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SESIUNEA PLENAR  

 
CONFERIN ELE TIIN IFICE – TRADI IE A ACADEMIEI I 

OPORTUNITATE PENTRU TINERII CERCET TORI. Mesajul de salut al 
Rectorului Academiei de Administrare Public  

 
Oleg BALAN, dr.habilitat, profesor 
universitar, rector 

 
Asugurarea unei guvern ri eficiente ine în cea mai mare m sur  de nivelul de 

preg tire a personalului, a func ionarilor publici, de întreaga clas  politic . 

În cunoa terea mecanismelor i instrumentelor de dirijare cu procesele sociale, 

un merit aparte  îi revine tiin ei. tiin a ca domeniu de activitate uman  este cea mai 

eficient  i mai durabil  din toate ocupa iile or, o decoperire realizat  de un savant 

produce efecte asupra mediului sute i chiar  zeci de mii de ani. 

Nu face excep ie în acest sens i tiin a administra iei. Din aceast  perspectiv  

avem toat  certitudinea pentru a afirma c  Academia de Administrare public , pe bun  

dreptate, poate fi considerat  pilonul central al tiin ei administra iei din ar . Deja mai 

bine de dou  decenii Academia organizeaz  conferin e tiin ifico-practice interna ionale 

în cadrul c rora profesorii Academiei, partenerii de colaborare din ar  i de peste 

hotare dezbat cele mai stringente probleme ale teoriei i practicii administra iei publice. 

Spectrul de probleme este foarte larg. Pornind de la reforma sistemului 

administrativ din ar  i încheind cu subiecte ce in de descentralizarea administra iei 

publice, de managementul func iei publice, de parteneriatul public privat, de bunele 

practici etc. 

Angajamentele asumate de Republica Moldova odat  cu semnarea Acordului de 

Asociere cu Uniunea European  pun în fa a administra iei publice astfel de obiective de 

realiazarea c rora depinde nu doar viitorul european a rii dar i existen a în genere a 

Republicii Moldova  ca stat suveran. 
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Lansarea ideii organiz rii unei conferin e tiin ifice a tinerilor cercet tori i 

organizarea celei dea-doua edidi ii a acestui for tiin ific inspir  încredere pentru 

perspectivele tiin ei i a administra iei publice. i mai mult ne inspir  participarea la 

conferin  a reprezentan ilor mai multor universit i din ar  i de peste hotare. 

Majoritatea participan ilor sînt masteranzi, doctoranzi i tinere cadre didactice. Aceasta 

denot  c  dorin a de afirmare prin idei noi, prin noi viziuni, prin dorin a schimb rii 

situa iei în sistemul administrativ i în ar  se va solda cu rezultate pozitive. 

Am o deosebit  placere s  salut participan ii la acest for tiin ific al tinerilor 

cercet tori i sînt sigur c  rapoartele i discu iile care se vor ine în atelierele de lucru 

vor multiplica cuno tinele participan ilor i vor servi în calitate de platform  pentru noi 

idei i viziuni.  
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TINERII CERCET TORI PENTRU O ADMINISTRA IE PUBLIC  
MODERN , ÎNTR-O MOLDOV  EUROPEAN  

 
Valentin GUZNAC, Secretar general 
adjunct al Guvernului Republicii Moldova  

 
Onorat  asisten , 

V  mul umesc pentru invita ia la acest eveniment i consider c  desf urarea 

acestei conferin e cu genericul CONTRIBU IA TINERILOR CERCET TORI LA 

DEZVOLTAREA ADMINISTRA IEI PUBLICE, este un apel adresat tinerilor 

cercet tori preocupa i de dezvoltarea i modernizarea administra iei publice din 

Republica Moldova. 

În acest sens, doresc s  remarc interesul crescut fa  de tematica acestui 

eveniment, dar mai ales interesul participan ilor de a se implica în reformarea 

administra iei publice pentru eficientizarea func ion rii acesteia.  

În contextul ader rii Republicii Moldova la valorile Uniunii Europene, în special 

prin implementarea Acordului de Asociere, ini ierea i punerea în practic  a unor 

reforme privind eficientizarea func ion rii administra iei publice, precum i 

modernizarea acesteia, reprezint  nu doar obliga ii asumate prin Acordul men ionat, dar 

i dezideratul nostru, al celor implica i în administra ia public . 

De asemenea, suntem con tien i c  întreaga societate va prospera, doar cu o 

administra ie i cu un sistem performant. 

Prezentul eveniment va motiva tinerii cercet tori din mediul academic, dar i cei 

care activeaz  în diferite organiza ii ale societ ii civile, preocupate de administra ia 

public , s  participe activ în dezbaterea problemelor de organizare i func ionare a 

administra iei publice i de a se implica în solu ionarea acestora. În plus, metodele de 

cercetare pot fi aplicate în oricare din tiin ele care “patroneaz ” tiin ele administrative 

( tiin e juridice, politice, economice).  
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Cercetarea în administra ia public , poate fi privit  din perspectiva celui care o 

efectueaz  sau a celui care este interesat de rezultatele acesteea.  

Administra ia public  nu poate face abstrac ie de la social. Indiferent de modul în 

care concepem administra ia, fie ca un instrument de aplicare a legii sau ca un furnizor 

de servicii, trebuie s  inem cont c  lucr m cu i pentru cet eni. 

De multe ori, dar cu prec dere în ultima perioad , se discut  tot mai des despre 

reforma administra iei, reorganizarea administrativ-teritorial , management financiar i 

fiscal, instruirea i perfec ionarea cadrelor etc. 

Pentru a putea discuta despre problemele existente în sistemul administra iei 

publice (la nivel central i local), i pentru a propune solu ii, trebuie s  enun m cîteva 

elemente importante: 

- Cunoa terea factorilor care determin  situa ia prezent  din administra ie;  

- Reformele care se impun pentru eficientizarea i modernizarea administra iei; 

- Resursele necesare (financiare, materiale i umane) pentru implementarea 

solu iilor propuse. 

Bineîn eles, c  în tot acest proces, tinerii, atît cei care studiaz  administra ia 

public , precum i cei care lucreaz  în administra ie, constituie parte important  a 

schimb rilor ce urmeaz . Tinerii cercet tori i practicieni, prin energie, entuziasm i 

devotament, prin dorin a de schimbare, sunt cei care vor sus ine procesul de reformare 

i modernizare a administra iei publice. 

Nu este u or s  identific m solu iile cele mai optime pentru adminstra ie în 

special, i pentru societatea în general. Oricît am confrunta modele de bun  practic , în 

rile membre ale Uniunii Europene, mereu va trebui s  adapt m, iar, uneori, chiar s  

construim de la zero, modele care s  se potriveasc  Republicii Moldova. 

Schimburile de bune practici, vizitele de studiu, stagiile i instruirile trebuie s  

devin  o component  constant  în formarea profesional  continu  a tinerilor din 

administra ie, în func ie de specializarea acestora. 
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Istoriile de succes create de alte ri, în care administra ia a devenit promotorul 

dezvolt rii socio-economice, sunt o premiz  de la care trebuie s  pornim orice 

schimbare în administr ie. Administra ia poate oferi chiar modele de bun  practic  

privind eficientizarea proceselor birocratice, a resurselor umane, materiale i financiare, 

pentru alte sectoare (economic, social, s n tate, business etc).  

Accederea tinerilor profesioni ti în func ii cheie din diferite domenii ale 

administra iei, crearea oportunit ilor i încurajarea tinerilor studen i de a efectua stagii 

de practic  în administra ie, sus inerea viitorilor absolven i de a urma o carier  în 

administra ie, sunt cîteva dintre propunerile la care cu to ii trebuie s  le analiz m. 

În ceea ce prive te personalul, consider c  este necesar  înfiin area unor 

organisme care s  sus in  dezvoltarea carierei func ionarilor publici, asocierea în 

corpuri profesionale (tinerii profesioni ti) care s  sprijine i s  motiveze construirea 

unei cariere, a unui parcurs profesional al tinerilor în administra ie. 

În încheiere, a  dori s  subliniez faptul c  trebuie s  existe chiar un parteneriat 

formalizat între o serie de actori implica i în reformarea i func ionarea administra iei 

publice (centrale i locale), o colaborare permanent  între mediul academic specializat 

i cei angaja i în administra ie - proces f r  de care identificarea constant  a 

problemelor din administra ie i propunerea unor solu ii viabile va fi extrem de dificil , 

dezechilibrat  i în dezacord cu nevoile de dezvoltare ale societ ii. 

Respectiv, doresc tuturor participan ilor Conferin ei, mult succes, rezultate 

concrete, i in s  men ionez c  întregul proces de cercetare contribuie semnificativ la 

schimb ri de atitudini în întregul sistem administrativ. 
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EVALUAREA PERFORMAN EI 
PREST RII SERVICIILOR PUBLICE LA NIVEL LOCAL 

 
Veaceslav BULAT, doctorand,  
Academia de Administrare Public  

 
 

SUMMARY 
Evaluation the performance of public services is a useful management tool, applied 

successfully for decades by institutions from public sector in developed countries. Performance 
measurement allows assess the extent to which a service is rendered, efficiency of allocated resource, 
efficacy of results, the impact of service provided. Applying this tool allows to determine the quality 
standard of which a public service is provided, correlation of resource with needs of beneficiaries, 
provides control over the decisions of delivery, transparency and the involvement of citizens in 
decision being well informed. While it is an indispensable tool in public management, in Moldova, 
with certain exceptions, is missing. 
 
 

Republica Moldova, fiind în perioada de creare a unui sistem de administrare 

public  local  optim, eforturile de reformare întreprinse pân  în prezent se concentreaz  

înc  pe politici de proces, la mod  fiind procesul/reforma de descentralizare. În mai 

mic  m sur  sau foarte voalat, reforma include i aspectul de îmbun t ire a calit ii i 

eficien ei serviciilor deja existente la nivel local sau sporirea capacit ii de management 

a autorit ilor APL în administrarea acestor servicii.  

Cî iva factori determin  aceast  situa ie. Pe de o parte, nu sunt înc  foarte clar 

determinate competen ele autorit ilor amplasate la diferite nivele de administrare. 

Asist m în continuare la o delimitare incert , neclar , incomplet  a competen elor între 

autorit ile publice. Aceast  situa ie permite interpretarea dubl , echivoc  a 

responsabilit ilor diferitelor niveluri ale UAT i creeaz  probleme în finan area lor [1]. 

Pe de alt  parte, suntem în criz  economico-financiar  i de conjunctur  regional  

nefavorabil . Acest fapt reduce cheltuielile publice, aloc rile financiare se concentreaz  

preponderent pe func iile de baz  ale administra iei publice i mai pu in pe calitatea 

prest rii serviciilor publice. Un alt factor determinat este calitatea joas  a eviden ei 

statistice i calitatea datelor statistice la nivel local. La ele se adaug  i lipsa unei 
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culturi de responsabilizare a autorit ilor publice i experien a redus  a cet enilor, 

societ ii civile, comunit ilor în ceea ce prive te controlul i responsabilizarea 

autorit ilor locale pe durata mandatului acestora. Nu în ultimul rînd, men ion m 

specificul general de prestare a serviciilor publice. În acest sector, aspectele de 

concuren  pot func iona doar atunci cînd serviciul este delegat sau concesionat 

sectorului privat. În rest, datorit  caracterului de monopol al gestiunii, aspectele de 

performan , calitate r mîn în umbr .  

În acest fel, în multe localit i din ar  servicii de utilit i publice nu se presteaz , 

iar fa  de cele prestate sunt foarte multe rezerve. Datele oficiale privind volumul i 

calitatea prest rii celor mai importante servicii furnizate locuitorilor: aprovizionare cu 

ap , canalizare, salubrizare, iluminat sau transport public etc. sunt sporadice i 

superficiale. Eforturile unor proiecte sus inute de donatorii externi aduc contribu ie la 

definirea i aplicarea unor sisteme de evaluare a performan ei prest rii serviciilor 

publice, dar ele sunt minime. Toate acestea denot  necesitatea urgent rii elabor rii i 

punerii în aplicare sistemelor de evaluare a performan ei prest rii serviciilor publice.  

În Moldova, performan a în prestarea serviciilor publice, este un concept 

nedefinit, nereglementat, aplicat sporadic. Nu a a stau lucrurile în rile dezvoltate. La 

nivel european i mondial se depun eforturi mari pentru implementarea sistemelor de 

m surare a performan ei în sectorul public. Înc  din anii ’70 ai sec. XX, au fost ini iate 

procese de reorganizare a institu iilor publice prestatoare de servicii. M surarea 

performan ei în sectorul public începe în 1967 în Fran a ca urmare a Raportului NORA 

sunt semnate primele contracte manageriale cu societ ile cu capital de stat care au 

inclus indicatori de performan . Societatea cerea o eficien  mai mare a serviciilor, o 

utilizare mai bun  a resurselor i un model birocratic mai eficace. Numai în acest 

context, institu iile publice pot c p ta autoritate, recunoa tere, consisten  i pot asigura 

calitate. [2]. 
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Stabilirea nivelului de performan  a unui serviciu public se realizeaz  prin 

ac iuni de monitorizare, evaluare, m surare fiind procese corelate i interdependente. 

Monitorizarea asigur  colectarea periodic  i analiza informa iei cu scopul de a 

fundamenta procesul de luare de decizii. Evaluarea vizeaz  analiza datelor colectate i 

stabilirea rezultatelor analizei pe indicatorii evalua i. M surarea performan ei încheie 

acest ciclu cînd are loc stabilirea standardului de performan . M surarea performan ei 

ofer  informa ii reale (cantitative i calitative) care ajut  managerii i beneficiarii s  

determine dac  serviciile existente sunt conform a tept rilor. Astfel, întreg acest proces 

reprezint  o ac iune complex , sistematic  adoptat  în interiorul sau în afara institu iei 

publice pentru a evalua performan a, a stabili standardul de performan  al serviciului 

public i pentru a adopta anumite corec ii acolo unde acestea se impun. Conform 

auditorului Cur ii Europene de Audit, cercet torului Ian Davies, cele dou  concepte 

aplicate trebuie s  dea r spunsuri la anumite întreb ri. Evaluarea performan ei la 

întreb rile ”de ce?” i ”cum?”, iar m surarea performan ei la întreb rile “ce?”, ”care?”, 

”cât?”. [3]. Rezultatul m sur rilor este standardul de performan  care reprezint  

m rimea performan ei exprimat  printr-o valoare cantitativ  sau o rat  atunci când se 

compar  nivelul efectiv cu cel propus.  

 Procesul de evaluare a performan elor implic  selectarea, definirea i aplicarea 

unui set de indicatori care cuantific  rezultatul. Principalii indicatori aplica i vizeaz  

rezultatul, eficien a, eficacitatea i impactul serviciului analizat sau a institu iei în 

ansamblu, bazându-se pe elemente cantitative i calitative. Cercet torii în domeniu au 

stabilit mai multe criterii de clasificare a indicatorilor de performan , respectiv au fost 

identifica i mai multe categorii de indicatori. Principalii dintre ei sunt: indicatorii de 

resurse, de realiz ri/de rezultate, de eficien , de eficacitate i de impact. [4], [5]. 

Indicatorii de resurse (de intr ri - inputs) informeaz  asupra resurselor 

financiare, umane, materiale utilizate de c tre prestatorii serviciului pentru realizarea 

acestuia. Cea mai mare parte a indicatorilor de resurse sunt cantitativi, cum ar fi: 
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bugetul total alocat serviciului (cantitatea de resurse), rata de absorb ie, % cotelor de 

finan are din diferite surse, num rul de persoane angajate, utilaje utilizate etc.  

Indicatorii de realiz ri / rezultat (output) sunt indicatori lega i de activit ile 

întreprinse i m soar  produsul activit ii operatorilor de servicii publice. De exemplu: 

cantitate de ap  vândut , volum de ape uzate prelucrate, volum de euri colectate etc. 

Pentru evaluare se i-au în considerare toate realiz rile/rezultatele, indiferent de natura 

lor, momentul ob inerii i destinatarii finali.  

 Indicatorii de eficacitate raporteaz  rezultatele ob inute la ceea ce s-a sperat s  

se ob in , compar  realiz rile cu prevederile ini iale estimate. În aceast  situa ie se 

identific  eficacitatea realiz rilor, a rezultatelor ob inute sau a impactului (de ex: 

realiz rile sunt în avans cu 5% fa  de obiective, nr. de beneficiari ai serviciului este de 

10% mai mare decît nr. estimat).  

Indicatorii de eficien  pun în compara ie rezultatele ob inute cu resursele care 

au fost mobilizate. Eficien a se poate calcula plecând de la indicatorii de realiz ri, 

rezultate sau de impact raportate la resursele (cele financiare) utilizate pentru a se 

ajunge la ele. 

Indicatorii de impact cuantific  consecin ele directe ale serviciului prestat 

dincolo de efectele asupra beneficiarilor direc i. Distingem indicatori de impact 

specific, ai c ror destinatari sunt beneficiarii direc i, care apar dup  o perioad  de timp, 

dar care este direct legat de ac iunile întreprinse. i indicatorii de impact general, 

consecin e care nu au leg tur  cu destinatarii direc i, de ex.: ameliorarea calit ii apei 

prin modernizarea sta iei de epurare, dar care au efect pe termen lung ce afecteaz  o 

parte semnificativ  a popula iei. 

 Experien a interna ional  atest  c  evaluarea performan ei prest rii serviciilor 

publice trebuie s  fie un instrument de nelipsit în activitatea institu iilor publice. Pe de 

o parte un management eficient al serviciilor de utilit i publice este vital pentru 

dezvoltarea local  în orice ar . Pe de alt  parte, utilizarea practic  a indicatorilor de 
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performan  trebuie s  fie domeniu de larg interes pentru cet eni prin care ei ar putea 

m sura calitatea i costurile serviciilor prestate. Din aceste considerente, m surarea 

performan ei trebuie s  devin  un atribut de baz  al activit ii prestatorilor de servicii 

publice locale în baza c ruia se i-au decizii privind modul lor efectiv de organizare i 

prestare, deoarece aceasta permite: (i) de a stabili exact volumul de servicii necesar, 

nevoile i preferin ele cet enilor; (ii) de a stabili resursele necesare de alocat pentru 

prestarea serviciului; (iii) de a stabili care sunt rezultatele, efectele i impactul de la 

prestarea serviciului; (iv) de a corela rezultatele cu nevoile popula iei; (v) de a evalua 

impactul i a stabili raportul calitate-pre ; (vi) de a îmbun t i controlul asupra utiliz rii 

resurselor; (vii) de a informa adecvat beneficiarii privind serviciile prestate i a garanta 

transparen a ac iunilor publice; (viii) de a stabili standarde minime de prestare; (ix) de a 

implica cet enii în luarea deciziilor privind serviciile care trebuie prestate. 

 Definirea indicatorilor de performan  este doar un aspect teoretico-practic. 

Implementarea i aplicarea lor este îns  mai dificil , dar în ajutor pot veni diferite 

metode i mijloace. În rile dezvoltate, gra ie unei lungi perioade de timp i a 

reglement rilor legale, standardele de performan  i m surarea performan ei sunt 

lucruri uzuale ale prestatorilor de servicii. În rile din vecin tatea apropiat , chiar dac  

sunt stabilite i reglement ri legale, aplicarea standardelor de performan  este în 

proces de implementare. De exemplu, în România, Legea serviciilor comunitare de 

utilit i publice stabile te c  serviciul public furnizat trebuie s  îndeplineasc , la nivelul 

utilizatorilor, indicatorii de performan  prev zu i în regulamentul serviciului. 

Indicatorii de performan  se stabilesc pe baza unui studiu de specialitate întocmit de 

autorit ile locale sau, de asocia iile de dezvoltare intercomunitar , în func ie de 

necesit ile utilizatorilor, de starea tehnic  a sistemelor publice i de eficien a acestora, 

cu respectarea indicatorilor de performan  minimali prev zu i în regulamentul-cadru, 

respectiv în caietul de sarcini-cadru al serviciului. Propunerile de indicatori de 

performan  ai serviciului furnizat, rezultate din studiul de specialitate efectuat în acest 
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scop, sunt supuse dezbaterii publice înaintea aprob rii lor de c tre autorit ile locale. 

[6]. În stabilirea indicatorilor de performan  se utilizeaz  pe larg baza de date ce 

con ine în prezent 583 de indicatori ai performan ei, elaborat  în anul 2003, de c tre 

Federa ia Autorit ilor Locale din România. [2]. 

În Cehia i Slovacia, indicatorii de performan  regulatorii, întîmpin  anumite 

impedimente în implementare [7]. Totu i, autorit ile publice locale aplic  i aici un 

sistem dezvoltat de indicatori de performan  stabili i prin studii comparative cu cele 

mai bune rezultate ob inute de institu ii similare. În literatura de specialitate, acest 

procedeu poart  denumirea de benchmarking. Prin aplicarea sistemului de 

benchmarking se poate crea un mediu competitiv artificial, pe baza de comparare de 

indicatori de performan  în institu ii similare, care s  stimuleze performan a 

operatorilor i s  conduc  la îmbun t irea calit ii i eficien ei serviciilor.  

În Republica Moldova lipsesc reglement ri oficiale privind performan a 

serviciilor publice locale. Ini iative în acest sens sunt, dar ele nu sunt finalizate. Astfel, 

prin Hot rîrea Guvernului nr.122 din 18.02.2014 a fost aprobat Programul de reformare 

a serviciilor publice pentru anii 2014-2016. Programul are drept scop reingineria 

serviciilor publice i a proceselor opera ionale de prestare a lor, asigurarea transparen ei 

i echit ii în stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate contra plat , în vederea 

moderniz rii continue i extinderii accesului popula iei la servicii de calitate. Dar se 

refer  Programul doar la informa iile i serviciile electronice oferite de autorit ile 

publice centrale prin portalul guvernamental unic. 

În 2013, ADEPT a elaborat un studiu al performan ei APL i a analizat calitatea 

i costurile la serviciile comunale furnizate în 17 ora e-centre raionale. Studiul prezint  

rezultatele test rii unui ir de indicatori de performan  pentru m surarea eficien ei, 

eficacit ii i a ra ionalit ii serviciilor furnizate locuitorilor. Scopul studiului a fost de a 

elabora i promova mecanisme viabile de m surare a performan ei în furnizarea de 
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servicii publice locale, astfel încît aplicarea lor sistematic  s  duc  la cre terea calit ii 

i eficien ei serviciilor prestate.  

În perioada 2012-2015, Institutul de Dezvoltare Urban  (IDU) în cadrul 

Proiectului USAID LGSP (Local Government Support Project) a elaborat Metodologia 

de evaluare a Indicatorului de Performan  al Prim riilor. Indicatorul de Performan  

este un indicator ponderat, care a m surat performan a a 32 ora e pe patru domenii de 

evaluare: (i) organizarea activit ii; (ii) managementul financiar i al patrimoniului; (iii) 

transparen a i legalitatea; (iv) prestarea serviciilor publice. Pentru fiecare domeniu de 

evaluare s-au stabilit un set de criterii i indicatori de evaluare. Criteriile i indicatorii 

au fost analiza i prin prisma unor date primare colectate prin instrumente specifice. În 

acest fel, un set complex de date primare calitative i cantitative s-au transformat în 

indicatori de performan  i astfel s-a stabilit standardul de performan . Un instrument 

similar, elaborat de IDU este Metodologia de evaluare a performan elor prest rii 

serviciilor publice la nivel intercomunitar, elaborat  cu suportul PNUD Moldova în 

cadrul proiectului de asisten  pentru consolidarea capacit ilor întreprinderilor de 

cooperare intercomunal .  

Practic to i indicatorii de performan  dezvolta i de c tre institu iile societ ii 

civile pot fi cu succes folosi i pentru stabilirea standardelor de calitate a serviciilor 

publice locale. Aceast  activitate trebuie institu ionalizat . Nu este îns  sarcina 

societ ii civile s  impun  standarde/indicatori APL, ci ar trebui s  participe la procesul 

de monitorizare/evaluare cu o viziune independent  în numele consumatorilor. Sarcina 

principal  în a stabili astfel de instrumente revine administra iei centrale, institu ie de 

fundamentare, coordonare, implementare, monitorizare i evaluare a politicilor publice. 

În privin a acestui proces se cer ac iuni de urgen . 

 Aplicarea indicatorilor de performan  este un instrument indispensabil de 

management într-o administra ie public  local  modern . Beneficiarii, societatea civil , 

comunit ile în ansamblu au nevoie de mai mult  calitate în prestarea serviciilor 
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publice i o mai eficient  gestionare a resurselor publice. Pentru aceasta este necesar s  

m sur m performan a. 
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SUMMARY 
 New major approaches to structuring of legal relations with the participation of civil servants 

during the fulfillment of their obligations are analyzed. Constitutional, administrative, public service 
and labor aspects of civil servants' legal relations are characterized.  
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COALA DOCTORAL  – O ETAP  NOU  ÎN FORMAREA 
 CERCET TORILOR TIIN IFICI 
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Administrare Public  

 

SUMMARY 
The complexity of the issues that we are facing today require from the educational process and, in particular, from 

its component of research, the training of future professionals who can work in different cultural environments in order to 
analyze and solve effectively social, economic and political issues from a transnational perspective, to adapt effectively to 
new circumstances.This present study summarizes the current trends in the reform process of international doctoral 
studies with a special focus on what is happening at national level. 

 

Procesul de reform  în educa ie i implicit în educa ia doctoral , este unul 

permanent. Recunoscut în rile din Europa ca ciclul III de înv mânt superior (în 

conformitate cu Procesul Bologna), doctoratul are o istorie îndelungat . Primele grade 

doctorale au fost înregistrate oficial la Paris în 1150, dar istoria educa iei doctorale 

începe cu secolul 19. Atestarea studiilor prin diplome de doctorat a ap rut la începutul 

anilor 1800 în Germania; pân  în 1870 universit ile germane erau singurele care 

organizau activit i de predare i de cercetare în doctorat. În scurt timp, ri precum 

SUA, Marea Britanie, Australia au preluat i au adaptat acest tip de model educa ional. 

O perioad  de timp doctoratul a fost cunoscut doar în varianta de studiu individual, 

masterul i doctoratul fiind practic sinonime.  

Educa ia doctoral  a fost în permanent  schimbare i adaptare la cerin ele 

timpului, dar în ultima perioad , procesul de reformare s-a accentuat. Schimb rile 

recente din educa ia doctoral  din Europa reflect  i sunt o consecin  a Procesului 

Bologna, a ambi iosului angajament inclus în Agenda Lisabona de a investi 3% din PIB 

la nivel European în cercetare dup  modelul american sau japonez. Dup  anul 2005 

Europa caut  solu iile adecvate pentru a produce un Spa iu European al Înv mântului 

Superior i un Spa iul European al Cercet rii, care s  pun  accent pe diversitate 

cultural  i mobilitate. Tot mai mult se observ  în lume o preocupare pentru regândirea 
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programelor i sistemelor de educa ie doctoral , astfel încât acestea s  se adapteze la 

noua societate bazat  pe cunoa tere i inovare, la fenomenul globaliz rii, la noua 

configurare a pie ii muncii, la dezvolt rile tehnologice, la noile evolu ii demografice.  

Complexitatea problemelor cu care ne confrunt m ast zi, necesit  de la procesul 

educa ional i în special de la componenta lui de cercetare, preg tirea de viitori 

speciali ti care s  poat  lucra în medii culturale diferite, s  analizeze i sa rezolve 

eficient problemele sociale, economice i politice dintr-o perspectiv  transna ional , s  

se adapteze eficient la noile condi ii. Ca r spuns la asemenea nevoi au ap rut i sunt 

testate diverse forme de doctorat (doctorat de cercetare, profesional, industrial, doctorat 

în educa ie etc.), diverse formule de finan are, noi modalit i de evaluare sau forme de 

cooperare. 

Documente i organisme interna ionale relevante pentru procesul de reform  al 

studiilor doctorale  

Pentru Europa, Procesul Bologna este un moment de referin  în procesul de 

reform  a studiilor doctorale. În cadrul acestui mecanism interguvernamental care 

vizeaz  armonizarea studiilor la nivel european s-a lansat ideea de Spa iul European al 

Înv mântului Superior (EHEA) i de Spa iul European al Cercet rii (ERA), astfel 

încât treptat studiile doctorale au ajuns s  fie considerate ca veriga principal  de 

leg tur  între cele dou . Ideea unui spa iu European al Cercet rii a fost enun at  pentru 

prima data în 2002, de c tre Comisia European  pentru cercetare condus  de Phillipe 

Busquin. Din acel moment au fost elaborate o serie de documente, care au stat la baza 

reformei studiilor doctorale în regiune dar i în afara ei. În prima faz  a procesului, pân  

la adoptarea Cadrului European de Calific ri, nu exista o clasificare clar  a doctoratului. 

Schema Bologna viza ini ial doar primele dou  cicluri de educa ie (undergaduate i 

graduate), doctoratul fiind considerat ca parte a ciclului graduat (a a cum e înc  v zut în 

SUA). Fiecare nou  întâlnire ministerial  s-a finalizat cu un comunicat, care a adus 
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clarific ri i propuneri concrete de realizare ale obiectivelor Bologna, referitor la 

educa ia doctoral .  

Organiza ii interna ionale precum Comisia European , Consiliul Europei, EI, 

ENQA, ESU, EUA, EURASHE, au propriile programe, proiecte i documente care 

definesc strategiile legate de sprijinirea reformelor privind educa ia doctoral . La rândul 

ei, Banca Mondial  are de asemenea programe i ini iative legate de reforma educa iei 

investind între 1990 i 2008 peste 43 bilioane de dolari pentru 327 proiecte educa ionale 

în peste 136 ri. Se acord  prioritate proiectelor legate de diversificare institu ional , 

dezvoltarea tiin ei i tehnologiei, promovarea mecanismelor privind echitatea, 

îmbun t irea capacit ilor manageriale, etc. UNESCO prin re eaua de catedre 

UNESCO contribuie la cooperare i mobilitate interna ional  i la acumularea de 

experien e bune în dezvoltarea programelor doctorale. OECD este de asemenea un reper 

în ceea ce prive te colectarea i furnizarea de date cantitative i calitative privind 

dezvoltarea sistemelor de înv mânt din rile membre, inclusiv la nivel doctoral.  

