„apropierea”  economiilor statelor europe-
ne, a căror responsabilitate politică le rămâ-
nea însă guvernelor. 

Se poate observa că definirea politică şi 
economică a Uniunii Europene care se pro-
iecta în anii ”30 era foarte asemănătoare cu 
ceea ce va fi, după mai bine de 60 de ani, 
Uniunea Europeană a anului 1962 sau cea a 
Tratatului de la Maastricht sau, şi mai mult, 
cea prevăzută a se realiza prin Tratatul de 
la Lisabona. În acel moment (1930), cel mai 
favorabil răspuns a venit din partea Spani-
ei (25 iunie 1930), iar opoziția cea mai ve-
hementă din partea Marii Britanii (ale cărei 
politică şi economie gravitau în jurul coloni-
ilor), dar şi a Uniunii Sovietice.6  Inițiativa s-a 
„stins” din cauza crizei economice (marea 
depresiune din 1929) ce începea să se simtă 
în Europa, dar şi a alarmantei ascensiuni a 
social-naționalismului german.  

Criza economică a anilor ”30 şi triumful 
fascismului  au favorizat un climat naționalist 
ce a dus, în final, la cel de-al doilea război 
mondial. Cu toate acestea, proiectele de uni-
ficare reapar, „rezistența” şi „exilul” („Proiectul 
de Declarație al Rezistenței Europene, 1945”) 
promovând necesitatea unei formule ce urma 
să împiedice cataclismele care nimiceau Euro-
pa. Se propunea, ca posibilă soluție, organiza-
rea unei structuri federale europene.

Acest moment de criză este cel în care 
ideea europenistă prinde contur la nivelul 
mişcărilor colective reprezentative pentru 
ample pături sociale. 

Unele proiecte concrete de unificare – la 
scară mică - se realizează chiar în plin răz-
boi, precum acordurile de creare a BENELUX 
(1943), între guvernele Belgiei, Olandei şi 
Luxemburgului, aflate atunci în exil. Această 
Uniune Economică7  avea un precedent în 
Uniunea Economică Belgo-Luxemburghe-
ză, creată în 1921. 

Federalismul european. Între timp 
însă, „Ideea europeană” şi „comunitatea” 
suferiseră o profundă lovitură, deoarece – 
după 1945 – nu mai exista „aceeaşi Europă”. 
Din lupta „naționalismelor” rezultase o Eu-
ropă „amputată ideologic” şi „fracturată”. În 
plus, divizarea politică şi penuria economi-
că făceau să persiste abordările particular-
naționaliste în dauna celor general-europe-
ne şi să se agraveze dezechilibrele existente, 
în principal din cauza temerii, justificate sau 
nu, a unor noi înfruntări armate. 

În fața acestor probleme şi provocări, 
necesitatea reînvierii ideii de unitate euro-
peană a devenit urgentă, ducând la forma-
rea unei mulțimi de mişcări proeuropeniste, 
în principal nonguvernamentale, adică în 
afara inițiativelor statale. Erau mişcări ce-şi 
aveau sorgintea în inițiativa populară, ceea 
ce făcea ca poziția exprimată să nu cores-
pundă întotdeauna cu cea a guvernelor. 
Între aceste mişcări, le amintim pe cele uni-
versitare şi sindicale, dar şi pe acele inițiate 
de mari personalități ale vieții intelectuale şi 
artistice. Putem spune că, în pofida situației 
politice şi economice, europenismul se ma-
nifesta la nivelul întregii Europe, demon-
strând că avea o serioasă bază de mase. 

Ca întotdeauna în istorie, universitățile 
devin gazda preferată a acestor dezbateri. 
De remarcat, în acest sens, Conferința lui 
W. Churchill la Universitatea din Zurich 
(19 septembrie 1946), în care, după ce de-
plânge eşecul proiectelor de Uniune din 
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anii ”20-”30, pledează pentru dezvolta-
rea mişcărilor europeniste şi crearea unei 
organizații regionale europene (un „Consi-
liu al Europei” sau chiar a unor „State Unite 
ale Europei”) compatibile cu recent creata 
O.N.U. În ceea ce o privea, Marea Britanie 
nu urma să participe la acest Consiliu al 
Europei din cauza intereselor sale econo-
mice coloniale, pe care îl considera însă „un 
exercițiu util Europei”. 

Curentele sociale şi politice transfron-
taliere erau animate de ideile federaliste 
împărtăşite de europenişti prestigioşi, pre-
cum Henri Brugmans (1958), Alexander 
Marc, Denis de Rougemont (1949), Salva-
dor de Madariaga (1952), Altiero Spinelli 
(1960, 1983) etc. 

Federalismul european, conform lui 
Brugmans, reclama o „putere centra-
lă complementară puterilor multiple”. 
Obiectivul său deci nu-l constituia înlo-
cuirea suveranității naționale cu una eu-
ropeană, ci crearea unor instituții adec-
vate care, prin competențe şi dimensiuni 
geografice, să fie capabile a răspunde 
diferitelor probleme cu care se confrunta 
Europa. În acelaşi timp, tendința era de 
„organizare a unor mari zone continenta-
le” şi de „diversificare a centrelor de deci-
zie”. Aceste două direcții se completau şi 
se condiționau reciproc. 

La rândul său, Denis de Rougemont 
(1949) spunea că, „deoarece sunt destul 
de mici, statele naționale ar trebui să se 
federalizeze la scară continentală; pe de 
altă parte, pentru că sunt destul de mari, 
ar trebui, de asemenea, să se federalizeze”.

Mişcările federaliste europene 
împărtăşeau principiile politice care de-
terminau un adevărat curent de gândire 
ce gravita în jurul ideilor de autonomie, 
cooperare, subsidiaritate. 

Fără îndoială, eroarea curentelor fede-
raliste ale epocii a constituit-o căutarea 
unui paralelism între preconizata unifica-
re europeană şi modelul statelor federale 

existente, precum S.U.A. sau Germania.8  
Încă nu se înțelegea că era necesar un 
model diferit care să încorporeze „spiritul 
federalist”, dar să şi „inventeze” modele şi 
instrumente noi, specifice situației parti-
culare cu care Europa se întâlnea în dru-
mul ei integrator. 

Putem spune că, de-a lungul istoriei re-
spectivului proces, au fost mereu prezen-
te două forțe de semne opuse: 

- de o parte, federaliştii care doreau să 
se progreseze mai repede şi să se meargă 
cât mai departe pe calea integrării;

- iar de cealaltă parte, naționaliştii care 
preferau integrării simpla cooperare in-
terguvernamentală.9

Problemele succesive au demonstrat 
compromisul continuu dintre cele două 
tendințe. În opinia noastră, acest compromis 
dintre federalism şi interguvernamentalism 
defineşte ceea ce înțelegem prin „sistemul 
comunitar” (sau monnetian), făcând din C.E. 
o construcție „sui-generis”, un „hibrid” între fe-
deral şi interguvernamental, posibil doar prin 
aplicarea metodei sectorial-funcționale Mon-
net-Schuman, adică integrarea progresivă 
în supranațional prin intermediul realizărilor 
concrete la nivelul funcțiilor şi sectoarelor. 

În această logică: 
- funcționalismul defineşte „calea”, „in-

strumentele” ce permit „punerea în comun a 
unor sectoare” prin  crearea „obişnuinței co-
operării politice şi a colaborării economice”;

- la rândul său, federalismul reprezintă 
„spiritul”,  „atitudinea” ce permit apropie-
rea progresivă a doctrinei şi a modelului de 
construcție de exigențele realității, anticipând, 
în acelaşi timp, un stil de organizare socială;

- procesul european reclamă o viziune 
pe termen lung, o strategie, care se regă-
sesc în federalism;

- însă acest proces reclamă, în acelaşi 
timp, acțiuni imediate, iar pe acestea le ofe-
ră funcționalismul;

- federalismul reprezintă doctrina, 
funcționalismul, metoda.
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Ambele se bazau pe acțiunea omului, a 
unui om liber, responsabil, democrat, prag-
matic. Ideile federal-funcționale se situau la 
mijlocul distanței dintre vizionarismul steril 
al federaliştilor „puri” şi pragmatismul „pur şi 
dur” al interguvernamentaliştilor. 

Federalismul şi funcționalismul nu erau 
contradictorii, ci complementare. Un lucru 
era deja cert: toate propunerile făcute din 
îndepărtatul Ev Mediu până la 1950 de către 
gânditori şi politicieni aveau o bază comună şi 
o rațiune de a fi: cultura comună europeană. 

Europa nu a fost niciodată o entitate 
economică sau politică construită liber, 
democratic. A fost însă o entitate culturală 
manifestată prin bogata diversitate şi origi-
nalitate a modurilor de a trăi şi de a simți ale 
popoarelor europene. Europa a avut o atitu-
dine proprie în fața vieții, o gândire proprie, 
o concepție asupra ființei umane şi asupra 
valorilor diferită – pe fond – de cea a altor 
popoare sau civilizații.

Planul Marshall. După un război de-
vastator, Europa ajunsese o ruină. Situația 
economică, socială şi politică era atât de 
alarmantă, încât se trăia cu teama că par-
tea occidentală a continentului ar fi putut 
să cadă în mâinile comuniştilor stalinişti şi 
deci sub controlul U.R.S.S. Această situație 
a determinat S.U.A. să prezinte „Planul 
de Reconstrucție Europeană” sau „Planul 
Marshall”.

Planul avea în spatele său impresionanta 
forță a economiei americane care, nu numai 
că nu cunoscuse distrugerile războiului, ci, 
dimpotrivă, se dezvoltase datorită acestuia. 
Industria americană, care a beneficiat cel 
mai mult de război, a fost şi cea care a ma-
nifestat cea mai rapidă reconversie, trans-
formându-se rapid în industrie civilă. Dar 
această impresionantă industrie civilă avea 
nevoie de piețe externe, iar Europa nu era în 
situația de a cumpăra produsele americane 
şi nici de a realiza produse proprii. În pofi-
da puterii scăzute de cumpărare de după 
război, piețele potențiale pentru industria 

americană rămâneau tot în Europa, aceasta 
având, la rândul său, nevoie de produsele 
americane, esențiale supraviețuirii şi reluă-
rii ciclului de producție. Din păcate, aceeaşi 
Europă era sufocată de inflație, ceea ce-i di-
minua şi mai mult forțele. Mai trebuie spus 
că, în plus, statele europene occidentale nu 
aveau resurse financiare şi materiale pentru 
a produce şi deci pentru a exporta şi a-şi 
repune astfel în mişcare economiile. Econo-
mia europeană era autarhică, existau încă 
puține acorduri bilaterale, iar mărfurile şi 
banii nu circulau în mod curent între statele 
europene occidentale. 

Într-un cuvânt, Europa nu avea cultura 
cooperării. 

Alternativa la această situație a ofe-
rit-o secretarul de stat american George 
Marshall, care, într-o alocuțiune rostită pe 5 
iunie 1947 la Universitatea Harvard, propu-
nea un plan de sprijin pentru reconstrucția 
Europei (Brugmans, 1972). 

Planul Marshall prevedea ca guvernul 
american să plătească exportatorii ame-
ricani ce vindeau produse guvernelor şi 
fabricanților europeni. Importatorii euro-
peni, la rândul lor, achitau în monedele lor 
naționale contravaloarea, iar aceste  plăți 
se virau într-un cont deschis în numele 
Guvernului S.U.A., în băncile lor naționale. 
Această „contravaloare” rămânea imobiliza-
tă şi nu era destinată cumpărării de dolari, 
imobilizarea acestei mari cantități de bani 
favorizând deflația. În fine, administrația 
S.U.A. punea la dispoziția guvernelor eu-
ropene occidentale aceşti bani sub formă 
de investiții. Având în vedere acest meca-
nism de plată a produselor, de stimulare a 
investițiilor şi de realizare a deflației, gral. 
George Marshall a sugerat statelor euro-
pene să cadă de acord asupra priorităților 
de dezvoltare şi asupra unui program care 
să fie capabil să pună în mişcare economia 
europeană pe ansamblul său. Dar, în opinia 
sa, identificarea necesităților şi a soluțiilor 
concrete cădea în responsabilitatea euro-
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penilor, inițiativa trebuind să vină din par-
tea acestora. 

Răspunsul a fost imediat, 16 state eu-
ropene reunindu-se în iulie 1947. Au lipsit 
Germania, Spania şi țările din Est.10 S-a de-
cis, astfel, gestionarea în comun a ajutorului 
american prin crearea Organizației Europe-
ne de Cooperare Economică (O.E.C.E., 16 
aprilie1948).11 S.U.A. şi Canada participau la 
O.E.C.E. ca asociați, fără drept de vot.12

Dintre meritele Planului Marshall 
menționăm:

- existența unui plan rațional de „repune-
re pe picioare” a economiilor europene şi de 
dezvoltare a acestora;

- crearea unui regim multilateral de 
schimburi reciproce;

- liberalizarea acestor schimburi;
- reducerea contingentelor;
- coordonarea planurilor economice 

naționale;
- organizarea convertibilității monede-

lor; 
- stabilirea prin Uniunea Europeană de 

Plăți a sistemului compensațiilor multilate-
rale şi de acordare a creditelor.

În sfera politicului, prin promovarea ges-
tionării în comun a ajutorului american, se 
evita, pe de o parte, dependența brutală 
față de S.U.A., iar pe de altă parte, se ofereau 
Europei „primele lecții de cooperare”. 

Tocmai de aceea, dincolo de meritele in-
discutabile ale Planului Marshall, cel mai im-
portant rămâne totuşi acela că gestionarea 
în comun a ajutorului american a „învățat” 
Europa Occidentală „lecția integrării”, astfel 
încât aceasta a reuşit, pentru prima oară 
în istorie, să coopereze democratic în loc 
să se angajeze în război. O.E.C.E. a permis 
înțelegerea faptului că poate fi edificată o 
Europă bazată pe propriile energii. În acest 
fel, Europa Occidentală nu numai că a „în-
gropat securea războiului”, dar a şi construit 
o lume nouă, a consolidat conviețuirea între 
toate popoarele sale şi a făcut astfel posibilă 
realizarea unei adevărate rețele de interese 

comune care să împiedice, în viitor, războa-
iele pe continent. 

Congresul de la Haga. Din aceeaşi 
epocă trebuie să amintim alte evenimente 
precum „Congresul Europei”, convocat de 
către „Comitetul de Coordonare al Mişcărilor 
pentru Uniunea Europeană”, reunit la Haga 
între 7 şi 11 mai 1948, la care au participat 
zeci de organizații federaliste proeuropene 
şi peste 750 de delegați.13 După Congres, 
a avut loc constituirea „Mişcării Europene”, 
având – de-a lungul timpului – ca preşedinți 
personalități precum R. Schuman, W. Chur-
chill, A. de Gasperi, P. H. Spaak, K. Adenauer. 
În acea Adunare, erau exprimate, desigur, 
cele două paradigme ale dezvoltării euro-
pene:

- cea care pretindea continuarea coope-
rării interguvernamentale;

- cea care - dimpotrivă – viza o integrare 
de tip federal.

Prin deciziile luate, Congresul a înclinat 
balanța spre tendința federalistă.

Astfel:
- în plan politic, Congresul s-a pronunțat 

pentru un transfer al dreptului național su-
veran în favoarea unei uniuni politice şi eco-
nomice;

- în plan economic şi social, se dorea 
dispariția completă a taxelor vamale şi a 
restricțiilor comerciale (cantitativ), astfel încât 
să se ajungă, într-o zi, la uniunea vamală (prac-
ticând taxe vamale externe), la libera circulație 
a capitalurilor şi la unificarea monetară.14 

Ridicarea nivelului de trai al popoarelor 
europene, îmbunătățirea agriculturii şi a 
producției industriale figurau, de aseme-
nea, între obiectivele imediate. 

Cele două curente manifestate de-a lun-
gul Congresului de la Haga s-au „materiali-
zat” prin crearea unor organizații distincte:

- pe de o parte, Consiliul Europei (Lon-
dra, 5 mai 1949), care satisfăcea curen-
tul interguvernamental şi era sprijinit de 
anglo-saxoni; aceştia nu doreau „ceda-
rea” suveranității şi crearea unor instituții 
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supranaționale, ci doar o cooperare inter-
guvernamentală strânsă şi permanentă prin 
intermediul unor instituții specifice, având 
puteri consultative;

- pe de altă parte, curentul federalist, par-
tizan al „cedării parțiale a suveranității”, care, 
nemulțumit de crearea Consiliului Europei, 
a întrevăzut posibilitatea „federalizării” aces-
teia prin punerea în practică a propunerii 
Franței de creare a C.E.C.O. Se iniția, astfel, 
procesul formal de integrare europeană.

Comunitatea Europeană a Cărbune-
lui şi Oțelului. Comunitatea Europeană a 
Cărbunelui şi Oțelului (C.E.C.O.) a fost prima 
dintre Comunitățile Europene şi, dacă avem 
în vedere situația dificilă din acea epocă, 
cea mai curajoasă din punct de vedere poli-
tic, chiar dacă limitată sectorial. 

Contextul istoric. La sfârşitul celui de-
al doilea război mondial, aliații stabiliseră, 
prin acordurile de la Potsdam, un sistem de 
distribuire a producției din regiunea Ruhr, 
având drept scop punerea în practică a 
sistemului generalizat de reparații pentru 
daunele provocate de război, dar şi a ce-
lui generat de reconstrucție european. Nu 
era mai puțin adevărat că se aveau în ve-
dere, în acelaşi timp, controlul asupra unei 
zone de mare valoare strategică, precum 
şi limitarea şi monitorizarea nivelului de 
producție al industriei germane. 

În 1947, S.U.A. şi Marea Britanie decid 
transferarea către autoritățile germane a 
administrării respectivului sistem, ceea ce 
provoacă protestele şi preocuparea Franței 
şi Beneluxului.15 Consecința acestei con-
troverse dintre puterile ce-şi asumaseră 
exploatarea Bazinului Ruhr este decizia din 
1949 de „internaționalizare” a acesteia prin 
participarea mai multor state, inclusiv a 
Germaniei, la exploatarea şi controlul căr-
bunelui şi al oțelului. 

Plecând de la experiența acestui sistem de 
administrare internațională a Bazinului Ruhr, 
Franța va face un pas înainte, propunând o 
administrare europeană permanentă.

Planul Schuman. Procesul de integra-
re europeană, care se năştea prin crearea 
C.E.C.O., a fost declanşai prin declarația 
(Schuman, 1963a) istorică a ministrului de 
externe francez Robert Schuman, la 9 mai 
1950, care a fost însă concepută şi elaborată 
de către Jean Monnet, comisar al Planului 
de modernizare şi dezvoltare economică. 

Unele fragmente ale acestei propuneri 
istorice se regăsesc în preambulul Tratatu-
lui C.E.C.O. (Uniunea Europeană, 1992) şi 
exprimă, practic, esența complexului pro-
ces numit „integrare europeană”: „Europa 
nu se va realiza dintr-odată şi nici nu va fi o 
construcție completă; se va face prin reali-
zări concrete, creând la început o solidari-
tate de fapt”. 