Tendin e actuale în educa ia doctoral   

La nivel interna ional, doctoratul î i caut  formule optime de organizare, 

con inuturi adecvate, modalit i de finan are eficiente, parteneri potrivi i, pentru a servi 

mai bine nevoile societ ii cunoa terii de ast zi i pentru a fi în acord cu noile cerin e de 

pe pia a muncii. Direc iile în care se caut  solu ii de restructurare în domeniu, vizeaz :  

- reformarea educa iei doctorale în conformitate cu exigen ele societ ii 

cunoa terii;  

- racordarea educa iei doctorale la cerin ele pie ii muncii;  

- reformarea educa iei doctorale din perspectiva centr rii pe student; 

- racordarea programelor doctorale la tendin ele din cercetarea contemporan . 

Dincolo de principii i direc ii generale, se identific  i o serie de tendin e în ceea 

ce prive te reformarea concret  a studiilor doctorale.  

a) Aspira ie c tre consens  
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Existen a unei pie e globale de talente, nevoia de colaborare, determin  în ultima 

perioad  la negocieri, la g sirea de puncte de consens în ceea ce prive te dezvoltarea 

studiilor doctorale. Au ap rut organisme speciale orientate spre schimburi de experien , 

care ini iaz  forme de colaborare în ceea ce priveste reformarea ciclului III de educa ie. 

b) Cantitate, diversitate, comparabilitate  

Necesit ile concrete ale societ ii cunoa terii, dicteaz  imperativul cre terii 

num rului de doctorate. Doctoratele s-au înmul it, dar i diversificat în acela i timp, ca 

r spuns la multiplele provoc ri din partea societ ii cunoa terii. De la doctoratul 

tradi ional axat pe cercetare la cele profesionale întâlnim azi o varietate de formule prin 

care se pot ob ine aceste grade.  

c) Doctoratul ca experien  profesional   

Doctoratul ast zi nu mai este considerat ca o simpl  continuare a studiilor 

academice ci ca o experien  profesional . În noua perspectiv , obiectivul unui program 

doctoral este s  motiveze i s  preg teasc  candida ii la doctorat astfel încât ace tia s  

fie capabili: s  desf oare activit i de cercetare în mod independent; s  analizeze cu 

deschidere i profunzime evenimente tiin ifice; s  determine pa ii necesari pentru a 

atinge o nou  sintez  în domeniu; s  aduc  o contribu ie original  la tiin  i la 

cercetare - aceasta tr s tur  fiind cea care distinge în mod clar doctoratul de celelalte 

nivele din înv mântul superior. Fiind o experien  de cercetare profesional , 

examenele i gradele pot fi considerate eventual mai pu in importante. 

d) Post doctoratul - ciclu 4 al Procesului Bologna  

Tot mai mul i absolven i de doctorat, simt nevoia s  î i dezvolte în continuare 

abilit ile de cercetare dup  ob inerea doctoratului, înainte de a se angaja undeva. 

Institu iile, la rândul lor, prefer  s  angajeze pe pozi ii academice sau ca cercet tori 

(senior researcher) persoane care, dup  doctorat, au acumulat i o experien  “post doc”.  

ri ca SUA au o tradi ie lung  legat  de educa ia postdoctoral . În Europa preg tirea 

post doctoral  func ioneaz  în cadre legale i de organizare înc  vagi. Se discut  despre 



33 
 

stadiul post doctoral-ca despre ciclul al 4-lea în cadrul EHEA i/sau ca stadiu 

obligatoriu de cercetare.  

e) Cooperare i competi ie (“coop-tition”5)  

În ce prive te doctoratul se consider  c  mobilitatea trebuie s  devin  un 

component obligatoriu în perioada de cercetare, un mijloc i nu un scop în sine. Se 

simte dorin a tot mai clar  ca mobilitatea s  fie mereu încurajat  iar problemele legate 

de mobilitate (familiale, financiare, absen a posibilit ilor de reinser ie în ara de 

origine, obstacole birocratice/administrative, probleme de limb , probleme culturale i 

sociale, lipsa de informa ii etc.) s  fie dep ite pas cu pas. În ultima perioad  au ap rut 

forme diverse de mobilitate, colaborare i cooperare la nivelul educa iei doctorale i 

post doctorale:  

• schimburi între profesori i studen i;  

• consor ii i re ele bazate pe proximitate geografic  i tematic ;  

• grade comune acordate de una sau mai multe universit i din diferite ri;  

• certificate comune adi ionale;  

• schimburi transna ionale vizibile fizic sau virtuale;  

• interna ionalizarea doctoratului;  

• Doctoratul Europaeus;  

• crearea de organisme speciale pentru colaborare;  

• forme de cooperare între universit i i lumea de afaceri.  

Speciali tii au identificat o serie de diferen e între interna ionalizarea doctoratului 

i un Doctorat European (Doctor Europaeus). Se consider  c  exist  la acest moment 4 

variante:  

- model doctoral uni institu ional: studentul prime te diploma de doctor i un 

certificat de mobilitate;  

- modelul doctoral cumulativ bilateral: absolventul ob ine un titlu dublu i o 

diploma dubla (double degree);  
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- modelul doctoratului multilateral (bilateral integrat): Doctor Europaeus: 

absolventul prime te certificat comun bi sau multilateral cu titlul de Dr Europaeus 

bazat pe o în elegere bilateral  sau multilateral  semnat  de rectorii unor institu ii 

cu integrare i colaborare curricular  avansat  i care se orienteaz  dup  o serie 

de ghiduri informale;  

- model de doctoral multilateral creat în comun (doctorat European): o singur  

diplom  semnat  de rectorul universit ii coordonatoare i de cel pu in 2 rectori 

din universit ile partenere pe baza parteneriatelor stabilite i sprijinite de 

ministerele na ionale respective. (Annamaria Silvana de Rosa, 2008)  

Exist  desigur sceptici i critici ai exploziei de mobilit i i cooperare. Unii sunt 

mai curând adep i ai re elelor tiin ifice (care se bazeaz  pe cooperare între indivizi) i 

mai pu in ai re elelor institu ionale tiin ifice (bazate în principal pe cooperare 

institu ional ), al ii au rezerve fa  de tendin ele de interna ionalizare considerând c  

interna ionalizarea curriculumului, a doctoratului, înseamn  o uniformizare i o mulare 

pe cerin ele pie ii existând pericolul multiplic rii unor “McUniversity”. Exist  i o serie 

de obstacole legale, institu ionale, financiare, lingvistice i logistice în toate aceste 

forme de mobilitate i cooperare. Un lucru r mâne îns  evident: cre terea mobilit ii i 

cooper rii în domeniul educa iei doctorale.  

f) Cantitate i calitate  

Institu iile care ofer  programe doctorale trebuie s  stabileasc  i s  

implementeze m suri de monitorizare i control al calit ii, s  urm reasc  progresul 

studen ilor i s   ajusteze permanent programele  de cercetare la nevoile studentului i 

ale pie ii. Mecanismele de evaluare a calit ii difer  de la o ar  la alta, de la un 

continent la altul. Criteriile urm rite în evaluare sunt: calitatea cercet rii, func ionarea 

programelor, preg tirea i supervizarea, urm rirea absolven ilor i gradul de inser ie al 

lor pe pia a muncii.  

g) Marketizarea studiilor doctorale  
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Institu iile de înv mânt superior de ast zi sunt obligate s  se promoveze mai 

eficient, s - i atrag  în programele lor doctorale tinerii cei mai talenta i de pe pia a 

global  de talente. În acest context o adev rat  politic  de marketing pentru studiile 

doctorale este conceput  i implementat  în diverse ri. La nivel na ional în Europa 

guvernele fac eforturi de promovare ale sistemelor lor de înv mânt superior prin 

agen ii specializate deja existente (DAAD în Germania, UK British Council, NUFFIC 

în Olanda, CIMO în Finlanda etc.) sau prin crearea de entit i noi (EuroFrance - ast zi 

Campus France în Fran a). La nivel European, Comisia European  joac  un rol principal 

în eforturile de promovare ale sistemelor de înv mânt superior (vezi de exemplu « 

Global Promotion Project (GPP) lansat pentru perioada 2007-2009). La nivel global, 

Programul Erasmus Mundus sau EU-Asia Higher Education Platform se circumscriu de 

asemenea eforturilor în aceia i direc ie de sporire a atractivit ii sistemelor na ionale de 

înv mânt superior, implicit ale componentei lor postuniversitare (The European 

Higher Education Area in a Global Context. Report on overall developments at the 

European, national and institutional levels.  

Sistemul de preg tire doctoral  din Republica Moldova  

Sistemul de preg tire doctoral  din Republica Moldova necesit , de asemenea, 

restructurarea studiilor doctorale spre un proces de cunoa tere i inovare. Modul de 

educa ie doctoral  conform Codului Educa iei aprobat în 2014 pune pe principii 

durabile dezvoltarea cercet rii prin doctorat pentru a asigura calitatea i eficien a pe 

baza noilor structuri de organizare a studiilor superioare de doctorat ciclul III, care s  

permit  intensificarea durabil  a procesului de preg tire, sporind responsabilitatea de 

organizare i cooperare tiin ific  pentru doctoranzi. Punerea în aplicare a ciclului de 

studii durabile de doctorat în universit ile din Republica Moldova necesit  o preg tire 

esen ial  atât la nivel na ional, cât i la nivel institu ional, ce va duce la realizarea 

criteriilor de înv mânt european. Numai a a se poate asigura compatibilitatea 

procesului national de înv mânt cu cel european, crearea condi iilor pentru mobilitatea 



36 
 

studen ilor i profesorilor din cadrul doctoral, de recunoa tere a diplomelor na ionale pe 

pia a european .  

Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, a 

fost elaborate de Ministerul Educa iei i aprobat prin Hot râre de Guvern (HG Nr. 1007 

din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor 

superioare de doctorat, ciclul III; publicat: 26.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 386-

396). Hot rârea Guvernului nr. 173 din 18 februarie 2008 „Pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea i desf urarea doctoratului i postdoctoratului” 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.42-44, art.252) se abrog , iar 

institu iile care au dreptul de a organiza studii superioare de doctorat la data intr rii în 

vigoare a prezentului Regulament demareaz  procedurile de înfiin are i acreditare a 

colilor doctorale proprii în termen de maximum 60 zile de la intrarea în vigoare a 

prezentului Regulament, i se reorganizeaz  conform prevederilor prezentului 

Regulament, dup  care se acrediteaz  conform legii, în termen de maximum 36 de luni 

de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament. Totodat , studen ii-doctoranzi care 

au început programul de studii superioare de doctorat înaintea intr rii în vigoare a 

prezentului Regulament î i continu  studiile cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare la data înmatricul rii lor. Programele de studii superioare de doctorat (ciclul III) 

se desf oar  în coli doctorale, iar programele de postdoctorat se organizeaz  în scopul 

realiz rii de cercet ri tiin ifice fundamentale i aplicative avansate. 

colile doctorale sunt structuri organizatorice i administrative f r  personalitate 

juridic , care înmatriculeaz  studen ii la programele de studii de doctorat, administreaz  

fondurile alocate programelor de doctorat i organizeaz  desf urarea studiilor de 

doctorat într-un anumit domeniu de doctorat, cu tematic  disciplinar  ori 

interdisciplinar . coala doctoral  include totalitatea studen ilor-doctoranzi i a 

conduc torilor de doctorat care au dobândit dreptul de a conduce doctorat. Pe lâng  

conduc torii de doctorat, unei coli doctorale i se pot afilia i al i cercet tori i/sau cadre 
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didactice, cu sau f r  drept de a conduce doctorate, implica i în activit i de cercetare 

i/sau predare în cadrul colii doctorale, din cadrul institu iilor organizatoare a colii 

doctorale, din ar  sau de peste hotare. O coal  doctoral  se poate constitui cu cel pu in 

10 conduc tori de doctorat. În structura unei institu ii de înv mânt superior, coala 

doctoral  are rang egal cu cel al unei catedre sau departament. Conform Regulamentului 

privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, autorizarea colilor 

doctorale revine Agen iei Na ionale de Asigurare a Calit ii în Înv mântul Profesional 

(ANACIP). 
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SUMMARY 
Decision-making process is the most important activity within the organizations. In the public 

administration the efficiency of the activity of authorities also depends on the quality of the decisions 
taken. Therefore having a good decision-making process is very important for every administrative 
authority. In this article we are going to analyze if the effort of raising the quality of the decision-
making process from administrative authorities can determine the modernization of the public 
administration. In the same time we’ll investigate if the modernization of the public administration 
can influence the decision-making process with regard to the quality of it.  

 

Activitatea func ional  a oric rei autorit i publice presupune desf urarea unui 

proces continuu de luare a deciziilor, pentru realizarea scopului i obiectivelor 

institu ionale. Cu cît deciziile luate sunt mai bine fundamentate, cu atît mai apreciate 

sunt rezultatele ob inute din implementarea acestora. Procesul de adoptare i 

implementare a deciziilor presupune utilizarea resurselor umane, financiare, materiale 

i informa ionale, care de obicei sunt deficitare în cadrul organiza iilor publice. În 

aceste circumstan e, cînd orice resurs  se impune a fi economisit  sau valorificat  la 

maxim, cînd necesit ile cet enilor cunosc o progresie continu  i eterogen , cînd 

func iile i atribu iile autorit ilor publice au fost extinse iar structura mic orat , cînd 

Republica Moldova (RM) trebuie s  implementeze Acordul de Asociere cu Uniunea 

European  (UE), eficientizarea procesului decizional administrativ (PDA) ob ine un rol 

primordial pentru realizarea obiectivelor institu ionale proiectate, cu utilizarea de 

resurse minime.  
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Deciziile temeinic i judicios fundamentate reprezint  temelia func ional  a 

oric rei activit i manageriale eficiente. În lumea complex  i contradictorie în care 

administra ia public  (AP) activeaz , adoptarea i aplicarea unor decizii performante 

este din ce în ce mai dificil , dar extrem de necesar . Ultimele decenii marcheaz  atît în 

plan teoretico-metodologic, cît i în plan aplicativ o amplificare a procesului de 

cercetare a fenomenelor decizionale. În procesele de formare i perfec ionare 

managerial  se aloc  un spa iu major problematicii decizionale i îndeosebi dezvolt rii 

capacit ii i know-howului decizional [1].  

Obiectul activit ii AP rezid  în satisfacerea în mod perpetuu a tuturor cerin elor 

esen iale i comune întregii colectivit i umane. De aceea, activitatea institu ional  a 

autorit ilor administrative trebuie s  se bazeze pe ac iuni ra ionale i eficiente de 

utilizare a resurselor, în scopul ob inerii unor rezultate maxime. Aceste ac iuni pot s  

rezulte doar din ni te decizii bine fundamentate i tiin ific argumentate. Îns  pentru a 

ajunge la astfel de decizii, se impune organizarea i desf urarea unui PDA structurat, 

transparent, informat i participativ.  

Problematica deciziei a trecut în prim-planul tiin elor în general i a celor psiho-

organiza ionale în special, deoarece decizia reprezint  func ia esen ial  a 

conducerii. Majoritatea cercet torilor consider  c  a conduce înseamn  a lua decizii, 

de i conducerea implic  nu numai decizii, ci i alte func ii importante [2]. Totu i, 

trebuie s  recunoa tem faptul c  în func ie de gradul de corectitudine i transparen  a 

deciziilor se apreciaz  îns i eficien a conducerii. Este dificil de prezumat c  în lipsa 

unor procese decizionale i decizii judicioase AP s-ar putea moderniza. Decizia 

constituie punctul central al activit ii de management, întrucît ea se reg se te în toate 

func iile acestuia. Rolul deosebit al deciziei reiese i din faptul c  integrarea unei 

organiza ii în mediul extern depinde de calitatea deciziilor luate în cadrul acesteia [3].  

A adar, din cele reliefate de cercet tori, se deduce faptul c  pentru a moderniza 

administra ia public  este nevoie ca aceasta s  dispun  de o conducere eficient . Dar, 
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func ia de conducere se asimileaz  cu cea de luare a deciziilor, adic , pentru a exercita 

un act de conducere eficient, deciziile adoptate în cadrul autorit ii publice 

administrative trebuie s  fie cît mai ra ionale i mai comprehensive. Pentru a ob ine 

astfel de decizii se impune ca însu i procesul decizional din respectiva autoritate s  

întruneasc  toate condi iile, elementele i etapele decizionale prescrise de literatura de 

specialitate. Îns , în lipsa unui PDA organizat, structurat, transparent i participativ nu 

pot fi adoptate decizii eficiente, iar în lipsa unor decizii eficiente, adic  în lipsa unei 

conduceri eficiente, nu poate fi realizat  o activitate administrativ  performant . Prin 

urmare, scopul i obiectivele administra iei r mîn nerealizate. În aceste condi ii este 

evident faptul c  nu ne afl m în cadrul unei administra ii publice moderne.  

Dup  cum eviden iam mai sus, complexitatea i dinamismul vie ii sociale, 

cerin ele continui i ridicate ale cet enilor, austeritatea resurselor publice, precum i 

ritmul accelerat de dezvoltare a cuno tin elor i tehnologiilor informa ionale constituie 

factorii ce invoc  consolidarea capacit ii decizionale a autorit ilor publice 

administrative i modernizarea continu  a sistemului de administra ie public . 

Activitatea institu ional-func ional  a acestora reprezint  o agregare a tuturor deciziilor 

adoptate i implementate de c tre numitele autorit i. Astfel, pornind de la ideea 

enun at , constat m faptul c  eficien a i eficacitatea activit ii administrative este în 

raport de dependen  cu calitatea deciziilor adoptate i implementate de c tre numitele 

autorit i.  

Potrivit literaturii de specialitate, eficien a reprezint  raportul cauzal dintre efecte 

i eforturi (rezultate ob inute i mijloace angajate), astfel, pentru ob inerea eficien ei, 

este necesar ca efectele rezultate din utilizarea eforturilor s  fie superioare [4, p.91], [5, 

p.64], [6, p.239], [7, p.143]. Eforturile se exprim  prin consumul de timp, resurse 

materiale, financiare i umane. Efectele se identific  prin sporuri de profit, de venituri, 

economii de cheltuieli, salarii, economii de personal i sporuri de productivitate a 

muncii [7, p.143].  
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Prin urmare, deducem c  eficientizarea PDA presupune faptul c  deciziile 

rezultate din acesta vor contribui la realizarea scopului i obiectivelor administra iei cu 

eforturi i resurse minime. Ceea ce înseamn  c  resursele publice utilizate pentru 

preg tirea, elaborarea i adoptarea deciziilor, pentru implementarea, monitorizarea i 

evaluarea acestora vor fi mai mici cuantificate monetar decît rezultatele i impacturile 

la fel cuantificate monetar, rezultate din implementarea deciziilor. 

Potrivit lui H. Simon, a fi eficient înseamn  a alege cea mai scurt  cale i cele 

mai ieftine mijloace pentru realizarea scopurilor dorite [8, p.9]. În cadrul procesului de 

eficientizare, A. Androniceanu imprim  un rol deosebit resursei umane. Autoarea 

consider  c  de folosirea eficient  a personalului, de eficien a muncii lui depinde îns i 

calitatea i eficien a activit ii din AP. Eficien a în organiza iile din sectorul public 

exist  atunci cînd acestea realizeaz  i furnizeaz  serviciile publice corespunz toare din 

punct de vedere calitativ i cantitativ, asigurînd o gestionare corect  a tuturor resurselor 

potrivit nivelurilor stabilite. Prin urmare, institu ia public  este eficient  atunci cînd 

reu e te s - i realizeze misiunea i obiectivele cu costurile planificate, sau mai mici. 

Astfel, eficien a activit ii autorit ilor administra iei publice se concentreaz  în 

calitatea actului administrativ i în capacitatea acestora de a rezolva problemele de 

politici publice [9, p.328].  

Deci, dac  AP dispune de capacitatea administrativ  de a elabora politici publice 

care solu ioneaz  efectiv problemele sociale existente la un moment dat, atunci acea 

administra ie este una eficient . Îns  cunoa tem, c  doar politicile ra ionale pot s  

solu ioneze totalmente anumite probleme sociale, ceea ce de altfel, ne face s  infer m 

faptul c  prin elaborarea unor decizii calitative, administra ia public  devine eficient .  

În administra ia public , procesul decizional este descris de I. Alexandru,   A. 

Negoi , T. Oroveanu, Gh. Savu, E. Ticames, Corneliu Manda i Cezar Manda,    E. 

Albu, D. Brezoianu, A. Iorgovan ca un proces cu caracter colectiv, care presupune 

participarea de natur  politic , social  i tehnic  la acesta, asigurîndu-se astfel 
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cunoa terea exact  a diferitelor aspecte ale domeniului în care urmeaz  a fi luat  

decizia. Prin urmare, gradul particip rii i profunzimea acestora asigur  eficien a 

deciziei administrative. Participarea în formele men ionate este catalogat  ca fiind unul 

din cele mai importante elemente cu ajutorul c ruia se poate ob ine perfec ionarea 

procesului decizional din cadrul administra iei publice [10], [11], [12], [13], [14].  

Drept urmare, not m faptul c  autorii nominaliza i opereaz  cu o alt  defini ie 

pentru eficientizarea procesului decizional i a deciziei administrative. Ace tia nu mai 

analizeaz  raportul dintre intr ri i ie iri ca indicator al eficien ei, ci pun accentul pe 

participarea politic , tehnic  i social  la procesul decizional. Astfel, dac  în cadrul 

unui proces decizional se înregistreaz  participarea factorului politic, a func ionarilor 

publici profesioni ti i a cet enilor, atunci deciziile rezultate din acel proces se 

consider  a fi eficiente. Noi consider m c  participarea acestor trei elemente la procesul 

decizional contribuie la realizarea efortului de eficientizare a acestuia, dar nu este 

determinant . 

Analizînd defini iile sus-expuse cu privire la eficientizare, vom elabora propria 

defini ie cu privire la eficientizarea procesului decizional administrativ, i aceasta nu 

pentru a renega defini iile citate, dar pentru a ne exprima propria viziune cu privire la 

conceptul i con inutul eficientiz rii. A adar, noi consider m c  eficientizarea 

procesului decizional administrativ reprezint  totalitatea activit ilor întreprinse de 

administra ia public  pentru perfec ionarea continu  a resursei umane, identificarea i 

adoptarea celor mai inovative abord ri decizionale, transparentizarea actului de 

adoptare a deciziilor i implicarea cet enilor în desf urarea acestuia, în vederea 

ob inerii rezultatelor maxime cu utilizarea de resurse minime. Dup  cum se observ , 

elementele principale ale defini iei elaborate sunt instruirea continu  a personalului cu 

atribu ii decizionale, inovarea metodologiei de desf urare a procesului decizional, 

transparentizarea procesului decizional i implicarea cet enilor în desf urarea i 

luarea deciziilor. Armonios combinate, sinergia acestor elemente trebuie s  conduc  la 
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realizarea complet  a scopului i obiectivelor decizionale cu minimum de resurse 

utilizate. 

Cercetînd metodele de eficientizare a procesului decizional în contextul 

moderniz rii administra iei publice din RM, în continuare vom analiza dac  între aceste 

dou  procese exist  careva interferen e, i dac  exist , atunci cum acestea 

interac ioneaz  între ele. În acest context, trebuie s  recunoa tem faptul c  

modernizarea administra iei publice reprezint  un deziderat al zilelor noastre, a c rui 

realizare nu mai poate fi tergiversat , în condi iile în care repercusiunile crizei 

economico-financiare sunt din ce în ce mai împov r toare. Aceasta reclam  mic orarea 

cheltuielilor publice, dar men inerea sau chiar îmbun t irea calit ii actului 

administrativ. Astfel, misiunea autorit ilor publice administrative a devenit foarte 

complex  i complicat . Administra ia docil  care doar ascult  de factorul politic i 

execut  întocmai dispozi iile acestuia, nu dispune de capacitatea administrativ  

necesar  pentru confruntarea acestor provoc ri.  

Ast zi, RM are nevoie de o administra ie modern  orientat  spre cet ean, ale 

c rui nevoi i cerin e trebuie plasate în centrul activit ii administrative. Astfel, unul 

din elementele inerente ale procesului de modernizare a administra iei publice este 

îmbun t irea calit ii deciziilor adoptate în cadrul acesteia. Pentru aceasta, este nevoie 

de consolidarea rela iilor cu cet enii, eliminarea corup iei i formarea unui corp de 

func ionari publici profesioni ti i neutri din punct de vedere politic. În cazul în care 

AP duce lipsa func ionarilor publici cu cultur  general , preg tire profesional  

adecvat , apolitici, morali i noncorup i, calitatea procesului decizional i a deciziilor 

rezultate va fi direct propor ional  cu „poten ialul” acestora. Prin consecin , resursele 

publice vor fi disipate, eficien a în sectorul public va lipsi cu des vâr ire, cet enii î i 

vor pierde încrederea în actul guvernamental, iar organismul administrativ va deveni o 

povar  pentru stat i cet eni.  
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În una din lucr rile sale A. Sîmboteanu reliefeaz , c  integrarea european  este 

un deziderat fundamental al Republicii Moldova, care poate fi realizat pe calea 

democratiz rii sistemului politic i moderniz rii administra iei publice. Modernizarea 

administra iei publice este de neconceput f r  asigurarea unui grad înalt de 

profesionalism al func ionarilor publici, lucru posibil doar prin delimitarea func iilor 

politice de cele administrative i promovarea unei politici de personal meritocratic [15, 

p.27]. Aceea i opinie este exprimat  i de A. Androniceanu, care remarc  c  numai un 

nivel înalt de preg tire profesional  format  în baza celor mai noi cuno tin e de 

specialitate poate asigura ca deciziile s  con in  solu ii inovatoare i realiste, care s  

contribuie la satisfacerea maxim  a cerin elor sociale, la îmbun t irea nivelului de trai al 

cet enilor i la modernizarea administra iei publice [9].  

Pentru a ajunge la modernizare, administra ia public  trebuie s  stabileasc  cu 

mare precizie echilibrul între activitatea cotidian  de implementare a politicilor i 

furnizarea serviciilor publice, pe de o parte, i exercitarea func iilor strategice de 

anticipare a nevoilor sociale, prioritizare a competen elor i sarcinilor, precum i de 

perfec ionare a func ionarilor publici în vederea satisfacerii nevoilor cet ene ti într-un 

mod cît mai eficient i efectiv, pe de alt  parte. Nivelul înalt de preg tire profesional  a 

personalului, format  în baza celor mai noi cuno tin e de specialitate, poate asigura ca 

deciziile s  con in  solu ii inovatoare i realiste care s  contribuie la satisfacerea maxim  a 

cerin elor sociale, la îmbun t irea nivelului de trai al cet enilor i la modernizarea 

administra iei publice.  

A adar, pentru ca administra ia public  s  fie modern  trebuie s  produc  decizii 

inovatoare i realizabile, care s  se soldeze cu satisfacerea complet  a interesului general al 

cet enilor i ridicarea nivelului de bun stare al acestora. Potrivit lui I. Alexandru, 

modernizarea administra iei este un proces continuu [10, p.830]. Aceasta presupune 

faptul c  AP, în mod constant i consecvent, trebuie s  identifice acele metode 
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inovative ce i-ar asigura s  desf oare procese decizionale calitative, care s  se 

finalizeze cu decizii administrative eficiente i rezultative.  

Verbul a moderniza, care inter alia este tot mai des utilizat în literatura de 

specialitate, semnific  în primul rînd a actualiza, a încerca recuperarea unei întîrzieri, 

trecînd de la o organizare static  caracterizat  prin iner ie la una plin  de dinamism, 

adaptat  unui mediu aflat în transformare rapid . Totodat , a moderniza înseamn  a se 

adapta la modernitate, a adopta comportamente moderne, considerate inovatoare în 

raport cu cele precedente [7, p.163].  

Din defini iile enun ate de cercet torul I. Verboncu rezult  c  AP, pentru a fi 

modern , trebuie s  se comute de la organizarea static  de iner ie, la una dinamic , prin 

adoptarea comportamentelor moderne considerate inovatorii în raport cu cele 

anterioare. Îns  cum se poate renun a la iner ia institu ional , recupera unele omisiuni 

func ionale, implementa alte metode administrative inovative dac  calitatea resursei 

umane publice r mîne aceea i, iar procesul decizional continu  s  fie desf urat potrivit 

principiilor sistemului de administra ie clasic . Sesiz m faptul c  i I. Verboncu pune 

accentul pe inovare pentru a se ajunge la modernizarea administra iei, ceea ce de fapt 

presupune inovarea PDA. 

În opinia lui A. Sîmboteanu, modernizarea întrune te în sine reorganizarea i 

reformarea dimensiunilor programatice i politice ale administra iei, prin 

implementarea unor principii moderne i ajustarea ei la inova iile timpului, adic  la 

rigorile europene [16, p.248]. În defini ia lui A. Sîmboteanu, la fel se eviden iaz  

necesitatea adopt rii unor principii moderne i a inova iilor pentru modernizarea 

administra iei publice. În contextul în care RM a semnat Acordul de Asociere cu UE 

prezen a i func ionarea unei administra ii moderne reprezint  un imperativ na ional 

stringent de realizat. Pentru aceasta, consider m c  se impune în mod urgent 

eficientizarea serviciului public i al procesului decizional administrativ. 
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Din punctul nostru de vedere, orice administra ie public , indiferent de stat, nu 

poate fi considerat  modern  dac  corpul de func ionari publici nu este bine preg tit i 

noncorupt, iar PDA nu este tiin ific, transparent i participativ. Astfel, consider m c  

modernizarea administra iei publice reprezint  un proces continuu de perfec ionare a 

resursei umane potrivit celor mai recente metode de instruire, precum i inovarea 

metodologiei de organizare, desf urare i încheiere a procesului decizional 

administrativ prin utilizarea complet  a poten ialului TIC i a celui existent la cet eni, 

în vederea îndeplinirii complete i calitative a misiunii de baz  a administra iei.  