Se avea în vedere punerea în comun a 
producției franco-germane a cărbunelui 
şi oțelului, dar şi acceptarea „unei „Înalte 
Autorități”, ale cărei decizii să devină obli-
gatorii pentru Franța, Germania şi celelalte 
țări care vor adera”.

Cum recunoştea chiar Schuman, sco-
pul politic era acela de a pune capăt an-
tagonismului franco-german, combinând 
acest obiectiv politic cu unul economic. 
Pentru el, respectiva unificare politică se 
realiza într-o formă implicită ce deriva din 
„solidaritățile de fapt” ale „fuziunii interese-
lor comune create de națiunile europene”.

În acest sens, „punerea în comun a 
producției” asigura „stabilirea imediată 
a bazelor comune de dezvoltare econo-
mică, prima etapă a Federației Europene, 
şi schimbarea destinului acestor regiuni, 
mult timp ocupate cu fabricarea armelor, 
cărora tot ele le cădeau, apoi, constant vic-
time”. 

Finalitatea politică a propunerii era evi-
dentă stimulându-se, la fel ca în cazul Pla-
nului Marshall sau O.E.C.E., un spirit nou, 
cel al conviețuirii şi solidarității. Pe această 
linie de gândire, în preambulul C.E.C.O., pa-
rafrazându-se Declarația Schuman, se spu-
nea că „cei şase” sunt:
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Decişi să substituie rivalitățile secu-
lare printr-o fuziune a intereselor lor 
esențiale, să creeze, prin instaurarea unei 
comunități economice, primele baze ale 
unei comunități mai ample şi mai profunde 
între popoare aflate mult timp opuse prin 
divizări sângeroase şi să pună bazele unor 
instituții capabile să le ofere de aici înainte 
un destin comun.16

La „chemarea” lui Schuman au răspuns 
Franța, Germania, Italia şi cele trei state care 
formau Beneluxul. Marea Britanie a declinat 
invitația – un lucru obişnuit în epocă – mo-
tivând interesul său pentru colonii. Tratatul 
s-a semnat la 18 aprilie 1951 la Paris şi a in-
trat în vigoare la 23 iunie 1952, Jean Mon-
net devenind Preşedintele Înaltei Autorități 
(Comisia de astăzi). 

Cu Planul Schuman se punea punct re-
gimului de internaționalizare a Bazinului 
Ruhr, aducându-se Germania pe „picior de 
egalitate” în exploatarea acestuia, însă şi 
mai important, se crea C.E.C.O. şi se des-
chidea drumul construcțiilor comunitare. 
Mai mult decât atât, prin crearea C.E.C.O. 
apărea prima comunitate democratică 
supranațională de sorginte federalistă 
(instituții comune supranaționale, politici 
comune etc.) în Europa, iar aceasta se făcea 
incluzând Germania şi ajutând-o, în acelaşi 
timp, să se democratizeze. Dacă francezii au 
dorit controlul industriei de război germa-
ne prin crearea C.E.C.O., ceea ce s-a obținut 
a fost mult mai mult, permițându-ne astăzi 
să afirmăm că astfel s-au pus bazele Uniunii 
Europene.  

Obiectivele Comunității Europene a 
Cărbunelui şi Oțelului. Pilierii de bază ai 
C.E.C.O. erau:

- crearea unei piețe comune sectoriale;
- existența unor obiective comune;
- construirea unor instituții comune 

având puteri efective şi imediate. 
Resursele care făceau obiectul adminis-

trării comune erau:
- cărbunele şi oțelul;

- huila, cocsul, lignitul, fierul, magneziul, 
oțelul lichid şi laminat, produse finite din 
oțel şi fier. 

Piața Comună, conform art. 4 C.E.C.O.17, 
se baza pe:

- interzicerea oricăror taxe de intrare sau 
de ieşire a produselor care făceau obiectul 
tratatului şi a oricăror restricții cantitative în 
scopul asigurării liberei circulații a produselor 
şi a persoanelor ce lucrau în aceste sectoare;

- interzicerea oricăror măsuri sau practici 
ce discriminau producătorii, cumpărătorii 
sau utilizatorii, atunci când acestea se refe-
reau la preț, tarife de transport, precum şi 
la orice alte măsuri sau practici care împie-
dicau libera alegere de către cumpărător a 
furnizorului;

- interzicerea subvențiilor şi ajutoarelor 
atribuite de către stat sau a impozitelor spe-
ciale;

- interzicerea practicilor restrictive re-
feritoare la distribuirea sau exploatarea 
piețelor.

Obiectivele C.E.C.O.,18 conform art. 3 
T.C.E.C.A., erau:

- asigurarea aprovizionării permanente 
şi regulate;

- asigurarea egalității accesului la sursele 
de producție;

- fixarea prețurilor la cel mai mic nivel 
posibil;

- îmbunătățirea capacității şi calității 
producției;

- promovarea unei politici de exploatare 
rațională a resurselor naturale;

- îmbunătățirea condițiilor de muncă şi 
de viață ale muncitorilor;

- stimularea dezvoltării schimburilor 
internaționale reciproce. 

Planul era foarte ambițios19, prevăzând, 
încă de la început, unificarea regimului sa-
lariilor, al asigurărilor sociale, al fiscalității, 
armonizarea prețurilor şi a condițiilor de 
transport.

Se poate aprecia că noua Comunitate a 
avut succesul politico-economic scontat, 
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un indiciu constituindu-l semnarea, de că-
tre Marea Britanie, la 21 decembrie 1954, a 
unui acord de asociere. 

Sistemul instituțional, în versiunea sa din 
1951, se compunea din:

- „Înalta Autoritate”, independentă de 
statele-membre, formată din şase persoa-
ne numite de comun acord de către gu-
vernele celor şase state-membre şi având 
ample puteri cvasilegislative şi executive, 
deciziile acesteia beneficiind de valabi-
litate şi aplicabilitate imediată în toate 
statele-membre. „Înalta Autoritate” era 
asistată de către un Comitet Consultativ 
de Reprezentare Socioeconomică şi era 
responsabilă politic în fața Adunării Par-
lamentare; 20

- un „Consiliu” format din miniştri (fără 
puteri importante), ce reprezentau statele-

membre şi a căror misiune era aceea de a 
coordona acțiunea statelor şi a C.E.C.O.;

- o „Adunare Parlamentară” formată din 
parlamentari desemnați de către parlamen-
tele naționale21, având competențe limitate 
în ceea ce priveşte controlul politic specific 
unui parlament;

- o „Curte de Justiție” care veghea asupra 
protecției juridice a subiecților C.E.C.O., a 
legalității acțiunilor „Înaltei Autorități” şi a 
respectării atribuțiilor dintre C.E.C.O. şi sta-
tele-membre.

Odată cu C.E.C.O. se iniția un proces ire-
versibil de federalizare „parțială şi implicită” 
sau, altfel spus, de federalizare „funcțional-
sectorială” bazată pe integrarea progresivă 
a unor sectoare concrete şi limitate, dar im-
portante în strategia economică  şi politică 
a statelor-fondatoare. 

NOTE
1. Originile procesului de unificare europeană le regăsim în Antichitate, ideile respecti-

ve ocupând un loc important în gândirea Evului Mediu şi a perioadei moderne.  Dat fiind 
scopul lucrării de față, nu ne vom apleca însă asupra acestei laturi a analizei , ci vom purce-
de direct la secolul al XX-lea. Pentru detalii, vezi, între altele, Bărbulescu; I. Gh.,1997. 

2.  Consiliul Federal, format dintr-un delegat al fiecărei țări, şi o Adunare compusă din 
delegații parlamentelor naționale, ceea ce ne duce cu gândul la ideile recente de Parla-
ment European bicameral format din actualul PE, înțeles drept Cameră a popoarelor, şi 
actualul Consiliu, înțeles drept Cameră a statelor. 

3. A trebuit să treacă aproape un secol până să apară formal cetățenia Uniunii Europene.
4. Astfel îl descria Homer pe Zeus. 
5. „Memorandum asupra organizării unui regim de uniune federală” era titlul exact al 

acestui document oficial francez redactat de către Alexis Leger (nimeni altul decât marele 
poet  Saint-John Perse), colaboratorul  lui A. Briand. 

6. Preconizata Uniune Europeană este percepută de Stalin ca o maşină de război în-
dreptată împotriva U.R.S.S.

7. Uniune realizată de aceste trei țări după 1945 şi care există, încă, formal. 
8. „Zollverein” sau „Uniunea Vamală Germană” de la 1834 şi „Conferința Germanică” din-

tre 1818-1866 sau statul german modern.  
9. În legătură cu dezbaterea federal-interguvernamentală, în afara autorilor şi lucrărilor 

deja prezentate, vezi, între altele, Bărbulescu, I. Gh., 1996; Briand, A., 1950; Burckhardt, C., 
1953; Rousseau, J.J., 1969; Levi, L., 1988; Mackay, R.W.C., 1940; Attlee, C. R.,1939; Rosentiel F., 
1967; Heraud, G.,1961; Rreuter, P., 1960; Sidjanski, D.,1992, 1961, 1963; Haas, E.,1964; 1994; 
Brugmans, H.,1990; Truyol Y. Serra, A.,1984 şi 1972; Coudenhove-Kelergi, R.,1990; Rouge-
mont, D.,1990, cât şi 1963 sau 1948; Monnet, J., 1955; Schuman, R., 1963; Hoffmann, S., 
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1975; Spinelli, A.,1983; Fontaine, F., 1983; Aldecoa, F., 1992; Sadurska, R.,1991; dar şi docu-
mente de bază ale federalismului, precum „Union Europeenne des Federalistes”, „Rapport 
du Premier Congres Annuel de l”Union Europeenne des Federalistes”, 1947, Montreux. 

 10. Acestea din urmă nu au putut participa din cauza opoziției U.R.S.S., în pofida intere-
sului manifestat  de către Cehoslovacia şi Polonia. 
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În procesul continuu de dezvoltare po-
litică, economică, socială şi tehnologică se 
impune o presiune asupra administrației 
publice de a corespunde noilor cerințe şi 
standarde. Modernizarea şi reorganizarea 
instituțiilor publice sunt componentele re-
formei administrației publice, care au fost 
inițiate, la sfârşitul secolului al XX-lea, în 
toate statele lumii. Schimbările realizate, 
pe parcursul ultimelor decenii, în servi-
ciul public, au evoluat variat, de la o țară 
la alta, în funcție de sistemul de adminis-
trare, de structura serviciului public şi de 
necesitățile particulare. 

În perioada anilor 1980-1990, drept 
consecință a crizei economice, care a în-
ceput la mijlocul anilor ”70 ai secolului 
trecut, au fost introduse unele abordări 
din mediul privat şi activitățile din cadrul 
administrației publice trebuiau eficienti-
zate, iar funcționarii publici trebuiau să 
obțină mai multe rezultate şi de o calita-
te mai înaltă. În scopul stimulării dezvol-
tării unui serviciu public mai profesionist 
şi a unei administrații publice orientate 
spre satisfacerea intereselor cetățenilor, 
a fost introdus instrumentul de salariza-
re în funcție de performanță. Primele țări 
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care au adoptat cel mai bine diferite ti-
puri de planuri de salarizare în funcție de 
performanță se consideră Olanda şi Marea 
Britanie [2]. 

Reformele realizate în administrația pu-
blică, în statele-membre ale Uniunii Euro-
pene (UE), au îmbunătățit, într-o măsură 
oarecare, eficiența administrației publice, 
au sporit calitatea şi accesul la serviciile 
publice, iar instituțiile publice au devenit 
mai transparente. În acelaşi timp, pentru 
a crea o administrație publică producti-
vă, este necesară concentrarea atenției 
asupra rezultatelor şi stabilirii unor relații 
de cooperare între administrația publică, 
societate şi cetățeni, iar elementul-cheie, 
în atingerea acestui deziderat, reprezintă 
responsabilitatea administrației publice, 
având la bază principiile transparenței, 
meritocrației şi implicarea cetățenilor [3].

În era Noului Management Public, 
evaluarea performanței profesionale a 
funcționarilor publici este considerată a fi 
una dintre cele mai importante practici de 
resurse umane, ce asigură o justificare în lu-
area deciziilor privind planificarea carierei, 
perfecționarea, remunerarea, promovarea 
ş. a., dar şi una complexă, şi o tehnică con-
troversată privind motivarea funcționarilor 
publici [25, p. 9 - 11]. 

Procesul de evaluare a performanțelor 
este reglementat şi introdus în toate sta-
tele-membre ale UE, prin reglementări 
centrale, cum ar fi Legea serviciului pu-
blic, completate de alte reglementări unde 
sunt stabilite detaliile procedurale. Dintre 
aceste state, în Spania şi în Belgia evalua-
rea performanțelor este reglementată prin 
decrete regale, iar în Danemarca, Finlan-
da, Irlanda şi Suedia cadrul legal privind 
evaluarea performanțelor este înlocuit cu 
acorduri colective dintre departamentul 
serviciului public şi organizațiile sindicale 
[25, p.16-17]. 

Experiența Austriei privind evalu-
area performanțelor profesionale ale 

funcționarilor publici se caracterizează prin 
aplicarea acestui proces sub forma unui in-
terviu dintre funcționarul public şi condu-
cătorul său direct, ce se realizează anual. 
Cadrul legal austriac evidențiază caracte-
rul obligatoriu al procesului de evaluare a 
performanțelor profesionale, pentru toți 
funcționarii publici, având un impact me-
diu asupra procesului de luare a deciziilor 
privind avansarea în carieră, iar promova-
rea funcționarilor publici este determinată, 
preponderent, de experiența acumulată şi, 
mai puțin, de evaluarea performanțelor. 
Având în vedere că unul dintre scopurile 
evaluării performanței este determinarea 
necesității în instruire, sunt stabilite 3 – 5 
zile pe an de perfecționare profesiona-
lă a funcționarilor publici, în dezvoltarea 
potențialului şi sporirii calificării personale.  
În acelaşi timp, este practicat şi sistemul de 
salarizare în funcție de performanță prin 
oferirea de premii unice în mărime de 1% 
- 5%  din salariul de bază. În politica de per-
sonal austriacă este reglementată şi proce-
dura de recrutare a funcționarilor publici, 
care descrie tratamentul preferențial al 
femeilor, în situația în care pentru un post 
a aplicat şi un bărbat cu aceeaşi calificare 
şi dacă procentul de femei angajate, în ca-
drul organizației, este sub nivelul de 50%. 
Totodată, este obligatoriu, atât pentru sec-
torul privat cât şi public, să angajeze o per-
soană cu dizabilități la fiecare 25 angajați 
fără dizabilități [5]. 

Evaluarea performanțelor funcționarilor 
publici, în Belgia, stabileşte urmă-
toarele obiective organizaționale, de 
grup şi individuale: a) îmbunătățirea 
activității organizației, în întregime, şi 
realizarea obiectivelor prin dezvoltarea 
competențelor personalului; b) încuraja-
rea personalului şi creşterea motivației, 
printr-o implicare mai mare; c) stabilirea 
unui canal de comunicare dintre manager 
şi angajat. Potrivit cadrului legislativ şi nor-
mativ belgian, acest proces de evaluare se 
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realizează anual, prin metoda tradițională 
ierarhică (de către conducătorul direct), 
precum şi evaluarea de către conducă-
torul de nivel superior, utilizând patru 
categorii de scale de măsurare (califica-
tive): „excelent”, „răspunde aşteptărilor”, 
„necesită perfecționare”, „nesatisfăcător”. 
Funcționarii publici care primesc de două 
ori calificativul „nesatisfăcător”, în decurs de 
trei ani, sunt eliberați din funcție. În acelaşi 
timp, este stabilită condiția ca funcționarii 
publici să fie angajați, în serviciul public, 
cel puțin, 6 luni, pentru a putea fi evaluați. 
Procesul de evaluare se desfăşoară prin 
interviu dintre superiorul direct şi anga-
jat, iar rezultatele evaluării sunt înscrise 
într-un raport ce reprezintă un feedback al 
activității funcționarului public [1, p.15-17], 
având, ulterior, o importanță foarte mare 
în avansarea în carieră, dar nu influențează, 
direct, salarizarea. Politica privind dezvol-
tarea profesională a funcționarilor include 
instruirea funcționarilor publici absolvenți 
cu studii superioare universitare, cu o du-
rată de 10 – 20 de zile pe parcursul anului. 
În medie, funcționarii publici beneficiază 
de cursuri de instruire de 3 – 5 zile pe an 
[6].

Funcționarii publici din Bulgaria sunt 
supuşi anual procedurii de evaluare a 
performanțelor prin metoda tradițională 
ierarhică şi autoevaluare, folosind cinci 
categorii de scale de evaluare. Rezultatele 
evaluării au o importanță semnificativă în 
promovare şi în determinarea necesităților 
de dezvoltare profesională. Totodată, este 
practicat şi instrumentul de motivare a 
funcționarilor publici prin salarizarea în 
funcție de performanță, oferind premii în 
mărime de 11% - 20% din salariul de bază, 
care formează, de fapt, un nou salariu de 
bază. Însă aceste reglementări de salariza-
re în funcție de performanță nu sunt mereu 
aplicate în practică, din insuficiența resur-
selor bugetare. Practica Bulgariei prevede 
şi procedura de contestare a rezultatelor 

evaluării performanțelor. Aceasta fiind po-
sibilă printr-o contestare către conducăto-
rul superior cărui îi raportează evaluatorul 
şi rezultatul contestării reprezintă decizia 
finală [25, p. 30-59].

Cadrul normativ în serviciul public 
din Cipru stabileşte procedura de eva-
luare a performanțelor profesionale ale 
funcționarilor publici, care se desfăşoară 
anual prin metoda tradițională ierarhică 
şi prin evaluarea de către conducătorul 
de nivel superior, aplicând patru catego-
rii de calificative. Nu sunt subiecți ai eva-
luării performanțelor secretarii de stat ai 
ministerelor, viceministrul şi secretarul 
consiliului ministerelor. Rezultatul evaluă-
rii performanțelor are importanță doar în 
creşterea profesională, neinfluențând, în 
niciun fel, remunerarea, iar reglementări-
le legale nu oferă posibilitatea contestării 
evaluării. În cazul unei performanțe slabe, 
nu există reglementări de luare a măsurilor 
sau de sancționare [25, p. 30-59]. 

Performanța profesională a 
funcționarilor publici din Croația se eva-
luează o dată în an de către conducătorul 
direct, atribuind cinci categorii de scale de 
evaluare. Procedura de evaluare nu se apli-
că funcționarilor publici care sunt angajați 
în funcție mai puțin de şase luni. Rezultatul 
evaluării are un impact semnificativ asupra 
promovării şi dezvoltării profesionale, fără 
a influența remunerarea muncii. Contesta-
rea rezultatelor evaluării poate fi realizată 
printr-o adresare către o structură supe-
rioară independentă. Funcționarii publici 
pot fi promovați treptat, dar şi în mod au-
tomat. Pot fi promovați, în mod automat, 
acei funcționari care au realizat condițiile 
prescrise şi dacă: a) au primit un an califi-
cativul „excelent” (cel mai înalt grad de cali-
ficare) sau doi ani consecutiv – calificativul 
„exemplar”, sau trei ani consecutiv – califi-
cativul „de succes”; b) pe parcursul a şase 
ani de la promovare sau angajare inițială 
a obținut calificativul cu o medie de, cel 
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puțin, „bine”. Dezvoltarea profesională este 
cu titlu de recomandare, iar instituția abi-
litată cu acest drept este Şcoala Națională 
de Administrație Publică [25, 30-59].