Este evident faptul, inclusiv i din cercet rile men ionate anterior, c  unul din 

elementele de baz  ale procesului de modernizare a administra iei publice este 

îmbun t irea procesului decizional administrativ. Odat  cu inovarea procesului 

decizional, resursele utilizate pentru elaborarea, adoptarea, implementarea i evaluarea 

deciziilor vor fi mai diminuate, iar rezultatele i impacturile ob inute în urma 

implement rii acestora vor fi mai apreciate. Din moment ce interesele generale ale 

cet enilor vor fi satisf cute în totalmente de deciziile implementate, iar nivelul de trai 

al acestora va cunoa te un trend ascendent, atunci nimeni nu va putea nega faptul c  

respectiva administra ie public  nu este una eficient  i modern .  

În final, conchidem faptul c  eficientizarea PDA dispune de implica ii directe i 

pozitive asupra efortului de modernizare a administra iei publice.  Între imperativele de 

eficientizare a PDA i modernizare a administra iei publice exist  rela ii de influen  

reciproc , întrucît, dup  cum eficientizarea procesului decizional conduce la 

modernizarea AP, tot a a i modernizarea AP suscit  eficientizarea procesului 

decizional. 
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SUMMARY 

This article discusses the evaluation of public programs. Kazakhstan has built quite workable 
system for evaluating the programs during their implementation and completion, at the same time the 
need to strengthen the pre-evaluation of public programs at their design stage is noted. It is caused by 
the presence of a significant number of poorly performing and ineffective programs, which is 
repeatedly revealed in the process of evaluation and revision of already implemented state programs. 

Key words: evaluation of policies and programs; state and government programs; program-
targeted management. 
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RESPONSABILITATEA SOCIAL  - PRINCIPIUL BUNEI GUVERN RI  
 

Veronica BUTNARU, doctorand , lector superior, 
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Republica Moldova  

 
SUMMARY 

Public administration, in its quality of being a intermediary niche between society and the 
political arena, is likely to be sensitive to the modifications that have occurred in the recent years 
under the pressure of financial crisis. Furthermore, new public policy requirements and new 
budgetary constrains have led to the reinventation of the classical role that literature and practice 
have defined for it. Integrating it self in the current of the new public management and the more 
recent new weberianism, to improve administrative practices and the process performance, a series of 
successful private practices have been imported to the public administration. In this category falls the 
social responsibility as a management tool. Without reiterating the administration’s primary mission, 
that to serve the citizens and the public interest, we talk about using social responsibility to 
demonstrate commitment and concern for all stakeholders (citizens, employees, decision makers) 
beyond the strict provisions of the law. 
 

Dup  cel de-al doilea r zboi mondial, dar cu prec dere în ultimii ani, pe fondalul 

schimb rilor institu ionale profunde induse de globalizare precum i de l rgirea Uniunii 

Europene, concepte cum sunt guvernarea, globalizarea, guvernarea global , bunurile 

publice globale, buna guvernare, buna administrare, suveranitate na ional , democra ie, 

sunt aduse în avanscena vie ii politice, economice i sociale, administra ia public  fiind 

pilonul central al implement rii acestora în societate. 

Democra ia poate fi privit  ca o form  a raporturilor umane, dar i ca un conflict 

permanent între interesele individuale i cele ale statului. Potrivit lui Pascal Brukner, 

democra ia are o conota ie ambivalent  deoarece prin mesajul ei propov duie te atât 

modera ia, cât i revolta. 

Sistemul de guvernare corespunz tor democra iei se bazeaz  pe „guvernarea 

poporului, f cut  pentru popor, de c tre popor i r spunzând în fa a poporului”,[6] 

dup  formula expus  în 1830 de senatorul american Daniel Webster i împrumutat  33 

de ani mai târziu de Abraham Lincoln. Aceasta reprezint  esen a guvern rii 

democratice. 
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Guvernarea eficient  presupune implicarea tuturor actorilor statali i nestatali. 

Situa ia actual  prin care, în pofida unor realiz ri, cet enii se simt str ini de activitatea 

de guvernare este o piedic  care trebuie dep it , prin implicarea mai activ  a societ ii 

civile în conturarea i atingerea obiectivelor rii noastre, oferindu-le, totodat , 

posibilitatea dezbaterii, criticii i protestului. Societatea civil  trebuie ea îns i s  

urmeze principiile bunei guvern ri. 

Diferen ierile terminologice ar putea fi generate de mai mul i factori, printre care 

men ion m:[1,p.12] 

• nivelul de abordare (spre exemplu, World Bank define te principiile bunei 

guvern ri prin prisma propriilor programe i politici, la fel ca i ONU); geneza 

principiilor bunei guvern ri care ar fi putut determina o structur  regional  cum 

este, spre exemplu, Uniunea European , s  le îmbr i eze, dar cu adaptarea la 

propriile necesit i i ideologii (ceea ce confer , de altfel, acestor principii 

caracterul pluridisciplinar); 

• noutatea conceptelor în anumite spa ii administrative (spre exemplu, Republica 

Moldova) concomitent cu explicitarea mult prea larg  a unor concepte esen iale 

cum sunt „governance” sau „government” în lucr ri de specialitate (dic ionare 

explicative). 

De men ionat este faptul c  doctrina juridic  [5,p13] define te i conceptul de 

guvernare ca scop al puterii statale, aceasta fiind exercitat  prin instrumente de 

domina ie i for  de constrângere, care, la rândul lor, trebuie s  fie legitime. Acela i 

autor distinge între guverna i, ca titulari ai puterii politice i guvernan i, ca titulari ai 

puterii de stat, raporturile dintre ace tia manifestându-se: 

• pe de o parte, prin încredin area de c tre cei guverna i a exerci iului unora dintre 

prerogativele puterii politice i prin controlul înf ptuit de ei asupra „celor afla i 

la putere”; 



56 
 

• pe de alt  parte, ca raporturi de putere concretizate prin comandamente, ordine, 

instruc iuni impuse de subiec i politici specializa i (guvernan i) membrilor 

colectivit ii, individual sau grupa i pe criterii sociale, politice, profesionale, 

economice etc. 

Potrivit C r ii albe a guvern rii europene, adoptat  de Comisia Comunit ilor 

Europene, în anul 2001, guvernare înseamn  „reglement ri, procese i atitudini care 

afecteaz  modul în care se exercit  puterea la nivel European, în special în privin a 

deschiderii, particip rii, r spunderii, eficien ei i coeren ei”.[6] 

Dac  este s  ne raport m la Carta alb  a guvern rii europene, aceasta define te 

cinci principii pentru o bun  guvernare, respectiv: deschidere, participare, 

r spundere, eficien , coeren , tuturor fiindu-le aplicabile propor ionalitatea i 

ierarhizarea. Stabilirea unei guvern ri democratice se bazeaz  pe aceste principii i 

se aplic  la toate nivele guvernamentale – global, european, na ional, regional i 

local. 

Organiza ia Na iunilor Unite a publicat în anul 1997 o list  cu caracteristicile 

bunei guvern ri, fiind incluse urm toarele tr s turi:[6] 

• Participare la luarea deciziilor i realizare a consensului pentru îndeplinirea celui 

mai înalt interes al organiza iei; 

• Eficien  i transparen ; 

• Responsabilitate, performan e reale i eficiente; 

• Echitate i stat de drept; 

• Planificare strategic . 

Din perspectiva Fondului Monetar Interna ional, cât i a Consiliului Economic i 

Social al Na iunilor Unite, buna guvernare este fundamentat  pe opt caracteristici 

majore:[4] 

• permite participarea cet enilor la buna func ionare a institu iilor publice; 

• este orientat  c tre ob inerea consensului; 
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• presupune asumarea deplin  a r spunderii fa  de membrii comunit ii; 

• este transparent ; 

• reac ioneaz  prompt la semnalele emise de cet eni prin diferite mijloace; 

• livreaz  servicii publice în mod eficient; 

• permite participarea echitabil  a tuturor factorilor interesa i în elaborarea i 

formularea politicilor; 

• se bazeaz  pe respectarea legilor i aplicarea regulamentelor. 

Cercet torii Goran Hyden, Julius Court i Kenneth Mease în lucrarea “Making 

sense of governance: The need for involving local stakeholders” trateaz  

problematica bunei guvern ri. Lipsa unei defini ii universale a acestui concept 

conduce la elaborarea unor teorii variate care pot avea la baza întrebarea “cand, de ce 

i cum poate face guvernarea o diferen  în felul în care o ar  se dezvolt ?”. 

Bazându-se pe literatura despre guvernare i Declara ia Universal  a Drepturilor 

Omului, pe care toate rile cu excep ie una sau dou  au adoptat-o i ratificat-o, 

Goran Hyden, Julius Court i Kenneth Mease au eviden iat faptul c  la baza bunei 

guvern ri stau ase principii, care par a fi cele mai aproape de valorile bunei 

guvern ri:[2,p.6] 

• Participarea cet enilor i gradul de implicare al acestora în sistemul politic; 

• Echitatea i corectitudinea, gradul prin care legile se aplic  la fel pentru fiecare 

indiferent de statutul social; 

• Decen a, urm rindu-se ca regulile s  fie formate i gestionate f r  a prejudicia 

diverse categorii/ grup ri de oameni; 

• Responsabilitatea, urm rindu-se ca actorii politici sa fie v zu i ca fiind 

responsabili în deciziile i ac iunile lor, fa  de aceia pe care îi afecteaz ; 

• Transparen a, urm rindu-se ca deciziile luate i implementate s  fie puse la 

dispozi ia cet enilor. Informa ia trebuie s  fie clar  i accesibil  cet enilor. 
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• Eficacitate i eficien , referindu-se la pruden a cu care resursele umane i 

financiare sunt folosite. 

Suprema ia legii este considerat aspectul cel mai important al unei bune 

guvern ri, presupunând  implementarea impar ial  a reglement rilor legale, protec ia 

drepturilor omului i în special a minorit ilor, existen a unui cadru legislativ relativ 

stabil, omogen, echitabil, precum i existen a unui sistem coercitiv eficient, efectiv, 

independent politic, respectiv o justi ie independent  i impar ial  i o for  de poli ie 

incoruptibil . 

Într-o alt  lucrare[3, p.22], buna guvernare prezint  urm toarele caracteristici: 

• legitimitate, prin acceptarea public  a autorit ii celor de de in puterea, existen a 

unui set de reguli, procese i proceduri impuse; 

• responsabilitate deoarece legitimitatea actelor guvernan ilor vor fi percepute ca 

legitime atâta timp cât ace tia sunt responsabili[9]; responsabilitatea se asigur  

prin selectarea celor ce de in puterea i prin procedurile de consultare a 

cet enilor vizând procesul de adoptare a deciziilor publice i efectele acestora; 

• management eficient prin abilitatea administra iilor publice de a transforma 

resursele publice în serviciile i infrastructura ce r spund unor nevoi reale. 

Orientarea spre performan  i procedurile transparente sunt factorii cheie ai unui 

management public eficient. Trebuie oferite oportunit i cet enilor pentru a- i 

exprima preferin ele pentru calitatea i natura serviciilor. Pe m sur  ce activitatea 

administra iei locale este perceput  ca folositoare i responsabil , cet enii vor fi 

din ce în ce mai doritori în a oferi resurse pentru servicii i infrastructur . Printr-

un proces transparent de adoptare a deciziilor i printr-un management eficient, 

guvernarea î i va demonstra responsabilitatea fa  de cet eni; 

• acces la informa ie, ca principal liant între societatea civil  i guvernan i ce 

permite cet enilor s  judece eficien a guvernan ilor i a activit ii acestora; 

accesul la informa ii despre legi, proceduri i rezultate formeaz  abilitatea 
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cet enilor de a participa i monitoriza activitatea guvernan ilor i gradul lor de 

responsabilitate. 

Responsabilitatea social  reprezint  o caracteristic  a unei societ i în cadrul 

c reia indivizii î i cunosc drepturile i responsabilit ile i ac ioneaz  spre binele 

grupului i în spiritul independen ei personale.  

Responsabilitatea sociala a func ionarilor publici, reprezint  raportarea con tient  

la nevoile sociale, la sarcinile pe care le au i pe care le consider  îndatoriri de prim 

ordin. Pentru ace ti func ionari publici, responsabili sociali, realizarea sarcinilor de 

serviciu, rezolvarea cu promptitudine i seriozitate a problemelor cet enilor, reprezint  

felul de a fi i scopul existen ei lor sociale. 

Exist  o serie de comportamente care definesc func ionarul public responsabil 

social:  

• manifestarea încrederii i loialit ii fa  de ceilal i; 

• interesul i sensibilitatea fa  de nevoile grupului/societ ii;  

• sim ul r spunderii fa  de probleme cu impact social general ; 

• participarea pozitiv  i constructiv  la via a comunit ii ; 

• deschidere c tre cooperare/negociere;  

• manifestarea sim ului comunitar ; 

• solidaritatea manifestat  concret în ac iuni de interes public. 

Responsabilitatea este esen ial  pentru consolidarea unor valori ca eficien a, 

încrederea sau previzibilitatea în administra ia public . Nici o alt  institu ie 

contemporan  nu are atât de multe i variate tipuri diversificate ca administra ia 

public . Acest lucru genereaz  ideea rolului special i delicat pe care serviciul public îl 

are în societ ile democratice moderne. 

Serviciul public constitu ional modern, într-o democra ie este considerat real numai 

dac  îndepline te un set de condi ii:[6] 

• Separarea dintre sfera public  i cea privat ; 
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• Separarea dintre politic  i administra ie; 

• Dezvoltarea responsabilit ii individuale a func ionarilor publici prin 

procese decizionale comune. Aceasta impune prezen a unor manageri 

publici bine instrui i i educa ie; 

• Protec ia muncii, stabilitate, nivel de plat , drepturi i atribu ii bine definite 

pentru func ionarii publici; 

• Recrutare i promovare bazate pe merit. 

Toate aceste condi ii contribuie, prin extindere, la definirea naturii i a valorilor unui 

serviciu public profesionist. 

Profesionalismul este principiul care îi determin  pe func ionarii publici s - i 

îndeplineasc  exemplar sarcinile i atribu iile de serviciu. Pentru aceasta, func ionarii 

publici trebuie s  aib  abilit i profesionale substan iale, dobîndite, men inute i 

dezvoltate cu regularitate prin cursuri i stagii de instruire, pe care au în egal  m sur  

dreptul i obliga ia de a le urma. Atributele care formeaz  principiul profesionalismului 

sînt responsabilitatea, competen a, eficien a, promptitudinea i corectitudinea. 

În Republica Moldova, dezvoltarea domeniului de responsabilitate social  în 

administra ia public  se afl  înc  în stadiu de început. Instrumentele de responsabilitate 

social  cel mai frecvent luate în considerare cuprind: coduri de conduit , investi ii 

sociale, raportare i audit social i de mediu. Multe din aceste standarde le g sim 

implementate i la nivelul IMM-urilor, f r  a fi asociate neap rat comportamentului 

responsabil social, ci doar conform rii la cerin ele pie ei. 

In opozi ie cu atitudinea con tient  de responsabilitate sociala a func ionarilor 

publici se afla atitudinea de del sare, indiferen a i birocratism fa  de problemele celor 

pe care trebuie s -i slujeasc . Atunci cand func ionarii publici s vâr esc abateri, produc 

prejudicii i tulbur ri bunului mers al activit ii sau prestigiului autorit ilor din care 

fac parte, s vâr esc abuzuri de orice natur  sau vatama drepturile i interesele legitime 

ale cet enilor, intervine Codul de conduit  a func ionarilor publici, care stabile te 
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normele pentru etica profesional  i care sunt obligatorii pentru fiecare func ionar 

public.  

Buna guvernare, ca proces politic în general, nu este un scop în sine, nu este 

menit  s  produc  satisfac ie i s  aduc  recompense guvernan ilor i func ionarilor 

publici. Buna guvernare este subsumat  unui scop final: dezvoltarea uman , cre terea 

bun st rii cet enilor i a colectivit ilor. Tocmai de aceea actul de guvernare dep e te 

sfera statalit ii – responsabil  pentru eficien a i costurile guvern rii – cuprinzând 

într-un tot unitar statul, societatea civil  i sectorul privat care, într-o economie de 

pia , este principalul furnizor de venituri pentru bugetul de stat.[6] 

Atunci cînd Republica Moldova va deveni un stat performant, capabil s  ating  

poten ialul s u în Uniunea Europeana, acest lucru se va întâmpla doar printr-o alt  rela ie 

între stat i societate, una bazat  pe încredere reciproc  i responsabilitate social . 
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SUMMARY 

This article discusses the issue of citizens participating in the public authorities' activity, as one 
of the most important resources, an important instrument of public administration for local social-
economic development, conferring quality and legitimizing decision-making process through the 
accorded support. Citizens are open to support decisions and programs for which implementation 
they have participated. 

 
Majoritatea sistemelor de guvernare sunt bazate pe conceptul “democra iei 

reprezentative”, care presupune participarea cet enilor, o data la câ iva ani, la alegerea 

reprezentan ilor s i în structurile statului. Acela i mod de exprimare a voin ei poporului 

se aplic  i la noi, o dat  la 4 ani prin vot direct sunt ale i deputa ii în Parlamentul 

Republicii Moldova. 

Totu i, durata unui mandat este destul de lung , dac  inem cont de faptul c  

tr im într-o lume în schimbare. Prin urmare, este pu in probabil ca ordinea priorit ilor 

s  r mân  aceea i pe parcursul a celor 4 ani dintre scrutinele electorale. De asemenea, 

este pu in probabil ca cineva s  poat  anticipa problemele ce pot ap rea ulterior, pentru 

ca acestea s  fie discutate de politicieni i cet eni în timpul campaniilor electorale. 

Astfel, ca ac iunile elitei politice s  fie pe m sura a tept rilor cet enilor, apare 

necesitatea ca cei din urm  s  participe permanent la procesul de luarea a deciziilor i 

nu doar o dat  la patru ani, prin vot. De i experien a ultimilor  ani ne arat  c  putem 

vota mai des, îns  mai des nu înseamn  mai bine.   

Dreptul cet enilor de a ini ia proiecte de legi sau organiza referendumuri, de a fi 

consulta i pe diverse proiecte de decizii constituie elemente ale “democra iei 

participative”, care vine s  compenseze anumite caren e ale "democra iei 

reprezentative". Altfel spus, "democra ia participativ ” este rela ia continu  dintre ales i 

aleg tor, func ionarul public i aleg tor. Este practic “dialogul cu cet eanul”. În modul 
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ideal to i membrii unei comunit i trebuie s  aib  posibilitatea de a participa la luarea 

deciziilor în comun. 

Acest deziderat poate fi realizat gra ie noilor tehnologii de comunicare, care 

permit tuturor cet enilor s  se informeze despre problemele de interes public i s - i 

expun  opiniile. Conceptul de participare cet eneasc  se bazeaz  pe necesitatea 

consult rii cet enilor i exprimarea de c tre ace tia a opiniilor în leg tur  cu deciziile 

care se adopt  la diferite nivele i de care ei pot fi afecta i în mod direct sau indirect. 

Într-o comunitate s n toas , cet enii particip  la procesul de luare a deciziilor de 

interes public, informându-se cu privire la problemele care îi afecteaz , solicitând 

autorit ilor s  adopte m surile pe care ei le consider  de cuviin  i participând efectiv 

la punerea în practic  a deciziilor luate.  

Prin urmare, „participarea cet eneasc  este procesul prin care preocup rile, 

nevoile i valorile cet enilor sunt încorporate procesului administra iei publice locale 

de luare a deciziilor. Exist  dou  direc ii de comunicare între cet eni i administra ie), 

cu scopul general de îmbun t ire a deciziilor administra iei publice locale sus inute de 

c tre cet eni. 

Participarea cet eneasc  const  într-un proces prin care cet enii influen eaz  

deciziile publice, care le afecteaz   propria via  sau pe aceea a comunit ii. 

Participarea poate fi:  

- activ , atunci când cet enii interac ioneaz  cu ale ii lor sau cu executivul 

administra iei publice locale, pentru a influen a deciziile privind politicile publice;  

- pasiv , atunci când cet enii  particip  doar la o întrunire public , pentru a primi 

informa ii asupra situa iei unui nou program al autorit ilor locale, sau atunci când se 

prezint  la vot, în cadrul procesului electoral.  

Participarea cet eneasc  este cea mai eficient , atunci când cet enii se adun  s  

afle i s  discute, dar i s - i exprime p rerile, iar aceste ocazii sunt foarte utile pentru 

atingerea consensului, care poate fi un sprijin consistent pentru ac iunile administra iei 
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publice locale. Pentru a în elege importan a particip rii cet ene ti în activit ile i 

deciziile administra iei publice locale, se poate porni de la ideea de baz , conform 

c reia participarea confer  calitate guvern rii, iar o bun  guvernare poate aduce 

investi ii, afaceri profitabile, resurse financiare, toate acestea contribuind la dezvoltarea 

economic  local . În sens general, participarea se refer  la implicarea membrilor unei 

colectivit i sau institu ii în diversele sale activit i, mai ales cele deliberative i în 

procesele sale decizionale. Ponderea membrilor unui grup care particip  în fazele de 

consultare i de decizie calific  m sura în care conducerea respectivului grup este 

democratic . 

Implicarea cet enilor poate suplini atributele organelor guvernamentale în ceea 

ce prive te controlul i metodele de constrângere i astfel se economisesc bani i timp 

pentru autorit i. Se poate îmbun t i performan a i imaginea institu iilor democratice, 

reducând clientelismul i corup ia. În acela i timp, administra ia public  local  va fi 

preg tit  s  împ rt easc  informa iile într-o manier  onest  i clar , încurajând 

cet enii s - i exprime opiniile, pentru a influen a deciziile sale i, în acela i timp, 

cet enii vor în elege drepturile i obliga iile care le revin i vor fi preg ti i s  lucreze 

onest i constructiv pentru a asista reprezentan ii administra iei publice locale în 

rezolvarea problemelor.  

Astfel, participarea cet enilor reprezint   una dintre cele mai importante resurse, 

un instrument important în activit ile administra iei publice de dezvoltare socio-

economic  local , imprimând calitate i legitimând procesul decizional prin suportul 

acordat, atât în conceperea, cât i în implementarea programelor i strategiilor de 

dezvoltare local . Oamenii sunt mult mai înclina i s  sus in  deciziile i programele la 

realizarea c rora au participat. 

Pe de o parte, în eleg aceste decizii sau programe, iar pe de alt  parte sunt 

implica i afectiv i doresc succesul acestora. Participarea cet enilor la procesul de 

adoptare a deciziilor într-o democra ie cu tradi ie este un proces gradat, care presupune 
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parcurgerea anumitor etape. Aceste etape se suprapun peste cele dou  niveluri de 

participare, ca parte a unui model ideal de implicare a cet enilor.  

Primul nivel al particip rii este informarea, care presupune eforturi atât din 

partea cet enilor, cât i din partea administra iei locale. Administra ia public  este 

obligat  s  emit  informa ii c tre cet eni, privind activitatea i planurile sale, pentru ca 

ace tia s  poat  în elege direc iile prioritare ale politicii administrative a ale ilor locali.  

Al doilea nivel se refer  la consultarea cet enilor, aceasta fiind ac iunea 

autorit ilor pentru identificarea necesit ilor cet enilor, pentru evaluarea priorit ilor 

unor ac iuni sau colectarea de idei i sugestii privind o anumit  problem .  

La baza particip rii cet ene ti stau o serie de factori, între care un rol deosebit 

de important îi revine administra iei locale, care trebuie s  fie deschis  spre implicarea 

cet enilor în activitatea complex  a procesului de guvernare. Un proces de guvernare 

eficient trebuie s  asigure un transfer continuu de informa ii de la administra ie la 

cet eni, dezvoltând în acest fel un canal important de comunicare, care-i va permite în 

acela i timp s  culeag  informa ii de la cet eni. Participarea cet eneasc  în calitate de 

element de baz  al conceptului de bun  guvernare, are relevan  în cazul diferitelor 

comunit i, prin asigurarea accesului acestora la procesul de adoptare a deciziilor i la 

elaborarea  politicilor a c ror aplicabilitate îi influen eaz  în mod direct. Participarea 

cet eneasc  reprezint , al turi de r spunderea în fa a i la nevoile cet enilor, 

guvernarea legii, transparen , echitate i incluziune, eficien , c utarea consensului, 

unul dintre elementele caracteristice ale bunei guvern ri. 

Suprema ia legii, respectarea drepturilor i libert ilor fundamentale, 

reprezentarea democratic , reprezint  principiile democratice care au stat la baza 

înfiin rii i func ion rii Uniunii Europene. Principiul egalit ii democratice, principiul 

democra iei reprezentative i cel al democra iei participative se reg sesc în Tratatul 

privind Constitu ia Europei. De i la nivel institu ional rezultatele cooper rii dintre 

statele membre sunt vizibile, mul i dintre cet enii europeni se simt neglija i, nelua i în 
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seam . Distan a dintre cet eni i organismele UE pare s  se l rgeasc  odat  cu 

extinderea Uniunii c tre est. 

Baza oric rui sistem democratic o constituie posibilitatea poporului, a 

cet enilor, de a lua parte la dezbaterile publice. În acest sens, Carta Alb  a Guvern rii 

Europene  reflect  preocup rile oficialilor europeni pentru cre terea gradului de 

implicare a cet enilor în adoptarea politicilor publice, condi ie de baz  pentru eficien a 

acestora, mergând chiar pân  la recomandarea unor standarde minime de consultare a 

societ ii civile. Se accentueaz  nevoia de transparen  procedural  i o mai bun  

informare a cet enilor, referitor la procesul de elaborare a politicilor publice, 

deplasând centrul de greutate al particip rii cet ene ti din sfera electoral  înspre 

domeniul dezbaterilor publice. Însu i conceptul de guvernare european  este în eles de 

Comisie ca reprezentând ansamblul regulilor, proceselor i comportamentelor „care 

afecteaz  modul în care puterile sunt exercitate la nivel european, în special în ceea ce 

prive te transparen a, participarea, r spunderea, eficien a i coeren a”.  

Participarea cet eneasc  din perspectiva european  se define te astfel prin 

informare, comunicare i implicare în rela ia care se stabile te între administra ie i 

cet eni, iar activit ile administra iei sunt dezvoltate i sus inute în a a fel încât s  

corespund  cât mai mult posibil nevoilor i dorin elor cet enilor. 

Deoarece participarea cet eneasc  este o idee relativ nou , ini iativa procesului 

trebuie s  revin  într-o prim  faz  reprezentan ilor locali. Aceasta presupune un 

angajament puternic al liderilor locali fa  de participarea cet eneasc , începând cu 

primarul i cu reprezentan ii consiliului local. Primarul, dar i colaboratorii acestuia, ar 

trebui s - i exprime angajamentul fa  de participarea cet eneasc  clar, sincer i în 

mod frecvent. Administra ia public  local  trebuie s  fie la fel de deschis  la 

participarea tuturor cet enilor ca parte a comunit ii i fa  de nevoile acestora în 

crearea de politici locale i în aplicarea acestora. 
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În planificarea particip rii cet ene ti, este util s  trat m cet enii ca i cum ar fi 

clien i ai unei afaceri. Dac  cet enii pl tesc pentru serviciile administra iei, taxe i 

impozite, ei ar trebui s  fie capabili s  „cumpere” acele servicii de care au nevoie i pe 

care le doresc. Dac  administra ia este pl tit  din aceste taxe i impozite, ar trebui s  se 

str duiasc  s  furnizeze servicii de cea mai bun  calitate în cel mai eficient mod. 

Parteneriatul dintre cet eni i administra ie depinde de modalitatea în care 

ace tea au acces la informa iile care le influen eaz  via a. Cet enii ar trebui implica i în 

procesul elabor rii i aplic rii politicilor locale, precum i în stabilirea domeniilor 

prioritare de interven ie. Ar trebui de asemenea informa i cu privire la modalitatea prin 

care se formeaz  bugetul local, devenind astfel con tien i de greut ile i oportunit ile 

financiare existente. În cadrul unor dezbateri publice, întâlniri sau audieri, cet enilor 

trebuie s  li se ofere ansa formul rii unor amendamente care pot fi luate în calcul de 

c tre cei responsabili cu adoptarea bugetului local.  

Prin intermediul sondajelor de opinie, al interviurilor, al focus grupurilor, al 

întâlnirilor publice i prin intermediul altor tehnici de participare cet eneasc , 

autorit ile ar trebui s  înve e cum se colecteaz  i se folosesc opiniile cet enilor în 

privin a furniz rii tuturor tipurilor de servicii publice. Autorit ile ar trebui s  

încurajeze mai mult cet enii s  participe la edin ele Consiliului Local, putând intra 

astfel în contact cu problemele locale, precum i cu procedurile prin care se ia o 

hot râre sau alta, acestea putând fi astfel f cute publice. 

Participarea cet enilor ca reprezentan i voluntari în diferite grupuri de lucru, 

poate contribui la eforturile administra iei în a- i îndeplini responsabilit ile fa  de 

cet eni, într-un mod cât mai transparent i eficient. Solidaritatea comunit ii fa  de 

provoc rile locale va cre te astfel prin prezen a cet enilor în astfel de structuri. 

Participarea cet eneasc , de i este esen ial  în cadrul unei democra ii, nu este 

întotdeauna u or de realizat. Câteodat  este necesar  voin  politic , perseveren  i o 
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anumit  dispozi ie necesar  educ rii, atât a autorit ilor, cât i a cet enilor, pe tema 

responsabilit ilor ce le revin într-o democra ie. 

Esen a acestor idei de participare cet eneasc  este o comunicare bidirec ional : 

de la administra ie la cet eni precum i de la cet eni c tre administra ie. Aceasta 

înseamn  c  reprezentan ii administra iei trebuie s  acorde o importan  real  modului 

în care administra ia furnizeaz  informa ii publicului despre opera iunile i planurile ei. 

O bun  comunicare a administra iei c tre cet eni necesit  timp i resurse dar se 

reg se te în încrederea i în elegerea public . În contextul alegerilor parlamentare, 

precum i din perspectiva procedurii de consultare a cet enilor, o form  care se 

realizeaz  cu o anumit  periodicitate este reprezentat  de exercitarea dreptului de a vota. 

Participarea cet eneasc  prin exercitarea dreptului de vot poate fi analizat  ca o 

modalitate de participare la sistemul decizional local/na ional, înc  din faza incipient  a 

acestuia, cet enii putând decide prin participarea la vot viitoarea configura ie a 

organismelor decizionale locale/na ionale. Este exprimat  astfel orientarea c tre un 

anumit program politic, c tre un anumit set de m suri sociale, exprimarea votului fiind 

asociat  cu delegarea puterii de decizie de la popula ie c tre anumi i reprezenta i ai 

acesteia, pentru o perioad  determinat  de timp. 

Gradul diferit de implicare a popula iei în alegerea responsabililor locali 

genereaz  o prim  concluzie cu privire la nivelul de participare cet eneasc  i 

responsabilitate local , care poate constitui un prim indiciu asupra modului în care 

cet enii se vor implica pe viitor în rezolvarea problemelor locale.  

Grupurile de indivizi î i exprim , prin practica votului, prin manifest ri sau 

peti ii, decizia lor de a lua parte la decizia public .  

 Participarea cet enilor la luarea deciziilor într-o democra ie cu tradi ie este un 

proces gradat, care presupune parcurgerea anumitor etape. Aceste etape se suprapun 

peste cele dou  niveluri de participare, ca parte a unui model ideal de implicare a 
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cet enilor. Primul nivel al particip rii este informarea, care presupune eforturi atât din 

partea cet enilor, cât i din partea administra iei locale.  

 Administra ia public  este datoare s  emit  informa ii c tre cet eni privind 

activitatea i planurile sale pentru ca ace tia s  poat  în elege direc iile prioritare ale 

politicii administrative a ale ilor locali. Al doilea nivel se refer  la consultarea 

cet enilor, aceasta fiind ac iunea autorit ilor pentru identificarea necesit ilor 

cet enilor, pentru evaluarea priorit ilor unor ac iuni sau colectarea de idei i sugestii 

privind o anumit  problem . Patru factori stau la baza particip rii cet ene ti:  

- administra ia local  deschis  spre implicarea cet enilor în activitatea complex  

a procesului de guvernare;  

- transferul continuu de informa ii de la administra ie la cet eni;  

- modalit i eficiente prin care administra ia culege informa ii de la cet eni;  

- cet eni informa i, care î i onoreaz  obliga ia de a participa ca parteneri egali în 

activit ile administra iei, deoarece în eleg problemele.  

 Combina ia acestor elemente – reprezent  esen a particip rii cet ene ti: - 

informa ie, comunicare i implicare în rela ia care se stabile te între administra ie i 

cet eni, iar activit ile administra iei sunt dezvoltate i sus inute în a a fel încât s  

corespund  cât mai mult posibil nevoilor i dorin elor cet enilor, acestea fiind definite ca. 

Prin urmare, participarea cet eneasc  este procesul prin care preocup rile, nevoile i 

valorile cet enilor sunt încorporate în procesul decizional al administra iei publice locale.  
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SUMMARY 
Participative governance is a tool to provide citizens with the opportunity to become involved in 

decision-making processes. A transparent and effective participative governance impacts a 
sustainable local development and provides citizens with a feeling of responsibility and commitment, 
while encouraging them to appreciate benefits obtained through public policies implementation. 
Regardless of its form, citizen involvement in public policy process will result in a more transparent 
administration process that is ultimately more responsive to the community's every day realities.  

 

Consolidarea rela iilor cu cet enii este o investi ie solid  în procesele de 

elaborare a politicilor publice, precum i un element esen ial al unei bune guvern ri. 

Aceasta permite autorit ilor locale s  identifice noi idei relevante de politici, informa ii 

i resurse cruciale pentru procesul de luare a deciziilor. În egal  m sur  important este 

faptul c  procesul de consultare contribuie la sporirea încrederii cet enilor în 

administra ia local , prin consolidarea capacit ilor civice i îmbun t irea calit ii 

proceselor democratice. Aceste eforturi la nivel central sau local ajut  la consolidarea 

democra iei reprezentative.   

Exist  diferite niveluri de participare comunitar , în func ie de gradul de 

implicare i de responsabilizare a comunit ii, i anume:  

- Participare informa ional ; 

- Participare prin consultare; 

- Participare prin cooperare; 

- Participare prin mobilizare. 

1. Participarea informa ional  se efectueaz  la nivel de informare a publicului 

despre anumite evenimente, fapte, decizii. Instrumentele utilizate pentru informare 

sunt: materialele tip rite, panourile i expozi iile, scrisorile adresate comunit ii, mass-
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media disponibil , sesiunile de informare public . Rolul popula iei din comunitate este 

mai mult pasiv – de însu ire a informa iei. 

2. Participarea prin consultare presupune consultarea popula iei în anumite 

probleme de interes comun. Instrumente folosite prin intermediul chestionarelor, 

întîlnirilor, dezbaterilor publice. Rolul popula iei – popula ia poate s - i exprime opinia 

i poate s  recomande anumite m suri pentru redresarea situa iei în unele domenii. 

3. Participarea prin cooperare este un proces de implicare nemijlocit  a 

popula iei de comun acord cu exper i în domeniu în procesul de consultare a unor 

probleme sau chiar în procesul de solu ionare a lor. 

4. Participarea prin mobilizare reprezint  cel mai înalt nivel de participare a 

cet enilor în procesul de solu ionare a problemelor. Comunitatea joac  rolul de 

ini iator i participant activ în procesul decisional. 

Astfel, membrii comunit ii sunt implica i la toate etapele procesului decisional: 

la etapa de identificare a nevoilor, la etapa de elaborare a proiectului politicii publice, la 

etapa de implementare, la etapa de asigurare a durabilit ii m surilor strategice, la etapa 

de monitorizare i evaluare a procesului de dezvoltare local . 

Participarea depinde de informare i comunicare. 

Consultarea i comunicarea sunt esen iale nu doar în procesele de elaborare a 

documentelor de planificare, ele sunt instrumente indispensabile pentru activitatea de zi 

cu zi a autorit ilor publice atît la nivel central, cît i local.  Acest domeniu este 

reglementat la nivel na ional prin: Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparen a în 

procesul decisional; Hot rîrea Guvernului nr. 96 din 16.02.2010 cu privire la ac iunile 

de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparen a în procesul 

decisional; Legea privind administra ia public  local  nr. 436 din 28.12.2006; Legea 

privind accesul la informa ie nr. 982 din 11.05.2000. 
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La nivel interna ional sunt o serie de recomand ri cu privire la implicarea i 

consultarea cet enilor, precum recomand rile Organiza iei pentru Cooperare i 

Dezvoltare Economic  cu privire la nivelele de consultare. [4, p.90] 

Dic ionarul Explicativ al Limbii Române interpreteaz  termenul „consultare” ca 

ac iunea de a (se) consulta i rezultatul ei; solicitare a unui aviz, ascultare a unei p reri; 

întrebare, cercetare. Comunicarea, îns , este un ansamblu de ac iuni care au în comun 

transmiterea de informa ii sub forma de mesaje, tiri, semne sau gesturi simbolice, texte 

scrise între dou  persoane, numite interlocutori, sau mai formal, emi tor i receptor.  

[4, p.90] 

În procesul decizional local, comunicarea este un instrument esen ial pentru 

clarificarea a tept rilor p r ilor interesate, identificarea necesit ilor i intereselor 

membrilor comunit ii, permite colectarea criticilor i serve te la îmbun t irea 

rezultatelor procesului decizional. Comunicarea face ca participan ii la proces s  se 

simt  implica i i lua i în considerare, astfel sporind ansele pentru un angajament mai 

mare din partea acestora în procesele ulterioare.  

Prin urmare, consultarea i comunicarea sunt instrumente importante, sporind 

calitatea în procesul decizional i înt rind autoritatea deciziilor prin suportul oferit de 

cet eni în implementarea politicilor promovate la nivel local. În acest fel se 

economisesc de multe ori fonduri importante în procesul de implementare a unui 

proiect.  

rile cu tradi ie democratic  folosesc eficient acest instrument perfec ionîndu- i 

mereu cadrul legislativ pentru a extinde participarea cet enilor pîn  în cele mai înalte 

nivele de decizie, respectiv pîn  la formularea politicilor de stat, con tiente fiind de 

avantajele oferite de suportul cet enilor pentru formularea i implementarea acestora.  

Necesitatea de participare a cet enilor în procesul decizional provine din: 

- mandatul autorit ilor publice locale, prin intermediul cadrului legal; 
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- principiile politicilor competitive i a bunei guvern ri (transparen  i 

responsabilitate); 

- probabilitate redus  de implementare a obiectivelor strategice la nivel local 

dac  sunt pu in cunoscute, neîn elese de c tre membrii comunit ii, 

- necesitatea de a asigura calitatea i relevan a politicilor publice la nivel local. 

[4, p.91] 

Comunicarea i consultarea vor spori nivelul de participare public  în rîndul 

membrilor comunit ii. Iar procesul de participare public  are o importan  major  în 

elaborarea documentelor de planificare strategic , dar i în elaborarea proiectelor de 

decizii mai pu in complexe. La elaborarea documentelor de planificare strategic  la 

nivel local se recomand  consultarea p r ilor largi ale societ ii pentru a ob ine consens 

atît asupra problemelor care necesit  aten ie primordial  din partea autorit ilor publice 

locale, cît i asupra modalit ilor de solu ionare a acestor probleme. Rezultatele 

consult rilor trebuie s  devin  parte component  a documentului de planificare 

strategic .  

Participarea public  este orice instrument folosit pentru a implica publicul în 

luarea deciziilor i include dreptul la informare, dreptul la participare i dreptul la 

accesul în justi ie.  

În general, autorit ile publice locale sunt cele responsabile de sporirea nivelului 

de participare public  i crearea oportunit ilor pentru membrii comunit ilor de a se 

implica activ în acest proces. Autorit ilor locale le revine rolul crucial în identificarea 

i aplicarea celor mai relevante instrumente de comunicare, consultare la nivel local.  

Mai mult decît atît,  dreptul la cunoa tere, sau dreptul la libera exprimare, sau 

dreptul de asociere sunt drepturi garantate prin Constitu ie cet enilor Republicii 

Moldova.  [1, Titl.II, cap.I-II]  

Autorit ile locale trebuie s  înceap  a vedea în cet ean mai mult decît un 

simplu aleg tor, trebuie s  abordeze cet eanul ca pe persoana care ia decizii – 
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cet enii comunit ilor, care au cea mai clar  i poate cea mai bun  percep ie a nevoilor 

i priorit ilor comunit ii lor; consultant – cet enii ar trebui s  fie consulta i cu 

regularitate pentru a contribui cu opiniile lor la procesul de luare a deciziilor. Atunci 

cînd sunt oferite mai multe informa ii adecvate se pot lua decizii mai bune. 

Un proces consultativ participativ trebuie s  includ  cel pu in 3 etape/nivele de 

implicare a actorilor cheie i a grupurilor comunitare în procesul decizional: [4, p.92] 

Nivelul 1. Oferirea accesului i informarea. La acest prim nivel pot fi aplicate 

numeroase instrumente de transmitere a informa iei, inclusiv plasarea pe pagina web a 

autorit ii, prin intermediul radioului local, prin intermediul unui pliant. Informa ia 

trebuie s  fie în termeni simpli i accesibili, astfel încît membrii comunit ii s  

în eleag  cum acest document i ceea ce este stipulat în el va influen a, schimba, 

îmbun t i starea de lucruri din localitate. Persoanele informate pot lua decizii mai 

bune i sunt mult mai predispuse s  se implice. 

Nivelul 2. Consultarea. La acest nivel se aplic  metode interactive i participative 

de discutare a ideilor membrilor comunit ii cu referire la documentul pe care l-au 

analizat sau informa ia pe care au accesat-o, astfel încît grupul de lucru s  ob in  

maximum rezultate, pe de o parte, iar pe de alt  parte, documentul s  reflecte 

necesit ile i interesele reale ale membrilor comunit ii.  

Acesta este un proces dificil, mai ales cînd se încearc  implicarea 

reprezentan ilor grupurilor marginalizate i defavorizate care este posibil s  nu dispun  

de abilit ile i experien a necesare exprim rii i ap r rii propriilor interese. Înainte de 

a-i implica în procesul de luare a deciziilor, autorit ile i facilitatorii trebuie s  lucreze 

cu ei separat, s  îi ajute s  î i identifice i s  î i exprime interesele, s  îi preg teasc  s  

participe ca parteneri egali în procesul de planificare, al turi de reprezentan ii altor 

grupuri de interese din comunitate. 

Nivelul 3. Implicarea în luarea deciziilor. La acest nivel se vor crea oportunit i 

pentru membrii comunit ii s  „voteze” versiunea final  a documentului. Sunt mai 



75 
 

multe op iuni, iar fiecare autoritate va decide i identifica cele mai potrivite modalit i 

pentru acest nivel.  

Nivelul 4. Implicare în monitorizare i evaluare. În ideal, este s  se extind  

implicarea membrilor comunit ii în monitorizarea i evaluarea implement rii diferitor 

decizii, planurilor de dezvoltare strategic , iar acest lucru poate începe imediat cum este 

adoptat  decizia, aprobat  strategia. Acest nivel presupune crearea unui mecanism prin 

intermediul c ruia membrii comunit ii monitorizeaz  procesul de implementare i vin 

cu propuneri de ajustare/modificare dac  este relevant. 

Autorit ile locale aplicînd doar pa ii cel pu in pîn  la nivelul 3, poate s  afirme 

c  valorific  participarea cet enilor la procesul decizional local. Cu cît mai intens va fi 

nivelul implic rii, cu atît cei care particip  vor avea un control mai mare asupra 

procesului decizional i asupra rezultatelor sale, angajamentul lor fa  de 

implementarea deciziilor adoptate va cre te.  

Conform Declara iei ONU privind dreptul la dezvoltare lansat  în 1986, 

dezvoltarea este un proces global economic, social, cultural i politic care tinde s  

îmbun t easc  bun starea tuturor oamenilor pe baza particip rii lor libere i active la 

dezvoltarea i distribuirea corect  a rezultatelor. În art. 2 al acestei Declara ii este 

subliniat faptul c  omul este subiectul dezvolt rii i ar trebui s  fie participant activ i 

beneficiar al dreptului de dezvoltare. [9] 

În acest context, pentru realizarea eficient  a obiectivelor politicilor publice, 

autorit ile locale trebuie s  se asigure de angajamentul i strijinul cet enilor. Pentru a 

ob ine aceast  sus inere, autorit ile au sarcina responsabiliz rii actului de guvernare, 

concomitent, sporind gradul de implicare a cet enilor în actul de decizie. 

Responsabilitatea autorit ilor publice în procesul decizional este asigurat  prin 

transparen a activit ii primarilor, pre edin ilor de raioane, consiliilor locale, raionale, 

tuturor institu iilor i serviciilor publice locale i procedurile prin intermediul c rora 

cet enii pot influen a deciziile publice. Pe masur  ce transparen a i corectitudinea vor 
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deveni modalit i practice curente în activitatea autorit ilor locale, popula ia va sprijini 

ini iativele lansate.  

În atare abordare, instrumentele analizate mai sus, prin care sunt oferite 

oportunit i de implicare a cet enilor în procesul de luare a deciziilor i constituie 

guvernarea participativ . 

Rolul cet eanului de a participa i monitoriza activitatea autorit ilor locale, i 

gradul lor de responsabilitate depinde de accesul la informa ii despre legi, acte 

administrative, programe, proiecte, proceduri i rezultate ob inute de autorit ile 

publice. În tabelul urm tor am încercat s  sintetiz m unele avantaje ale implic rii 

cet enilor în activitatea autorit ilor locale. 

Tabelul. Avantajele particip rii cet enilor în procesul decizional local 

Avantaje pentru autorit ile APL Avantaje pentru cet eni 
Cre terea nivelului de informare Integrarea în societate a diverselor 

grupuri de interese
Provocarea schimbului de opinii i 
experien  

Eficacitatea procesului i deciziei îns i  

Detensionarea disputelor publice Posibilitatea grupurilor afectate de 
proiectul de decizie s - i exprime opinia

Optimizarea select rii diverselor solu ii 
alternative 

Acceptarea mai u oar  a deciziilor, 
stabilirea compromisului 

Asigurarea unui sistem  eficient de 
monitorizare i control al 
implement rii politicilor 

Solu ionarea nevoilor concrete 
comunit ii, grupurilor de interese ale 
comunit ii  

Stabilirea unor canale de comunicare permanente 
Suplimentarea credibilit ii i îmbun t irea calit ii unui plan, program de ac iune, 

decizie
Schimbarea mentalit ii i comportamentelor 

Sursa: elaborat de autor  

Participarea public  prezint  i o serie de riscuri între care cel mai însemnat este 

folosirea ei pentru sus inerea unor interese personale sau de grup. Aceste riscuri pot fi 

diminuate prin folosirea în mod corespunz tor a tehnicilor de participare public , 

respectînd principiile de transparen , deschidere i corectitudine la nivel local. 
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Determinarea impactului particip rii cet enilor asupra procesului decisional 

local implic  analiza cadrului legal de reglementare a particip rii. Al turi de Legea 

suprem  relevant  este i Legea privind administra ia public  local  nr.436 din 

28.12.2006, unde art.17 stipuleaz  c  edin ele consiliului local sunt publice i orice 

persoan  interesat  poate asista la edin ele consiliului local. [7] 

Cet enii i organiza iile acestora au dreptul de a participa, în condi iile legii, la 

orice etap  a procesului decizional; de a avea acces la informa iile privind bugetul 

localit ii i modul de utilizare a resurselor bugetare, la proiectele de decizii i la 

ordinea de zi a edin elor consiliului local i ale prim riei. Autorit ile publice locale i 

func ionarii publici ai unit ii administrative-teritoriale respective sunt obliga i s  

întreprind  m surile necesare pentru asigurarea posibilit ilor efective de participare a 

cet enilor i organiza iilor acestora la procesul decisional. [7, art.17] 

În acela i context, Legea privind transparen a în procesul decizional nr.239-XVI 

din 13.11.2008, în art.3 stipuleaz  c  autorit ile publice vor consulta cet enii, 

asocia iile acestora, alte p r i interesate în privin a proiectelor de acte administrative 

care pot avea impact social, economic, de mediu, asupra modului de via  i drepturilor 

omului, asupra culturii, s n t ii i protec iei sociale, asupra colectivit ilor locale, 

serviciilor publice. [8] 

De asemenea, prin Hot rîrea Guvernului nr.96 din 16.02.2010 cu privire la 

ac iunile de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparen a în 

procesul decizional a fost aprobat Regulamentul cu privire la procedurile de asigurare a 

transparen ei în procesul de elaborare i adoptare a deciziilor. În baza acestor prevederi, 

autorit ile locale trebuie s  adopte propriul regulament ce va prevedea modalit ile i 

domeniile de informare, consultare, comunicare cu comunitatea. De altfel, autorit ile 

publice au obliga ia s  organizeze consult ri publice i s  înregistreze obligatoriu 

rezultatele consult rii. [6] 
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Prin urmare, men ion m faptul c  nu doar popula ia are nevoie de informare din 

partea autorit ilor locale dar i autorit ile au nevoie de suportul cet enilor pentru 

elaborarea i realizarea programelor i politicilor locale. Crearea spiritului comunitar 

este posibil  doar într-o atmosfer  de încredere i angajament reciproc. Pe de o parte, 

membrii comunit ii trebuie s  aib  dezvoltat sentimentul conect rii i coparticip rii la 

treburile comunitare de interes general. Pe de alt  parte, implicarea cet enilor în 

procesul decizional reprezint  o cale de cre tere a democra iei. 

Participarea poate fi realizat  prin: sondaje de opinii, întruniri publice, forumuri, 

audierile publice, anun uri publice, perioada de primire a comentariilor, c su a po tal  a 

cet eanului, grupuri de discu ie i întruniri cu caracter neoficial, focus-grupurile, 

colaborarea cu mass-media, colaborarea cu ONG-urile din teritoriu, comisii 

consultative constituite din consilieri i cet eni activi ai localit ii, grupuri de presiune 

(lobby). [3, p.77] 

Implicarea, sub diferite forme, a cet enilor în procesul politicilor publice va face 

procesul de administrare mai transparent i mai receptiv la realitatea cotidian  a 

colectivit ii. Modul de organizare i eficien a formelor de participare sînt atribuite 

condi iilor din mediul economic, politic i social în care func ioneaz  administra ia 

public  local . 

Asigurarea unui proces decizional transparent, echitabil, eficace i eficient mereu 

a fost printer obiectivele de guvernare. Pentru a realiza acest obiectiv, autorit ile 

publice locale trebuie s - i asume urm toarele responsabilit i: 

- asigurarea transparen ei procesului decizional prin publicarea tuturor 

proiectelor de decizii pe paginile de Internet i panourile de informare; 

- consolidarea dialogului i consultarea societ ii civile prin intermediul mai 

multor instrumente; 

- asigurarea accesului cet enilor la informa iile publice; 

- îmbun t irea procesului de gestionare a peti iilor; 
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- perfec ionarea procesului de comunicare cu autorit ile publice centrale. 

În concluzie, men ion m faptul c  instrumentul prin care sunt oferite oportunit i 

de implicare a cet enilor în procesul de luare a deciziilor este guvernarea participativ . 

Aceasta manifest  un impact pozitiv asupra procesului decizional local, contribuind la 

eficientizarea procesului. 

Impactul guvern rii participative transparente i eficace consitutie o dezvoltare 

local  durabil  i dezvoltarea sim ului responsabilit ii i apartenen ei, care încurajeaz  

cet enii s  pre uiasc  beneficiile ob inute în rezultatul implement rii politicilor 

publice. 
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SUMMARY 

In this article is evidenced the importance of public procurement in administration of  public 
fund andthe gaps and constraints at each stage and sub-stage of the public procurements process. At 
the same time are presented the perspectives of the public procurements -  eprocurements and 
sustainable public procurements which are unavoidable and necessary in order to improve the public 
procurement system. 
 

Experien a pe scar  mondial  arat  c  în condi ii de pia  combina ia dintre 

concuren a sporit , profesionalism i procedurile de achizi ii eficace poate oferi pre uri 

cu mult mai joase, o calitate mai înalt  i, prin urmare, o îmbun t ire a eficien ei 

costurilor în sectorul public prin prestarea la timp publicului larg a unui num r sporit de 

servicii calitative.  

Întrucît sectorul public achizi ioneaz  anual un volum mare de bunuri, servicii i 

lucr ri, iar prin propor iile i complexitatea lor, achizi iile publice antreneaz  

considerabile resurse financiare, umane i de timp i anume în acest domeniu 

predomin  cel mai mare risc de abuz, fraud  i risip , reducerea costului cheltuielilor 

publice reprezint  un aspect cheie al achizi iilor publice. Este foarte important ca 

responsabilii implica i în achizi iile publice s  ac ioneze într-un mod ce formeaz  i 

men ine încrederea în abilitatea i dorin a lor de a cheltui corect banii publici. 

Achizi iile publice joac  un rol tot mai important în economia Republicii Moldova. În 

anul 2014, conform paginii web al Biroului Na ional de Statistic , produsul intern brut 

în Republica Moldova a însumat 112050 milioane lei. Potrivit rapoartelor Agen iei 

Achizi ii Publice ponderea achizi iilor publice constituie circa 10,3 % din PIB, cu o 

valoare de 11538,4 mil.lei i destul de semnificativ  în structura bugetului public [11].  

Reglementarea rela iilor privind achizi iile publice se efectueaz  în baza 

urm toarelor principii: utilizarea eficient  a finan elor publice i minimalizarea 

riscurilor autorit ilor contractante, transparen a achizi iilor publice, nedescriminare, 
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liberalizarea i extinderea comer ului international precum i libera circula ie a 

m rfurilor, inclusiv prin recunoa terea reciproc ,propor ionalitate, tratament egal, i 

asumarea r spunderii[8]. 

Organul de specialitate responsabil de asigurarea implement rii politicii statului 

în domeniul achizitiilor publice esteAgen ia Achizi ii Publice în subordinea 

Ministerului Finantelor. 

Supravegherea sistemului achizi iilor publice în Republica Moldova este 

asigurat  de Ministerul Finan elor prin intermediul Agen iei Achizi ii Publice, Inspec ia 

Financiar , Curtea de Conturi i Trezoreria de Stat. 

F cînd referire la Legea privind achizi iile publice nr. 96 din 2007 este de men ionat c  

aceasta stabile te principii de reglementare a rela iilor privind achizi iile publice, 

define te clar tipurile de achizi ii publice, normele i procedurile de atribuire a 

contractelor de achizi ii publice, precum i modalitatea de solu ionare a litigiilor 

punând accent pe drepturile i obliga iile p r ilor care particip  la procedurile de 

achizi ii publice.  

Legea Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizi iile publice, care va intra în vigoare 

în mai 2016, se bazeaz  pe armonizarea legisla iei na ionale la acquis-ul comunitar în 

conformitate cu angajamentele Republicii Moldova fa  de Uniunea European  prin 

semnarea acordurilor bilaterale (Acordul de Asociere RM – UE) [1]. Legea are o 

structur  mai complex  i mai aplicabil  fiind completat  cu capitole suplimentare, 

ceea ce va permite orientarea mai simpl  în partea ce ine de delimitarea procedurilor 

de achizi ii i modalitatea de desf urare a procedurilor de achizi ii. Totodat , legea 

respectiv  reglementeaz  instituirea Agen iei de Solu ionare a Contesta iilor, un nou 

organ de specialitate al administra iei publice, care va contribui la excluderea 

conflictului de interese care poate s  apar  în activitatea Agen iei Achizi ii Publice, 

aceasta din urm  fiind la momentul de fa , pe de o parte responsabil  de înregistrarea 
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rezultatelor procedurilor de achizi ii publice, iar pe de alt  parte responsabil  i de 

solu ionarea litigiilor în acest domeniu. 

De asemenea, au fost incluse i proceduri noi precum concursul de solu ii, în 

calitate de procedur  independent , în care concuren ii pot ob ine premii i/sau prime 

de participare. Au fost revizuite i modalit ile de aplicare a criteriilor de atribuire a 

contractelor de achizi ii publice, acum autorit ile contractante vor putea alege 

individual aplicarea fie dup  criteriul cel mai mic pre , fie dup  oferta cea mai 

avantajoas  din punct de vedere tehnico-economic. În plus, a fost majorat termenul de 

depunere a ofertelor, operatorii economici vor avea suficient timp pentru preg tirea i 

depunerea ofertelor în cadrul procedurilor de achizi ie publice. Noile reglement ri 

favorizeaz  implementarea achizi iilor durabile, prin oferirea de noi posibilit i 

operatorilor economici, întrucît s-a m rit perioada de depunere a ofertelor, ceea ce 

încurajeaz  implementarea criteriilor de atribuire a contractului specifice achizi iilor 

durabile. 

Un capitol aparte, întitulat “Derularea procedurii de achizi ie public ”, con ine 

prevederi începînd cu condi iile prezent rii ofertei, urmînd specifica ii privind 

modalitatea de deschidere a ofertelor, termenul de valabilitate a ofertei, modificare i 

retragerea ofertei, garan ia pentru ofert . Ulterior, se recurge la specifica ii privind 

examinarea, evaluarea i compararea ofertelor, prevederi referitoare la oferta anormal 

de sc zut , anularea procedurii de achizi ie, reglement ri ce vin s  defineasc  i s  

concretizeze totodat  spectrul cadrului legal ce urmeaz  a fi aplicat în practic . Aceast  

practic  tinde s  pun  pe prim plan implementarea achizi ion rii durabile, cu scopul 

evit rii oric rui impact social, economic, de mediu periculos i s  favorizeze ob inerea 

unui rezultat satisf c tor în urma desf ur rii unei proceduri. 

Astfel, a fost elaborat un cadru legislativ în concordan  cu cel comunitar cu 

eviden ierea principalelor obiective ce trebuie atinse, îns  prevederile Directivei 
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18/2004/CEE precum i numeroase complet ri au fost stipulate într-o nou  Directiv  – 

Directiva 24/2014/CE. 

În acest context, Republica Moldova trebuie s  implementeze prevederile 

acesteia în legisla ia na ional  prin alinierea la cadrul legislativ european i adaptarea 

acesteia specificului na ional existent în decurs de 5 ani din momentul semn rii 

Acordului de Asociere între Republica Moldova i Uniunea European . Procesul de 

achizi ii publice decurge în 3 etape i anume etapa de pre-achizi ii - identificarea 

necesit ilor, selectarea procedurii, elaborarea documentelor, stabilirea specifica iilor 

tehnice i criteriilor de evaluare, etapa achizi iei propriu-zise - publicarea anun ului, 

solicitarea explica iilor, deschiderea ofertelor, evaluarea ofertelor i atribuirea 

contractului i etapa post-achizi iei  - managementul contractului de achizi ie. 