Procesul de evaluare a performanței 
în Danemarca este obligatoriu pentru toți 
funcționarii publici şi se desfăşoară, cel 
puțin, o dată în an. Cadrul normativ pre-
vede o descentralizare în libertatea de ale-
gere atât a termenului, a metodei, cât şi a 
calificativelor de evaluare a performanței, 
care pot varia de la o organizație la alta. 
Evaluarea performanței are o importanță 
considerabilă în dezvoltarea carierei, pre-
cum şi în remunerare, prin aplicarea sala-
rizării în funcție de performanță sub formă 
de premii unice. Perioada de instruire a 
funcționarilor publici, în medie, este de 5 
– 7 zile, deşi şi pe acest segment există o 
descentralizare [7].

În Estonia evaluarea performanțelor 
se realizează anual, aplicând metoda 
tradițională, pentru funcționarii publici de 
execuție şi pentru manageri de linie, iar 
pentru top-manageri  se aplică metoda 360 
grade, fără stabilirea calificativelor de eva-
luare. Rezultatul evaluării are o însemnăta-
te moderată în promovare şi remunerare, 
dar permite şi eliberarea din funcție (pen-
tru o neperformanță). Motivarea financiară 
a funcționarilor publici se manifestă prin 
salarizarea în funcție de performanță, prin 
creşteri salariale în mărime de până la 10% 
din salariul de bază. Funcționarii publici 
pot beneficia de instruire anuală de 3 – 5 
zile [8].

Practica Finlandei privind evalua-
rea performanțelor profesionale ale 
funcționarilor publici este caracterizată de 
o descentralizare, oferind libertatea de ale-
gere atât a termenului, a metodei, cât şi a 
calificativelor de evaluare a performanței. 
Totodată, evaluarea se desfăşoară anu-
al, prin metoda tradițională, metoda 360 
grade şi autoevaluare. Datele evaluării 
performanței au un impact asupra dez-

voltării profesionale şi remunerării, prin 
creşteri salariale (premii până la 10% din 
salariul de bază). Rezultatele nesatisfăcă-
toare ale evaluării conduc la descreşteri 
salariale, aplicarea sancțiunilor disciplinare 
şi eliberarea din funcție. Dezvoltarea pro-
fesională decurge prin instruirea anuală a 
funcționarilor, timp de 3 – 5 zile [9].

Serviciul public francez supune nor-
melor legale procedura de evaluare a 
performanțelor profesionale. Anual, condu-
cătorul direct evaluează funcționarii publici 
de execuție printr-un interviu şi raport final, 
iar managerii de top şi directorii generali 
sunt evaluați, o dată la şase luni, prin me-
toda 360 grade [25, p. 24,30].  Funcționarii 
publici sunt evaluați potrivit obiectivelor in-
dividuale, contribuției individuale la obiec-
tivele echipei, obiectivelor organizaționale, 
competenței şi conduitei. Datele evaluării 
performanțelor sunt utilizate în procesul 
de luare a deciziilor privind promovarea 
şi remunerarea. Programa anuală de in-
struire a funcționarilor este, în medie, de 
3 – 5 zile. Sistemul francez de evaluare a 
performanțelor utilizează salarizarea în 
funcție de performanță, prin creşteri salari-
ale în mărime de 21% - 50% [10].

Particularitățile germane evidențiază 
elementul eterogen al procesului de 
evaluare a performanței profesionale a 
funcționarilor publici, care se realizează o 
dată în trei ani, prin metoda tradițională 
ierarhică şi evaluarea de către conducăto-
rul de nivel superior [25, p. 23,30], iar re-
zultatul evaluării are o mare importanță 
în creşterea profesională şi în remune-
rare, utilizând salarizarea în funcție de 
performanță prin premii unice în mări-
me de 6% - 10%. Performanța, calificarea 
educațională şi experiența profesională 
reprezintă elementele-cheie în determina-
rea salariului de bază, având şi o influență 
în decizia de promovare. Funcționarii pu-
blici germani sunt instruiți anual timp de 
1 – 3 zile [11].
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Serviciul public grec desfăşoară, anual, 
procedura de evaluare a performanțelor, 
utilizând metoda managementului prin 
obiective şi metode 360 grade,  iar re-
zultatul evaluării are un rol important în 
promovarea funcționarilor şi aplicarea 
sancțiunilor disciplinare pentru neîndepli-
nirea atribuțiilor de serviciu, identificând 
necesitățile în dezvoltarea profesională. 
Reglementările nu prevăd salarizarea în 
funcție de performanță, ceea ce semni-
fică faptul că funcționarii publici nu sunt 
motivați financiar, însă pot beneficia de 
programe de instruire profesională, în 
medie de 3 – 5 zile pe an. Totodată, sunt 
prevăzute programe de instruire, de două 
săptămâni, pentru funcționarii publici 
debutanți, cu excepția absolvenților Şcolii 
Naționale de Administrare Publică [12]. În 
prevederile normative privind evaluarea 
performanțelor, pe lângă performanța indi-
viduală, este specificată şi performanța co-
lectivă, precum şi atestarea competențelor 
evaluatorilor. În acelaşi timp, este prevăzu-
tă şi procedura de contestare a rezultate-
lor evaluării, prin adresare către o comisie 
specială de evaluare a performanțelor [25, 
p. 46, 47].

Sistemul managementului performanței 
din Irlanda pune accentul pe merit şi pro-
movări, prin creşteri profesionale. Eva-
luarea performanțelor profesionale se 
desfăşoară anual, aplicând metoda ma-
nagementului prin obiective, metoda de 
autoevaluare şi metoda tradițională ierar-
hică, atribuind două categorii de scale de 
evaluare: „satisfăcător” şi „nesatisfăcător”. 
Cadrul normativ accentuează importanța 
feedback-ului, care se realizează prin trei 
interviuri formale: în procesul de stabilire a 
obiectivelor individuale, revizuire interme-
diară şi revizuirea anuală a performanțelor, 
fiind recomandată oferirea continuă a 
feedback-ului. În Irlanda, transparența 
procedurii de evaluare a performanțelor 
profesionale se efectuează prin publica-

rea informației în fiecare an şi este asi-
gurată o platformă electronică on-line 
ePMDS (ePerformance Management and 
Development System). Totodată, este asi-
gurată atestarea sistemului de evaluare a 
performanței, printr-un studiu şi control 
anual. O abordare caracteristică a siste-
mului de management al performanței 
din Irlanda prezintă politica de gestiona-
re a subperformanței în serviciul public. 
Potrivit instrucțiunilor de gestionare a 
subperformanței, dacă funcționarul pu-
blic după discuțiile cu superiorul direct şi 
punerea în aplicare a măsurilor de sprijin 
în îmbunătățirea performanței, nu atinge 
standardele necesare, este aplicat un Plan 
de Acțiuni de Sporire a Performanței [1, 
p.19-22]. Evaluarea performanței profesio-
nale are un rol sporit în creşterea profesio-
nală şi o importanță medie în remunerare, 
prin salarizarea în funcție de performanță, 
oferind premii unice în mărime de până 
la 10%. Factorii de o importanță-cheie în 
determinarea salariului de bază reprezintă 
calificarea educațională şi experiența pro-
fesională [13]. 

În Italia, evaluarea performanțelor pro-
fesionale se desfăşoară anual prin metoda 
managementului prin obiective şi metoda 
tradițională ierarhică, având un rol sem-
nificativ în remunerare şi o importanță 
medie în promovare (în cazul unei 
performanțe bune), iar în cazul aprecierii 
unei performanțe negative, doi ani con-
secutiv, urmează destituirea din funcție. 
Motivarea financiară a funcționarilor pu-
blici se manifestă prin salarizarea în funcție 
de performanță, prin premii unice în mă-
rime de 20% din salariul de bază. Progra-
mele de dezvoltare profesională prevăd 
instruirea de 7 – 10 zile pe an [14].  Ca-
drul legislativ italian stabileşte o strânsă 
corelare dintre performanța individuală 
şi cea organizațională, incluzând evalua-
rea performanței individuale într-un ca-
dru mai larg de evaluare a performanței 
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organizaționale. În acest sens, instituțiile 
publice sunt obligate să elaboreze un plan 
de performanță pentru o perioadă de trei 
ani, stabilind obiective strategice care să fie 
transpuse în obiective individuale, de grup 
şi manageriale. În scopul asigurării unei im-
plementări corecte a procesului de mana-
gement al performanței, un rol important 
îl are Comisia Independentă de Evaluare a 
Performanței, compusă din experți externi, 
incluşi în lista publică a Departamentului 
de Administrație Publică. În acelaşi timp, 
este asigurată transparența procesului de 
evaluare, obligând instituțiile să publice, 
pe paginile-web, informația privind siste-
mul de evaluare a performanței, evaluările 
performanțelor actuale şi recompensele 
pentru performanță [1, p. 22-24].

Experiența Letoniei privind procesul de 
evaluare a performanțelor profesionale se 
caracterizează prin evaluarea anuală, pen-
tru funcționarii publici de execuție, prin 
metoda managementului prin obiective, 
metoda tradițională ierarhică, autoevalu-
are şi în unele organizații se practică me-
toda 360 grade şi evaluarea bienală pen-
tru funcționarii publici de conducere de 
nivel superior, care sunt evaluați de către 
conducătorul direct şi o comisie externă, 
compusă din cinci membri aprobați de Gu-
vern. Sunt reglementate cinci categorii de 
scale de evaluare, impunând o distribuire 
forțată: „excelent” – 5%, „foarte bine” – 15%, 
„bine” – 70%, „necesită îmbunătățiri” – 7% şi 
„nesatisfăcător” – 3%.  Rezultatul evaluării 
performanțelor are o importanță în luarea 
deciziilor privind promovarea şi motivarea 
financiară, care se manifestă prin oferirea 
de premii, în conformitate cu resursele fi-
nanciare disponibile ale organizației, însă, 
deseori, aceste premii sunt substituite cu 
oferirea zilelor de odihnă. În situația unei 
evaluări nesatisfăcătoare, se organizează, 
în decurs de trei – şase luni, procedura de 
reevaluare, şi dacă iarăşi a fost primit califi-
cativul „nesatisfăcător”, atunci funcționarul 

public este eliberat din funcție. Există o 
platformă electronică utilizată pentru eva-
luarea performanțelor funcționarilor pu-
blici – NEVIS [1, p. 24-26].

În Lituania, cadrul legislativ prevede re-
alizarea anuală a evaluării performanțelor 
profesionale, utilizând autoevaluarea şi 
metoda tradițională ierarhică şi inclu-
de două etape. La prima etapă, condu-
cătorul direct organizează interviul cu 
funcționarul public, subliniind punctele 
slabe şi reuşitele, iar ulterior completează 
un raport de evaluare, atribuind unul din-
tre calificativele: „excelent”, „bine”, „satisfă-
cător”, „nesatisfăcător”. În situația aprecierii 
funcționarului public cu calificativul „sa-
tisfăcător” sau „nesatisfăcător”, se purcede  
la etapa a doua şi evaluarea se desfăşoară 
de către o comisie creată, de către şeful 
instituției, pe o perioadă de doi ani şi com-
pusă din cinci membri (funcționari publici 
şi un reprezentant al organizației sindicale, 
dacă există în instituție). Funcționarul pu-
blic evaluat cu calificativul „nesatisfăcător”, 
doi ani consecutiv, poate fi eliberat din ser-
viciu [23, p.133-135]. Însă, în situația în care 
funcționarul public a demonstrat o bună 
performanță, lui i se propune alegerea 
unei opțiuni: acordarea calificărilor (cla-
sa I, II şi III) atribuind un premiu la salariu 
(15%, 30% şi, respectiv, 50%); promovarea 
într-o funcție superioară, ceea se semnifică 
creşterea salariului de bază; acordarea unui 
premiu unic în funcție de gradul de califi-
care. Totodată, poate fi subliniat faptul că 
Lituania îşi motivează funcționarii publici 
prin salarizarea în funcție de performanță 
cu o recompensă de 76% - 100% din sala-
riul de bază [25, p. 58,59].

Procesul de evaluare a performanțelor, 
în Luxemburg, a fost introdus în anul 
2015. Prevederile normative stabilesc ca 
funcționarii publici să fie evaluați de două 
– trei ori pe parcursul carierei, prin meto-
da tradițională ierarhică, atribuind patru 
categorii de scale de evaluare, iar în cazul 
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unei evaluări negative a performanței sunt 
aplicate sancțiuni disciplinare. Funcționarii 
publici au posibilitatea de contestare a 
rezultatelor evaluării prin procedură ad-
ministrativă. Datele evaluării influențează 
luarea deciziilor privind promovarea, dez-
voltarea profesională şi   destituirea din 
funcția publică. Nu există un sistem de 
motivare financiară şi nici instrumentul de 
feedback [25]. 

Malta reglementează procesul de eva-
luare a performanțelor pentru managerii 
de nivelul mediu şi superior, însă nu este 
implementat regulat, existând flexibilita-
tea alegerii şi depinde de reglementările 
interne ale administrației. Cadrul normativ 
prevede ca evaluarea să se desfăşoare de 
două ori pe an (semestrial), prin metoda 
tradițională ierarhică, oferind patru catego-
rii de scale de evaluare. Rezultatul evaluării 
performanțelor influențează procesul de 
luare a deciziilor privind promovarea, dez-
voltarea profesională şi remunerarea, apli-
când salarizarea în funcție de performanță, 
prin premii în mărime de 11% - 20% din 
salariul de bază. În acelaşi timp, sunt pre-
văzute măsuri de sancționare, în cazul unei 
performanțe nesatisfăcătoare [25, p.16-
59]. 

Sistemul de evaluare a performanțelor 
funcționarilor publici din Polonia este re-
glementat detaliat în legi şi instrucțiuni. 
Evaluarea se efectuează bienal, aplicând 
metoda tradițională ierarhică, prin care 
conducătorul direct atribuie cinci categorii 
de scale de evaluare: „mult sub aşteptări”, 
„sub aşteptări”, „răspunde aşteptărilor”, 
„peste aşteptări”, „mult peste aşteptări”. În 
cazul în care funcționarii sunt evaluați cu 
calificativul „peste aşteptări” şi „mult pes-
te aşteptări”, conducătorul direct poate 
aplica solicitare de creştere a gradului de 
calificare, iar dacă aceste rezultate sunt 
menționate pentru două evaluări conse-
cutive, această creştere este oferită în mod 
implicit. Pentru evaluările de performanță 

nesatisfăcătoare sunt prevăzute măsurile: 
de reevaluare după şase luni, în cazul pri-
mirii unui calificativ negativ pentru eva-
luarea performanțelor; de eliberare din 
funcție, dacă funcționarul a fost evaluat 
negativ de trei ori în decurs de patru ci-
cluri de evaluare (8 ani), sau a fost evaluat 
negativ pentru două evaluări consecutive 
[1, p. 26-28]. Rezultatul evaluării joacă un 
rol determinant în luarea deciziilor privind 
promovarea şi mai puțin în remunerarea 
muncii (nu există salarizare în funcție de 
performanță) [15]. 

Practica Portugaliei este definită 
prin sistemul centralizat de evaluare a 
performanțelor ce diferențiază evaluarea 
funcționarilor publici de conducere şi eva-
luarea funcționarilor publici de execuție, 
existând, de asemenea, şi al treilea nivel 
de evaluare, la nivel organizațional, şi anu-
me - performanța serviciilor publice. Pe-
rioada de evaluare diferă în dependență 
de poziția în funcție: a) top-managerii - o 
dată în an, prin monitorizare şi o dată la 
cinci ani, pentru confirmarea în funcție; 
b) managerii de linie – o dată în an, prin 
monitorizare şi o dată la trei ani, pentru 
confirmarea în funcție; c) funcționarii de 
execuție - bienal, de către conducătorul 
direct, atribuind trei calificative de evalu-
are: „excelent”, „satisfăcător” şi „inadecvat”. 
Funcționarii publici evaluați cu calificati-
vul „excelent” două cicluri consecutiv sunt 
eligibili să beneficieze: de stagiu într-o 
organizație publică din altă țară; de stagiu 
într-o organizație publică națională,  non-
profit sau o corporație publică; de instru-
ire. Însă, pentru o performanță inadecva-
tă, se elaborează un plan de dezvoltare a 
performanței. Transparența privind eva-
luarea performanței este asigurată prin 
publicarea rezultatelor, de către DGAEP 
(Direcția Generală de Administrație şi Ser-
viciu Public), şi existența unei platforme 
electronice [1, p. 28-31; 16]. 

Republica Cehă realizează, anual, pro-
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cedura de evaluare a performanțelor pro-
fesionale prin metoda tradițională ierarhi-
că şi metoda de 360 grade (pentru unele 
organizații), oferind patru categorii de 
scale de evaluare. Rezultatul evaluării are 
un rol foarte important în motivarea finan-
ciară a funcționarilor publici, prin acorda-
rea premiilor unice şi creşterilor salariale 
permanente, în mărime de până la 100%, 
precum şi în determinarea necesității 
de dezvoltare profesională. Instruirea 
funcționarilor publici se efectuează, în me-
die, 10 – 15 zile pe an, însă funcționarii pu-
blici recent recrutați în serviciul public be-
neficiază de un program de instruire de trei 
luni, apoi trec la a doua etapă de instruire 
diferențiată care durează douăsprezece 
luni [17].

Procedura de evaluare a performanțelor 
funcţionarilor publici din România este 
implementată începând cu anul 2001. 
Evaluarea performanțelor se realizează, 
anual, prin metoda managementului prin 
obiective, de către conducătorul direct, 
în baza criteriilor de performanță, stabi-
lite de Agenția Națională a Funcționarilor 
Publici, notând cinci categorii de scale de 
evaluare: „excepțional”, „foarte bun”, „bun”, 
„satisfăcător”, „nesatisfăcător”. În cazul unei 
evaluări nesatisfăcătoare, funcționarul pu-
blic nu poate fi avansat în carieră, iar dacă 
aceste rezultate se mențin doi ani conse-
cutiv, i se propune o funcție inferioară şi, 
dacă nu acceptă, funcționarul este eliberat 
din funcție. Rezultatul evaluării conferă 
funcționarilor publici dreptul la avansare 
în grad şi în clasă, precum şi în recompen-
se morale şi financiare. Este reglementată 
şi procedura de contestare, prin adresarea 
către conducătorul superior al instituției 
şi, în caz de dezacord cu răspunsul la 
contestație, funcționarul public se adre-
sează în instanța de contencios adminis-
trativ [4].

Adoptând o nouă lege a serviciului pu-
blic, în februarie 2017, Slovacia reintroduce 

instrumentul de evaluare a performanţe-
lor funcţionarilor publici, la 1 iunie 2017, 
devenind unul obligatoriu. Nu se aplică 
procedura de evaluare a performanţelor 
funcţionarilor publici încadraţi în serviciul 
public mai puţin de şase luni. Potrivit ca-
drului legislativ, este prevăzută desfăşu-
rarea anuală a evaluării, utilizând autoe-
valuarea şi metoda tradiţională ierarhică, 
prin care conducătorul direct aplică cinci 
categorii de scale de evaluare. Rezultatele 
evaluării joacă un rol important în luarea 
deciziilor privind identificarea necesităţilor 
în dezvoltarea profesională, privind remu-
nerarea muncii (creşteri salariale pentru o 
performanţă bună), precum şi atitudini în 
cazul unei performanţe nesatisfăcătoare, 
prin descreşteri salariale şi chiar eliberarea 
din funcţia publică. Motivarea financiară a 
funcţionarilor publici include instrumentul 
de salarizare în funcţie de performanţă, 
oferind un premiu salarial în mărime de 
76% - 100% din salariul de bază [25]. 

În Slovenia evaluarea performanţelor se 
realizează anual, folosind metoda tradiţio-
nală ierarhică, prin care conducătorul di-
rect atribuie, în raportul final de evaluare, 
cinci categorii de scale de evaluare. Rezul-
tatul evaluării are un impact semnificativ 
asupra luării deciziilor în vederea creşterii 
profesionale şi remunerării, în cazul unei 
performanţe pozitive, iar în cazul unei per-
formanţe nesatisfăcătoare sunt practicate 
amenzile compensatoare [18]. Instrumen-
tul de motivare financiară a funcţionarilor 
publici reprezintă salarizarea în funcţie de 
performanţă, aplicând premii în mărime 
de 21% - 50% din salariul de bază. În ace-
laşi timp, în scopul îmbunătăţirii calităţii 
evaluării performanţelor, sunt prevăzute 
reglementări de instruire a evaluatorului, 
din momentul ce  intră într-o funcţie publi-
că managerială [25, p. 31, 59].

Sistemul de evaluare a performanţe-
lor funcţionarilor publici din Spania a fost 
implementat recent, prin adoptarea unei 



Administrarea Publică, nr. 3, 2018 110

legi, care stabileşte prevederile generale 
ale procesului de evaluare a performanţe-
lor şi oferă instituţiilor publice autonomie 
în implementarea acestuia. Totodată, a 
fost elaborat un manual-ghid ce conţine 
instrucţiuni de implementare a sistemului 
de evaluare, însă foarte puţine organizaţii 
au încercat să le aplice. Fiecare organiza-
ţie determină care este impactul evaluării 
performanţelor asupra promovării, dezvol-
tării profesionale şi premiilor. Reglemen-
tările prevăd ca evaluarea să se desfăşoa-
re anual, de către conducătorul direct, în 
baza obiectivelor individuale sau de grup, 
atribuind cinci categorii de scale de eva-
luare: „excelent”, „superior”, „satisfăcător”, 
„parţial satisfăcător”, „nesatisfăcător” [1, p. 
31-32]. Rezultatul evaluării are o importan-
ţă moderată asupra promovării şi remune-
rării. Pentru o performanţă bună şi foarte 
bună este prevăzută salarizarea în funcţie 
de performanţă, care se aplică sub forma 
premiilor unice în mărime de 6% - 10% din 
salariul de bază. Politica de instruire a per-
sonalului din serviciul public prevede ca o 
mare parte a funcţionarilor publici, până a 
fi angajaţi în serviciul public, să fie admişi, 
iniţial, într-o şcoală specială de instruire, 
care durează între o lună şi zece luni, dar în 
medie funcţionarii beneficiază de program 
de instruire, de 5 – 10 zile pe an [19]. 

Evaluarea performanţelor profesionale 
în Suedia se desfăşoară, anual, practicând 
metoda tradiţională ierarhică (de către 
conducătorul direct), iar în unele institu-
ţii se aplică metoda 360 grade. Rezultatul 
evaluării este foarte important în promo-
varea şi remunerarea funcţionarilor publici, 
care se realizează prin salarizare în funcţie 
de performanţă, revizuind plăţile anuale 
cu 3% - 5% de creştere a acestora. Funcţi-
onarii publici beneficiază de programe de 
instruire, în medie, de 7 – 10 zile pe an [20]. 
Sistemul de management al dezvoltării 
profesionale include, obligatoriu, progra-
mul de instruire a evaluatorilor, în momen-

tul accederii în funcţie publică manageri-
ală. În scopul sporirii responsabilităţii de 
evaluare a performanţelor, sunt prevăzute 
două mecanisme: a) atestarea aptitudinilor 
evaluatorului; b) evaluarea eficienţei între-
gului proces de apreciere a performanţelor 
funcţionarilor publici [25, p. 46]. 

Olanda efectuează evaluarea perfor-
manţelor profesionale ale funcţionarilor 
publici, cel puţin, o dată în an, dar, de regulă, 
semestrial, practicând metoda tradiţională 
ierarhică, prin care conducătorul direct, în 
urma unui interviu, notează funcţionarii cu 
patru categorii de scale de evaluare. Datele 
evaluării au o influenţă majoră în determi-
narea necesităţii de dezvoltare profesiona-
lă, precum şi în motivarea financiară, apli-
când salarizarea în funcţie de performanţă 
sub forma premiilor unice în mărime de 
până la 10% din salariul de bază. Factorii 
importanţi care determină promovarea în 
toate treptele ierarhice reprezintă califica-
rea, experienţa profesională şi evaluarea 
performanţei [21].

Procesul de evaluare a performanţelor 
profesionale în sectorul public din Ungaria 
se desfăşoară semestrial, practicând meto-
da tradiţională ierarhică, prin care condu-
cătorul direct, în urma interviului, prezintă 
raportul de evaluare notat cu una dintre 
cele cinci categorii de scale de evaluare. 
Evaluarea performanţelor influenţează 
procesul de luare a deciziilor în promova-
rea şi remunerarea funcţionarilor publici. 
Instrumentul de motivare financiară a 
funcţionarilor publici reprezintă salariza-
rea în funcţie de performanţă, prin creş-
teri salariale de până la 50% din salariul de 
bază [22]. Cadrul normativ privind evalu-
area performanţelor include mecanisme 
de responsabilizare prin evaluările perma-
nente ale rapoartelor de performanţă şi 
aprecierea eficienţei întregului proces de 
evaluare [25, p. 46].

Managementul performanţei în secto-
rul public din Marea Britanie este bine dez-
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voltat, având o vastă experiență în acest 
sens. Sistemul de evaluare a performanței 
este divizat în unul centralizat pentru func-
ţionarii publici de conducere şi descentrali-
zat pentru funcţionarii publici de execuţie. 
Evaluarea performanțelor se desfăşoară, 
anual, de către conducătorul direct, în baza 
metodologiei de management prin obiec-
tive, practicând şi metoda de 360 grade.  
În acelaşi timp, funcționarii publici sunt 
evaluați semestrial, având scopul de verifi-
care şi revizuire a obiectivelor individuale, 
iar în caz de necesitate, obiectivele indivi-
duale pot fi modificate. Rezultatele evaluă-
rii semestriale sunt înregistrate într-un ra-
port de evaluare, fără aplicarea calificărilor, 
dar are o influență la evaluarea anuală. Re-
zultatul evaluării anuale a performanțelor 
joacă un rol important în promovare şi 
remunerare, existând sistemul de salari-
zare în funcție de performanță, prin care 
se acordă premii unice şi creşteri salariale 
permanente. Potrivit reglementărilor, exis-
tă trei categorii de scale de evaluare supu-
se unei distribuiri forțate: „excelent” – 25%, 
„satisfăcător” – 65% şi „nesatisfăcător” – 
10% [24].  Instrucțiunile privind evaluarea 
performanțelor accentuează importanța 
oferirii feedback-ului, care se realizează 
în procesul de planificare a performanței, 
în procesul interviului şi ale evaluării 
performanței, astfel construind o legătu-
ră strânsă şi o comunicare deschisă între 
evaluator şi evaluat. Transparența evaluării 
este asigurată prin publicarea anuală a ra-
portului privind distribuirea premiilor [1, p. 
33-36].

Evaluarea performanțelor profesionale 
ale funcționarilor publici se realizează în 
baza unor standarde şi criterii de evalua-
re stabilite atât la nivel central cât şi la ni-
vel organizațional, precum şi în baza unor 
acorduri colective. Astfel de state ca  Bul-
garia, Croația, Cipru, Franța, Grecia, Litua-
nia, Luxemburg, Olanda, Polonia, Portuga-
lia, Republica Cehă, România, Slovacia şi 

Slovenia stabilesc centralizat standardele 
şi criteriile de evaluare. Stabilirea criteriilor 
de evaluare la nivel organizațional se prac-
tică în Estonia, Finlanda, Italia şi Spania. 
Metoda combinată de stabilire a criteriilor, 
atât la nivel local cât şi organizațional, se 
aplică în Belgia, Germania, Letonia, Mal-
ta şi Suedia. Însă Danemarca şi Irlanda îşi 
reglementează procesul de evaluare în 
baza standardelor stabilite şi prevăzute de 
convenția colectivă centrală, ce permite di-
versificare la nivel local [25, p. 35]. 

Un rol important în desfăşurarea corec-
tă şi echitabilă a procesului de evaluare a 
performanței profesionale a funcționarilor 
publici o are transparența, care asigură o 
examinare detaliată a sistemului de eva-
luare a performanțelor, a implementării 
acesteia, precum şi a deciziilor de evaluare 
a performanțelor. 

În acest sens, în scopul asigurării unei 
evaluări corecte şi echitabile sunt practica-
te diverse instrumente de responsabiliza-
re, cum ar fi: atestarea evaluatorilor privind 
aptitudinile de evaluare a performanțelor 
(Finlanda, Grecia, Croația şi Suedia); argu-
mentarea calificărilor acordate, când con-
ducătorul direct, în procesul interviului, 
trebuie să argumenteze calificativul notat 
(Bulgaria, Croația, Finlanda, Grecia, Ger-
mania, Letonia şi Portugalia); evaluarea re-
gulată a raportului de performanță (Italia, 
Ungaria, Malta, Olanda, Portugalia şi Slo-
venia); evaluarea eficienței întregului pro-
ces de atestare a performanțelor (Belgia, 
Franța, Grecia, Italia, Ungaria, Portugalia şi 
Suedia) [25, p. 46].  

Managementul performanței repre-
zintă un mecanism continuu de studiu şi 
optimizare, ce evidențiază calitatea înal-
tă a activităților desfăşurate, distribuind 
bunele practici ale acestora. Acesta poa-
te fi realizat prin raportarea performanței 
obținute, în relație cu obiectivele şi indi-
catorii stabiliți, ce se efectuează anual, tri-
mestrial şi/sau lunar, şi oferă oportunitatea 
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unui dialog deschis, prin explicații, între 
manager şi angajat. 

Generalizând studiul procesului de eva-
luare a performanțelor profesionale ale 
funcționarilor publici din țările-membre 
ale UE, putem reliefa componentele ete-
rogene şi cele omogene ale evaluării 
performanțelor. Astfel, putem menționa 
că procesul de evaluare a performanțelor 
profesionale ale funcționarilor publici se 
practică în toate statele-membre ale UE, 
însă diferă perioada de evaluare, care se re-
alizează: semestrial (Irlanda, Malta, Olanda, 
Ungaria), anual (Austria, Belgia, Bulgaria, Ci-
pru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, 
Franța, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Re-
publica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, 
Spania, Suedia), anual şi semestrial (Marea 
Britanie), bienal (Polonia şi Portugalia), o 
dată în trei ani (Germania), de 3 ori pe par-
cursul întregii activități (Luxemburg). Me-
toda de evaluare aplicată, în toate statele 
(cu excepția Greciei, unde se practică me-
toda de 360 grade) este cea tradițională ie-
rarhică, adică conducătorul direct, în urma 
interviului, prezintă fişa de evaluare cu ca-
lificativul notat. În acelaşi timp, pe lângă 
metoda ierarhică tradițională sunt aplicate 
şi alte metode, precum: autoevaluarea - ca 
proces de inițiere a evaluării propriu-zise 
(Bulgaria, Finlanda, Irlanda, Letonia, Litu-
ania, Marea Britanie, Portugalia, Spania şi 
Ungaria), evaluarea de către conducăto-
rul de nivel superior (Belgia, Cipru, Franța, 
Germania) şi metoda de 360 grade (Esto-
nia, Marea Britanie, Olanda). Evaluarea 
performanțelor are un impact, mai mare 
sau mai mic, asupra procesului de luare a 
deciziilor privind promovarea şi/sau moti-
varea financiară a funcționarilor publici. În 
țările cu un sistem public bazat pe poziție, 
rezultatul evaluării joacă un rol semni-
ficativ în deciziile privind remunerarea 
funcționarilor, aplicând instrumentul de 
salarizare în funcție de performanță, care 
prevede oferirea unor premii procentuale, 

unice şi/sau permanente, din salariul de 
bază (excepție fiind Belgia, Cipru, Croația, 
Danemarca, Luxemburg, România), iar în 
cazul insuficiențelor resurselor financiare, 
premiile fiind substituite cu oferirea zilelor 
de odihnă (Letonia). 

Performanța funcționarilor publici de-
pinde, în mare măsură, de nivelul de pre-
gătire profesională a acestora, iar politica 
statelor privind dezvoltarea profesională a 
funcționarilor publici variază, prin instru-
irea acestora: de la 1 - 3 zile (Germania) 
până la 10 – 15 zile (Republica Cehă). Unele 
state acordă o importanță majoră integră-
rii funcționarilor publici debutanți, oferind 
programe de instruire de 7 zile (Germania), 
14 zile (Grecia) şi 3 – 12 luni (Republica 
Cehă).  Realizarea unei evaluări corecte de-
pinde, în mare parte, de aptitudinile eva-
luatorului. Astfel, în unele țări-membre ale 
UE este reglementată obligativitatea de in-
struire a evaluatorilor (Grecia, Irlanda, Mal-
ta, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, 
Suedia, Olanda şi Ungaria).

În scopul diminuării şi eliminării 
unui proces defectuos de evaluare a 
performanțelor, unele state vin cu o abor-
dare diferită şi importantă, din punctul 
nostru de vedere, implementând meca-
nismele de responsabilitate, ce asigură 
transparența întregului proces de evalua-
re. Alte măsuri de asigurare a transparenței 
evaluării performanțelor, practicate de 
unele țări (Irlanda, Italia, Portugalia, Marea 
Britanie) reprezintă publicarea informației 
privind performanțele actuale  şi recom-
pensele pe platforme electronice şi/sau 
pagini-web ale autorităților publice. 

În acest context, raportând practica ţă-
rilor UE la Republica Moldova, considerăm 
oportun de a implementa în experienţa 
autohtonă metoda de 360 grade privind 
evaluarea performanţelor, ce presupune 
evaluarea activităţii funcţionarului nu doar 
de către conducătorul direct, ci şi de către 
colegi, clienţi şi prin autoevaluare. Oportun 
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ar fi aplicarea mecanismelor de responsa-
bilitate, care, prin modificarea cadrului 
legislativ şi normativ, să cuprindă preve-
deri: de studiere şi control anual, privind 
desfăşurarea întregului proces de evaluare 
(corectitudinea stabilirii obiectivelor indi-
viduale, a indicatorilor de performanţă şi a 
notării calificativelor); de includere a obli-

gativităţii atestării evaluatorilor privind 
aptitudinile de evaluare a performanţelor; 
de asigurare a transparenţei, prin forma-
rea unei platforme electronice şi plasarea 
informaţiilor pe această platformă, şi/sau 
publicarea informaţiilor pe paginile-web 
ale autorităţilor publice.
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SUMMARY
Community or local government is an ancient institution  with evolving conceptualizati-

on. Local government  is generally conceived as a political mechanism for  governance at the 
grassroots (local) level. Though, politics which highlights the participation of the local citicizery 
in  goal setting and decision-making is central to the concept  of local government; its con-
ceptualizing in contemporary  times is a lot more encompassing. This paper posits  that local 
government is a multi-dimensional and  integrated concept. 

Keywords:  local government; government activities; democracy.

REZUMAT
Comunitatea sau administrația publică locală  este o instituție veche cu o concepție evo-

lutivă. Administrația locală este, în general, concepută ca un mecanism politic de guvernare 
la nivel local. Deşi politica care subliniază participarea cetățenilor la stabilirea obiectivelor şi 
luarea deciziilor este esențială pentru conceptul de administrație locală, conceptualizarea sa în 
timpurile noastre este mult mai cuprinzătoare. Această lucrare susține că administrația locală 
este un concept multidimensional şi integrat. 

Cuvinte-cheie: administrația publică locală, activități guvernamentale, democraţie.

Lumea contemporană se află în căuta-
rea unor noi modalităţi de deschidere şi 
democratizare, astfel încât cetăţenii să joa-
ce un rol cât mai direct în guvernarea inte-
reselor comune, iar decizia să fie distribuită 
raţional, între nivelul supranaţional, statal 
şi local.

Luând în considerare faptul că orice 
proces de modernizare (reformă) trebuie 
să aibă o bază teoretică întemeiată pe cer-
cetări aprofundate şi riguroase ale realită-
ţilor existente, ale consecinţelor pozitive, 
dar, mai ales, ale celor negative pe care le-a 
provocat sau le-ar putea genera acest pro-
ces [2, p. 77], or, nivelul şi modul de abor-

dare a noţiunilor în literatura de speciali-
tate constituie punctul de pornire pentru 
cunoaşterea instituțiilor juridice din drep-
tul administrativ [8, p. 117], în cazul nostru 
- al administrației publice locale.

Conceptul de administraţie publică 
locală se înscrie în conceptul general de 
administraţie publică şi se deosebeşte de 
administraţia privată prin faptul că unul 
dintre subiecte este o autoritate publică 
executivă (administrativă). Administraţia 
fie că este cea generală, specială, locală, 
excepţională (avem aici în vedere situaţiile 
de criză profundă când se instituie măsuri 
cu caracter excepţional) trebuie analizată 
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din două puncte de vedere: pe de o parte, 
ca activitate de executare a legii şi ca or-
ganizaţie, structură, organ ce îndeplineşte 
activitatea de executare sau de organizare 
a executării legii.

Activitatea de administrare a treburilor 
publice rămâne un atribut esenţial al sta-
tului, ca formă instituţionalizată a puterii 
politice în societate. Statul este chemat să 
vegheze la îndeplinirea intereselor gene-
rale ale cetăţenilor săi situaţi pe întreg cu-
prinsul ţării, interese de ordin naţional sau 
de o mai mică anvergură.

Administraţia statului, ca administraţie 
publică, îşi împarte sarcinile specifice şi 
asigură coadministrarea treburilor publi-
ce în parteneriat cu colectivităţile locale, 
autonome administrativ. Având rolul de 
realizare a valorilor politice prin care se ex-
primă interesele generale ale societăţii, ad-
ministraţia publică este legată de puterea 
de stat [16, p. 5].