Cele mai pronun ate probleme pe parcursul acestor etape in de publicarea 

dispersat  a planurilor de achizi ie de c tre autorit ile contractante[3], [4], se stabilesc 

obiective de investi ii capitale f r  a lua  considera ie proiectele deja ini iate fiind înc  

nefinalizate[6], nu se prioritizeaz  achizi ionarea bunurilor, serviciilor sau lucr rilor[7], 

în multe cazuri documentele procedurii sunt preg tite necalitativ, iar pentru a evita 

publicarea sau procedura deschis  achizi iile se divizeaz , membrii grupului de lucru 

nu depun declara ii de confiden ialitate i impar ialitate i nu documenteaz  procesul de 

deschidere a ofertelor creînd astfel riscul de manipulare cu ele, modific  elementele 

ofertei cî tig toare la semnarea contractului, nu solicit  prezentarea garan iei de bun  

execu ie de c tre cî tig tor i nu monitorizeaz  adecvat procesul de executare a 

contractului. 

Odat  cu dezvoltarea erei internetului, pentru îmbun t irea sistemului de 

achizi ii publice a fost elaborat i implementat Sistemul Informa ional Automatizat 

“Registrul de Stat al Achizi iilor Publice” care automatizeaz  partial precesele între 

autorit ile contractante, Agen ia Achizi ii Publice i operatorii economici. Astfel, prin 

intermediul acestuia, pe parcursul a 9 luni ale anului 2015 de c tre 221 de autorit i 
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contractante au fost realizate achizi ii în suma de 2 542 359 289, 75 lei ceea ce 

constituiae circa 50% din valoarea total  a achizi iilor publice [11]. 

 În perspectiv , extinderea SIA RSAP va oferi îmbun t irea cuno tin elor, 

abilit ilor i oportunit ilor persoanelor pentru participarea în procedurile de achizi ie, 

dezvoltarea mediului e-business, tranzi ia la activitatea f r  hîrtie în institu iile publice, 

prezentarea ofertelor în mod electronic, accesul public la informa ia statistic , 

optimizarea proceselor de lucru i reducerea costurilor opera ionale, i reducerea 

riscului erorilor. 

 O alt  perspectiv  a achizi iilor publice sunt achizi iile durabile, numite i 

sustenabile sau verzi, implementarea c rora va contribui la protec ia mediului 

înconjur tor, la evitarea risipii, vor influen a pia a spre produsele verzi, se vor 

economisi resurse financiare, iar toate acestea în ansamblu vor servi un exemplu pentru 

consumatori i vor îmbun t i imaginea public  a institu iilor de stat. 

 În final, putem men iona c : Sistemul achizi iilor publice era unul centralizat 

ini ial, iar prin implementarea Legii nr. 96 privind achizi iile publice s-a f cut un pas 

eficient spre bunele practici care a dus la cre terea procedurilor competitive. 

 Noua Lege privind achizi iile publice, care va intra în vigoare în mai 2016, 

apropie Republica Moldova de aquis-ul comunitar, îns  prevederile Directivei în baza 

c reia a fost elaborat  noua Lege precum i numeroase complet ri au fost stipulate într-

o nou  Directiv , ceea ce va impune  Republica Moldova s  implementeze prevederile 

acesteia în legisla ia na ional . 

 Conduc torii autorit ilor contractante trateaz  superficial domeniul achizi iilor 

publice, iar cuno tin ele insuficiente ale unor membri ai grupurilor de lucru i lipsa 

procedurilor scrise privind atribu iile i responsabilit ile acestora determin  abaterile 

permanente de la prevederile legisla iei privind achizi iile publice. 
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 Ponderea achizi iilor publice desf urate prin intermediul SIA RSAP în suma 

total  a contractelor este în continu  cre tere chiar dac  pe parcursul anului 2015 

volumul achizi’iilor publice a inregistrat o sc dere esen ial . 

 În pofida faptului c  exist  perspective ca Sistemul e-Achizi ii s  permit  

prezentarea ofertelor în mod electronic i desf urarea tuturor tipurilor de proceduri de 

achizi ie public , în conformitate cu legisla ia în vigoare, lipsa surselor financiare i 

situa ia politic  incert  din ar  impiedic  dezvoltarea acestuia. 

 Prin promovarea achizi iilor verzi introducînd factori de evaluare pe criterii de 

mediu, eficien  energetic  sau cost pe ciclu de via , autorit ile publice pot realmente 

stimula industria s  dezvolte tehnologii ecologice i astfel vor influen a pia a prin 

puterea exemplului. Pentru îmbun t irea situa iei în domeniul achizi iilor publice i 

dezvoltarea acestui sector consider m necesar i propunem: 

- ajustarea efectivului limit  la volumul mare de achizi ii realizat annual; 

- crearea Consiliului de Solu ionare a Contesta iilor; 

- dezvoltarea i implementarea achizi iilor publice durabile prin luarea în considerare 

de c tre autorit ile contractante a costului pe ciclu de via  a bunurilor, serviciilor 

sau lucr rilor la identificarea ofertei celei mai avantajoase economic; 

- alocarea adecvat  a resurselor umane i materiale pentru efectuarea achizi iilor în 

cadrul fiec rei autorit i contractante i instruirea continu  a personalului implicat în 

achizi iile publice; 

- elaborarea cadrului normativ secundar pentru implementarea Legii privind 

achizi iile publice nr.131 din 03.07.2015; 

- în sprirea sanc iunilor ce in de înc lcarea regulilor de ini iere i desf urare a 

procedurilor de achizi ii publice prin modificarea art. 3271 a Codului 

contraven ional; 

- crearea unei subdiviziuni responabil  de controlurile inopinate i planificate în 

cadrul procedurilor de achizi ii publice desf rurate de c tre autorit ile contractante; 
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- instituirea unui HELP-DESK în cadrul Agen iei Achizi ii Publice i plasarea pe 

pagina web a Agen iei a unei liste cu întreb ri frecvente i r spunsuri pentru fiecare; 

- modificarea Hot rîrii Guvernului Nr. 355 din 08.05.2009 cu privire la aprobarea 

Conceptului Tehnic al Sistemului Informa ional Automatizat “Registrul de stat al 

achizi iilor publice” i identificarea surselor financiare pentru elaborarea unor 

module noi ale sistemului privind desf urarea licita iilor electronice, care va 

permite depunerea i evaluarea ofertelor electronic, cît i a modului privind 

generarea rapoartelor statistice. 
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SUMMARY 
The article analyzes the problem of the need for qualified personnel and the quality of the 

professionalization of staffing of public administration. It also investigates issues of demand for 
professional and personal abilities of the person, creating a body of civil servants with modern 
scientific knowledge, abilities and skills and are professionally trained in the implementation of 
strategic objectives and tasks of the state in their practice in the light of recent institutional reforms in 
the Republic of Kazakhstan. 
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SUMMARY 

In the theory and practice, private sector managers pay adequate attention to organizational 
culture as to an object of management. However, this hardly seems to be similar with the management 
in the public administration system. The article discusses the organizational culture phenomenon of 
the public service of Kazakhstan. An attempt to define the role of organizational culture in the system 
of personnel management is done, particularly when a new stage of development of Kazakhstani civil 
service is taking place. 

Keywords: management, organizational culture, public service, personnel, values, principles, 
change. 
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ASPECTE PSIHO - SOCIALE ALE PERFEC ION RII PROFESIONALE A 
FUNC IONARILOR PUBLICI 

Alina SEVERIN, doctorand , Academia de 
Administrare Public , Republica Moldova 

  
SUMMARY 

 Given article aims at highlighting the role of the psycho-social aspects of the processing of 
civil servants, because currently more and more people tend to have a successful professional career 
in the field. Essentially the article is a guideline for determining important aspects regarding the 
processing of official public occupies a key position in applied psychology, because it offers a bridge 
between traditional psychology, focused on the individual, on the one hand, and community 
psychology with an emphasis on people inside communities, on the other hand. However, in the 
Republic of Moldova, to be a public servant and a perfect leader, are needed to adequately appreciate 
the capabilities of the surrounding people-members of the collective work, subordinates, members of 
the community. 
  
 Articolul dat are drept scop eviden ierea rolului aspectelor psiho – sociale ale 

perfec ion rii profesionale a func ionarilor publici, deoarece în prezent tot mai multe 

persoane tind s  aib  o carier  profesional  de succes în domeniul în care activeaz . 

Cu toate acestea, exploziile tehnologiei în toate activit ile umane, cu schimb rile 

revolu ionare pe care le implic , sunt de natur  s  creeze o iluzie periculoas , o anumit  

ignorare a importan ei factorului uman. 

De asemenea, trebuie de men ionat c  la momentul actual în Republica Moldova, 

secven a progresului tehnologic pare a fi urm toarea: omul investe te întreaga sa putere i 

ra ionalitate în instrumentul pe care îl creaz . Odat  creat, instrumentul tehnologic devine 

unicul promotor, la niveluri infinit multiplicate, ale puterii i ra ionalit ii umane, astfel, 

s-a creat o adev rat  obsesie a instrumentului [1, p. 15]. 

O asemenea imagine este complet eronat  prin par ialitatea sa, tehnologia nu aduce 

o ra ionalitate global  i total , ci doar una local  i limitat . Ea creaz  insule de puteri 

ra ionale într-un sistem mult mai larg, animat de o logic  inferioar  celei a 

instrumentului. 
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În acest context, putem constata c  dac  omul nu este acolo s -i imprime 

ra ionalitatea i for a tehnologic  risc  s  nasc  un sistem monstruos de ira ional, a c rui 

monstuozitate vine tocmai din puterea i ra ionalitatea p r ilor. 

Astfel, factorul uman r mîne a fi cel de baz  la etapa contemporan , de aici 

reie ind necesitatea cunoa terii modalit ilor de eficientizare a acestui factor i 

func ionarii publici sunt persoanele a c ror sarcin  rezid  în a fi interesa i de oameni i de 

problemele lor. Ei sînt cei care lucreaz  în “afaceri umane”, munca desf urat  de ei fiind 

cea mai mare parte psihologic . 

Prin urmare, privalen a problemelor psihologice este frecvent  atît printre copii, cît 

i printre adul i, mai mult crescut  decît nivelul minit necesar ca cineva s  primeasc  

ajutor psihologic specializat. Deci func ionarii publici, profesorii, juri tii, lucr torii 

sociali sunt cei care au de-a face cu cea mai mare propor ie de tulbur ri i dificult i 

psihologice. 

În aceea i ordine de idei, putem men iona c  psihologia este tiin a care ofer  

cuno tin e ample despre ceea ce este personalitatea uman , despre modul de comunicare 

cu fiecare tip de personalitate, despre m surile de profilaxie a conflictelor interpersonale 

etice. Este important ca psihologia s  reprezinte o prioritate principal  în preg tirea 

acestora, dup  cum nici în elegerea i rezolvarea dificult ilor nu reprezint  înalta 

prioritate pentru organiza iile în care ace tea muncesc. 

În cele din urm , o interpretare asem n toare se poate arata c  din momentul în 

care s-a propus transmiterea psihologiei c tre lucr torii din serviciile umane, inclusiv 

func ionarii publici, în rîndul psihologilor au ap rut contraverse. Unii au sus inut c  a 

releva prea mult competen a psihologiei înseamn  a dilua impactul acestuia, a pierde 

controlul asupra calit ii muncii psihologice i a primejdiei pentru dezvoltarea psihologiei 

ca profesie.  

De asemenea, trebuie de men ionat c  la momentul actual unii autori, printre care 

Jim Orford,  M. Roch, sus in c  expresia “a divulga psihologia” are un sunet nepl cut, 
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deoarece înseamn  c  puterea expertului const  în posibilitatea pe care o are psihologul 

specialist de a oferi altora sau, dimpotriv , de a ascunde cuno tin ele pe care le posed  [2, 

p. 100]. To i care lucreaz  cu oamenii, inclusiv func ionarii publici, indiferent unde, 

posed  aproape întotdeauna un bogat fond de experien  pentru perfec ionare, 

îmbun t irile putînd fi aduse prin folosirea acestei surse, prin ad ugarea unei mici 

cantit i de cuno tin e ultraspecializate. 

În esen , articolul este un îndrumar ce determin  aspecte importante privind 

problematica perfec ion rii profesionale a func ionarului public ocup  o pozi ie cheie în 

psihologia aplicat , deoarece ofer  o punte de leg tur  între psihologia tradi ional , 

orientat  spre individ, pe de o parte, i psihologia comunit ii cu accentul pe oamenii din 

interiorul colectivit ilor, pe de alt  parte. 

Cu toate acestea, în Republica Moldova, pentru a fi un func ionar public i un 

conduc tor perfect, sunt necesare capacit i de a aprecia adecvat oamenii din jur – 

membrii colectivului de munc , subalternii, membrii comunit ii. 

În a a fel se recomand  de specificat c  elucid rii aspectelor psiho-sociale in de 

necesitatea cunoa terii de c tre func ionarii publici a tipologiei personalit ii, a 

modalit ilor comportamentale i comunicative ale fiec rui tip de personalitate pentru a 

elabora strategii comportamentale i comunicative. Aceasta va permite crearea unei 

atmosfere benefice în cadrul colectivului de munc . 

Prin urmare, comunicarea este pentru func ionarul public o stare de spirit i un 

instrument, modul în care se interconecteaz  func ionarul public prin comunicarea cu cei 

din jud în orice activitate, începînd de la via a în familie, în societate i pîn  la via a 

profesional , î i pune amprenta asupra succesului s u în activitatea prestat . Deoarece de 

calitatea comunic rii func ionarului public depinde modul în care sunt repartizate 

resursele umane ale unei institu ii, care contribuie, în ultima instan , la succesul 

organelor din administra ia public . 
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Deci, cuno tin ele în acest domeniu se ob in în procesul studierii psihologiei 

comunic rii, deoarece adaptarea personal , rela iile interpersonale, succesul în via a 

func ionarului public sunt puternic legate de autocunoa terea i autoacceptarea. 

Capacitatea func ionarului public de a se cunoa te prin autoanaliz  i autocon tientizarea 

propriilor gînduri, emo ii, sentimente este important  pentru procesul de comunicare, 

deoarece constituie primul pas în recunoa terea imperfec iunii recep ion rii,  interpret rii 

i red rii mesajelor [3]. 

 În a a fel, autoanaliza bazat  pe abilitatea de a se reflecta, de a se vedea pe sine 

însu i îi permite func ionarului public s  înve e din propria experien , s - i formeze 

anumite deprinderi, aplitudini. Formarea acestor capacit i devine real  numai în cazul 

unor cuno tin e profunde în domeniul psihologiei personalit ii i a particip rii la 

traingurile psihosociale. 

În acest context, putem spune c  necesitatea cuno tin elor psihologice pentru 

fiecare func ionar public este determinat  i de perioada de tranzi ie social-economic  de 

care este marcat  societatea noastr . Aceast  perioad  dificil  se r sfrînge asupra modului 

de a comunica i a activa al func ionarului public. 

În mod asem n tor, se consider  c  perioada de tranzi ie social-economic  are, de 

asemenea, drept consecin  apari ia unei noi categorii socialmente vulnerabile – omerii 

i persoane neurotizate. Explica ia rezid  în agravarea diferitor probleme de personalitate 

care contribuie, în mod direct, la cre terea num rului de persoane cu diverse deficien e. 

Se impune deci necesitatea cunoa terii modului  de a fi i de a comunica al acestor 

categorii, pentru a elabora strategii comportamentale i comunicative. 

Astfel, func ionarul public va solu iona un ir de probleme în activitatea sa. Cele 

relatateargumenteaz  în mod conving tor necesitatea includerii psihologiei comunicative 

în sistemul de preg tire a func ionarului public. 

Deci, în activitatea de perfec ionare profesional , pentru implementarea 

cuno tin elor psihologice în activitatea func ionarului public, sunt necesare unele 
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modific ri în programele curriculare pentru fiecare compartiment inclus în programa de 

studii, adaptîndu-le la specificul preg tirii func ionarului public [4, p. 147]. Devine 

stringent  includerea unui curs care ar cuprinde elemente de psihologie general  pentru 

audien i, astfel oferindu-le posibilitatea de a- i imbog i arsenalul de cuno tin e psiho-

sociale aplicate i a- i completa golurile din domeniul psihologiei personalit ii. 

În concluzie putem argumenta faptul c  aspectele psiho – sociale ale perfec ion rii 

profesionale a func ionarilor publici permit familiarizarea cu particularit ile psihologice 

ale fiec rei perioade de vîrst , cu modul de manifestare a crizelor de personalitate 

caracteristicile anumitor perioade de via . 

Toate aceste cuno tin e ar permite repartizarea corect  a responsabilit ilor pentru 

fiecare angajat i evitarea conflictelor cauzate de anumite st ri psihologice, inventabile 

pentru fiecare perioad  de vîrst ; motivarea corect  i eficient  a angaja ilor, luîndu-se în 

considerare necesit ile i posibilit ile fiec rei persoane, condi ionate de perioada 

parcurs  de personalitate. 
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SUMMARY 

Within the public administration reform from Romania, one of the courses of action aims at 
strengthening the capacity of public institutions and authorities in order to meet the demands of ethics 
and integrity in the public service by providing a framework to facilitate the increase of the 
accountability on the conduct while exercising a public function. 

We cannot speak of institutional efficacy without taking into account the essential elements that 
underpin the proper functioning of any public institution – i.e. ethics and integrity at the institutional 
level – as infringements in this sphere affect the functioning mechanisms, the relationships and 
procedures within the institution, the relations of the institution with the external environment, the 
quality of the services and the relationship with the citizens, the institutional image and prestige. 

Keywords: conflict of interests, conduct, incompatibility, public servant 
 
Morala reprezint  ansamblul convingerilor, atitudinilor, deprinderilor i 

sentimentelor reflectate i fixate în principii i reguli determinate ce regleaz  

comportarea i raporturile dintre indivizi, ori între ace tia i societate, în func ie de 

anumite categorii specifice – bine-r u, drept-nedrept, permis-nepermis – i a c ror 

respectare se întemeiaz  pe con tiin a subiectului i pe for a opiniei publice [1, p. 60]. 

Normele morale sunt produsul evolu iei social-istorice, manifestându-se chiar 

de la începuturile societ ii umane, constituind cele mai vechi reguli de comportament. 

Ele s-au format i se formeaz  în mod continuu în practica vie ii sociale, având o 

determinare istoric  i reprezint , în cele mai multe cazuri, reguli sau obiceiuri de 

convie uire social , mai ales în condi iile societ ii moderne în care existen a social  

presupune simultaneitatea de timp i loc a mai multor indivizi în cadrul unor ac iuni 

organizate în colectivit i determinate – profesionale sau de munc  educative, familiale, 

politice, religioase, culturale etc. 
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Problematica eticii i integrit ii în func ia public  din România este analizat  

din prisma a trei componente principale ce sunt reglementate în legisla ia na ional  – 

conflictul de interese, incompatibilit ile i conduita func ionarilor publici. 

Conflictul de interese i incompatibilit ile sunt reglementate în cadrul Legii nr. 

161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea 

demnit ilor publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i 

sanc ionarea corup iei, cu modific rile i complet rile ulterioare. 

Componentele de monitorizare i control ale respect rii prevederilor legale 

privind conflictul de interese i incompatibilit ile sunt slab reprezentate în sistem, 

singura institu ie cu atribu ii în acest sens fiind Agen ia Na ional  de Integritate (ANI), 

institu ie înfiin at  ce va trebui s  î i demonstreze capacitatea opera ional  de a 

sanc iona eficace activele nejustificate si de a verifica incompatibilit ile i conflictele 

de interese.  

Prin conflict de interese se în elege situa ia în care o persoan  ce exercit  o 

func ie public  are un interes personal, de natur  patrimonial  care ar putea influen a 

îndeplinirea cu obiectivitate a atribu iilor care îi revin potrivit legii [2, p.176]. La baza 

prevenirii conflictului de interese stau principiile impar ialit ii în exercitarea func iei 

publice, integrit ii morale, transparen ei deciziei i suprema ia interesului public. 

Func ionarul public este în conflict de interese dac  se afl  în una din 

urm toarele situa ii: este chemat s  rezolve cereri, s  ia decizii sau s  participe la 

luarea deciziilor cu privire la persoanele fizice i juridice cu care are rela ii cu 

caracter patrimonial; particip  în cadrul aceleia i comisii constituite conform legii, cu 

func ionarii publici care au calitatea de so  sau rud  de gradul I;  interesele sale 

patrimoniale, ale statului sau rudelor sale de gradul I pot influen a deciziile pe care 

trebuie s  le în exercitarea func iei publice. 

Interesul personal al func ionarului public cuprinde orice avantaj pentru el/ea 

sau în favoarea familiei sale, a p rin ilor, prietenilor sau persoanelor apropiate, sau a 
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persoanelor sau organiza iilor cu care el/ea au avut rela ii de afaceri sau politice. El 

cuprinde, de asemenea, orice obliga ie financiar  sau civil  la care este constrâns 

func ionarul public. 

inând cont c  func ionarul este singurul care poate s  tie dac  el/ea se afl  în 

aceast  situa ie, exist  obliga ia personal  s  fie atent la orice conflict de interese real 

sau poten ial; s  ia m suri pentru a evita un asemenea conflict; s  informeze superiorul 

s u ierarhic despre orice conflict de interese din momentul în care a luat cuno tin  de 

acesta; de a se conforma la orice decizie final  care îi pretinde s  se retrag  din situa ia 

în care el sau ea se g sesc sau s  renun e la avantajul care se afl  la originea 

conflictului. 

Atunci când i se cere, func ionarul public trebuie s  declare dac  el/ea au sau nu 

au un conflict de interese. 

Orice conflict de interese declarat de c tre un candidat la administra ie sau la un 

nou post în func ia public  trebuie rezolvat înainte de numire. 

Func ionarul public care ocup  o pozi ie în care interesele sale personale sau 

private  ar putea fi afectate de c tre îndatoririle sale oficiale, trebuie s  declare conform 

legii, din momentul numirii sale, apoi la intervale regulate i atunci când are loc orice 

schimbare a situa iei, care este  natura i dimensiunea acestor interese. 

Al turi de conflictul de interese reglementarea regimului incompatibilit ilor 

are rolul de a asigura atât obiectivitatea i impar ialitatea în exercitarea func iilor 

publice, cât i posibilitatea ca func ionarii publici s  se consacre în totalitate func iilor 

pe care le ocup . Totodat  prin regimul incompatibilit ilor se urm re te înl turarea 

posibilit ii ca func ionarii publici s  concentreze în persoana lor atribu ii a altor func ii 

care ar afecta îns i con inutul principiului separa iei puterilor. 

Calitatea de func ionar public este incompatibil  cu orice alt  func ie public  

decât cea în care a fost numit, precum i cu func iile de demnitate public . 
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În consecin , func ionarii publici nu pot de ine alte func ii i nu pot desf ura 

alte activit i, remunerate sau neremunerate, dup  cum urmeaz : a) în cadrul 

autorit ilor sau institu iilor publice; b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excep ia 

cazului în care func ionarul public este suspendat din func ia public , în condi iile 

legii, pe durata numirii sale; c) în cadrul regiilor autonome, societ ilor comerciale ori 

în alte unit i cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, în cadrul unei asocia ii 

familiale sau ca persoan  fizic  autorizat ; d) în calitate de membru al unui grup de 

interes economic. 

În situa ia în care func ionarul public a exercitat o func ie în cadrul 

cabinetului unui demnitar, la încheierea mandatului demnitarului func ionarului public 

este reîncadrat în func ia public  de inut  anterior sau într-o func ie similar . 

Dac  func ionarii publici, în exercitarea func iei publice au desf urat 

activit i de monitorizare i control la societ i comerciale, regii autonome sau alte 

unit i cu scop lucrativ din sectorul public i privat, dup  ie irea din corpul func ionarilor 

publici, nu mai pot s - i desf oare activitatea i nici nu pot acorda consultan  de 

specialitate la aceste unit i, timp de 3 ani de la încetarea func iei publice. Totodat  

func ionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce prive te efectuarea 

unor acte în leg tur  cu func ia public  pe care o exercit . 

Reglementarea regimului juridic al incompatibilit ilor interzice raporturile 

ierarhice directe între func ionarii publici care sunt so i sau rude de gradul I chiar i în 

cazul în care eful ierarhic, so  sau rud  de gradul I are calitatea de demnitar. Aceste 

incompatibilit i pot fi sesizate de orice persoan  i se constat  de c tre eful ierarhic 

superior al func ionarului public respectiv care are obliga ia s  ia m surile ce se impun. 

În cazul în care incompatibilitatea vizeaz  pe un func ionar public i un 

demnitar so  sau rud  de gradul I, aceast  situa ie se constat  dup  caz, de c tre primul-

ministru, ministru sau prefect care va dispune încetarea raporturilor ierarhice dintre 

persoanele incompatibile. 
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Cu toate c  func ionarii publici pot fi membri ai unor partide politice legal 

constituite, lor le este interzis s  fie membri ai organelor de conducere ale partidelor 

din care fac parte i s - i exprime sau s  apere în mod public pozi iile unui partid 

politic. Legea reglementeaz  incompatibilitatea înal ilor func ionari publici cu 

calitatea de membru al unui partid politic sub sanc iunea destituirii din func ia public . 

De la regula incompatibilit ii statutului de func ionar public cu orice alt  

func ie public  sau privat  este admis  excep ia compatibilit ii cu func iile sau 

activit ile din domeniul didactic, al cercet rii tiin ifice i al crea iei literar-artistice.  

De asemenea, func ionarii publici pot candida pentru o func ie eligibil  sau 

pot fi numi i într-o func ie de demnitate public , situa ie în care raportul  de  serviciu 

al func ionarului public respectiv se suspend  fie pe durata campanieielectorale, pân  

în ziua ulterioar  alegerilor, dac  nu este ales, fie pân  la încetarea func iei eligibile sau 

a func iei de demnitate public , în cazul în care func ionarul public a fost ales sau 

numit. 

În ceea ce privesc preocuparea pentru moralitate i conduit  corect  a 

func ionarilor europeni a fost adoptat un Cod de conduit  corespunz tor. Acest 

document reitereaz  principiile generale care stau la baza activit ii cu publicul 

desf urat  de Comisia European , principii cum sunt: legalitatea, discriminarea, 

propor ionalitatea dintre m surile întreprinse i scopul urm rit i consisten a actului de 

conduit  în sectorul administrativ. 

Sub influen a Codului european, în februarie 2004 au fost puse bazele cre rii 

unui nou cadru normativ pentru morala i etica în administra ia public  din România, 

prin adoptarea de c tre Parlament a Legii 7/2004. Adoptarea acestui act normativ a 

reprezentat un pas important în reforma administra iei publice din România, dar i o 

cerin  în vederea ader rii la Uniunea European . 

A adar, cadrul legal ce reglementeaz  normele de conduit  profesional  a 

func ionarilor publici este reprezentat de Legea nr. 7 /2004 republicat , privind Codul 
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de conduit  a func ionarilor publici. În anul 2007, prin adoptarea Legii nr. 50/2007 

pentru modificarea i completarea Legii nr.7/2004 privind Codul de conduit  a 

func ionarilor publici, a fost introdus  obligativitatea numirii unei persoane cu rol de 

consilier etic, precum i atribu iile acestei persoane, în fiecare institu ie sau autoritate 

public . Activitatea func ionarilor publici desemna i pentru consiliere etic  i pentru 

monitorizarea respect rii normelor de conduit  are în acest context o relevan  

deosebit  din perspectiva atribu iilor prev zute de lege, iar asumarea unui 

comportament proactiv în exercitarea acestor atribu ii ofer  premise pentru 

consolidarea rolului i contribu iei consilierilor de etic  la respectarea cerin elor de 

etic  i integritate în administra ia public . 

Obiectivele explicite ale parlamentului legate de aceast  lege sunt de a reforma 

administra ia public  din România prin: promovarea unor standarde de conduit  i 

integritate în rândul func ionarilor publici; informarea cet enilor asupra normelor de 

comportament la care trebuie s  se a tepte din partea acestor func ionari; schimbarea 

mentalit ilor; alinierea la standardele europene i  adoptarea Codului de Conduit , 

cerin  expres  a Uniunii Europene. 

Codul stabile te normele esen iale de conduit , obligatorii pentru to i 

func ionarii publici, eviden iind un mod de comportament care nu a fost 

institu ionalizat sau respectat, cum ar fi evitarea conflictului de interese i a utiliz rii 

func iei pentru propriul interes. 

Acesta reprezint  atât un instrument de informare cu privire la conduita 

profesional  la care sunt îndrept i i cet enii s  se a tepte din partea func ionarilor 

publici, cât i un mijloc de creare a unui climat de încredere i respect reciproc între 

cet eni i func ionarii publici pe de o parte, i între cet eni i autorit ile 

administra iei publice, pe de alt  parte.  

Din perspectiva func ionarilor publici, Codul reprezint  o colec ie clar  de 

norme de conduit , prin care se cere func ionarilor publici s  asigure un tratament egal 
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a cet enilor în fa a autorit ilor i institu iilor publice, profesionalism, impar ialitate i 

independen , cinste i corectitudine. 

A adar, func ionarul public trebuie s  se achite de toate îndatoririle în respectul 

legii, a instruc iunilor legale i a regulilor deontologice referitoare la func iile sale, 

având datoria de a servi în mod loial autorit ile na ionale, locale sau regionale 

constituite conform legii. Acesta ac ioneaz  de o manier  politic  neutr  astfel încât s  

nu contracareze politicile, deciziile sau ac iunile legitime ale autorit ilor publice. 
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SUMMARY 
The present article aims to test Krook and O’Brien theory regarding feminine and low-prestige 

policy ministers by analysing Republic of Moldova Government structure and cabinet positions hold 
by women. Krook and O’Brien research tests three main hypotheses: institutional hypotheses, gender 
equality hypotheses and political elite hypothesis and presents Gender Power Score to calculate 
women’s status within Government related to these three dimensions. Gender Power Score of the 
Republic of Moldova Government argues that there is a gap in women’s representation on the 
executive level and that the key role in women’s nominalization for the decision-making positions is 
played by political elites. 

Keywords: gender equality, institutional hypotheses, political elites, gender power score, 
feminine ministers, representation.  
 

În prezentul articol ne propunem s  test m teoria academicienilor Krook i 

O’brien în anul 2012, care în cadrul unei cercet ri empirice, cu un e antion  din 117 

state, analizat accesul femeilor la procesele decizionale, la nivel de organ executiv al 

statului i au prezentat un ir de ipoteze, care urmeaz  s  le test m pe exemplul 

executivului din Republica Moldova. Potrivit lui Krook i O’Brien (2012) in cadrul 

cabinetului de mini tri, exist  ministere care sunt caracterizate drept „feminine”, 

reprezentând domeniile care sunt legate de spa iul privat – familie, casa, copii, acestea 

fiind ministerul s n t ii, educa iei, protec iei sociale i a familiei, culturii i a a-zise 

ministere „masculine”, orientate c tre spa iul public, acestea includ domenii precum 

afaceri externe, ap rare, finan e, economie, agricultura.  

Ministerele orientate atât c tre spa iul public, cât i acel privat precum transportul, 

infrastructura, justi ia, mediul, turismul, sunt clasificate drept „neutre”[1]. Aceast  

ipotez  fiind confirmat  i de c tre Reynolds, care afirm  c  exist  o tendin  de prezen  

a unui num r mai mare de femei în ministere socio-culturale, comparativ cu ministerele 

considerate „prestigioase”, care iau decizii în politici economice, de ap rare si rela ii 
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externe [2]. Un ir de al i doctrinari din domeniu, precum Davis (1997), Escobar-

Lemmon i Taylor-Robisnon (2009), Russel si DeLancey (2002), Studlar i Moncrief 

(1999) sus in în lucr rile sale ipoteza „ministerelor feminine”, care se caracterizeaz  

printr-un grad sc zut de prestigiu [3, 4, 5, 6].  

Krook i Obrien, în cercetarea, sa au testat trei ipoteze existente privind 

participarea i rolul femeilor în cadrul cabinetului de mini tri, având la baz  literatura i 

studiile realizate la acest subiect.  

Prima ipotez  fiind ipoteza institu ional , care analizeaz  rolul institu iilor politice 

în procesul de formare a Guvernului (Strøm, Budge, i Laver 1994; Tremblay 2008) [7, 

8].  

A doua ipotez , numit  ipoteza egalit ii de gen bazat  pe clasificare (Blumberg 

1984; Chafetz 1990) [9, 10] i modernizare (Inglehart i Norris 2003) [11], care analizeaz  

statutul femeilor în cadrul cabinetului de mini tri i angajamentele asumate de c tre 

Guvern privind drepturile femeilor.  

A treia fiind ipoteza privind elitele politice, care analizeaz  procesul de recrutare 

politic  (Norris iLovenduski 1995; Randall 1982) [12, 13] i factorii de influen  în 

procesul de nominalizare politic  a femeilor în func ii din domenii mai pu in tradi ionale 

pentru femei. 

Cercet rile realizate la acest subiect puncteaz  un ir de aspecte privind factorul de 

gen în componen a cabinetului de mini tri. Davis (1997) afirm  c  la începutul anilor 

1990, cabinete paritare existau doar în Suedia, Finlanda i Norvegia, îns  în ultimii ani 

cabinetele cu mai mult de 50% mini tri femei au ap rut i în alte state precum Chilia, 

Spania, Elve ia i Africa de Sud. În studiul realizat de Davis în 1997, în care a analizat 

portofoliul cabinetelor de mini tri din Europa de Vest pentru perioada 1968-1992, s-a 

constat urm torul trend, femeile se reg seau la ministere responsabile pentru s n tate, 

protec ie social  i a familiei, educa ie i cultur . În contrast femeile niciodat  nu au 

de inut portofolii la ministere asociate b rba ilor responsabile pentru afaceri externe, 



111 
 

finan e, economie, ap rare, dezvoltare tehnologic  [14].  

O alt  dimensiune a statutului femeilor în cadrul cabinetului de mini tri a fost 

prezentat  de cercet torii Studlar i Moncrief în 1999 [15], care au clasificat ministerele 

potrivit gradului de prestigiu al acestora. Acest grad a fost evaluat în func ie de câ iva 

factori precum vizibilitate, politici de control i evaluare, accesul la resurse financiare, 

fiind stabilite trei categorii de prestigiu: (i) ministere cu un grad înalt de prestigiu;(ii) 

ministere cu un grad mediu de prestigiu i (iii) ministere cu un grad redus de prestigiu. 

Potrivit autorilor ministerele precum ministerul educa iei, s n t ii i protec iei sociale 

sunt caracterizate ca mediu prestigioase, iar acel al tiin elor i tehnologiilor se 

caracterizeaz  printr-un grad sc zut de prestigiu. 

În scopul analizei i evalu rii accesului femeilor la procesul de luare a deciziilor la 

nivelul cabinetului de mini tri Krook i O’brien au prezentat indicatorul care se nume te 

„Gender Power Score” (GPS) ce înglobeaz  trei dimensiuni teoretice prezentate 

anterior: ipoteza institu ional , ipoteza egalit ii de gen i ipoteza privind elitele politice. 

La baza acestui indicator stau dou  clasific ri ale ministerelor: (i) distribuirea 

ministerelor pe criteriul portofoliului masculin/feminin/neutru i (ii) distribuirea 

ministerelor pe criteriul de prestigiu. Primul criteriu se bazeaz  pe un ir de surse literare 

i cercet ri existente care clasific  ministerele în ministere orientate c tre domeniul 

public, care tradi ional sunt asociate b rba ilor i in de politica extern , intern , finan e, 

economie, ap rare i ministere orientate c tre domeniul privat, precum s n tate, 

educa ie, protec ie social , cultur , fiind asociate femeilor.  

Ministerele care sunt orientate c tre ambele domenii: public i privat dar nu sunt 

asociate cu un sex anume, sunt clasificate drept neutre, din aceast  categorie fac parte 

justi ie, mediu, sport (Elshtain 1981; Gatens 1991; Landes 1998)[16, 17,18]. 

Al doilea criteriu de clasificare are la baz  cercetarea realizat  de Escobar-

Lemmon i Taylor-Robinson în 2005[19], care au prezentat clasificarea ministerelor pe 

urm toarele criterii: ministere cu un grad înalt de prestigiu se caracterizeaz  printr-o 
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vizibilitate înalt  i un control semnificativ asupra resurselor financiare i politicelor 

realizate, ex. ministerul afacerilor externe, interne, ap r rii, finan elor.  

Ministere cu un grad mediu de prestigiu controleaz  resurse financiare 

semnificative, îns  au un grad redus de vizibilitate precum ministerul educa iei, 

agriculturii, transporturilor. Ministere cu un grad redus de prestigiu se caracterizeaz  

printr-un acces redus la resurse financiare precum ministerul culturii, sportului. Aceste 

dou  clasific ri au fost adoptate la organigrama Guvernului Republicii Moldova (vede i 

tabelul 1 i tabelul 2). 

Tabelul 1. Distribuirea ministerului pe criteriulportofoliului masculin/feminin/neutru 

 

Ministere 

masculine 

• Ministerul Afacerilor Externe i Integr rii Europene 
• Ministerul Economiei 
• Ministerul Finan elor 
• Ministerul Ap r rii 
• Ministerul Afacerilor Interne 
• Ministerul Dezvolt rii Regionale i Construc iilor 
• Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare 
• Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor 
• Ministerul Tehnologiilor Informa iei i Comunica iei 

Ministere 

neutre 

• Ministerul Justi iei 
• Ministerul Mediului 
• Ministerul Tineretului i Sportului

Ministere 

feminine 

• Ministerul Educa iei 
• Ministerul Culturii 
• Ministerul Muncii, Protec iei Sociale i Familiei 
• Ministerul S n t ii 

Sursa: www.gov.md 

Tabelul 2. Distribuirea ministerului pe criteriul de prestigiu 

Ministere 
cu un grad 

înalt de 
prestigiu 

• Ministerul Afacerilor Externe i Integr rii Europene 
• Ministerul Economiei 
• Ministerul Finan elor 
• Ministerul Ap r rii 
• Ministerul Afacerilor Interne

Ministere 
cu un grad 

• Ministerul Dezvolt rii Regionale i Construc iilor 
• Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare 
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mediu de 
prestigiu 

• Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor 
• Ministerul Justi iei 
• Ministerul Mediului 
• Ministerul Educa iei 
• Ministerul S n t ii 
• Ministerul Muncii, Protec iei Sociale i Familiei 

Ministere 
cu un grad 
redus de 
prestigiu 

• Ministerul Tehnologiilor Informa iei i Comunica iei 
• Ministerul Tineretului i Sportului 
• Ministerul Culturii 

Sursa: www.gov.md 

Pentru a calcula indicele GPS (Gender Power Score) se aplic  o formul  în care 

trei puncte se ofer  ministerelor masculine, cu un grad înalt de prestigiu, dou  puncte se 

ofer  ministerelor  neutre, cu un grad mediu de prestigiu i un punct se ofer  

ministerelor feminine, cu un grad redus de prestigiu. La fel se calculeaz  câte ministere 

de fiecare tip sunt conduse de femei. Analizând componen a cabinetului de mini tri ai 

Republicii Moldova constat m c  ponderea femeilor mini tri în cadrul ministerelor 

masculine este 0%, ponderea femeilor mini tri în cadrul ministerelor neutre este 0% i 

ponderea femeilor mini tri în cadrul ministerelor feminine este de 100%. Pentru a doua 

categorie, ponderea femeilor mini tri în cadrul ministerelor cu un grad înalt de prestigiu 

este 0%, la ministere cu un grad mediu de prestigiu este 37,5%  i la ministere cu un 

grad redus de prestigiu este 33,3%. Din num rul total de 16 ministere, ponderea 

femeilor mini tri în cadrul cabinetului de mini tri este de 25%. Se aplic  formula 

prezentat  anterior: 

GPS = (3x0 + 2x0 + 1x1 + 3x0 + 2x0,37 + 1x0,33)x0,25= 0,51 

Republica Moldova a acumulat un scor de 0,51, cel mai mare scor posibil este de 

12, ceea ce înseamn  un cabinet de mini tri în componen a c ruia se reg sesc doar femei, 

un cabinet de mini tri cu un num r egal de femei i b rba i mini tri ar acumula un scor de 

3. Conform indicelui accesului femeilor la procesele decizionale la nivelul organului 

executiv, prezentat de c tre Krook i O’brien, Republica Moldova se caracterizeaz  print-
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un acces redus al femeilor la procesele decizionale în cadrul cabinetului de mini tri, 

acumulând un scor de 0,51. Un exemplu de stat cu o veritabil  egalitate de gen la nivel de 

Guvern este Finlanda, care a acumulat un scor de 3,67, ponderea femeilor mini tri din 

Guvern fiind de 64%. 

Urm torul pas fiind analiza celor trei dimensiuni i factori cheie de influen  

asupra accesului femeilor la procesele decizionale la nivel de organ executiv din 

Republica Moldova. Ipoteza institu ional  prezint  câ iva factori politici ce influen eaz  

componen a cabinetului de mini tri: (i) forma guvern rii, in guvernele de coali ie se 

reduce num rul portofoliilor disponibile pentru fiecare dintre partide ce particip  la 

guvernare; (ii) sistemul electoral, ce reflecta num rul i diversitatea reprezentan ilor 

politici care pot accede la guvernare; (iii)forma de guvernare (preziden ial , 

semipreziden ial , parlamentar ) i gradul de control al legislativului asupra 

executivului; (iv) doctrina politic  a partidelor ce se afla la guvernare; (v) gradul 

democra iei din stat; (vi) concuren a politic , care poate influen a nominalizarea 

femeilor, pentru a ob ine mai multe voturi din partea electoratului feminin[20]. Guvernul 

Filip, care a fost inaugurat recent reprezint  un guvern de coali ie, care const  din câteva 

partide i fiecare partid î i nominalizeaz  mini trii în func ie de num rul mandatelor din 

Parlament.  

Potrivit teoriei existente prezentate de Escobar-Lemmon i Taylor-Robinson în 

2005 [21], portofoliile ministeriale distribuite între mai multe partide reduc oportunit i 

de o nominalizare balansat  de gen în cadrul cabinetului de mini tri. Exist  trei tipuri de 

sisteme electorale: majoritar, propor ional i mixt, aceast  clasificare fiind bazat  pe 

modul cum sunt repartizate mandatele de deputat.  

Republica Moldova are un sistem electoral propor ional, care se organizeaz  în 

baza listelor de partid la nivelul unei singure circumscrip ii electorale care reprezint  101 

de mandate. Respectiv reprezentarea femeilor în Parlament depinde de nominalizarea lor 

pe listele de candida i de c tre partid. În Republica Moldova lipsesc cote minime de 
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reprezentare atât la nivel de partid, cât i la nivel de legisla ie, ceea ce complic  procesul 

de reprezentare a femeilor la nivel de organe legislative i executive. Moldova este o 

republic  parlamentar , respectiv rolul Parlamentului este unul major, iar gradul de 

control al legislativului asupra executivului este unul înalt. Guvernul având nevoie de 

sus inerea majorit ii parlamentare ce poate exercita o presiune asupra guvernului în 

scopul includerii mai multor femei în cabinetul de mini tri sau invers s  blocheze aceste 

oportunit i.  

Doctrinele politice promovate de partide joac  un rol important în procesul de 

nominalizare a femeilor. Mai multe surse literare sus in teoria c  partidele de stânga, de 

orientare social  opteaz  pentru un num r mai mare de femei în Guvern i Parlament 

decât acele de dreapta (Moon i Fountain 1997; Reynolds 1999)[22, 23].Guvernul 

Republicii Moldova este reprezentat de o coali ie de centru-dreapta, ce poate fi trecut ca 

un factor de influen  privind num rul portofoliilor ministeriale de inute de femei, îns  

nu exist  suficiente date empirice în sus inerea teoriilor prezentate anterior. Un alt aspect 

fiind gradul democra iei, ce presupune c  rile cu o democra ie dezvoltat  opteaz  

pentru egalitate de gen i accesul femeilor la posturi cheie. O concuren  electoral  

s n toase cre te num rul femeilor pe listele de candida i în scopul atragerii voturilor 

electoratului feminin. 

Ipoteza egalit ii de gen este bazat  pe câteva aspecte importante precum (i) rata 

particip rii  femeilor la via a economic , existând o teorie prezentat  de c tre Inglehart i 

Norris în 2003, [24]precum rile cu o rata înalt  de participare a femeilor la activit i 

economice se bucur  de o paritate mai mare la nivel de organ executiv, încât implicarea 

femeilor în via a economic , cre te num rul femeilor implicate în via a politic ; (ii) 

angajamente privind drepturile femeilor asumate de c tre Guvern, ce înseamn  suportul 

i efortul depus de c tre Guvern în oferirea oportunit ilor egale femeilor i b rba ilor. 

Potrivit Biroului de Statistic  [25], rata de ocupare a femeilor din Republica Moldova în 

activit i economice fiind de 36,5% pentru anul 2013.  
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Rata de ocupare a femeilor depinde de mai mul i factori, inclusiv i dac  au sau nu 

au copii.Rata de ocupare a femeilor f r  copii fiind de 56,9%, a celor cu un copil de 

52,2% i de 43,9% pentru femei cu trei i mai mul i copii. Potrivit teoriei lui Inglehart i 

Norrisdeoarecerata de participare a femeilor la activit i economice în Republica 

Moldova este una redusa respectiv i rata de participare a femeilor la via a politic  este 

una sc zut . Republica Moldova este semnatar  a mai multor conven ii privind 

nediscriminare în baz  de gen i oferirea oportunit ilor egale femeilor i b rba ilor de 

ex. Conven ia asupra elimin rii tuturor formelor de discriminare fa  de femei, adoptat  

de c tre Adunarea General  a Na iunilor Unite în 1979, ratificat  de c tre Republica 

Moldova în 1994. Exist  un ir de angajamente ale Guvernului privind egalitate de gen, 

de ex. Programul na ional de asigurare a egalit ii de gen pentru anii 2010-2015. Îns  

multe din aceste prevederi p streaz  un caracter formal, în continuare fiind înregistrate 

probleme la capitolul egalit ii de gen. 

Ipoteza privind elitele politice sus ine urm toarele aspecte: (i) presiunea privind 

nominalizarea femeilor la func ii de decizie din cadrul Guvernului vine din partea elitelor 

politice, ipoteza prezentat  de c tre Philips în 1995 [26]; (ii) num rul femeilorla nivel de 

organ legislativ influen eaz  num rul femeilor în pozi ii cheie la nivel de organ executiv; 

(iii) existen a cotelor de gen. Analizând componen a partidelor din cadrul Parlamentului 

i a celor mai mari partide extraparlamentare se constat  lipsa femeilor lideri  de partid, 

toate partidele mari din Republica Moldova fiind conduse de c tre b rba i. La nivel de 

elit  politic  avem câteva nume sonore de femei politicieni, îns  num rul lor este prea 

mic pentru a face presiuni asupra altor reprezenta i politici în scopul cre terii num rul 

femeilor atât la nivel de Guvern, cât i la nivel de Parlament prin adoptarea anumitor 

legi, una de baz  fiind cotele de gen politice i de partid. Forul legislativ al Republicii 

Moldova are un num r de 21 de deputa i femei dintr-un num r de 101 de ale i, potrivit 

ipotezei prezentate anterior, num rul femeilor din Parlament care este de 20%, 

influen eaz  num rul femeilor mini tri, care reprezint  o pondere de 25%.  
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În Republica Moldova lipse te legea privind cotele de gen atât politice, cât i cele 

de partid, ceea ce reprezint  un obstacol în procesul de accedere a femeilor la pozi ii de 

decizie din Guvern i Parlament. 

Testând teoria lui Krook i O’Brien, privind accesul femeilor la procesele 

decizionale la nivelul organul executiv, pe exemplul Republicii Moldova, poate fi 

confirmat  teoria privind existen a „ministerelor feminine”. Indicele GPS de 0,51 

reflect  un decalaj mare la capitolul parit ii în cadrul cabinetului de mini tri, iar 

portofoliile ministeriale de inute de femei sunt clasificate drept feminine, i cu un grad 

mediu sau sc zut de prestigiu. În Guvernul Republicii Moldova femeile care de in 

portofolii ministeriale sunt responsabile pentru domenii orientate c tre via a privat : 

ministerul s n t ii, educa iei, muncii i protec iei sociale i culturii, nici o femeie nu 

de ine portofolii în ministere orientate c tre domeniul public sau acele neutre.  

Analizând cele trei dimensiuni ale factorilor de influen  asupra reprezent rii 

femeilor în Guvern (ipoteza institu ional , egalit ii de gen i a elitelor politice) putem 

constata c  factorul politic are cel mai mare impact asupra particip rii femeilor la 

procesele decizionale. În concluzie, exist  un ir de factori precum lipsa cotelor de gen la 

nivel de partide politice, subreprezentarea femeilor la nivel de organ legislativ, pozi ii 

cheie din cadrul partidelor de inute de b rba i, un num r redus de femei lideri politici 

care au un impact negativ asupra proceselor de nominalizare a femeilor în pozi ii de 

decizie la nivelul organului executiv. 
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SUMMARY 

The purpose of this scientific approach is the analysis of the studies regarding the career of the 
public servant, the exploration of the way of functioning and leading the public authority, from the 
perspective of structural and human aspects. The issues relating evaluation, self-assessment and 
awareness of the own work and life motivation are emphasised, as sources that generate the definition 
and career design. This article refers to the public administrations role and to the importance of the 
knowledge by the public servant of the most important concepts met in the process of the career 
management study, in order to learn how to build his own career. 

Key-words: management, human resources, career, performance, evaluation, public servant, 
public institution 

 
Managementul carierei este perceput ca fiind un proces de proiectare i 

implementare a scopurilor, strategiilor i planurilor care s  permit  institu iei publice 

s - i satisfac  necesit ile de resurse umane, iar persoanelor particulare – s - i ating  

scopurile carierei lor. Anume printr-un management al carierei se planific  i se 

modeleaz  progresul angaja ilor în cadrul unei institu ii publice, avându-se la baz  

evaluarea necesit ilor organizatorice, precum i performan ele, poten ialul i 

preferin ele individuale ale acestora. Planificarea carierei se include într-un sistem al 

carierei, configurat printr-un ansamblu de politici i practici puse în uz de c tre 

institu iile publice în vederea asigur rii necesit ilor de resurse umane.  

Sistemul vizat de management al carierei este determinat prin intermediul a dou  

dimensiuni principiale. Este vorba despre sursa de personal intern  (când posturile de 

conducere sau de alt tip sunt ocupate din interiorul institu iei publice) sau extern  (când 

posturile sunt ocupate printr-un proces de recrutare extern ). [1, p. 4-5]  

Politicile privind sursele de personal au la baz  procese de dezvoltare a carierei 

sau recrutare i cuprind men iuni specifice vis-a-vis de provenien a resurselor umane 

(din surse interne sau externe). În context, dezvoltarea carierei are trei obiective de 
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baz , în particular: a) satisfacerea necesit ilor de resurse umane ale institu iei publice; 

b) asigurarea preg tirii i dezvolt rii necesare a func ionarilor publici - pentru a face 

fa  oric rui nivel de responsabilitate; c) îndrumarea i sustinerea func ionarilor publici 

competitivi în vederea atingerii obiectivelor personale, în func ie de poten ialul, 

necesit ile i aspira iile acestora, precum i de contribu ia lor în cadrul institu iei 

publice. 

De aici i conturarea nivelului de evaluare a carierei, potrivit a trei etape: 

1) expansiune (dezvoltare, avansare) - fiind ob inute aptitudini noi, se multiplic  

cuno tin ele, iar competen ele devin ascendente într-un ritm sus inut. 

2) stabilizare – aptitudinile i cunostin ele ob inute în faza de expansiune sunt 

puse în aplicare, fiind testate, modificate i consolidate prin experien . 

3) maturitate – func ionarii publici au identificat  o traiectorie bine conturat  a 

carierei i evolueaz  în concordan  cu abilit ile, motiva ia i oportunit ile 

disponibile. 

Evident, func ionarul public se dezvolt  i ajunge la maturitate într-un ritm diferit, 

fapt care prezum  c , odat  cu atingerea nivelului de maturitate: 

- fie continu  s  se dezvolte; 

-fie se plafoneaz  (de i se desf oar  în continuare activit i utile) sau stagneaz , 

intrând într-un declin. 

Rezultatele cercet rilor efectuate de autorii D. A. Constantinescu, M. Dobrin, S. 

Nita i A. Nita demonstreaz  c  o analiz  a evolu iei carierei poate s  invoce m surile 

sau ac iunile necesare în vederea schimbului de traseu al carierei pentru func ionarii 

publici cu poten ial solid de dezvoltare, precum i posibilele anomalii (promovarea 

exagerat , problemele func ionarilor publici de conducere plafona i sau prea exigen i). 

[2, p. 10-18]  

Organizarea i gestionarea activ  a carierei condi ioneaz  folosirea în cel mai 

eficient mod a experien ei de inute. Atingerea scopurilor în carier  va imprima un înalt 
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grad de satisfac ie i va favoriza motiva ia i performan ele func ionarului public. Cu 

adev rat, un plan al carierei trebuie s  posede un anumit grad de flexibilitate. În acela i 

timp, nu trebuie respins  ideea ansei ori oportunit ii. 

În elegerea managementului carierei. Ideea planific rii carierei se poate configura 

ca una inutil , în special, dac  angajatul se simte realizat în func ia pe care o de ine. 

Totu i, unele persoane î i creeaz  foarte devreme o idee despre cariera lor, p strând-o 

mult timp, inclusiv dedicându-se acesteia i impunându-se prin eforturi deosebite 

pentru atingerea obiectivului în cauz . Or, ce se poate câ tiga pe seama determin rii, se 

poate pierde din punctul de vedere al flexibilit ii. [1, p. 42-43] Alte persoane se 

limiteaz  la oricare ocazii propuse. În context, ele beneficiaz  de flexibilitate în raport 

cu op iunile de carier , dar nu evolueaz  prea repede. Managementul carierei nu 

prezum  o previzibilitate total  a acesteia. Pot exista oricând anumi i factori care vor fi 

în afara unei monitoriz ri stricte a angajatului. 

Schimbarea continu . La moment pot interveni multiple schimb ri în mediul de 

activitate (de exemplu, schimb ri bazate pe tehnologii informa ionale). Organizarea 

eficient  a carierei vizeaz  monitorizarea iscusit  a tuturor acestor schimb ri, adic  

instruirea continu .  

Monitorizarea situa iei curente. Este important  monitorizarea atent  i cu 

regularitate a tuturor realiz rilor înregistrate în carier . Dac  departamentul de resurse 

umane din cadrul institu iei functioneaz  bine, acesta va asigura aceast  monitorizare a 

evolu iei personale pe parcursul unui interval similar.  

Identificarea punctelor forte. Majoritatea persoanelor tind s -si subevalueze 

punctele forte. Or, prin aceasta nu se percepe pe deplin natura acestor elemente. În 

ansamblu, portofoliul trebuie s  includ  aptitudini, cuno tin e i abilit i, ob inute în 

întreaga perioad  a activit ii desf urate. Este principial a se viza întreg cumulul de 

elemente în vederea configur rii un ritm evolutiv corect. Devine iminent  i abordarea 

punctelor slabe. Aceste puncte identificate pot condi iona conturarea posturilor i 
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activit ilor care urmeaz  a fi evitate. În cazul în care se activeaz  într-o echip  care, în 

general, functioneaz  defectuos, este important  identificarea motivului care 

configureaz  aceast  disfunc ionalitate. Un aspect care vizeaz  subiectul abordat se 

refer  la situa iile recurente. Or, anumite persoane sunt „prin i în capcana” unei 

succesiuni de func ii total nepotrivite pentru ele, dar care au fost ocupate în ipoteza 

unui concurs de circumstan e obiective i subiective.  

Explorarea posibilit ilor. Dezvoltarea carierei presupune dep irea constant  a 

limitelor. Este important ca planificarea s  fie echilibrat  prin realism. Tentativa de a 

lansa un asemenea echilibru, ar putea pune în ac iune necesitatea unor noi informa ii ori 

a unor noi aptitudini i cuno tin e.  

Un alt element caracteristic triadei care caracterizeaz  dezvoltarea carierei este 

îns i dezvoltarea aptitudinilor manageriale. Institu iile publice trebuie s  perceap  i 

s  admit  situa ia precum c  în cazul apari iei unor func ii vacante la nivel de 

conducere, exist  întotdeauna persoane capabile s  preia i s  p streze continuitatea 

eforturilor depuse.  

Evolu ia în carier  poate fi definit  în termenii competen elor de care un 

func ionar public are nevoie pentru a- i desf ura activitatea la un nivel din ce în ce mai 

înalt al responsabilit ii sau contribu iei la dezvoltarea institu iei publice. Ele pot fi 

numite intervale de competen .  

Competen ele sunt atribute i caracteristici comportamentale de care o persoan  

are nevoie pentru a- i putea desf ura activitatea eficient, la orice nivel al func iei sau 

al carierei sale. Num rul de nivele poate varia potrivit num rului de competen e 

necesare într-un anumit gen de func ii. Pentru fiecare interval se vor defini experien a i 

specializ rile necesare pentru atingerea nivelului solicitat de competen . Aceste 

defini ii vor cuprinde o reprezentare /hart  a carierei (career map). 

Exist  tendin a de a considera dezvoltarea carierei, în principal, o activitate care îi 

prive te doar pe cei cu avansare rapid . Unii pot ajunge la plafonare mai rapid decât 
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al ii, carierele lor având, îns , nevoie de ghidare i îndrumare din partea îndrum torilor 

de personal. Or, acest fapt este necesar pentru a r mâne în albia productivit ii i 

satisf c iei cu munca desf urat .  

Dezvoltarea carierei se bazeaz  întotdeauna pe necesit ile institu ionale. Îns , este 

cu des vâr ire real c  aceste necesit i vor fi materializate numai dac  necesit ile 

individuale sunt perfect abordate. Mecanismul evolu iei în carier  a func ionarului 

public, în mare m sur , este dependent de procesul evalu rii performan elor individuale 

ale func ionarului public. Or, calitatea realiz rii acestui din urm  poate 

impulsiona/stagna evolu ia în carier . 

În acest context, evaluarea performan elor (clasificarea angaja ilor) sau evaluarea 

rezultatelor (aprecierea angaja ilor) const  în estimarea gradului în care angaja ii î i 

îndeplinesc responsabilit ile de serviciu, prin identificarea a dou  aspecte: cantitativ 

(aprecierea cantit ii, calculare, m surare) i calitativ (determinarea importan ei, 

aprecierea valorii, recenzarea, critica).  

Performan a reprezint  cerin a fundamental , în condi iile unor moderniz ri 

institu ionale perpetue. Evaluarea performan elor se prefigureaz  ca parte important  a 

sistemului de management, în general, i a sistemului managementului de resurse 

umane, în special. În fond, este un proces care serve te atât institu iei publice, cât i 

angaja ilor - în vederea cre terii productivit ii muncii, calit ii, perfec ion rii 

competen elor profesionale i evolu iei în carier .  

În cadrul institu iilor publice din Republica Moldova, exist  dou  sisteme de 

evaluare a performan elor: sistemul formal (statuat normativ) i sistemul informal. 