Din punct de vedere etimologic, cu-
vântul  administraţie  provine din limba 
latină şi este format din prepoziția ad = la, 
către şi minister = servitor, supus mai mic. 
De aici cuvântul legat  administer ne apa-
re atât într-o semnificație directă: ajutor 
al cuiva, slujitor, executant, cât şi într-o 
semnificație figurativă de unealtă, instru-
ment [5, p. 38].

Astfel, în limba latină, prima semnifica-
ţie a cuvântului administraţie era aceea de 
activitate subordonată, activitate a celui 
supus.

Dicţionarul explicativ al limbii române 
reţine pentru verbul  „a administra” ex-
plicaţia: a conduce, a cârmui, iar pentru 
„administraţie” - totalitatea autorităţilor 
administrative existente într-un stat, secţie 
sau serviciu, care se ocupă de probleme 
administrative ale unei instituţii sau agent 
economic [4].

În Dictionary of American Government 
and Politics [24], editat la  The Dorsey Press 
- Chicago, Illinois, sub îngrijirea prof. Jay M. 

Shafritz de la University of Pittsburgh, cu-
vântul „administration” conţine mai multe 
sensuri, şi anume: 

- conducerea şi îndrumarea afacerilor 
guvernelor şi instituţiilor; 

- termen colectiv pentru toţi oficialii din 
aparatul guvernamental; 

- executarea şi implementarea politicii 
publice; 

- timpul în care se află în funcţie un şef 
executiv, precum preşedinte, guvernator 
sau primar.

Ca şi în alte ştiințe, şi în ştiința ad-
ministraţiei condiţia principală pentru 
înțelegerea rolului şi locului pe care îl are 
aceasta este aceea de a preciza conținutul 
şi înțelesul noțiunilor de bază cu care ope-
rează. Termenul de administraţie este mai 
larg decât noţiunea de administraţie pu-
blică, care este distinctă de administraţia 
particulară.

Şcoala americană de cercetare în do-
meniul administraţiei publice a avut un rol 
deosebit în conturarea ştiinţei administra-
ţiei ca ştiinţă de sine stătătoare. Fondatorul 
acestei ştiinţe în Statele Unite ale Americii 
este considerat profesorul Woodrow Wil-
son, care a publicat în anul 1887 The Study 
of Administration, un „studiu – manifest” 
ce a apărut într-un moment în care refor-
ma administraţiei federale era un subiect 
de actualitate, ca urmare a fenomenului 
corupţiei în rândul înalţilor funcţionari pu-
blici şi a abuzurilor rezultate din aplicarea 
lui „spoil system”, sistem, potrivit căruia 
partidul care câştiga alegerile avea obli-
gaţia de a acorda funcţiile publice persoa-
nelor ce au sprijinit partidul în campania 
electorală, ajutându-l să câştige alegerile. 

În succintul, dar remarcabilul său eseu, 
Studiu asupra administraţiei, W.Wilson 
menţionează necesitatea studierii structu-
rilor guvernamentale separat de politică, 
indicând şi metodele care se pretează cer-
cetării administraţiei publice: obiectul stu-
diului administrativ este tocmai acela de a 



Administrarea publică: teorie şi practică 117Tribuna tânărului cercetător

descoperi, mai întâi, ce acţiuni poate înde-
plini statul cu succes, iar în al doilea rând, 
cum poate acţiona ca să aibă maximum de 
eficienţă şi costuri minime - fie financiare, 
fie de energie. La ambele puncte e nevoie 
să facem multă lumină şi doar studiul atent 
ne poate lămuri.

Ştiinţa administraţiei în America de 
Nord se bazează pe metode de predare, 
care utilizează analiza unor cazuri concre-
te, metodă  despre care profesorul polonez 
J. Starosciak spune că „a început să fie fo-
losită prima dată în S.U.A.” [21, p. 53]. Desi-
gur, acestea sunt doar câteva exemple des-
pre modul în care a fost şi este concepută 
ştiinţa administraţiei.

Doctrina franceză, începând cu Char-
les-Jean Bonnin, care în lucrarea Principes 
d’administration publique, în anul 1812, 
considera ştiinţa administraţiei ca o „ştiinţă 
exactă”, continuând cu Alexandre-Franco-
is Vivien aflat printre primii care au opus 
noţiunea de ştiinţa administraţiei celei de 
drept administrativ şi Laferriere, care în-
ţelegea prin ştiinţa administraţiei „partea 
reglementară şi tehnică a administraţiei, 
precum şi cunoştinţele accesorii care for-
mează veritabilul administrator şi prepară 
proiectele de ameliorare”, iar prin dreptul 
administrativ -  „drepturile, respectiv, obli-
gaţiile mutuale ale administraţiei şi ale ce-
lor administraţi” [3, p.12], s-a ajuns la şcoala 
clasică de ştiinţa administraţiei, fayolismul.

Dintre multiplele sensuri ale termenu-
lui de administraţie, preocupările teoretice 
s-au axat, în principal, pe clarificarea noţi-
unii de administraţie publică, înţeleasă ca 
formă de exercitare a puterii executive în 
stat, mai ales datorită importanţei pe care 
o prezintă cunoaşterea exactă a acestei ac-
tivităţi în intimitate; a modului în care tre-
buie să fie organizată realizarea sa practică.

Conceptul de administraţie publică îşi 
are originile în interiorul statului. Aristotel 
a distins trei forme de exprimare a puterii. 
Acestea pot fi traduse, folosind o termino-

logie modernă ca putere legislativă, putere 
executivă şi putere judecătorească. În vre-
me ce în statul absolutist activitățile stata-
le ca întreg erau numite „administraţie” sau 
guvern, separarea organizaţională a pute-
rilor a condus la îngustarea conceptului de 
administraţie. Administraţia, în consecinţă, 
a devenit componentă a puterii executive, 
care a fost separată de puterile legislativă 
şi judecătorească [1, p. 33].

Conceptul de „administrație publică”, 
aceasta având un caracter integrator, care 
include atât administrația de stat cât şi 
administrația publică locală. Conceptul de 
„administrație de stat”, care evocă exclusiv 
administraţia înfăptuită de autorităţi de 
natură statală [14, p. 9].

David H. Rosenbloom releva în lucrarea 
sa „Public Administration” [25, pp. 3-36]  
faptul că „administraţia publică, ca multe 
alte strădanii umane, este dificil de definit, 
dar oamenii au cu toţii un sens al aceste-
ia, deşi există păreri diferite despre cum ar 
putea fi realizată”.

Administraţia publică este o categorie 
atât de abstractă şi variată, încât poate fi 
descrisă în termeni diferiţi. Totuşi o defini-
re a administraţiei publice este necesară. 
Pentru aceasta, se impune, în primul rând, 
să se stabilească care sunt graniţele gene-
rale ale acesteia şi să fie exprimate princi-
palele concepte ale disciplinei şi practicii 
administraţiei publice.

Prof. Mihail Platon caracterizează în lu-
crarea Introducere în ştiinţa administrării 
publice administraţia publică ca un „proces 
de implementare a deciziilor politice şi ale 
aparatului autorităţilor publice centrale şi 
locale, precum şi ale personalului implicat 
în acest proces”. „Orice orânduire socială 
dintr-un stat suveran nu are un scop mai 
nobil decât a folosi toată puterea şi toate 
resursele ca în ţara sa să domnească ordi-
nea, să asigure inviolabilitatea frontierelor 
şi securitatea statului; susţine cultura, în-
văţământul şi ştiinţa naţiunii, libertatea şi 
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drepturile cetăţenilor, a contribui la circu-
larea veniturilor băneşti necesare acoperi-
rii cheltuielilor de funcţionare a organelor 
sale; a stimula administrarea domeniului 
public şi alte branşe pentru buna funcţio-
nare a statului” [19, p. 24].

În lucrarea autorilor prof. M. Orlov, B. 
Negru  Quo vadis, Moldova? se susţine că 
administraţia publică „este o activitate (sau 
activităţi) exercitată de autorităţile publice 
în scopul realizării sarcinilor şi funcţiilor 
statului în interesul general al societăţii” 
[18].

Pentru a preciza rolul administraţiei pu-
blice în condiţiile statului de drept este ne-
cesară o analiză sistematică, mai cuprinză-
toare, care, depăşind analiza structurală şi 
funcţională (ce se referă la comportamentul 
intern al administraţiei),  urmăreşte studie-
rea relaţiilor dintre elementele sistemului, 
precum şi dintre acestea şi întregul său şi 
celelalte elemente ale sistemului social. În 
acest fel este posibil a se face distincţia în-
tre relaţiile interne ale sistemului (care sunt 
considerate relativ stabile, fiind consacrate, 
mai ales, în norme juridice) şi relaţiile siste-
mului cu mediul social înconjurător.

Construirea sistemului administraţiei 
publice se face pentru ca acesta să realize-
ze activităţi care interesează întreaga po-
pulaţie sau părţi importante ale acesteia, 
sub forma colectivităţilor locale recunos-
cute juridic. În acest scop se constituie un 
sistem de autorităţi administrative înzes-
trate cu competenţă specifică.

Orice stat, fiind o putere publică, organi-
zată pe un teritoriu delimitat şi recunoscut 
de celelalte state, are rolul nu numai de a 
reprezenta poporul din acest teritoriu, ci şi 
de a-i rezolva interesele atât de diferite de 
la o persoană la alta sau de la un grup de 
indivizi la altul. Pentru a-şi îndeplini acest 
rol, statul îşi împarte teritoriul şi populaţia 
aflată pe acesta în anumite zone de inte-
rese, pe baza diferitelor criterii: geografice, 
religioase, culturale etc. Aceste zone - mai 

mici sau mai mari - sunt unităţile adminis-
trativ-teritoriale care de-a lungul istoriei au 
purtat diverse denumiri: judeţ, ţinut, regiu-
ne, oraş, comună etc. Rolul de neprețuit al 
administrației publice locale este ancorat 
în dezvoltarea însoțitoare pe care o aduce 
mai aproape de oameni.

În literatura de specialitate - atât au-
tohtonă cât şi de peste hotare - unii cer-
cetători utilizează noţiunea de administra-
ţie de stat separat de cea locală. Astfel, V. 
Popa afirmă în lucrarea Dreptul public [20] 
că „administraţia are două componente: 1. 
administraţia publică care cuprinde admi-
nistraţia de stat şi administraţia locală; 2. 
administraţia privată. 

A. Sîmboteanu menţionează, de ase-
menea, în lucrarea Reforma administraţiei 
publice în Republica Moldova [22] că „într-o 
strânsă legătură cu reorganizarea adminis-
traţiei de stat în gestionarea afacerilor pu-
blice este şi reorganizarea administraţiei 
publice locale”. 

Ioan Vida menţionează în lucrarea Pu-
terea executivă şi administraţia publică că 
„administraţia de stat şi administraţia loca-
lă sunt categorii complementare în stat în 
sensul că administraţia ţării este încredin-
ţată unor autorităţi statale (administraţia 
centrală de stat şi derivaţiile sale teritori-
ale) şi unor autorităţi locale care, fără a fi 
statale, îndeplinesc sarcina de a administra 
interesele colectivităţilor locale, chiar şi în 
cazul în care unele dintre acestea îndepli-
nesc unele atribuţii statale”.

La rândul lor, prof. Corneliu Manda şi 
Cezar C. Manda au încercat, în lucrările Ad-
ministraţia publică locală din România  [12] 
şi Dreptul colectivităţilor locale [13], să or-
doneze şi să sistematizeze, de-o manieră 
coerentă şi unitară, principalele instituţii 
juridice specifice administraţiei publice 
locale, inclusiv statutul juridic al alesului 
local în comun cu statutul juridic al funcţi-
onarului din cadrul acestor autorităţi, mo-
tivând prin faptul că „în contextul transfor-
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mărilor intervenite în viaţa economică şi 
social-politică a statului român, reflectate, 
cel puţin, la nivel instituţional în legislaţia 
naţională adoptată în ultimii ani, este de 
necontestat apariţia unor noi fenomene 
politico-juridice. Unul dintre acestea îl re-
prezintă recunoaşterea distinctă, în cadrul 
statului, a vieţii colectivităţilor locale, ca 
unitate de interese şi nevoi specifice, deo-
sebite faţă de interesele generale ale naţi-
unii” [13, p. 9].

Susţinem ideea, că administraţia ţă-
rii este încredinţată administraţiei de stat 
prin nişte autorităţi statale - „autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi locale” 
- care au menirea de a administra în inte-
resele statului. Deci administraţia publică 
se deosebeşte prin caracterul sau public, 
fiind pusă în folosul general al societăţii. 
Obiectul administraţiei publice constă în 
realizarea valorilor care exprimă interesele 
statului, reflectate în acte legislative şi ad-
ministrative.

Administraţia publică locală este ele-
mentul principal în rezolvarea problemelor 
de interes local şi joacă un rol-cheie în dez-
voltarea unităţilor administrativ-teritoriale 
şi în asigurarea serviciilor publice necesare 
cetăţenilor.

În lucrarea cercetătorului britanic Louis 
Golding Teach Yourself Local Government 
se susţine că „administraţia publică locală 
reprezintă gestionarea propriilor afaceri de 
către oamenii din localitatea lor” [ 6, p.19].

În lucrarea cercetătorului britanic pri-
vind administrația publică şi colonială  Lo-
cal administration in West Africa, „adminis-
traţia publică locală se referă la consiliile 
locale alese, ale căror scopuri principale 
sunt de a furniza sau de a administra ser-
vicii cu un grad sporit de independență 
pe care o permit circumstanțele moderne” 
[28, p.  15-16)].

În lucrarea „Financial administration of 
Local Government” a cercetătorului  cana-
dian Marshall A. Cohen [15, p.1], definiția 

este considerată de autor mai aproape de 
caracteristicile actuale ale administrației 
publice locale şi distinge trei atribute cla-
re: „arie geografică restrânsă într-o națiune 
sau stat; alegeri sau selecții locale; şi un in-
dicator al autonomiei”.

Cercetătorul canadian Kick Gre-
en menționează că „fiecare unitate de 
administrație publică locală din orice sis-
tem, se presupune că posedă următoa-
rele caracteristici: un anumit teritoriu şi o 
populație, o structură instituțională pen-
tru scopuri legislative şi administrative, 
o identitate juridică separată, o serie de 
competențe şi funcții autorizate prin dele-
gare de către legiuitorul central sau inter-
mediar corespunzător şi, în final, în cadrul 
unei astfel de delegări, autonomie, dreptul 
comun precum testul rezonabilității ” [27, 
p. 312].

George Laurence Gomme, funcționar 
public britanic, susţine în lucrarea Lectu-
res on the principles of the local government 
(1987), că „administrația publică locală 
nu este total independentă de controlul 
administrației centrale. Aceasta indică asu-
pra faptului că puterea şi autoritatea de 
care se bucură administrația publică locală 
sunt într-o măsură relativă şi datorită fap-
tului că responsabilitățile sunt împărțite 
între autoritățile naționale şi locale pentru 
furnizarea de servicii. În plus, este impor-
tant de menționat, că aceste diviziuni de 
responsabilități se realizează în funcție de 
interesele politice şi agenda politică” [7, 
p.1-2].

Prof. Augustine Ikelegbe de la Univer-
sitatea Benin defineşte  în articolul său 
administrația publică locală drept „un seg-
ment al unui stat constitutiv sau originea 
unui stat-națiune, stabilit prin lege pentru 
a furniza servicii publice şi a reglementa 
serviciile publice” [10, p. 37-63].

Profesorul Paul Negulescu [17] afirmă că 
în orice ţară sunt două categorii de interese: 
unele care au un caracter cu totul general 
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privind totalitatea cetăţenilor, întreaga co-
lectivitate, şi altele care sunt specifice unei 
anumite localităţi. Pentru armonizarea aces-
tor categorii de interese statul a creat regi-
muri juridice sau instituţii speciale, fiecare 
dintre ele asigurând o rezolvare mai mult 
sau mai puţin corespunzătoare a situaţiilor 
concrete. În aceste condiţii vorbim de auto-
nomie locală, de centralizare, descentraliza-
re, desconcentrare, tutelă administrativă.

Deşi există numeroase definiții oferi-
te de către diverşi cercetători, definiția 
administrației publice locale, care a fost 
acceptată pe scară largă ca fiind cuprinză-
toare şi care, atât la Conferința Cambridge 
(Regatul Unit) privind administrația pu-
blică locală din Africa, cât şi la Conferința 
Națiunilor Unite de la Haga privind as-
pectele administrative ale descentralizării 
în anul 1961 este examinată şi adoptată 
definiția Organizației Națiunilor Unite. 

Oficiul de Administraţie Publică al Or-
ganizaţiei Naţiunilor Unite [26] defineşte 
administrația publică locală ca fiind: o 
subdiviziune politică a unei națiuni sau 
(într-un sistem federal) stat constituită 
prin lege şi care are un control substanțial 
asupra afacerilor locale, inclusiv asupra 
competențelor de impunere a impozitelor 
sau a muncii în scopuri stabilite. Organul 
de conducere al unei astfel de entități este 
ales sau ales în mod local.

Banca Mondială [23, p. 88] a identificat 
corelația de succes dintre administrarea 
publică centrală şi locală datorită diferite-
lor condiții, Heymans şi Totemeyer [9, p. 6] 
determină aceste condiții prealabile:

-  cerința şi dorința pentru un sistem ad-
ministrativ local bine construit, un mediu 
de sprijin democratic;

-  distribuirea echitabilă a resurselor fi-
nanciare între organele centrale, locale şi 
regionale;

-  distribuția resurselor umane se face 
corect între administrația publică centrală 
şi cea locală;

- controlul şi echilibrul dintre 
administrația publică centrală şi cea locală 
sunt într-o manieră formală şi eficientă;

-   fluxul şi schimbul de informații dintre 
toate nivelurile sunt corecte şi consecven-
te, iar consultarea este exactă şi completă;

- extinderea democrației în toate di-
mensiunile guvernării, cum ar fi implicarea 
tuturor cetățenilor, într-o măsură deplină 
la nivelul administrației şi al guvernării, in-
diferent de orice prejudecăți de gen şi rasă;

- armonie în aspectele sociale şi politi-
ce;

-   principiile fundamentale ale guvernă-
rii sunt încrederea şi onestitatea;

-   capacitatea de a adopta inovații.
Pe de o parte, apare administrația pu-

blică centrală, adică guvernul, cu toate 
componentele sale, care este cel „care 
conduce afacerile politice şi gestiunea 
intereselor generale pentru ansamblul 
colectivității naționale, iar pe de altă parte,  
administrația publică locală  - „totalitatea 
autorităților publice locale constituite în 
condițiile legii, pentru satisfacerea intere-
selor generale ale locuitorilor unei unități 
administrativ-teritoriale” [9, p. 6] . 

Administrația publică locală este ele-
mentul principal în rezolvarea problemelor 
de interes local şi care joacă un rol-cheie 
în dezvoltarea unităților administrativ-te-
ritoriale şi în asigurarea serviciilor publice 
necesare cetățenilor.