Evalu rile informale se realizeaz  prin observa ii, conversa ii sau examin ri 

cumulate în timp, ele putând fi influen ate de unele politici specifice sau de unele 

procese interpersonale, iar evaluarea formal  presupune existen a unei metodologii 

oficiale, aplicat  uniform, consemnarea în scris a observa iilor, managerii sau superiorii 
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putând compara evalu rile de performan  ale subordona ilor lor cu cele ale altor 

superiori sau manageri pentru a verifica consisten a acestora.  

Obiectivele evalu rii performan elor au în vedere întreaga institu ie i eviden iaz  

cele mai importante activit i ale managementului resurselor umane. Dac  obiectivul 

principal al evalu rii performan ei îl constituie o posibil  promovare, atunci, subliniaz  

autorii A. Manolescu i . Stanciu, este necesar  o evaluare diferit  care s  aib  în 

vedere performan a poten ial  într-o func ie. Tot în cazul promov rilor sau al altor 

obiective administrative, practica managerial  demonstreaz  c  evaluarea performan ei 

prezint  o nuan  de indulgen  mai accentuat , în timp ce, pentru situa iile de 

cercetare, evaluarea performan ei p streaz  cerin a de obiectivitate relativ constant . [3, 

p.160; 4, p.186]. 

Evaluarea sistematic  presupune un contact oficial între manager i angajat, 

consemnarea situa iilor reale i a observa iilor privind performan a salaria ilor, prin 

documentare în scris. [5, p. 20] 

Solu ii informatice (IT) folosite în evaluarea de performan e. Pentru un 

departament de resurse umane modern, solu iile IT sunt fundamentale. Un sistem 

informatic pentru managementul resurselor umane indic , în principal, la instrumente i 

solu ii software performante, prin care s  fie asigurat  eficientizarea activit ii de 

personal desf urate în cadrul institu iei publice. Ansamblul de aplica ii de resurse 

umane este util  nu doar pentru managerul de resurse umane ci, men ioneaz  M. 

Urs cescu, pentru to i candida ii i angaja ii, inclusiv pân  la nivelul conduc torilor de 

entit i. [6, p. 78] 

Este necesar , în acest sens, pentru institu iile publice, regândirea controlului 

asupra gestiunii capitalului uman, întrucât, în unele institu ii publice na ionale, se 

contureaz  o dificultate crescând  în utilizarea informa iilor despre proprii angaja i. În 

viziunea autorilor S. Podgoreanu i A. Deaconu, anume evaluarea este un proces care 

permite aprecierea individului în procesul muncii. [7, p. 325] 
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Ea urm re te m surarea a dou  tipuri de caracteristici: umane i profesionale. În 

acest scop se folosesc, de asemenea, dou  categorii de criterii: criterii umane 

(calitatea rela iilor interumane; motivarea; aptitudinea pentru comunicare; 

capacitatea de leadership) i criterii profesionale (competen a; spiritul de ini iativ ; 

creativitatea; capacitatea organizatoric ).  

Implementarea unui sistem de evaluare trebuie s  se desf oare în mod progresiv. 

Ea este înso it  de m suri preparatorii i m suri de formare. Evaluarea performan elor 

constituie denumirea marginal  oferit  proceselor formalizate i înregistrate, de 

revizuire a modului i comportamentelor prin care o persoan  î i desf oar  activitatea. 

[9] În statele europene, cu tradi ie în implementarea unor asemenea sisteme i care au 

ajuns la un anumit grad de maturitate, departamentul de resurse umane este perceput ca 

fiind unul dintre factorii-cheie pentru succes, constat  autorii D. Oprea, M. Fotache, D. 

Airinei i M. B du , în Republica Moldova, îns , în viziunea noastr , acest domeniu 

este privit, doar ipotetic, ca fiind un domeniu determinant. [8, p. 76]   

Este necesar un echilibru mai bun între o evaluare obiectiv , realist  i motivare 

sub toate aspectele în care conduita func ionarului se poate realiza. În regim informal, 

modul în care se fac evalu rile de c tre cei abilita i s  o fac , se impune printr-o mare 

marj  de subiectivism. Obiectivele individuale pentru fiecare func ionar public sunt 

stabilite i aprobate anual de c tre conduc torul autorit ii publice, dar, în mare parte, 

corespunderea acestora nu este conform  cerin elor statuate normativ. Modul în care 

sistemul de evaluare este folosit i maniera în care rezultatele evalu rii sunt 

comunicate, pot afecta semnificativ moralul personalului i climatul institu ional.  

La etapa actual  în Republica Moldova se identific  anumite piedici în calea 

realiz rii unei bune gestion ri a resurselor umane i a dezvolt rii culturii 

organiza ionale într-o institu ie public : priorit ile în continu  schimbare, gândirea pe 

termen scurt, infrastructura necorespunz toare, lipsa resurselor sau resurse insuficiente 
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necesit ilor reale, preg tirea insuficient  sau superficial , lipsa de încredere între 

conducere i personal, rezisten a la schimbare, lipsa unui sistem informa ional complex.  

Efectuarea la nivel institu ional a unei analize ex-ante în domeniul 

managementului resurselor umane i elaborarea unor instrumente în vederea evolu iei 

în carier  a func ionarului public, care la moment nu sunt percepute de c tre toate 

institu iile publice na ionale - este o necesitate. Or, pu ine sunt autorit ile publice 

centrale, care, potrivit practicilor comunitare i reie ind din specificul domeniului de 

gestiune, au elaborat i implementat Ghiduri de evolu ii în carier , Ghiduri de evaluare 

a performan elor profesionale, alte instrumente metodice i practice necesare. 
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UNELE ASPECTE ALE  METODELOR I TEHNICILOR 
 DE MOTIVARE A FUNC IONARILOR PUBLICI 
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SUMMARY 

Public Service Motivation is a theorized attribute osf government employees that provides them 
with a desire to serve the public. The existence and extent of this service ethic have been examined 
many times in scholarly literature. Public Service Motivation is important because it explains why 
some people choose careers in the government and non-profit sectors despite the potential for more 
financially lucrative careers in the private sector. 

 
Activitatea administra iei publice are  ca i scop principal satisfacerea 

necesit ii intereselor publice generale ale popula iei. Pentru a realiza acest deziderat în 

condi ii optime, autorit ile i institu iile administra iei publice au nevoie de resurse 

materiale, financiare i umane, adic  administra ia public  are nevoie de personal, de 

materiale i de bani. Dintre toate acestea, resursa cea mai important  i valoroas  este 

resursa uman . 

Pentru ca oamenii s  poat  da rezultate pe m sura a tept rii, de la conducere se 

cer doua condi ii: calificarea lor profesional  i motivarea lor în munc . Problemei 

motiva iei personalului i se atribuie o mare importan  atât în sectorul privat cât i în 

cel bugetar. To i managerii sunt de acord c  atingerea obiectivelor organiza ionale 

depinde foarte mult de comportamentul i atitudinea subordona ilor fa  de sarcinile ce 

le revin.  

Astfel, printre func iile managementului public se reg se te i func ia de 

motivare. Func ia de motivare const  în ansamblul proceselor de management prin care 

resursele umane din institu iile publice sunt stimulate s  contribuie la stabilirea i 

realizarea obiectivelor preconizate. Motivarea poate fi privit  ca un lan  de reac ie mai 

complex , care începe cu o anumit  nevoie i se încheie cu un anumit obiectiv. 

Motiv rii func ionarilor publici îi revine un loc important în activitatea managerial , 

deoarece, într-o m sur  sau alta, reu ita în activitatea institu iilor publice i calitatea 
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serviciilor prestate, deriv  din buna func ionare a acestora. Ansamblul de scopuri, 

motive, emo ii, nevoi, interese, a tept ri, dirijeaz  permanent activitatea func ionarilor 

publici, iar complexitatea rela iei ”motiva ie - munc ” , impune permanent noi c ut ri 

i noi direc ii de ac iune ce au ca finalitate ob inerea unor rezultate de succes.  

Cunoa terea nevoilor, intereselor i a tept rilor reale ale  func ionarilor publici , 

d  posibilitatea conduc torilor s  intervin  i s  dirijeze în mod con tient procesul de 

munc , în vederea realiz rii obiectivelor institu iei publice. 

Din punctul de vedere al conducerii unei autorit i publice, problema esen ial  a 

motiva iei se refer  la determinarea mijloacelor prin care membrii institu iei, fiecare cu 

propriile necesit i i cu propria personalitate, pot fi stimula i s  contribuie pozitiv i 

eficient la îndeplinirea obiectivelor stabilite. Succesul sau e ecul activit ii de 

conducere cu privire la rezolvarea acestei probleme depinde îns , în mare m sur , de 

în elegerea procesului motiva ional care leag  necesit ile i motivele individuale ale 

muncii de obiectivele organiza ionale. 

Motiva ia reprezint  una dintre problemele tradi ionale de studiu ale 

comportamentului organiza ional  care, de-a lungul timpului, a inut viu interesul 

managerilor i al cet enilor.  Elaborarea unei liste de motive pentru care oamenii se 

antreneaz  în diferite ac iuni este oarecum dificil , dar printre cele mai des întîlnite 

sunt: dorin a de a ob ine ceva, presiunea social , aspira iile personale, posibilitatea 

ob inerii unor succese obi nuite, compara ia social  i altele. Ob inerea unor rezultate 

pozitive este determinat  i de motivarea pe care func ionarul o gînde te, o planific  i 

o promoveaz , dar i de modul în care eful realizeaz  un nivel corespunz tor al 

optimului motiva ional.  

Pentru a determina pe cineva s  ac ioneze în realizarea scopurilor organiza iei 

trebuie stimulat  dorin a acestuia de a lucra cu sentiment, cu convingerea c  deruleaz  

o ini iativ  personal . Se impune a adar ca orice manager, orice lider, s  nu lezeze 

demnitatea func ionarilor, sentimentul lor c  sunt importan i i dorin a de afirmare. 
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Fostul general i pre edinte al SUA Dwight Eisenhover men iona: “ Motivarea 

este arta de a face oamenii s  fac  ceea ce vrei tu, pentru c  ei doresc s  o fac ” [2]. În 

acela i timp, conduc torul trebuie s  con tientizeze  permanent faptul c  nu este ferit de 

gre eli, c  i al ii pot g si solu ii optime pentru rezolvarea diverselor probleme în 

cadrul organiza iei. Potrivit defini iei unanim recunoscute i acceptate, motiva ia 

exprim  faptul c  la baza condi iei umane se afl  întotdeauna, un ansamblu de mobiluri 

– trebuin e, tendin e, efecte, interese, intentii, idealuri – care sus in realizarea anumitor 

ac iuni, fapte, atitudini [2].  

Motivarea cu succes a func ionarilor se bazeaz  mai mult pe o filosofie 

managerial  decât pe aplicarea unor tehnici date. Important  este atitudinea 

managerului fa  de oamenii pe care îi conduce i reac ia lor la aceast  atitudine. 

Oamenii au nevoi fundamentale asem n toare, ceea ce simplific  lucrurile: membrii 

unei culturi sau ai unei subculturi au, în ansamblu, aspira ii, dorin e, speran e i 

obiective asem n toare. Exist  îns  elemente esen iale pentru în elegerea corect  a 

celor din jur: o atitudine just , o viziune clar  asupra mecanismului percep iei, 

cunoa terea anumitor principii de rela ionare uman  i o metod  de analiz  sistematic . 

Sunt cunoscute cel pu in patru motive, care împiedic  în elegerea comportamentului 

angaja ilor:  

- viziunea deformat  – managerii au tendin a de a-i percepe pe ceilal i prin 

prisma propriilor lor competen e, canalizându-i aten ia într-o direc ie 

precis ; 

-  ner bdarea – managerii au în majoritatea cazurilor o via   trepidant  i 

sunt tenta i  s   utilizeze metoda cea mai facil  în analiza comportamentelor 

persoanelor cu care intr  în contact, 

- introducerea indivizilor în tipare prestabilite, de i metoda clasific rii pare a 

fi util  în elegerii comportamentului uman, exist  pericolul de a ignora 

caracterul unic al fiec rui individ,  
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- ra ionamentul simplist, sau c utarea motivelor care-l determin  pe un individ 

s  ac ioneze poate deveni superficial . [4] 

În acest context putem afirma, c  scopul major pentru care dorim s  avem 

angaja i motiva i const  în asigurarea unei performan e mai bune la locul de munc  i 

pentru c  acest fapt depinde foarte mult de angajat, trebuie s  în elegem de ce depinde 

performan a profesional .   

Astfel, func ionarul poate dispune de cuno tin ele i abilit ile necesare 

exercit rii eficiente a atribu iilor de serviciu, dar dac  nu-i place ceea ce face i nu 

dore te s - i fac  lucrul mai bine, atunci nu putem vorbi despre îmbun t irea 

performan ei. Pentru a ne asigura c  func ionarului îi place ceea ce face, aceasta ine de 

interesele sale profesionale i cel mai bine se rezolv  prin angajarea persoanelor 

potrivite în func iile vacante, prin promovarea în baz  de merit sau transfer, în func ie 

de interesele profesionale. În ceea ce prive te dorin a de a lucra mai bine, aceasta ine 

de motiva ie i aici, managerul poate interveni/influen a lucrurile prin implementarea 

anumitor tehnici  i metode de motivare. 

Motivarea func ionarilor publici este prev zut  i în Legea nr. 158 din 4 iulie 

2008 cu privire la func ia public  i statutul func ionarului public. Astfel, în 

conformitate cu art. 40 al legii nominalizate, func ionarul public este stimulat pentru 

exercitarea eficient  a atribu iilor, manifestarea spiritului de ini iativ , pentru 

activitate îndelungat  i irepro abil  în serviciul public. [1] 

Stimularea func ionarului public poate fi sub form  de: 

- Premiu; 

- Mul umire; 

- Diplom  de onoare 

Pentru satisfacerea factorilor motivatori se utilizeaz  atît tehnici de motivare 

financiare, cît i non financiare. În acest scop se consider  optim  „programul de 

recunoa tere„ în vederea stimul rii non financiare. Pentru ca un asemenea program s  
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fie-n continuare „proasp t„ i eficient, trebuie s  evalueze periodic, ce merge bine i ce 

merge nu prea bine în acest program. Indicatori c  programul pe care îl utilizeaz  ar 

putea avea nevoie de o evaluare sunt [3]:     

- Lipsa de inspira ie. 

- Participarea redus . 

- Glume i plîngeri. 

Este de men ionat faptul, c  utilizarea acestui  program  ine mai mult de 

experien a european . Spre exemplu, cercet rile efectuate în diferite institu ii publice 

din România demonstreaz  c  una din principalele cauze pentru disfunc ionalit ile 

sistemului administrativ o reprezint  precaritatea politicilor de personal care nu 

stimuleaz  func ionarii publici s  se implice în realizarea obiectivelor generale si 

specifice. Astfel, ei sunt preocupa i, în primul rînd, de realizarea la un nivel, pe alocuri, 

acceptabil a propriilor sarcini si nu în eleg sau nu sunt stimula i/constrîn i s  în eleag  

rolul lor în cadrul sistemului administrativ. Devine evident  necesitatea efectu rii unor 

schimb ri în sistemul de motivare a func ionarilor publici. Cîteva din formele de 

motivare a func ionarilor publici din sistemul administrativ din România const  în 

acordarea unui salariu mai mare, avansarea pe un post sau func ie i promovarea pe 

baza criteriului competen ei profesionale i manageriale i a indicatorilor de 

performan . [4] 

La avansarea unui func ionar public trebuie s  se in  seama, în mod cumulativ, 

atît de eficien a activit ii lui, cît i de evaluarea f cut  de efii direc i, privind 

posibilit ile acestuia de a face fa  exigen elor unei func ii superioare. De i aceste 

evalu ri au un  caracter subiectiv, fiind determinate în principal de rela ia angajatului cu 

eful, totu i reprezint  un reper important, care merit  s  fie luat în considerare în acest 

proces.[4] 

În Germania, pentru stimularea func ionarilor publici, se aplic  sistemul "dublei 

orient ri în carier ", i anume: avansarea în func ie a angajatului, sau sporirea 
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volumului de lucru în aceea i func ie cu cre terea treptat  a salariului. De asemenea, în 

Germania, este posibil  combinarea muncii în administra ia public  i a activit i 

politice. Mai mult decît atît, func ionarului public îi este garantat un loc de munc  pe 

via  în serviciul public. (Men ion m, c  acest sistem este preluat i  în Turcia.) O 

tr s tur  distinctiv  a serviciului public german este perioada de prob  îndelungat  

pentru ocuparea unei func ii publice, ceea ce permite într-un final, angajarea unor 

func ionari de înalt  calificare i interesa i de activitatea public . Responsabilit ile 

func ionarilor publici din Germania sunt destul de mari. De exemplu, dac  dup  orele 

de munc  func ionarul public denigreaz  institu ia unde lucreaz , consecin ele oricum 

sunt suportate de acesta. 

Concluzionînd, men ion m, c  motiva ia reprezint  suma for elor energiilor 

interne i externe care ini iaz  i dirijeaz  comportamentul uman spre un scop anumit. 

La baza acestui comportament stau motivele, ce sunt resim ite ca expresie a nevoilor i 

a tept rilor umane, precum i recompensele sau stimulentele. 

Motiva ia în sine este esen iala pentru experien a personal , dar mai important  

pentru experien a managerial , în special pentru asigurarea unui echilibru între 

motiva ia individual  i performan a efectiv , pentru crearea unor condi ii în nscopul 

corel rii intereselor individuale cu cele ale organiza iei. Experien a demonstreaz  c  

pentru ob inerea unei activit i eficiente este necesar  aplicarea diverselor tehnici i 

metode de motivare,  pentru ca func ionarii publici, de fiecare dat  s  retr iasc  

sentimentul satisfac iei de la ceea ce au realizat. 

 
BIBLIOGRAFIE: 

1.  Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la func ia public  i statutul func ionarului public. 
În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.230-232 din 23.12.2008. 

2.  Cojocaru S., ”Motivarea - cheia privind performan ele personale ale func ionarului public”, În: 
Revista  Administrare Public  nr. 3, Chi in u 2003, p. 21-24. 

3.  Gheorghi a T., ”Motivarea nefinanciar  a func ionarilor publici”., Chi in u, Cancelaria de Stat, 
2011, 70p. 

4.  Levin a-Perciun E., Gheorghi a T.,   ”Motivarea personalului: provoc ri i solu ii”, Chi in u, 
Elan-Poligraf., 2012, 98 p. 



133 
 

PERSPECTIVE ALE DESCENTRALIZ RII ADMINISTRATIVE ÎN 
REPUBLICA MOLDOVA 

 
Tatiana CASTRA AN, lector universitar  
Academia de Administrare Public , 
Republica Moldova 

 

SUMMARY 
A true administrative decentralization means local authorities witch provide some public 

services, have more than the role of an observer and regulator, they are the local government. They 
also have the ability to develop economies of scale, relying on the positive effect. In terms of reforms, 
local public administration have to offer many public services that cost less. 

 
La etapa actual , când toat  aten ia este acordat  îndeplinirii sarcinilor primordiale 

ale unui stat de drept, consolidarea ordinii de drept în societate, prevaleaz  rolul 

administra iei publice ca mijloc principal de conducere a statului. Sistemul 

administra iei publice este inseparabil legat de realizarea politicii statului prin natura 

activit ii pe care o desf oar . Îndeosebi, se accentueaz  rolul administra iei publice 

locale ca factor de baz  al dezvolt rii localit ilor, i în atingerea obiectivelor trasate, 

ceea ce implic  o responsabilitate deosebit  pus  în sarcina ale ilor locali i a 

func ionarilor publici. Administra ia public  local , ca activitate, are menirea de a 

realiza anumite valori politice exprimate prin lege i cel mai important, satisfacerea 

interesului general al colectivit ii locale. 

Astfel, fenomenul descentraliz rii administrative atinge cote maxime de aten ie, 

deoarece esen a unei administra ii locale este ca acesta s  fie aproape de cet ean i s -i 

slujeasc . Ori, necesitatea existen ei autorit ilor locale apare atunci cînd exist  o 

colectivitate local  ce are interese comune. De aceea, procesul de descentralizare este o 

tematic  de analiz  de o actualitate permanent . Autonomia local  i descentralizarea 

sunt pilonii de baz  în organizarea i func ionarea autorit ilor administra iei publice 

locale. 

Întru realizarea acestor deziderate autorit ile de la Chi in u, lent, f r  mult  grab  

au reu it s  adopte cadrul normativ necesar pe parcursul a cca 10 ani:  
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• Legea Republicii Moldova nr. 435 din  28.12.2006 privind descentralizarea 

administrativ ; [4] 

•  Legea Republicii Moldova nr. 436 din  28.12.2006 privind administra ia public  

local ; [5] 

• Legea  nr. 68 din  05.04.2012 pentru aprobarea Strategiei na ionale de 

descentralizare i a Planului de ac iuni privind implementarea 

Strategiei  na ionale de descentralizare pentru anii 2012–2015; [7] 

• Acordul de asociere a Republicii Moldova la Uniunea European , ratificat prin 

legea 112 din 02.07.2014. 

Lucrurile în domeniul descentraliz rii administrative stau bine doar pe hîrtie.  

Atât Carta European  a Autonomiei Locale, cât i Constitu ia Republicii 

Moldova, Legea privind descentralizarea administrativ , Legea privind administra ia 

public  local , precum i noua Strategie Na ional  de Descentralizare, adoptat , la 5 

aprilie 2012, vorbesc despre autonomia decizional , organiza ional , de gestiune 

financiar  i dreptul la ini iativ  în tot ceea ce prive te administrarea treburilor publice 

locale. Toate acestea sunt realizate prin aplicarea autorit ii în limitele teritoriului 

administrat. Prin urmare, teritoriul trebuie s  fie potrivit ca dimensiune, ca num r al 

popula iei care îl ocup  i ca relief. 

În cazul în care o unitate administrativ-teritorial  nu- i poate între ine institu iile 

sociale i aparatul administrativ, apare întrebarea dac  unitatea administrativ-teritorial  

respectiv  are toate condi iile pentru a func iona eficient. Doar o organizare 

administrativ-teritorial  bine gândit  din punct de vedere economic i politic va da un 

randament înalt în administrarea comunit ilor locale, va asigura protec ia intereselor 

locale i, logic, va contribui la realizarea intereselor generale ale statului. 

Studiile efectuate în baza realit ilor actuale demonstreaz  faptul c  

fragmentarea teritorial  excesiv  poate fi o problem  grav  pentru statele c rora le este 
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caracteristic . [13; p.35] Una dintre solu ii pentru aceasta este consolidarea teritorial , 

în favoarea c rora prezent m urm toarele argumente: 

¬ Autorit ile locale mai mari dispun de o capacitate mai mare de a îndeplini 

o gam  mai larg  de func ii, fapt care permite alocarea mai multor servicii 

publice la nivel local. 

¬ Odat  ce autorit ile locale mai mari pot furniza mai multe servicii, este 

mult mai probabil c  cet enii vor fi interesa i în participarea la elaborarea 

i implementarea politicilor publice la nivel local. Astfel, consolidarea 

teritorial  promoveaz  unul din principiile de baz  ale democra iei - 

participarea cet eneasc . 

¬ Organizarea teritorial  cu dimensiuni mai mari ale localit ilor produce 

inegalit i de venituri mult mai pu ine, care pot însemna costuri mari 

pentru bugetul na ional. 

¬ Autorit ile locale caracteristice localit ilor mai mari pot fi mult mai 

eficiente în contextul planific rii în orice domeniu, în special în cel ce ine 

de politicile de dezvoltare economic . 

¬ În sistemele teritoriale consolidate este mult mai u or de a reduce 

problemele de curse libere, de exemplu situa iile în care serviciile 

furnizate local sunt consumate de c tre reziden ii care tr iesc i pl tesc 

taxe în alte localit i, cu alte cuvinte, consolidarea ajut  la reducerea 

nepotrivirii între grani ele administrative i ariile de prestare a serviciilor. 

Este cunoscut faptul c  politica de dezvoltare promovat  de Uniunea European  

este una de consolidare economic  i social , bazat  preponderent pe m suri active de 

dezvoltare. De i cele mai multe state europene continu  s  fie state unitare, 

descentralizarea deciziei la nivel local, provincial i/sau regional este o idee unanim 

promovat . Astfel, regionalizarea a devenit o tendin  comun  a evolu iei organiz rii 

teritoriale a statelor europene i regiunile, aceste colectivit i publice situate la un nivel 
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intermediar, structurile r spunz toare de asigurarea convergen ei institu ionale a 

Statelor Membre ale UE. Chintesen a ideii promovate de UE este ob inerea coeziunii 

economice i sociale prin eliminarea i prevenirea dezechilibrelor între regiuni. 

Având în vedere efectele negative înregistrate, precum i nivelul destul de redus al 

încrederii popula iei în administra ia public  local  i în autorit ile publice centrale, 

este imperios necesar de a elabora i implementa solu ii concrete de ordin 

administrativ-teritorial, care s  sporeasc  nivelul eficien ei administrative, inclusiv a 

prest rii serviciilor publice, a calit ii vie ii i a dezvolt rii economice a teritoriilor 

administrate.  

Trebuie s  inem cont de faptul c  în statele europene reformele de ordin 

administrativ- teritorial au fost realizate, pe lâng  criteriile economice i geografice, în 

baza unor negocieri i decizii politice. Prin urmare, alegerea unui model de organizare 

administrativ-teritorial  va însemna implicare i decizie politic , dar care ar trebui s  se 

bazeze pe criteriile sus-numite. 

Dac  Republica Moldova ar adopta un model de organizare administrativ-

teritorial  cu un singur nivel, atunci s-ar alinia tendin ei ce predomin  în rândul rilor 

europene mici. În acela i timp, factorii deciden i trebuie s  ia în considera ie factorul 

etnic în procesul de fuzionare a unit ilor administrativ-teritoriale i s  asigure 

autonomia regiunilor G g uzia i Transnistria. 

Propunerea unei eventuale reforme administrativ-teritoriale se va face în baza 

analizei i dovezilor relevante, precum c  actuala diviziune administrativ-teritorial  

este ineficient  din punct de vedere economic, în special din cauza ponderii i 

volumului mare de cheltuieli administrative. Studiile în acest domeniu ini iate arat  

clar c  în localit ile rurale cu pân  la 1500 locuitori, costurile administrative medii pe 

cap de locuitor sunt de trei ori mai mari decât în localit ile care au peste 5000 

locuitori.  
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Un alt punct vulnerabil al organiz rii administrativ-teritoriale curente este 

reprezentat de lipsa stimulentelor pentru for a de munc  calificat  de a accepta func ii 

publice locale. G sirea i angajarea speciali tilor bine preg ti i în localit ile mici este 

foarte dificil . Salariile func ionarilor  sunt foarte mici iar presiunile asupra acestora – 

deosebit de mari. Drept rezultat avem fluctua ia exagerat  a personalului din structurile 

administrative. Posibil, mijloacele financiare economisite în urma reorganiz rii 

sistemului ar permite m rirea atractivit ii acestui sector pentru un corp de func ionari 

integru. 

Pentru a evita opozi ia i dificultatea de a reconfigura  structurile administrativ- 

teritoriale bazat  pe amalgamarea localit ilor, Republica Moldova poate apela i la 

ideea promovat  de al i exper i în domeniu, (exemplu dl Bulat Veaceslav) cooperarea 

între unit ile administrativ-teritoriale, urmând exemplul Cehiei. Dac  fuzionarea 

unit ilor administrativ-teritoriale înseamn  unificarea autorit ilor publice la nivel 

local pentru a reduce inclusiv costurile administrative, atunci cooperarea între acestea 

înseamn  unificarea eforturilor lor pentru a presta serviciile publice în comun. Ele nu 

fuzioneaz , din dou  autorit i constituindu-se una, ci coopereaz , presteaz  servicii în 

comun, scopul fiind acela i, de a reduce costurile i de a oferi o prestare a serviciilor 

cât mai calitativ . 

Republica Moldova se confrunt  cu incapacitatea financiar  a unit ilor 

administrativ- teritoriale de a presta eficient serviciile publice, înv mânt, s n tate, 

ordinea public , protec ia mediului etc., prin urmare, unificarea eforturilor întru 

prestarea acestora ar fi o solu ie viabil , f r  a genera situa ii conflictuale de rezisten  

reformei de fuzionare. Un exemplu de acest gen este reforma înv mântului, adoptat  

anul trecut de c tre Parlamentul Republicii Moldova, prin care se tinde sinergia 

institu iilor de înv mânt [9; p32]. 

Cooperarea între unit ile administrativ-teritoriale nu afecteaz  autonomia 

unit ilor administrativ-teritoriale, ci p streaz  status quo-ul lor. Unit ile î i unesc 
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for ele, personalul i resursele administrative, dar î i p streaz  identitatea i autonomia. 

Aceasta este, în prezent, aplicat  de o serie de state, cum ar fi Cehia, Fran a, Ungaria i 

Slovacia i poate fi eficient aplicat  de Republica Moldova, în special pentru 

localit ile de mici dimensiuni i cu capacit i reduse, fiind o solu ie potrivit  pentru 

fragmentarea teritorial  a rii.Cooperarea între unit ile administrativ-teritoriale poate 

consta în acorduri între unit i administrativ-teritoriale de prestare a serviciilor de c tre 

una din acestea, în schimbul unor taxe sau chiar în crearea de întreprinderi comune, cu 

statut de personalitate juridic , care s  presteze servicii pentru unit ile administrative 

respective. De multe ori cooperarea intercomunal  poate fi realizat  neoficial, aceasta 

fiind bazat  pe încrederea reciproc  dintre unit ile implicate. Totu i, lipsa unui cadru 

legislativ care s  stimuleze unit ile administrative pentru a coopera, poate da na tere 

unor disensiuni de ordin politic i tendin e de a influen a acordurile respective de sus în 

jos sau invers. 