În legislaţia Republicii Moldova, prima 
definiţie a administraţiei publice locale o 
întâlnim în articolul 7 al Legii cu privire la 
bazele autoadministrării locale, nr. 635-XII 
din 10 iulie 1991. De fapt, legiuitorul nu 
foloseşte sintagma „administraţia publică 
locală”, ci „autoadministrare locală” care, 
credem, corespunde realităţii, deoarece 
prevede administrarea prin mijloace pro-
prii. Respectiv, articolul 1 din Legea nomi-
nalizată stabileşte că „autoadministrarea 
locală reprezintă activitatea liberă a locui-
torilor unei unităţi administrativ-teritoriale 
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a republicii, stabilite prin lege pentru rezol-
varea în mod nemijlocit sau prin interme-
diul organelor alese de ei a problemelor de 
importanță locală” [11].

Următorul act normativ care reglemen-
tează funcţionarea organelor administra-
ţiei publice locale ale Republicii Moldova 
este Regulamentul Provizoriu, adoptat prin 
Hotărârea nr. 357 a Guvernului Republicii 
Moldova la 22 iulie 1991. În textul acestui 
regulament nici nu se conţine noţiunea de 
administraţie publică locală, doar se speci-
fică în primele alineate de către care auto-
rităţi se va realiza autoadministrarea locală. 

Procesul de perfecţionare a cadrului le-
gislativ s-a impus şi în reglementările ulte-
rioare privind administraţia publică locală. 
Astfel, Legea privind administraţia publi-
că locală nr.186-XV din 6 noiembrie 1998 
consacră, în prima secţiune, un articol (1) 
definirii noţiunilor de bază. Alineatul trei 
defineşte noţiunea de administraţie publi-
că locală drept „totalitatea autorităţilor cu 
competență generală sau specială consti-
tuite pentru satisfacerea intereselor gene-
rale ale locuitorilor unei unităţi administra-
tiv-teritoriale”.

O altă definiţie a noţiunii de adminis-
traţie publică locală este inclusă în Legea 
123-XV din 18.03.03 care, în art.1, alin.1 o 
defineşte ca „o totalitate a autorităţilor pu-
blice locale constituite în condiţiile legii, 
pentru satisfacerea intereselor generale 
ale locuitorilor unei unităţi administrativ-
teritoriale”.

Conform art. 1 al Legii privind 
administrația publică locală, nr. 436-XVI 
din 28.12.06, „administrația publică locală 
este totalitatea  autorităților publice locale 
constituite în condițiile legii, pentru promo-
varea   intereselor generale ale locuitorilor 
unei unități administrativ-teritoriale” [11].

În concluzie, putem menţiona că, indi-
ferent de interpretările noţiunii, adminis-
traţia publică locală joacă un rol important 
în sistemul administraţiei publice. Ea oferă 
infrastructura fizică şi politică care sprijină 
eforturile comunităţii şi ale cetăţenilor în 
domeniul economic, social şi cultural. Fără 
o organizare şi funcţionare eficientă a au-
torităţilor administraţiei publice locale nu 
putem vorbi de înaintarea societăţii spre 
idealurile democraţiei.
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 SUMMARY
The purpose of this research article is to investigate the role of the public administra-

tion, specifically of the Public Institution „Public Services Agency” in improving the busi-
ness environment in the Republic of Moldova. This article describes the steps of creation 
of the PI PSA, the objectives and tasks to be performed, and the analysis of the activities 
of merged entities and their interference. There were also addressed some aspects related 
to the optimization and efficiency of the public services rendered, including the business 
environment.

 Keywords: public administration, business environment, public services, analysis, evalua-
tion, reform, efficiency.  

REZUMAT
Scopul prezentului articol ştiinţific îl constituie  studierea rolului administrației publice, în 

special al Instituției Publice Agenția Servicii Publice (IP ASP)  în  îmbunătățirea mediului de afa-
ceri din Republica Moldova. Articolul conține etapele creării IP ASP, scopul şi sarcinile de reali-
zat, precum şi analiza activităților entităților reorganizate în agenție  şi a interferenței lor. De 
asemenea, au fost abordate unele aspecte aferente optimizării, eficientizării serviciilor publice 
prestate, inclusiv mediului de afaceri.  

Cuvinte-cheie: administrație publică, mediu de afaceri, servicii publice, analiză, evaluare, 
reformă, eficienţă.

Strategiile adoptate şi aplicate de statele 
din regiune, îndeosebi Strategia de dezvol-
tare a Uniunii Europene „Europa 2020”, au o 
importantă, dar şi o influență deosebită asu-
pra dezvoltării mediului de afaceri în rejiune, 
inclusiv în Republica Moldova. Actualitatea 
cercetării derivă şi din angajamentele  pre-
văzute în cadrul Acordului de Asociere din-
tre Republica Moldova şi Uniunea Europea-

nă, semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles [1]. 
Conform art. art. 27, 30, 47, 57, 61, 70, 133, 
Republica Moldova se angajează să realizeze 
apropierea legislației naționale de actele nor-
mative ale UE şi instrumentele internaționale 
menționate în anexele respective ale acordu-
lui. Totodată, prin articolul 194 s-a convenit la 
unele măsuri necesare pentru îmbunătățirea 
mediului de afaceri. [3] 
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Statul, conform prevederilor legale şi, în 
primul rând, ale Constituției Republicii Mol-
dova, creează  tuturor întreprinderilor con-
diţii juridice şi economice egale de gospo-
dărire, garantează respectarea drepturilor şi 
intereselor lor legitime, contribuie la dezvol-
tarea concurenţei libere,  asigură posibilităţi 
egale de a folosi resursele tehnico-materiale, 
naturale, de muncă, financiare şi informative, 
neadmiţând  monopolizarea pieţelor acestor 
resurse, şi reglementează activitatea de an-
treprenoriat în baza legislaţiei în vigoare [2].  
Intervenţia statului în economie este dictată 
de necesitatea protejării intereselor majore ale 
societăţii, precum şi de asigurarea respectării 
ordinii de drept în activitatea economică; pro-
tecţiei investitorilor şi consumatorilor; asigu-
rării populaţiei cu locuri de muncă, statului cu 
resurse materiale; formării bugetului de stat; 
apărării şi securităţii statului; protecţiei mediu-
lui etc. [2,13] Totodată, Guvernul, autorităţile 
administraţiei publice centrale (AAPC), pre-
cum şi autorităţile administraţiei publice lo-
cale (AAPL) pot interveni în activitatea între-
prinderilor numai în limitele competenţei lor, 
stabilite de legislaţie, în acelaşi timp, ele pot 
influenţa activitatea  şi rezultatele acesteia  
prin stabilirea impozitelor şi taxelor. Dacă, 
drept urmare a emiterii de către organul de 
stat sau de către un alt organ a unui act ce nu 
corespunde competenţei sale sau legislaţiei, 
se încalcă drepturile întreprinderii, aceasta 
este în drept să apeleze la instanţa judecă-
torească competentă pentru a se anula ac-
tul respectiv. Atunci când pentru stabilirea 
impozitelor şi taxelor destinate achitării de 
către persoanele care practică oarecare acti-
vităţi, persoanele supuse impozitării nu sunt 
în drept să apeleze la instanţa judecătoreas-
că competentă pentru a fi anulate, deoarece 
ele sunt stabilite, de regulă, prin lege şi/sau 
în temeiul legii respective şi au caracter obli-
gatoriu în executare. De asemenea, prin ac-
tele normative sunt stabilite multe proceduri 
obligatorii, fie complementare lor, aferente 
lansării şi/sau dezvoltării mediului de afaceri, 

care îngreunează prin majorarea costurilor 
de timp sau financiare, realizarea cât mai 
optimă a etapelor lansării şi dezvoltării unei 
afaceri.

Pe parcursul întregii perioade de  inde-
pendenţă a țării, Guvernul Republicii Mol-
dova a inițiat reforme şi politici menite să 
asigure dezvoltarea mediului de afaceri, 
inlusiv prin politica de îmbunătăţire a ser-
viciilor publice acordate populaţiei, persoa-
nelor juridice, inclusiv întreprinderilor mici 
şi mijlocii. În Republica Moldova a avut loc 
o îmbunătățire semnificativă în domeniul 
procedurii de înregistrare a societăților co-
merciale şi e-guvernării, care sunt în perma-
nentă îmbunătățire. Cadrul de reglemen-
tare a fost simplificat, prin implementarea 
ghilotinei pentru a se asigura că legislația 
învechită sau inutilă este eliminată. [4, 18, 
22, 23] De asemenea, a fost inițiată o nouă 
Strategie de dezvoltare a întreprinderilor 
mici şi mijlocii pentru 2012-2020 care este 
în curs de implementare. [11, 21] Deşi îm-
bunătăţiri au avut loc în toate elementele ce 
asigură legislaţia, cele mai esenţiale au fost 
în domeniul reglementării businessului şi 
s-a îmbunătăţit corespunderea actelor nor-
mativ-legislative  legilor adoptate.

Totodată, nu au fost aplicate politici de 
creştere a patrimoniului naţional, ci, dimpo-
trivă, politici de vânzare, divizare, partajare, 
împărţire a acestui patrimoniu prin politici 
„macroeconomice” care au urmărit orice 
alte scopuri mai puțin însă de stimulare a 
dezvoltării economiei propriu-zise. [5]

Astfel, putem afirma că, în pofida refor-
melor adoptate, forțele politice nu depun 
efort suficient pentru a promova politici 
economice care ar cuprinde un sistem de 
măsuri necesare revigorării industriei şi agri-
culturii autohtone, sectoarelor primordiale 
ale economiei întru asigurarea unui mediu 
de afaceri dezvoltat, ci doar politici sectori-
ale.

În perioada tranziţiei de la paradigmele 
totalitare, principiile şi valorile comunităţii 
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socialiste la cele bazate pe  valorile general 
umane, statul, aflându-se în permanentă 
reformare, a acordat puţină atenţie cerce-
tării conceptului de dezvoltare a mediului 
de afaceri. În  context, putem constata că 
există puţine lucrări ce au tangență în ana-
liza impactului acțiunilor, activităților 
administrației publice asupra dezvoltarii 
mediului  de afaceri, ce o face şi mai atracti-
vă şi interesantă, inclusiv pentru cercetători.

Lucrarea în cauză este orientată spre 
analiza practicii privind aspectele relaţiilor 
administraţiei publice, îndeosebi pe aspec-
tele funcţionale îndeplinite de către unele 
instituţii şi intreprinderi de stat la prestarea 
serviciilor publice.

Considerăm oportun de a direcționa cer-
cetarea spre examinarea şi analiza funcţională 
şi structurală a entităţilor implicate în presta-
rea serviciilor publice, naturii şi structurii pro-
ceselor realizate în cadrul prestării serviciilor 
publice. Prin aceasta tindem spre a cunoaşte 
şi înțelege principiile,  mecanismele, instru-
mentele şi procedurile de funcționare, pre-
cum şi factorii care influențează structura şi 
activitatea administrației publice, cu impact 
asupra economiei, inclusiv a mediului de 
afaceri propriu-zis, precum şi a elementelor 
lor constitutive, pentru examinarea, studie-
rea metodologică de cauză-efect a relațiilor 
dintre ele. Astfel, ca rezultat ne propunem să 
identificăm noi structuri organizatorice, prin-
cipii, noi factori, elemente,  funcții sau acţiuni 
ce ar contribui la îmbunătățirea înțelegerii 
rolului aministrației publice în dezvoltarea 
mediului de afaceri. Aceasta ne va permi-
te de a contura abordarea unor constatări, 
concluzii sau soluţii în vederea stabilirii unui 
standard corect şi unic de includere a normei 
referitoare la îmbunătăţirea relaţiilor admi-
nistraţiei publice cu mediul de afaceri din 
Republica Moldova.  

În acest scop este necesară o analiză 
amplă a situației mediului de afaceri în care 
activează persoanele fizice şi juridice având 
drept scop sporirea capitalurilor, precum şi a 

administraţiei publice, îndeosebi a entităților:
- întreprinderile de stat „CRIS Registru”, 

„Camera Înregistrării de Stat” şi „Cadastru”; 
- instituțiile „Oficiul Stării Civile”, „Camera 

de Licențiere” care activează având ca scop 
creşterea bunăstării întregii comunități. 

Având în vedere că economia țării se 
bazează pe relaţiile de piață, precum şi sco-
pul țintă spre care tindem, ne propunem 
să analizăm impactul IP ASP şi al entităţilor 
reorganizate asupra mediului de afaceri din 
Republica Moldova.

Întru realizarea scopului formulat, vom 
analiza rolul IP ASP în dezvoltarea mediu-
lui de afaceri din Republica Moldova prin 
prisma serviciilor publice prestate,  precum 
şi acordarea unor servicii publice calitative 
şi eficiente, sintetizarea şi elaborarea unor 
concluzii, recomandări în vederea dezvoltă-
rii şi consolidării mediului de afaceri.

Mediul de afaceri existent este în mare 
parte caracterizat prin costuri financiare şi 
costuri de timp nejustificate, care au impact 
direct asupra creşterii economice a statului 
şi demotivează valorificarea potențialului 
competitiv şi inovativ al țării. Totodată, ori-
care dezvoltare, inclusiv a mediului de afa-
ceri, presupune existența resurselor pentru 
realizarea ei, care în condițiile Republicii 
Moldova sunt insuficiente.

Identificând caracteristicile de bază 
actuale ale mediului de afaceri, care sunt 
constituite din costuri financiare şi de timp 
nejustificate, şi care depăşesc esenţial ni-
velul celor din ţările dezvoltate şi al țărilor 
vecine, este necesar de a elucida factorii de 
care ele sunt determinate, pentru a stabili 
influența sau posibilitatea influenței asupra 
lor a administrației publice, îndeosebi a en-
tităţilor reorganizate şi a IP ASP.

Luănd ca bază metoda PESTLE de ana-
liză a componentelor mediului  de  afaceri, 
care  denotă o influenţă şi un impact semnifi-
cativ al factorilor politici, economici, sociolo-
gici, tehnologici, legali, etici şi constatând că 
toţi aceşti factori au influenţe în dezvoltarea 
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mediului de afaceri şi în Republica Moldo-
va, ne vom axa doar pe factorii economici şi 
tehnologici ce determină direct diminuarea 
costurilor în cadrul prestării serviciilor publi-
ce.

Astfel, având deficitul de resurse 
investiționale în reformarea administrației 
publice şi în dezvoltarea mediului de afa-
ceri, precum şi stabilite fiind caracterisicile 
esențiale ale factorilor nominalizați - costu-
rile (inclusiv financiare şi cele de timp), ana-
lizăm doar influențele IP ASP asupra factori-
lor ce determină posibilitatea diminuării lor, 
în primul rând,  a costurilor de timp.

Această analiză o realizăm pornind de la 
ipoteza şi constatarea că  îmbunătăţirea me-
diului de afaceri ține de micşorarea riscurilor 
şi costurilor asociate fiecărei etape ale ciclu-
lui de viaţă a afacerii, care se cer să fie mai 
mici decât în ţările din regiune, cu impact 
exprimat în creşterea investiţiilor interne şi 
străine, majorarea numărului de întreprin-
deri fiabile, capabile să creeze locuri de mun-
că atractive, să asigure productivitate înaltă 
şi producţie competitivă orientată la export. 
Analiza influenței instituțiilor cu atribuții 
în prestarea serviciilor publice asupra  me-
diului de afaceri în Republica Moldova prin 
prisma clasamentelor internaţionale privind 
,,uşurinţa desfăşurării afacerilor” - „Doing 
Business”, indicelui ,,Libertatea Economică” 
şi ,,Competitivităţii Globale”, solicită elimi-
narea constrângerilor de reglementare şi a 
costurilor neargumentate, ce ar crea premise 
pentru o creştere economică mai dinamică şi 
sustenabilă, încurajând investiţiile naţionale 
şi străine la toate etapele existenței afacerii: 

- lansarea afacerii; 
- dezvoltarea afacerii; 
- lichidarea afacerii; 
- reglementarea nejustificată;  
- reglementarea ambiguă şi contradicto-

rie. [29]
Optimizarea proceselor, procedurilor şi 

a perioadei de timp necesare unui agent 
economic pentru lansarea, desfăşurarea şi 

lichidarea afacerii, precum şi schimbarea 
accentului de pe inspecţii pe consiliere, 
acestea fiind realizate în baza principiului 
riscului perceput, ar ameliora semnificativ 
mediul de afaceri, diminuând, totodată, 
costurile administrative inutile şi, implicit, 
asigurând creşterea durabilă a economiei. 
Guvernarea a întreprins şi întreprinde mă-
suri de ajustare, actualizare, optimizare a 
controalelor, inclusiv prin modificarea ca-
drului normativ, precum şi implementarea 
unor noi programe. Printre acestea putem 
menționa şi schimbarea accentelor con-
trolului extern pe controlul intern necesar 
de implementat fie în mod obligatoriu de 
către entitățile expres prevăzute de actele 
normative, fie benevol - de către celelalte 
entități. În acest scop, fiind aprobat cadrul 
normativ corespunzător. În context, vom 
menționa „Programul de dezvoltare a  con-
trolului financiar public intern pentru anii 
2018-2020” şi „Planul de acțiuni pentru im-
plementarea acestuia” aprobate prin Ho-
tărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 
124 din 02.02.2018 [10], care vin să asigure 
executarea angajamentului asumat, inclu-
siv prin Acordul de Asociere între Republica 
Moldova şi Uniunea Europeană în vederea 
consolidării gestiunii finanţelor publice pe 
baza principiilor bunei guvernări. 

De rând cu diminuarea presiunii controa-
lelor şi inspecțiilor din partea autorităților 
administrației publice (AAP) asupra 
subiecților mediului de afaceri, în cadrul 
reformei administrației publice (AP), sunt 
necesare şi au fost iniţiate reforme structu-
rale şi funcționale în domeniul prestării ser-
viciilor publice. Astfel, crearea IP ASP poate 
deveni un exemplu real de apropiere a ad-
ministraţiei publice, inclusiv pentru cea lo-
cală, de necesităţile populaţiei, exemplu de 
reformă în rezultatul căreia vor fi micşorate 
costurile de timp şi financiare ale clientului 
(inclusiv ale subiecților mediului de afaceri) 
cu efect palpabil şi măsurabil.  

Analiza serviciilor publice prestate clien-
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tului la etapele de lansare a afacerii, lichi-
dare şi cel de  dezvoltare a afacerii (parțial), 
denotă o interdependență a serviciilor şi/
sau actelor, documentelor, informațiilor 
solicitate de către instituțiile statului şi/sau 
întreprinderile de stat care prestează aces-
te servicii în numele statului şi anume: în-
registrarea unei afaceri, activitate asigurată 
de către  Camera Înregistrării de Stat - în-
treprindere de stat care, prin intermediul 
oficiilor sale teritoriale, asigura în numele 
statului, înregistrarea unică a întreprinderi-
lor şi organizaţiilor şi ţine Registrul de Stat 
al întreprinderilor şi organizaţiilor care ac-
tivează în Republica Moldova. [16, 19, 20, 
24, 27] Pentru asigurarea realizării legale 
a procedurilor aferente procesului de în-
registrare, este necesară prezentarea do-
cumentelor de identitate a fondatorilor şi/
sau conducătorilor afacerii (întreprinderilor 
şi organizaţiilor, activităților).  Serviciile de 
documentare sunt asigurate în numele sta-
tului de către CRIS Registru - întreprindere 
de stat prin intermediul oficiilor sale terito-
riale. Concomitent, prestând şi serviciile de 
confecționare a ştampilelor, confecționare 
şi perfectare a actelor de importanță sta-
tală, a actelor de identificare bancare şi a 
titlurilor de valoare, crearea şi deținerea re-
surselor informaționale şi registrelor de stat, 
precum şi altor servicii conform legislației 
în vigoare. Totodată, temei pentru docu-
mentarea persoanelor fizice (inlusiv  a fon-
datorilor şi/sau conducătorilor de afaceri) 
conform legii privind actele de identitate 
din sistemul naţional de paşapoarte nr. 273 
din 09.11.1994  [25] şi Hotărârii Guvernului 
Republicii Moldova nr. 125 din 18.02.2013 
pentru aprobarea Regulamentului privind 
eliberarea actelor de identitate şi evidenţa 
locuitorilor Republicii Moldova [9] de rând 
cu cererile, declaraţiile, chestionarele, avize-
le, demersurile, se solicită şi documente de 
stare civilă eliberate de către altă instituție 
publică – Oficiul Stare Civilă (OSC), conform 
atribuțiilor stabilite prin legea nr. 100 din 

26.04.2001 privind actele de stare civilă . [15]
De asemenea, la etapa de lansare a aface-

rii, activității, inclusiv de antreprenoriat, întru 
asigurarea respectării cadrului normativ sunt 
necesare, în cazuri prevăzute de legislație, 
şi licențele, autorizațiile respective elibera-
te de către  Camera de Licenţiere - instituție 
publică care elibera, reperfecta, suspenda, 
reînnoia şi retrăgea licenţele, recunoaştea 
nevalabilitatea licenţelor, elibera copiile şi 
duplicatele de pe acestea; ţinea dosarele de 
licenţiere şi Registrul Unic al licenţelor, pre-
cum şi alte activități conform legii nr. 451 din  
30.07.2001 privind licenţierea unor genuri 
de activitate [26] şi Hotărârii Guvernului Re-
publicii Moldova nr. 779 din 27.11.2009 pen-
tru aprobarea Regulamentului privind orga-
nizarea şi funcţionarea Camerei de Licenţiere 
şi efectivului-limită al acesteia. [6] Modul de 
licenţiere stabilit în legea nominalizată nu 
se extinde asupra licenţierii genurilor de ac-
tivitate a instituţiilor financiare şi a unităţilor 
de schimb valutar, a participanţilor profesio-
nişti la piaţa valorilor mobiliare, în domeniul 
energeticii, telecomunicaţiilor şi informaticii, 
al audiovizualului, a căror licenţiere se efec-
tuează conform legilor ce reglementează 
relaţiile din domeniile respective. Totodată, 
constatăm că majoritatea persoanelor care 
desfăşoară activități cad sub incidența legii 
nominalizate.

La etapa de lansare, precum şi la etapa 
de dezvoltare a afacerii, activităților, persoa-
nele fizice şi juridice au necesitatea şi/sau 
obligativitatea înregistrării patrimoniului şi/
sau prezentării informațiilor despre acesta, 
serviciile care se prestau de către Întreprin-
derea de Stat „Cadastru”, iar pentru a bene-
ficia de aceste servicii persoanele indicate 
sunt obligate să prezinte actele de identi-
tate şi documente, extrase, certificate etc., 
inclusiv de la Camera Înregistrării de Stat.

 Având drept scop crearea şi ţinerea ca-
dastrului bunurilor imobile, altor sisteme 
informaţionale şi registre de domeniu, exe-
cutarea lucrărilor cadastrale şi celor de evalu-
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are a bunurilor imobile, administrarea băncii 
centrale de date a cadastrului bunurilor imo-
bile şi dispunând de o reţea de 39 de filiale 
amplasate în majoritatea localităţilor urba-
ne, Întreprinderea de Stat „Cadastru” asigură 
prestarea serviciilor înregistrare a bunurilor 
imobile, lucrări cadastrale şi inventariere teh-
nică, formarea bunurilor imobile; furnizarea 
informaţiei din Cadastrul bunurilor imobile 
persoanelor fizice şi juridice, evaluarea indi-
viduală etc., în conformitate cu prevederile 
legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 
din 25.02.1998 [14], Hotărârii Guvernului 
Republicii Moldova  nr. 1341 din 30.11.2007 
cu privire la realizarea Programului de Stat  
de creare a cadastrului bunurilor imobile, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului Republi-
cii Moldova nr. 1030 din 12 octombrie 1998. 
[12] Prin intermediul filialelor sale Întreprin-
derea prestează o gamă largă de servicii de 
înregistrare a bunurilor imobile (terenuri, clă-
diri şi construcţii, apartamente, alte încăperi 
izolate, porţiuni de subsol, obiecte acvatice 
separate), drepturilor de creanţă, faptelor sau 
rapoartelor juridice aferente. Cadastrul este 
un sistem unitar şi obligatoriu de evidență şi 
inventariere sistematică a tuturor bunurilor 
imobile de pe teritoriul ţării din punct de ve-
dere cantitativ, calitativ şi juridic, indiferent 
în posesia cui se află bunurile, precum şi re-
prezentarea acestora pe planurile cadastrale 
şi în documentele cadastrale.

Analiza serviciilor prestate de către 
entitățile nominalizate, precum şi a docu-
mentelor solicitate de la clienți, inclusiv de 
la subiecții mediului de afaceri la etapele 
de lansare, dezvoltare şi lichidare a afa-
cerii, denotă deficiențe aferente repetării 
aceloraşi documente pentru diferite entități 
care prestează servicii din numele statului, 
prezentarea documentelor complementa-
re, suplimentare de care statul, în persoana 
entităților nominalizate, deja dispune de 
unele dintre ele, ce  impune măsuri de opti-
mizare şi  îmbunătățire  în vederea diminuării 
costurilor de timp şi financiare. 

Aşadar, în conformitate cu cele expuse, 
observăm că sistemul administraţiei publi-
ce se construieşte pentru realizarea unor 
administraţii de organizare a executării şi de 
executare a legii, care se referă la întreaga 
populaţie a ţării, aplicându-se  pe teritoriul 
statului, inclusiv în unităţile administrativ-te-
ritoriale ale acestuia, fiind mai puțin orienta-
te spre optimizarea şi eficientizarea servicii-
lor publice prestate. Dezvoltarea economică 
a ţării este frânată de ineficienţa cheltuielilor 
de administrare, de posibilitatea redusă a 
structurilor de stat de a-şi gestiona activele, 
existând necesitatea stringentă de orientare 
a activităților spre optimizare, economicita-
te, eficiență şi sporirea calității serviciilor pu-
blice prestate. 

Pentru satisfacerea intereselor generale 
ale locuitorilor, un rol deosebit de important 
revine constituirii, reorganizării structurilor 
de administrare şi prestare a serviciilor pu-
blice, inclusiv autorităților administrației de 
stat teritoriale, formate, alături de reprezen-
tanţii serviciilor publice desconcentrate ale 
ministerelor, departamentelor şi ale altor 
organe centrale de specialitate organizate în 
unităţile administrativ-teritoriale de nivelul 
al doilea, inclusiv  oficiile teritoriale ale fos-
telor  Camere a Înregistrării de Stat, Camere 
de Licenţiere, a întreprinderilor şi instituțiilor 
de documentare a persoanelor şi patrimo-
niului, reorganizate în ÎP ASP, a activităților 
Inspectoratului Fiscal de Stat etc., fiind ori-
entate spre diminuarea costurilor şi creşterii 
eficienței şi calității. 

În condițiile şi scopurile nominalizate 
a fost creat şi Centrul de Implementare a 
Reformelor (Delivery Unit) (în continuare – 
CIR) instituţie publică, fondată de Guvern, 
precum şi în scopul acordării Guvernului a 
asistenței în implementarea reformelor la 
nivel guvernamental, pentru crearea unui 
sistem modern şi eficient de administrare. 
El are misiunea de implementare eficientă 
şi coordonată a reformelor la nivel guver-
namental, pentru crearea unui sistem mo-
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dern şi eficient de administrare, evaluarea 
gradului de implementare a reformelor 
de către autorităţile publice şi structurile 
organizaționale din sfera lor de competență, 
cooperarea cu instituțiile internaționale în 
vederea preluării şi transpunerii celor mai 
bune practici de administrare, precum şi 
atragerii asistenței externe [7].  

Implementarea reformei AAP pe seg-
mentul prestării serviciilor publice, inclusiv 
prin crearea CIR ca coordonator, şi a IP ASP 
ca implementator al politicilor statului în 
domeniile specificate, tinde să permită asi-
gurarea primirii la adresare de către clienți a 
serviciilor publice prestate anterior de cinci 
entități, de la o singură instituție, reducerea 
documentelor solicitate pentru prestarea 
acestor servicii, care implicit va conduce la 
micşorarea costurilor de timp şi financiare 
ale clienților, inclusiv aferente mediului de 
afaceri.

Astfel, în scopul sporirii economicității, 
eficientizării, majorării calității serviciilor 
publice prestate, precum şi în scopul imple-
mentării Planului de acțiuni privind reforma 
de modernizare a serviciilor publice pen-
tru anii 2017-2021,  în temeiul art. 6, alin. 
(1), lit. a1) şi e) al Legii nr. 121-XVI din 4 mai 
2007 privind administrarea şi deetatizarea 
proprietății publice, cu modificările şi com-
pletările ulterioare, [17], art. 32 al Legii nr. 98 
din 4 mai 2012 privind administraţia publică 
centrală de specialitate, cu modificările şi 
completările ulterioare, [28], şi art. 14 al Legii 
nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la în-
treprinderea de stat, cu modificările şi com-
pletările ulterioare [27], Guvernul a adoptat 
hotărârea de reoganizare a Întreprinderii de 
Stat „Centrul Resurselor Informaționale de 
Stat „Registru”, prin transformare, în Instituţia 
Publică „Agenția Servicii Publice” (ASP). Con-
comitent, Întreprinderea de Stat „Camera 
Înregistrării de Stat”, Întreprinderea de Stat 
„Cadastru”, autoritatea administrativă din 
subordinea Ministerului Justiţiei „Serviciul 
Stare Civilă” şi autoritatea administrativă din 

subordinea Ministerului Economiei „Camera 
de Licenţiere” se reorganizează prin fuziune 
(absorbție) cu Instituţia Publică „Agenţia Ser-
vicii Publice”, ultima fiind succesorul de drep-
turi şi obligaţii al persoanelor juridice absor-
bite. Funcțiile exercitate şi serviciile prestate, 
în conformitate cu legislaţia în vigoare, de 
către persoanele juridice reorganizate vor fi 
exercitate de către Instituţia Publică „Agen-
ţia Servicii Publice”, cu asigurarea respectării 
prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 pri-
vind protecţia datelor cu caracter personal şi 
altor acte normative în vigoare, în baza tari-
felor în vigoare la serviciile prestate de către 
persoanele juridice reorganizate [8]. Întru or-
ganizarea activității Agenției Servicii Publice 
au fost stabilite organele de conducere, do-
meniile şi competenţa, precum şi organigra-
ma care include 4 departamente de prestări 
servicii publice, departamentul tehnologic, 
departamentul management servicii pu-
blice şi 5 direcţii de support logistic, juridic, 
economic, control şi audit. Prestarea servici-
ilor  publice pe domeniile respective gestio-
nate de către: Departamentul de înregistrare 
şi evidență a populației; Departamentul de 
înregistrare şi licențiere a unităților de drept, 
Departamentul cadastru; Departamentul 
înmatriculare a mijloacelor de transport şi 
conducătorilor auto este asigurată prin inter-
mediul subdiviziunilor teritoriale amplasate 
în toate raioanele şi municipiile țării, dar care 
la momentul reorganizării se află în locații 
diferite. În aceste condiții clientul (persoana 
fizică sau juridică) este nevoit să se deplaseze 
în aceste locații pentru a primi documente-
le necesare, fie pentru a beneficia de servi-
cii publice, astfel suportănd costuri mari de 
timp şi financiare.

În vederea realizării misiunii, sarcinii şi 
funcțiilor sale de bază, Agenția va asigura, 
totodată:

- implementarea mecanismului ghişeului 
unic la prestarea serviciilor publice în do-
meniile sale de competență, precum şi a 
altor servicii publice;
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- exercitarea funcției de ghişeu unic pen-
tru serviciile publice prestate în domeniile 
care nu intră în competența Agenției;

- prestarea şi modernizarea serviciilor 
publice în domeniile de competență;

- implementarea politicilor publice în 
domeniile de competență;

- contribuirea la realizarea procesului 
de reinginerie şi digitalizare al serviciilor 
publice în vederea eficientizării proceselor 
operaționale şi reducerii costurilor;

- crearea, dezvoltarea şi administrarea 
activității rețelei de subdiviziuni teritoriale 
de prestare a serviciilor publice;

- crearea, posesia şi dezvoltarea sisteme-
lor şi resurselor informaționale de stat în do-
meniile de competență.

Pentru eficientizarea şi îmbunătățirea 
impactului activității administrării publice, 
inclusiv asupra mediului de afaceri, aferen-
te pestării serviciilor publice, este necesară 
concentrarea şi canalizarea prestării ser-
viciilor publice prin ghişee unice - centre 
multifuncționale.

În scopul asigurării realizării deziderate-
lor nominalizate este necesară elaborarea 
unui plan concret de acțiuni cu includerea 
obiectivelor şi termenelor concrete, precum 
şi a surselor, a responsabilităților în vederea 
asigurării creării şi funcționării eficiente a 
centrelor multifuncționale, în baza ghişeului 
unic, în fiecare raion şi municipiu al țării. Im-
plementarea calitativă şi în termen a măsuri-
lor incluse în planul de acțiuni, va asigura, la 
prima etapă, posibilitatea adresării clientului 
în vederea prestării serviciilor publice din 
domeniile de competență a ASP, la o singură 
locație, în loc de cinci, cum era anterior. Evalu-
area structurii documentelor şi informațiilor 
solicitate de la clienți şi a celor deținute deja 
de instituție, va permite, în etapa a doua, di-
minuarea lor şi, implicit, a costurilor aferente, 
concomitent fiind necesară şi revizuirea  ca-
drului normativ cu ajustările respective. De 

asemenea, o etapă importantă este revizui-
rea şi ajustarea tehnologiilor la noile dezide-
rate, inclusiv tehnologiilor informaționale, în 
vederea diminuării costurilor şi îmbunătățirii 
calității serviciilor publice prestate.     

Toate aceste măsuri țin să asigure reali-
zarea scopului principal - deservirea clien-
tului la o singură adresare:

- într-un oficiu;
- la un operator;
- doar cu buletinul de identitate.
În concluzie, în prezenta lucrare am 

abordat  problemele şi aspectele pe care le-
am considerat a fi cele mai importante şi care 
vin să elucideze situația actuală, rolul şi com-
petenţele autorităţilor administrației publice 
prin prisma atribuțiilor în domeniu, îndeo-
sebi al Agenției Servicii Publice, pentru a fi 
corect înţelese şi aplicate întru  dezvoltarea 
mediului de afaceri în Republica Moldova. 

Întru   eficientizarea   activității   administrației 
publice, cu referire la impactul asupra mediu-
lui de afaceri, este necesară stabilirea, concre-
tizarea în conformitate cu paradigma şi scopul 
de dezvoltare, de rând cu cadrul instituțional 
şi funcțional şi obiectivelor de realizat, a stan-
dardelor, mecanismelor şi instrumentelor 
necesare pentru realizarea lor, identificarea 
proceselor şi procedurilor utilizate, precum şi 
perfecționarea permanentă a lor. 

Stabilirea elementelor structurale ale 
activităților, acțiunilor AAPC cu influență 
majoră asupra mediului de afaceri care fac 
obiectul politicilor de dezvoltare pe acest 
mediu, inclusiv ce ține de cadrul norma-
tiv, servicii necesare de prestat, sursele de 
finanțare, costuri şi rezultate, coordonarea 
cărora necesită a fi efectuate de o singură 
autoritate.  

Organizarea şi funcționarea centre-
lor multifuncționale, precum şi evaluarea 
activității acestora trebuie  efectuate în te-
meiul medodelor bazate pe cost-eficiență şi 
timp utilizat.
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MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII 
CULTURII FIZICE ȘI SPORTULUI ÎN ISRAEL

MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT 
OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT IN ISRAEL

CZU: 796.06 (569.4)

 Abu Ahmad MUHAMMAD, 
doctorand, Universitatea Liberă Internațională din Moldova

SUMMARY
The rhythm of modern life usually does not involve significant physical activity during the 

working day. More and more contemporary Jews continue to find occasionally the opportu-
nity to exercise intentionally: ,,swinging” on simulators, swims, running, playing ball, etc. The 
physical form and health of a Jew is not a goal in itself, but a mean to serve the Lord. In or-
der to be able to fully obey all the commandments, a Jew must simply be healthy: a sick and 
weak person, without being a great person of great faith, will not be able to withstand the 
proper tasks. Researchers believe that the activities of bodies and institutions in all areas of 
government aim at identifying the objectives of developing and implementing regulatory, or-
ganizational and coordination influences on all spheres of society to meet the needs of citizens 
and achieve the objectives of social development. The aim of the research is to investigate the 
principles of effective management and development of physical culture and sport in Israel, 
oriented towards the nation’s good.

Keywords: management, physical culture, sport, management, health of the nation, sports 
participation, sports policy, logistic regression.

REZUMAT
Ritmul vieții moderne, de regulă, nu implică o activitate fizică semnificativă în timpul zilei 

de lucru, tot mai mulți evrei contemporani continuă să găsească din când în când ocazia de a 
practica sportul, ,,legănându-se” pe simulatoare, înotând, alergând, jucându-se cu mingea etc. 
Forma fizică şi sănătatea unui evreu nu este un scop în sine, ci un mijloc de a sluji Domnului. 
Pentru a putea să se supună în întregime poruncilor, un evreu, pur şi simplu, trebuie să fie să-
nătos: o persoană bolnavă şi slabă, fără a fi o persoană de mare credință, nu va putea rezista 
sarcinilor corespunzătoare. Administrația publică vizând dezvoltarea sferei sociale, inclusiv 
a culturii fizice şi a sportului, cercetătorii consideră că activitățile organelor şi instituțiilor din 
toate domeniile guvernului au ca scop identificarea obiectivelor de dezvoltare, dezvoltarea şi 
implementarea influențelor de reglementare, organizare şi coordonare asupra tuturor sferelor 
societății pentru a satisface nevoile cetățenilor şi atingerea obiectivelor stabilite de dezvoltare 
socială. Scopul cercetării constă în investigarea principiilor de conducere şi gestiune eficientă 
privind dezvoltarea culturii fizice şi a sportului în Israel orientat spre binele națiunii.

Cuvinte-cheie: management, cultură fizică, sport, nivel de gestiune, sănătatea națiunii, 
participarea la sport, politica sportivă, regresia logistică. 
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Introducere. Pentru o perioadă lungă 
de timp, evreii au fost privați de posibili-
tatea de a-şi menține forma fizică (o dietă 
slabă, un stil de viață sedentar, aversiune 
față de sport, ca activitate independentă 
etc.). Pe de  altă parte, evreii nu au avut 
niciodată pregătire fizică bună, sub ni-
cio formă. Chiar şi în copilărie, nicioda-
tă, evreii nu practicau niciun fel de sport 
sau ceva de genul acesta. În toate izvoa-
rele evreieşti despre sport, competiții 
sportive se discuta permanent într-un 
ton disprețuitor şi dezaprobator. În cel 
mai bun caz, unii sunt tentați să corele-
ze acest dispreț cu lupta împotriva ele-
nismului, crizelor economice şi politice 
etc. De fapt, totul este mult mai profund 
şi mai grav. Desigur, pe parcursul istori-
ei evreieşti, nu o dată a apărut interesul 
față de sport, ca fenomen. Putem să ne 
amintim de boxerii evrei din Marea Bri-
tanie, sprinterii din Germania, jucătorii 
americani de baseball, jucătorii de şah 
din U.R.S.S. etc. Dragostea față de cul-
tura fizică şi sport este doar unul dintre 
lucrurile care, potrivit ideologilor, devine 
principala diferență dintre noul israelian 
de evreii vechi, timizi. În statul Israel exis-
tă Comitetul olimpic, Ministerul Sportu-
lui. Sportului în Israel i se acordă o mare 
atenție, se alocă suport financiar. Este 
adevărat că nu putem vorbi despre mari 
succese. Dar principalul nu este rezulta-
tul, după cum afirmă sportivii, principalul 
este participarea.

Scopul cercetării constă în investiga-
rea principiilor de conducere şi gestiune 
eficientă a dezvoltării culturii fizice şi a 
sportului în Israel orientate spre binele 
națiunii.

Metodele cercetării cuprind 
comparația analitică, istorică, dialectică, 
inducția, deducția, statistica etc.

Cercetare şi analiză. În funcție de ni-
velul de gestiune al culturii fizice şi spor-
tului, se distinge nivelul național, regional 

şi municipal. Pentru gestionarea culturii 
fizice şi a sportului la nivel de stat, a fost 
creat un sistem cu trei niveluri de orga-
nisme de conducere (Tabelul 1). La nivel 
național, politica de stat  în domeniul cul-
turii fizice şi sportului este determinată 
de obiectivele strategice ale dezvoltării 
statului. La nivel regional, obiectivele şi 
sarcinile de dezvoltare sunt detaliate, 
sunt identificate problemele specifice ale 
dezvoltării culturii fizice şi a sportului 
în regiune şi se determină principalele 
direcții pentru dezvoltarea regională. La 
nivel municipal, obiectivele şi sarcinile 
principale ale culturii fizice şi sportului 
sunt specificate şi rezolvate ținând cont 
de condițiile şi oportunitățile localităților.

În anul 2006, problemele culturii fizice 
şi sportului din Israel au fost transfera-
te Ministerului Ştiinței şi Tehnologiei. În 
legătură cu aceasta, denumirea sa a fost 
schimbată în Ministerul Ştiinței, Culturii 
şi Sportului din Israel. În cadrul Ministe-
rului funcționează Oficiul pentru Afaceri 
Sportive. Biroul este responsabil pentru 
dezvoltarea sporturilor competitive în 
Israel şi pentru sprijinirea sportului pen-
tru persoanele cu handicap, precum şi 
pentru sprijinirea autorităților locale în 
organizarea  evenimentelor sportive. Bu-
getul estimat al Departamentului  Sport 
pentru anul 2010 a fost de 81.831 milioa-
ne de shekeli sau  aproximativ 22 de mi-
lioane USD. Sume semnificative pentru 
sport sunt alocate din veniturile loteriilor 
şi ale târgurilor. Numai în 1997, au fost 
transferate mai mult de 45 milioane USD 
din totalizatorul ,,Тоtо” pentru  domeniul 
sportului, în principal, al fotbalului. Prin-
cipalul centru de formare pentru sportivii 
israelieni (în special, membri ai echipei 
olimpice), antrenori, arbitri şi profesori de 
educație fizică este Institutul Wingate în 
Netanya, care este lider mondial în dome-
niul medicinei sportive [3]. 
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Tabelul 1. Funcțiile organelor de stat în gestionarea culturii fizice şi sportului la diferite 
niveluri ierarhice din Israel (cercetările autorului).

Nivelul de gestiune Funcțiile gestiunii
Național - elaborarea obiectivelor strategice pen-

tru dezvoltarea culturii fizice şi a sportului;
- asigurarea punerii în aplicare a prin-

cipalelor dispoziții ale programului țintă 
național (Legea sportului din Israel);

- exercitarea funcțiilor de control şi a 
competențelor în sfera competenței lor etc.

Regional - definirea principalelor sarcini şi direcții 
de dezvoltare a culturii fizice şi sportului la 
subiecții din Israel;

- adoptarea şi implementarea progra-
melor regionale de stat vizând dezvoltarea 
culturii fizice şi sportului şi programelor in-
termunicipale în domeniul culturii fizice şi 
sportului;

- elaborarea şi punerea în aplicare a 
programelor şi proiectelor regionale în  do-
meniul culturii fizice şi sportului, inclusiv 
acreditarea în masă a diferitelor grupuri de 
oameni pentru educația fizică sistematică şi 
sport;

- aprobarea şi punerea în aplicare a pla-
nurilor calendaristice pentru funcționari, a 
activităților de cultură fizică, a evenimente-
lor sportive ale subiecților din Israel;

- participarea la formarea bugetului 
regional, luând în considerare alegerea 
priorității culturii fizice şi a activității spor-
tive din regiune etc.

Municipal - definirea sarcinilor de bază şi a 
direcțiilor de dezvoltare a pregătirii fizice 
şi a sportului, ținând cont de condițiile şi 
oportunitățile locale;

- adoptarea şi implementarea progra-
melor locale pentru dezvoltarea culturii fi-
zice şi a sportului;

- popularizarea culturii fizice şi a sportu-
lui printre diverse grupuri de populație;
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Cât priveşte finanțarea sportului, a fost 
prezentat proiectul bugetului de stat pen-
tru anul 2019 [2]. Se propune de a priva 
Consiliul de reglementare a drepturilor de 
pariuri sportive pentru a influența bugetul 
structurilor sportive, lăsându-i numai au-
toritatea de a organiza totalizări. Toate ve-
niturile Consiliului din totalizări vor fi trans-
ferate la sfârşitul anului trezoreriei statului. 
Ministrul sportului va numi un auditor 
special care va asista activitățile Consiliu-
lui. De asemenea, se propune autorizarea 
Ministerului Transporturilor şi a Ministe-
rului Justiției să elaboreze criterii pentru 
determinarea suportului de stat al structu-
rilor sportive. Se propune reducerea plafo-
nului de eliberare a câştigurilor în loterii şi 
pe tombolă de la impozitul pe venit la 10 
mii ILS. Se propune reducerea bugetului 
de ceremonii în cadrul Ministerului Cultu-
rii şi Sportului cu 5 milioane ILS. În Israel 
este acordată o atenție sporită sportului 
pentru persoanele cu handicap. Asociația 
sportivă israeliană a invalizilor efectuează 
concursuri de baschet, tenis, badminton, 
volei, tenis de masă, fotografiere, sport ec-
vestru, înot şi navigație sportivă cu nave. 
În Israel există două rețele de cluburi spor-
tive pentru persoanele cu handicap: „Beit 
ha-Lohem” şi „Ilan”. Lista celor mai mari 
facilități sportive ale Israelului include Sta-
dionul Național din Ramat Gan (40 mii sca-
une), stadionul ,,Bloomfield” din Tel Aviv, şi  
,,Teddy Kollek Stadium” din Ierusalim (am-
bele cu circa 22 mii de locuri), Stadionul 
„Kiryat Eliezer” în Haifa (14 mii de locuri) 
şi Palatul de Sport ,,Nokia” din Tel Aviv (10 
mii de locuri). Țara operează şi complexe 
sportive în Hadar Yosef şi Institutul Winga-
te, o serie de centre de tenis şi numeroa-
se piscine. Împreună cu administrația de 
stat în domeniul culturii fizice şi sportului 
există administrație publică, care are su-
biecte juridice ale propriilor entități, care 
sunt gestionate în conformitate cu legea 
în cadrul funcțiilor stabilite [4]. Funcțiile 

managementului public al culturii fizice şi  
sportului sunt determinate de principalele 
sarcini şi direcții de dezvoltare a sportului 
individual (Tabelul 2). Trebuie remarcat 
faptul că printre organizațiile din segmen-
tul social doar câteva au o formă mixtă de 
subordonare cu statut public. Astfel, seg-
mentul public are o structură de mana-
gement pe trei niveluri. Cu toate acestea, 
în multe municipalități nu există federații 
de  sport. În acest caz, secțiunile sportive 
se află în formă de sport municipal, fiind 
coordonate de organizațiile publice regi-
onale şi locale.

Pentru a îndeplini eficient funcțiile de 
mai sus la toate nivelurile structurilor de 
stat ale Israelului, se creează autorități 
speciale de management - subiectele 
conducerii (figura 1). La nivel național, 
operează Ministerul Ştiinței, Culturii şi 
Sportului din Israel, promovând politica 
în Israel. Sportul este o parte integrantă 
a culturii israeliene şi se angajează într-o 
gamă foarte largă de sporturi, dar fotbalul 
este recunoscut pe scară largă ca fiind cel 
mai popular sport împreună cu baschetul. 
Israelul a găzduit Cupa Asiei din 1964 AFC 
şi echipa națională a acestora s-a calificat, 
de asemenea, pentru Cupa Mondială din 
1970 [5]. Unele dintre cele mai notabile 
nume din fotbalul israelian sunt Ryan Ade-
leye, Ben Sahar, Yaniv Katan şi Eli Ohana, 
ultimul fiind considerat unul dintre cei mai 
mari jucători de fotbal israelieni în toate 
timpurile. Baschetul israelian este, de ase-
menea, cunoscut în lume, liga națională fi-
ind dominată de două echipe, Hapoel (Je-
rusalem) şi Maccabi (Tel Aviv), care sunt, 
de asemenea, considerate ca fiind unele 
dintre echipele de top din Europa. Hapo-
el (Ierusalim) a câştigat Eurocup I 2004, în 
timp ce Maccabi (Tel Aviv) este  campion 
european de şase ori (1977, 1981, 2001, 
2004, 2005 şi 2014).
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Tabelul 2. Funcțiile organelor publice de gestionare a culturii fizice şi sportive în Israel 
(cercetările autorului).

Nivelul de gestiune Funcțiile gestiunii
Național - formarea politicii Israelului în dome-

niul sportului;
- determinarea obiectivelor strategi-

ce pentru dezvoltarea mişcării de masă în 
sport;

- determinarea obiectivelor strate-
gice pentru dezvoltarea sportului de 
performanță, realizări, inclusiv pregătirea 
rezervelor sportive prin sport;

- dezvoltarea şi punerea în aplicare a 
programelor de control al sportului şi exer-
citării acestora;

. - aprobarea planului calendaristic 
național al evenimentelor sportive etc

Regional - executarea unor secțiuni ale progra-
melor de stat pentru dezvoltarea culturii 
fizice şi sportive la nivel regional;

- definirea problemelor de bază şi ale 
direcțiilor de dezvoltare a anumitor tipuri 
de sport din regiune;

- promovarea sportului în rândul diferi-
telor grupuri ale populației;

- coordonarea activităților culturii fizice 
şi a organizațiilor sportive;

- întocmirea planului calendaristic regi-
onal de evenimente sportive pentru spor-
turi individuale etc.

Municipal - definirea problemelor de bază şi a 
direcțiilor de dezvoltare a anumitor tipuri 
de sport în educația municipală;

- organizarea evenimentelor sportive 
pentru anumite genuri de sport etc.

     Israelul participă la Jocurile Olimpice 
din 1952. La Jocurile Olimpice de la Hel-
sinki, Israelul a fost reprezentat de 25 de 
sportivi   (5 probe sportive, din care 12 
jucători ai echipei de baschet). Cea mai 
numeroasă din istorie a fost reprezenta-
tiva Israelului la Jocurile Olimpice de la  

Rio de Janeiro în 2016 - 48 de sportivi, 
inclusiv echipa de gimnastică ritmică.

Alocările din buget pentru sport dife-
ră de la țară la țară: Rusia - 1,161 miliarde 
USD. O medalie (convențional) la jocurile 
Olimpice a costat din buget în Rusia - 13 
mil. dolari. Pentru britanici o medalie a 
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costat 4 milioane USD, pentru nemți – 4,3 
milioane USD, pentru ucraineni – 1 mili-
on USD [6; 7].

Obiectivele de management în do-
meniul culturii fizice şi al sportului sunt 
organizații ale culturii fizice şi sportu-
lui cu resursele lor, care au rolul de a 
atrage diferite segmente ale populației 
la  pregătirea fizică şi sporturi regulate. 
Serviciile în domeniul culturii fizice şi 
sportului sunt oferite de organizații de 
diferite forme de proprietate şi obiec-
tive funcționale în scopul gestionării 
de către stat a culturii fizice şi  sportu-
lui, este necesar, în opinia autorului, să 
se efectueze clasificarea în funcție de 
criteriul respectiv ,,orientarea-țintă a 

activităților”. Această abordare face po-
sibilă evidențierea organizațiilor, care 
furnizează servicii (Tab. 3): segmentul de 
stat; segmentul public; segmentul comer-
cial [7]. Obiectivul-țintă al activităților 
organizațiilor din segmentul comerci-
al este obținerea profiturilor. Pentru a 
atinge acest obiectiv, organizațiile care 
oferă servicii de educație fizică şi servi-
cii sportive realizează utilizarea eficientă 
a resurselor, cercetarea pieței, conjunc-
tura, stabilirea unor prețuri competitive 
etc. Totuşi rolul principal în prestarea 
serviciilor de cultură fizică şi sport revine 
organizațiilor publice, în interesul publi-
cului larg.
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Tabelul 3. Clasificarea organizațiilor care oferă servicii în domeniul culturii fizice şi spor-
tului conform criteriului „activităților obiectivelor-țintă”.

Segmentul Activitatea obiectivelor-
țintă

Organizații

De stat Asigurarea standardelor 
minime de stat în domeniul 
culturii fizice şi sportului; sa-
tisfacerea nevoii populației 
în activitatea fizică şi sport, 
în dezvoltarea completă şi 
armonioasă a individului; 
întărirea sănătății şi dezvol-
tarea modului sănătos de 
viață.

Instituții de învățământ 
de bază (şcoli, universități, 
şcoli tehnice, colegii) şi 
educație suplimentară (şcoli 
sportive, şcoli de rezervă 
olimpică).

Public Dezvoltarea, populariza-
rea şi promovarea sportului; 
organizarea şi desfăşurarea 
sportului, a culturii fizice 
şi a activității de sănătate; 
sporirea rolului sportului 
individual în dezvoltarea 
completă şi armonioa-
să a individului; întărirea 
sănătății şi promovarea mo-
dului sănătos de viață. 

Colective, cluburi de cul-
tură fizică şi sport, federații 
de sport, societăți sportive 
etc.

Comercial Extragerea profitului, 
creşterea ponderii pe piață, 
creşterea competitivității 
serviciilor prestate.

Centre, cluburi sportive 
şi de sănătate. 
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Stabilirea obiectivelor-țintă ale 
organizațiilor de stat şi ale segmentului 
public-social este în mare măsură similară  
consolidării activităților de sănătate publi-
că în domeniul culturii fizice şi sportului. 
Principala diferență constă în activitățile 
organizațiilor din segmentul de stat, care  
vizează asigurarea sistemului de standarde 

minime de stat privind activitatea motrică 
a populației, în primul rând, a generației ti-
nere. Activitățile organizațiilor din sectorul 
public vizează dezvoltarea sporturilor indi-
viduale şi se adresează tuturor categoriilor 
de vârstă ale populației (Fig. 3).

Între obiect şi subiect există legături di-
recte şi inverse. Comunicarea directă este o 
comandă care vine de la subiect la obiectul 
gestionat. Feedback-ul este o informație, 
venită de la obiect spre subiectul condu-
cerii, privind executarea comenzii şi starea 
obiectului de control.

Interacțiunea subiectului şi a obiectului 
în domeniul culturii fizice şi sportului, care 
vizează satisfacerea nevoilor populației în 
activitățile sportive.

Astfel, în administrarea de către stat a 
culturii fizice şi sportului, o importanță ma-
joră o are nu numai disponibilitatea mana-
gerilor de a influența direct obiectivele de 
conducere - ale culturii fizice şi organizațiilor 
sportive, dar şi populației - ca participant la 
procesul de management, ca beneficiar al 
serviciilor de cultură fizică şi sport.

La Jocurile Olimpice de vară din 1972 de 
la  München s-a produs o tragedie. În ciuda 

propunerilor de a opri Jocurile, la insistența 
Preşedintelui COI, s-a decis continuarea 
acestora după o pauză de o zi. Echipa is-
raeliană a câştigat primele medalii  după 
patruzeci de ani de  participare la Jocurile 
Olimpice. 

Deşi Israelul nu dispune de un canal 
sportiv public disponibil, companiile de te-

leviziune prin cablu oferă clienților un canal 
de sport, inclus în pachetul de servicii de 
bază (Sport-5) şi câteva canale suplimentare 
pentru o anumită taxă. Jocurile centrale ale 
campionatului de fotbal şi cele mai impor-
tante spectacole israeliene de peste hotare 
sunt, de obicei, difuzate de primul Canal TV 
național. Pe Internet, sporturile israeliene 
sunt acoperite pe portalul specializat One. 
Portalul, în special, găzduieşte site-urile Co-
mitetului Olimpic din Israel şi Asociației de 
Baschet din Israel.

Concluzii. Faptul că sportul israelian, la 
scară internațională, este, de obicei, consi-
derat a fi mediocru, nu poate fi explicat, pur 
şi simplu, prin aceea că Israelul este o țară 
mică. Există țări de dimensiuni şi populații 
similare, precum Olanda, Danemarca, Uru-
guay sau chiar Jamaica, care au obținut rea-
lizări mult mai impresionante în acest sens. 
Se pare că situația sportivă din Israel este, 
într-o mare măsură, un rezultat al procese-
lor istorice. Astfel de procese au modelat 
caracterul general al societății în Israel şi 
statutul sportivului, în particular. Aceste 
concluzii trebuie validate în continuare prin 
cercetări viitoare.

Fig. 3. Principiile managementului dezvoltării multilaterale şi armonioase a personalu-
lui sportiv (cercetările autorului).
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