Exemple de servicii în prestarea c rora unit ile administrativ-teritoriale pot 

aplica modele de cooperare sunt: servicii de eliberare a documentelor administrative, 

notariat, achizi ii publice, contabilitate, eliberarea de licen e i autoriz ri, utilizarea în 

comun a echipamentelor de colectare a de eurilor, evile de alimentare cu ap  etc. 

Cooperarea poate fi realizat  nu doar în sectorul public, dar i între acesta i sectorul 

privat, creându-se asocia ii de parteneriat public-privat în prestarea serviciilor. 

Cooperarea între unit ile administrativ-teritoriale poate constitui o parte a 

reformei administrativ-teritoriale, dar poate fi implementat  i separat, în afara acesteia, 

în scopul eficientiz rii activit ii autorit ilor publice locale i gestion rii calitative a 

treburilor publice. 

În concluzie, afirm m c  doar urmarea cu stricte e a prevederilor legale 

na ionale, precum i respectarea prevederilor Acordului de Asociere a Republicii 

Moldova la Uniunea European  vor asigura succesul republicii. Plutirea în deriv  a 
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rii, a a cum se întîmpl  în prezent, va stagna i mai mult autorit ile administra iei 

publice, precum i statul în ansamblu.    
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SUMMARY 
Organization of European public administration represents a interest for authorities from the 

Republic of Moldova. But the biggest interest is the management model of European capitals.  
In this article we bring the light of European practice in the administration of some capitals. 

Every capital-city in Europe, and also the administrative system that has developed gradually is 
based on the modern necessities and theier past. 

 
Prezentul articol vine s  aduc  în lumin  practici europene de administrare a unor 

capitale. Fiecare mare ora  din Europa, precum i sistemul administrativ pe care îl are 

la baz  s-a constituit treptat pe sistemele istorice îmbinându-se modernul cu trecutul.  

Termenul de “municipiu capital ” nu are o defini ie uniform , el este 

binecunoscut în fiecare stat în care ora ul de ine acest titlu. În identificarea capitalelor 

statelor se pot face referin e la tradi ii istorice sau la un consens social existent. Sau 

putem s  consider m, c  ora ul în care î i are re edin a Guvernul, Parlamentul, 

Pre edintele, alte autorit i publice centrale trebuie s  fie considerat capitala rii. Un 

alt punct de vedere este utilizarea actelor legale cu referin  la municipiul capital . 

În ceea ce prive te practica european  deosebim capitalele, statutul c rora este 

fixat în Legea fundamental , i a doua categorie capitalele, statutul c rora nu are o 

reglementare constitu ional . Dar din punct de vedere practic nu este a a de simplu, 

deoarece în unele cazuri, de i nu exist  prevederi speciale referitor la municipiul 

capital , exist  referiri indirecte referitor la capital  [28, p. 59]. 

În unele cazuri, municipiul capital  are o recunoa tere constitu ional  multipl . 

Astfel, în Republica Austria i Republica Federal  Germania, municipiile Viena i 

Berlin sunt nu numai capitalele statului federal, dar i concomitent sunt capitalele 

statelor federate (Landuri), statutul lor propriu fiind recunoscut  în Legea 

fundamental . în plus, statutul juridic al acestor municipii este reglementat  prin Legea 
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fundamentat  al Landului, astfel ele având un statut juridic diferit, ca capital  a statului 

reglementat  prin Constitu ia federal  i capitala Landului reglementat  prin 

Constitu ia Landului respectiv. În Federa ia Rus , municipiul Moscova, de asemenea, 

are recunoa tere constitu ional  ca subiect al Federa iei. 

Astfel, este important de men ionat c  în aceste cazuri recunoa terea 

constitu ional  alternativ  relateaz  nu numai statutul capitalei la nivel na ional, dar 

mai degrab  la pozi ia capitalei într-un stat federal, — în Austria sau Germania, a 

capitalelor unor entit i federale, — Berna în Elve ia, Brüssels în Belgia sau a unei 

regiuni, — în cazul Croa iei. 

Constitu ia Irlandei (1937) în art. 12 alin. (11) pct. 1 stabile te c  Pre edintele rii 

va avea re edin  oficial  în ora ul Dublin sau în imediata apropiere i c  adunarea 

legislativ  trebuie s  fie situat  în ora ul Dublin sau în imediata apropiere sau în a a alt 

loc ca (adunarea legislativ ) s  poat  din când în când s  decid  (în realitate, 

Pre edintele a avut re edin a numai în Dublin). O privire de ansamblu ne s  afirm m c  

capitalei este caracteristic  c  în ea î i are re edin  Guvernul. Aceasta se refer  i la 

municipiul Dublin, fiind capitala real  a Irlandei, îns  f r  a fi men ionat  expres. 

Aceea i caracteristic  este valabil  i pentru Letonia, unde Constitu ia (1922) face 

numai o singur  referin  la Riga, men ionându-se în art. 15, c  în acest ora  î i are 

re edin a Parlamentul. într-o situa ie asem n toare se afl  i Norvegia unde, conform 

art. 68 al Constitu iei (1814), Parlamentul se convoac  în capitala (Hovedstad) 

Regatului. 

Art. 110 alin. (3) din Constitu ia Republicii Moldova stabile te c  „Statutul 

capitalei Republicii Moldova ora ul Chi in u se reglementeaz  prin lege organic ”.  

Constitu iile na ionale ale Ciprului (1960), Danemarcei (1953), Estoniei (1992). 

Finlandei (2000), Fran ei (1958), Greciei (1975), Maltei (1964), Portugaliei (1976), 

Suediei (1975) nu con in referin e specifice la municipiile capital  i la statutul lor. în 

aceste ri, acest statut se refer  la municipiile respective care sunt stipulate fie în alte 
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acte legislative (reglementeaz  nivelul de baz ), fie de reglement ri speciale sau în 

urma unui consens politic. 

În unele ri statutul capitalei este stipulat nu în Legea fundamental , dar în alte 

acte legislative. Asemenea situa ie se întâlne te în Estonia, unde Actul de divizare 

administrativ  din 1995 a recunoscut ora ul Tallinn în calitate de capital  al rii. i 

numai în Grecia statutul capitalei este reglementat printr-un decret din 1834 prin care a 

fost recunoscut statutul de capital  municipiului Atena. No iunea de capital , 

actualmente, se asociaz  i cu ora ul de re edin  a Guvernului. 

În majoritatea rilor lumii capitalele sunt supuse unor regimuri juridice speciale 

i administrarea lor se efectueaz  conform cu statutele speciale ale acestora. Astfel în 

dependen  de reglementarea legislativ  a statutului capitalei, rile pot fi divizate în 

mai multe categorii. 

Din prima categorie fac parte rile în care principiile fundamentale de 

func ionare al municipiului capital  este reglementat prin Constitu ie - Austria (Viena), 

Italia (Roma), Liechtenstein (Vaduz), Luxemburg (Luxemburg), România (Bucure ti), 

Rusia (Moscova), Slovacia (Bratislava), Spania (Madrid), Olanda (Amsterdam), Turcia 

(Ankara) i Ucraina (Kiev) etc. 

A doua categorie o constituie statele în care statutul capitalei este reglementat prin 

legi speciale: Berlin - Verfassung von Berlin; Brüssels - act special din 12 ianuarie 

1989 privind institu iile Brusselului; Copenhaga - pân  în anul 1998 ora ul Copenhaga 

se administra dup  un act administrativ special. Autoritatea Mare a ora ului Copenhaga 

(Hovedstadens Udviklnggsrad sau „HUR") a fost constituit  la 1 ianuarie 2000; Praga - 

actul privind ora ul capital  Praga nr. 131 din 2000; Paris - Legea privind Parisul, 

Leonul i Marseille din 1975; Var ovia - actul privind autoadministrarea local  a 

Var oviei din 1994; Zagreb - Legea privind ora ul Zagreb. 

A treia categorie o constituie statele în care statutul capitalei este reglementat prin 

capitole sau sec iuni speciale din legea cadru privind administra ia public  local . 
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Legea Albaniei nr. 7605 din 15 septembrie 1992 reglementeaz  statutul ora elor, 

inclusiv al capitalei Tirana i subdiviziunilor administrative. 

În unele ri, statutul de municipiu capital  se bazeaz  exclusiv pe tradi ii sau pe 

importan a de care se bucur  municipiul capital  în ara respectiv . Prin urmare, în 

timp ce practica de desemnare a capitalelor în constitu iile europene este larg 

r spândit , statutul de capital  nu este consacrat nici în legea fundamental , nici de 

c tre alt act normativ. Astfel, Nicosia în Cipru, Copenhaga în Danemarca, Helsinki în 

Finlanda, Paris în Fran a, Lisabona în Portugalia, Londra i Marea Britanie sunt 

capitale far  recunoa tere legal  [28, p. 61]. 

Un alt aspect al municipiilor capital  este i m rimea lor, sau raportul dintre 

popula ia capitalei i restul popula iei rii. 

Dezvoltarea urban  sub aceast  form  a extinderii ora ului în spa iul înconjur tor 

i a evolu iei sale integrate cu a ez rile din aria sa periurban  (sau suburban , 

periurban , regional  etc.) este cunoscut  mai ales în rile dezvoltate, fiind 

caracteristic  unei noi faze a dezvolt rii urbane, ulterioar  etapelor de concentrare a 

popula iei în ora ul actual i de formare a suburbiilor. Speciali tii au denumit aceste 

noi realit i socio-spa iale drept zone metropolitane sau, în cazul celor foarte mari, ca 

regiuni urbane. 

Potrivit Constitu iei României, municipiul Bucure ti este capitala rii. 

Municipiul Bucure ti este cel mai mare ora  al rii, având o popula ie ce dep e te 

dou  milioane de locuitori este divizat în 6 sectoare. Fiecare sector are autorit i 

reprezentative - consiliu local i primar [11, art. 14]. 

În perioada interbelic  a fost adoptat  Legea pentru organizarea administra iei 

municipiului Bucure ti nr. 320 din 1929, publicat  în Monitorul Oficial 202 la 11 

septembrie 1929, care prevedea organizarea administra iei municipiului Bucure ti i a 

comunelor sale suburbane în num r de 12 existând de asemenea un primar general, un 

consiliu general care era alc tuit din primarii comunelor suburbane i de consilierii de 
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drept prev zu i de Legea pentru organizarea administra iei locale, care aveau doar un 

vot consultativ. 

Actualmente sistemul administra iei în România este ghidat de Legea nr. 

215/2001 cu privire la administrarea public  local , care ulterior a fost modificat  prin 

legea nr. 286/2006 reglementeaz  organizarea i func ionarea administra iei publice 

atât la nivelul municipiului, cât i al subdiviziunilor acestora. Potrivit legisla iei în 

vigoare, municipiul Bucure ti reprezint  o unitate administrativ-teritorial  cu tr s turi 

proprii, distincte de ceea ce caracterizeaz , în ansamblu, celelalte municipii ale 

României. Aceste tr s turi sunt determinate, în principal, de faptul c  potrivit Legii nr. 

2/1968 privind organizarea administrativ  a teritoriului României, municipiul 

Bucure ti este organizat în 6 sectoare numerotate de la I-VI, care potrivit art. 92 al 

Legii nr. 215/2001 privind administra ia public  local  sunt numite subdiviziuni 

administrativ-teritoriale. Se consacr  astfel regula c  sectoarele nu sunt unit i 

administrativ-teritoriale distincte, ci sunt subdiviziuni ale unei unit i administrativ-

teritoriale, care este municipiul Bucure ti i c  astfel de subdiviziuni sunt organizate 

numai în municipiul Bucure ti. Personalitate juridic  are doar municipiul Bucure ti. 

Autorit ile publice municipale sunt reprezentate prin Primarul General ca autoritate 

executiv  i Consiliul General ca autoritate deliberativ . Fiecare sector are la rândul 

s u un primar i un consiliu local, toate alese prin vot universal, direct i secret. în 

România numai municipiul Bucure ti este organizat în subdiviziuni administrativ-

teritoriale numite sectoare. 

În prezent în România se discut , c  datorit  specificului actual al municipiului 

Bucure ti necesitatea adopt rii unei legi speciale pentru administrarea capitalei, iar 

consiliul general s  fie constituit din consilierii ale i la nivelul sectoarelor. 

Municipiul Budapesta împreun  cu districtul Pesta formeaz  regiunea central  a 

Ungariei. 
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Budapesta este organizat  într-un sistem func ional de dou  nivele: municipiul 

Budapesta, ca capital  în ansamblu, i cele 23 de districte (keruletek) ce administreaz  

afacerile publice locale i î i exercit  autoritatea public  în teritoriile subordonate. Intre 

aceste dou  nivele nu exist  raporturi de subordonare. In scopul asigur rii eficiente al 

activit ii administra iei publice al capitalei Ungariei, prin lege sunt delimitate 

competen ele dintre municipiul Budapesta i districtele sale pentru a evita dublarea 

func iilor [28, p. 67]. 

Autorit ile publice locale al municipiului Budapesta sunt Asambleea General  i 

primarul municipiului. Asambleea General  se constituie din 66 de consilieri 

municipali, care se întrunesc în edin e publice cel pu in odat  în lun . Alegerea în 

Asambleea General  se organizeaz  odat  la patru ani, de regul , în luna octombrie. 

Alegerea în Asambleea General  are loc în baza principiului votului propor ional pe 

list  de partid sau bloc electoral i fiecare aleg tor poate vota doar pentru o singur  

list . 

În cadrul Asambleei Generale sunt organizate 21 de comitete permanente în 

componen  de la 7 pân  la 13 membri. Sarcinile de baz  ale comitetelor sunt 

elaborarea deciziilor Asambleei Generale în domeniul s u de competen  i efectueaz  

controlul asupra realiz rii lor. Domeniile principale de competen  ale comitetelor 

permanente sunt urm toarele: s n tatea public , integrarea european , dezvoltarea 

economic  i locuri de munc , minorit i, mediul înconjur tor, educa ie i cultur . 

Pe teritoriul Slovaciei se întâlnesc municipiile Bratislava i Kosice statutul 

c rora este reglementat prin Legea nr 377/1990 cu privire la capitala Republicii 

Slovacia, recunoa te Bratislava ca capital  în care sunt amplasate Parlamentul, 

Guvernul, ministerele, Curtea Suprem  i Banca Na ional  a Slovaciei. Potrivit legii 

vizate Bratislava are statut de municipalitate, de asemenea, ca i p r ile ei componente. 

Municipiul Bratislava este situat în regiunea Bratislava, din care fac parte înc  trei 
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districte Malacky, Pezinok i Senec, fiind centru de district. Din 2002 Bratislava este 

re edin a Regiunii Autonome Bratislava. 

Primarul reprezint  autoritatea executiv  al ora ului i este ales pentru un mandat 

de patru ani prin scrutin universal. Consiliul or enesc este autoritatea deliberativ  al 

ora ului responsabil de buget, ordonan e locale, planificarea ora ului, conservarea 

drumurilor, educa ie i cultur . Consiliul se întrune te de obicei o data pe lun  este 

format din 80 de consilieri ale i pe un mandat de 4 ani. Multe dintre func iile executive 

al ora ului sunt exercitate de o comisie special  instituit  or eneasc , dirijat  de 

consiliu. Dac  e s  facem o paralel  între practicile enun ate mai sus i modalitatea 

administr rii municipiului Chi in u trebuie s  men ion m urm toarele: 

Municipiul Chi in u capitala Republicii Moldova, este centrul politic, economic, 

tiin ific, educa ional i cultural al rii noastre. Este tiut faptul c  ora ul Chi in u 

concentreaz  o serie de pârghii ce se refer  la domeniul economic, social i politic acest 

lucru permi ându-i s  joace un rol hot râtor în toate domeniile de dezvoltare a rii. 

Statutul stabilit de legea fundamental  a rii ora ului Chi in u i anume de cel de 

capital  acest lucru confer  municipiului o for  i un dinamism de dezvoltare superior 

celorlalte unit i administrativ-teritoriale. Disponibilit ile economice i financiare pe 

care le are ora ul deriv  anume din statutul prev zut de art. 14 din Constitu ie cel de 

capital . Caracterul unic i distinct al municipiului presupune conferirea acestuia de 

posibilit ii întru exercitarea unei game largi de func ii publice, administrative, 

economice i culturale. 

Rolul major pe care le de in municipiile este stabilit i de Carta European  a 

autonomiilor locale adoptat  de Consiliul Europei la 15 octombrie 1985 conven ie ce a 

fost ratificat  de Republica Moldova prin hot rârea Parlamentului nr. 1253- XIII, la 16 

iulie 1997 ca municipiile capital  ca municipalitate, s  de in  un loc i un rol 

proeminent în majoritatea rilor membre ale Consiliului Europei, s  aib  dreptul de 

autoadministrare cu responsabilit i publice exercitate de autorit ile publice proprii 
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constituite în mod democratic în urma desf ur rii de alegeri locale democratice 

conform legii. 

Principiul de autonomie local  trebuie s  fie recunoscut în legisla ia intern  i, pe 

cât posibil în constitu ie acestea sunt prescrip iile Cartei Europene a Autonomilor 

Locale prev zute de art. 2 al prezentei carte men ionate mai sus. 

În majoritatea rilor municipiile capital  beneficiaz  de un statut juridic special 

care este fixat de regul  în Constitu ie sau în alte acte legislative. 

Art. 110 alin. (3) din Constitu ie stabile te c  „statutul capitalei Republicii 

Moldova se reglementeaz  prin legea organic ". 

Cât prive te Legea organic  nr. 43l-XIII din 19.04.1995 privind statutul 

municipiului Chi in u are unele lacune legislative în special c  nu con ine prevederi 

referitoare la atribu iile municipiului Chi in u ca capital  a Republicii Moldova. Pot 

men iona faptul c  odat  ce am purces la realizarea principiilor de integrare european  

a rii i suntem în plin proces de ajustare a legisla iei na ionale la standardele europene 

este necesar de a aduce modific ri privind reformarea administra iei publice a 

municipiului Chi in u deoarece acesta reprezint  o carte de vizit  important  pentru 

întreaga republic . 
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SUMMARY 

The National Geospatial Data Fund (N.G.D.F.) – as a part of the National Geographic 
Informational System, destined to offer precise information to the users, as a informational database 
for decision making, in order to achieve a better efficiency in solving the issues regarding the rational 
use of natural resources, economical and regional management, the development of the socio-cultural 
environment, building, thusly, an open multiuser system, for professional, didactic and general uses, 
which could be defined as a different way in which the public services can function. 

The informational system can be used successfully in fields such as town planning, the 
protection of the environment, the management of public services etc, regardless of the fact that such 
a system requires a high cost. However, in the occidental democracies, this geographic informational 
system has been already implemented and is functioning successfully. 

 
Problemele constituirii unui sistem modern de administra ie public , care ar 

corespunde standardelor europene, au fost i sunt mereu pe agenda autorit ilor publice 

centrale. În acest context, exemplul altor state, în special, al celor din spa iul 

administrativ european este edificator i are o deosebit  importan  pentru practicieni, 

func ionarii publici i responsabilii de reforme în Republica Moldova. 

Tendin a lumii în circumstan ele moderne este direc ionat  spre dezvoltarea i 

utilizarea pe larg a tehnologiilor informa ionale i a comunica iilor, inclusiv în 

domeniul administra iei i prest rii serviciilor publice.  

Statul, a luat fiin  pentru a asigura membrilor societ ii ap rarea teritoriului, a 

vie ii i a bunurilor persoanelor fizice care alc tuiesc popula ia acestora, precum i 

pentru satisfacerea necesit ilor de instruire, cultur  i s n tate a popula iei i 

asigurarea fondurilor necesare bunei func ion ri a organelor statului, precum i a 

institu iilor publice, îns  pentru realizarea acestor sarcini, statul înfiin eaz  o serie 

întreag  de organisme care au obliga ia de a le înf ptui în practic , în favoarea i pentru 
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întreaga popula ie a statului i a subdiviziunilor sale administrativ - teritoriale, fiind 

numite servicii publice [8, p. 208]. 

Serviciul public, care poate fi organizat fie la nivel na ional, fie la nivel local, se 

înfiin eaz  prin acte de autoritate, reprezint  persoane juridice, cu toate drepturile i 

obliga iile specifice acestora, activitatea c rora se desf oar  în scopul realiz rii 

autorit ii de stat, astfel c  personalul lor având calitatea de func ionari publici trebuie 

s  satisfac  cerin ele membrilor societ ii, iar mijloacele lor materiale sunt asigurate 

prin subven ii bugetare sau din venituri proprii [7, p. 161]. 

 Serviciul public fiind organizat pentru a satisface interesele generale ale 

colectivit ii, are nevoie de a fi continuu, deoarece întreruperea satisfacerii intereselor 

colectivit ii risc  s  genereze mari dificult i în via a acesteia, preluînd valoare de 

principiu al administra iei publice i serviciilor publice.  

Prin urmare, implementarea tehnologiilor informa ionale i ale comunica iilor în 

domeniu respectiv, contribuie la îmbun t irea serviciilor publice, eficientizeaz  

activitatea guvern rii i faciliteaz  participarea democratic , aducând guvernele mai 

aproape de cet eni, i concomitent fiind puse bazele unei societ i informa ionale, care 

determin  evolu ia global  a societ ii umane, din considerentul c  tehnologiile 

moderne joac  un rol sporit în procesul de administrare, cet enii având a tept ri înalte 

de la guvernare, inclusiv în domeniul serviciilor publice informa ionale [11, p. 121]. 

Societatea informa ional  reprezint  un concept complex, dar i un fenomen de 

talie global , care determin  evolu ia societ ii moderne prin influen a tehnologiei 

informa ionale i comunica ionale, devenite necesare i indispensabile activit ilor sec. 

XXI, inclusiv ale celor din sfera administra iei publice. De asemenea, aceasta reprezint  

o form  nou  a civiliza iei umane, mult mai perfect , în care accesul egal i universal la 

informa ie, în corela ie cu o infrastructur  informa ional  i de comunica ii dezvoltat , 

contribuie la o dezvoltare social-economic  durabil , reducerea gradului de s r cie, 

îmbun t irea calit ii vie ii, la integrarea în Uniunea European .  
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La general, societatea informa ional  se poate defini ca fiind societatea bazat  pe 

informa ie, în care producerea i consumul de informa ie este cel mai important tip de 

activitate, iar mediul informa ional, împreun  cu cel social i cel ecologic formeaz  un 

mediu de existen  a omului, a cet eanului.  

Sistemul informa ional reprezint  ansamblul datelor, informa iilor, fluxurilor i 

circuitelor informa ionale, procedurilor i mijloacelor de tratare a informa iilor menite 

s  contribuie la stabilirea i realizarea obiectivelor institu iei, s   asigure cunoa terea 

fenomenelor i proceselor ce au loc în institu ia public  i în afara ei, iar privit integru  

acesta trebuie s  satisfac  unele cerin e de baz  precum [10, p.  8-10]: 

- s  furnizeze informa ii exacte, complete i continue;  

- s  asigure oportunitatea informa iei, în sensul ca s  permit  ob inerea 

informa iilor în timp util lu rii deciziei, adic  s  asigure decalajul necesar între primirea 

informa iilor i momentul folosirii lor pentru efectuarea analizelor i a prelucr rilor 

corespunz toare; 

- s  permit  transmiterea informa iei pe canalul cel mai scurt, lucru care trebuie 

privit sub aspectul folosirii unor mijloace corespunz toare de transmitere, i cel al 

g sirii sursei adecvate – din mai multe posibile – pentru transmiterea informa iilor; 

- s  fie organizat în strâns  leg tur  cu structura organizatoric  a institu iei 

publice, deoarece sistemul informa ional satisface necesitatea de informare a 

conducerii, pe diferite nivele ierarhice, în cadrul unei anumite structuri; 

- informa iile furnizate s  fie multilaterale; 

- s  furnizeze informa ii cu caracter dinamic; 

- informa iile s  aib  un caracter prospectiv. 

În ceea ce prive te sistemul informa ional din cadrul managementului public, 

trebuie s  relev m faptul c  prezint  o serie de particularit i, printre care amintim: 

- volumul i diversitatea informa iilor vehiculate i prelucrate net superioare 

celor cu care opereaz  organiza iile private; 
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- existen a unor circuite informa ionale formalizate prin acte normative; 

- organiza iile publice opereaz  cu mai multe categorii de date i informa ii i 

anume: date de interes public, date confiden iale i date clasificate ca fiind 

secrete de stat.  

Printre principalele avantaje ale introducerii sistemului informa ional în 

activitatea institu iilor publice i prest rii serviciilor sunt: suport pentru un num r mare 

de utilizatori, securitatea sistemului, prevenirea supraînc rc rii informa ionale, 

asigurarea integrit ii informa iei, accesul permanent la informa iile necesare pentru o 

bun  utilizare, sc derea redundan ei re elei, utilizarea u oar  pentru amatori i 

încep tori, posibilitatea îmbun t irii permanente a programelor de tip client, reducerea 

costurilor sistemului informa ional, cre terea productivit ii i competitivit ii,  

interoperabilitatea dintre aplica ii prin utilizarea protocoalelor i standardelor deschise,  

accesul restric ionat la aplica ii, cre terea eficien ei, interfa a utilizatorilor unic  pentru 

toate aplica iile, posibilitatea unei interog ri dinamice cu sistemele existente de baze de 

date, cu depozitele de date, cu departamentele de stocare a datelor, varietatea formelor 

de lucru: text, grafic , sunete, video etc [1, p. 10]. 

Managementul serviciilor publice  poate fi definit ca un ansamblu de metode i 

procedee de precizare a scopurilor de organizare, alocare de resurse, antrenare i 

control al unei institu ii, care a evaluat în timp i spa iu, fiind caracterizat de profunde 

progrese tehnologice cu influen  asupra modurilor de via ,  munc ,  economie i 

rela ii sociale [2, p. 68-69]. 

Una din caracteristicile esen iale ale managementului serviciilor publice o 

constituie luarea deciziei, în baza unui sistem informatic al managementului public, 

care reprezint   un ansamblu structurat de persoane, echipamente electronice i 

proceduri având ca obiect generarea unui flux ordonat de informa ii operative, 

pertinente, ob inute din surse interne i externe ale unit ii teritoriale i este destinat s  



153 
 

serveasc  drept baz  pentru luarea deciziilor i elaborarea prognozelor în domenii 

specifice sistemului administrativ [6, p. 304]. 

Tendin a de informatizare a sistemului administrativ se recomand  a se realiza pe 

trei coordonate majore: 

1. informatizarea activit ilor din institu iile publice, care s  conduc  la o cre tere 

a eficien ei opera ionale în cadrul organismelor administra iei centrale i locale; 

2. informatizarea serviciilor, având ca beneficiari cet enii i agen ii economici, 

fapt care implic  adesea integrarea serviciilor prestate de organiza ii de servicii din 

administra ia central  i local ; 

3. asigurarea accesului la informa ii prin tehnologia informa ional  pentru 

utilizatorii finali ai serviciilor administra iei centrale [1, p. 14]. 

Metodele utilizate în acest sens sunt convenabile dac , pe de o parte, asigur  

culegerea i prelucrarea cât mai multor informa ii într-un minim de timp i, pe de 

alt  parte, realizeaz  un grad cât mai avansat de sintez , care s  poat  fi u or 

interpretat  i s  dea cele mai clare elemente cu privire la situa ia existent , s  exprime 

cât mai sugestiv i integral reac iile fenomenului urm rit [6, p. 304]. 

Prin urmare, obiectivul esen ial sistemului informatic al managementului public 

îl constituie furnizarea de informa ii pentru fundamentarea deciziilor elaborate de 

organele sistemului administrativ, în vederea satisfacerii cerin elor generale ale 

cet enilor.  

Un rol considerabil îl joac  i flexibilitatea informa ional , care const  într-un 

proces de structurare i îmbog ire permanent  a con inutului sistemului informa ional 

i a procesului de comunicare intern  i extern  pentru a oferi, în timp util, informa iile 

necesare func ionarilor publici de conducere sau de execu ie i reprezentan ilor 

politicului propulsa i în structurile institu iilor publice i autorit ilor administra iei de 

stat. 
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În cadrul sistemul informatic al managementului public, un loc aparte îl ocup  

sistemele informa ionale geografice, care în prim plan îmbr i eaz  domeniile 

teritoriale ale resurselor i condi iilor naturale. În informatic  aceast  direc ie, legat  de 

datele spa iale, a c p tat denumirea de „geoinformatic ”, adic  tiin a despre sistemele 

informa ionale geografice (SIG), care au fost create în Canada i SUA pe la mijlocul 

anilor 1960.  

În Republica Moldova, modelele datelor spa iale utilizate la elaborarea 

schemelor teritoriale de utilizare a terenului i dezvoltarea teritoriilor, devin treptat un 

sistem care asigur  luarea deciziilor operative la toate nivelele de administrare [4, p. 

82]. „Fondul Na ional de Date Geospa iale (F.N.D.G.)” reprezint  un sistem 

informa ional, parte integrant  a Fondului Arhivistic de Stat al Republicii Moldova,  

care a fost creat în scopul eviden ei centralizate, p str rii i utiliz rii documentelor 

topografo-geodezice, aerocosmice i cartografice, i poate fi considerat ca acel 

instrument de prevenire a unor lez ri asupra dreptului de proprietate, dar i o inova ie 

tehnologic  în domeniul cadastrului i rela iilor funciare, deoarece, necesitatea 

moderniz rii serviciilor publice provine din faptul c , la ora actual , acestea sunt 

supuse din ce în ce mai mult concuren ei, iar unele dintre rezultatele lor sunt criticabile, 

mai ales c  serviciile publice trebuie s  se pozi ioneze fa  de concuren i i s  ob in  

adeziunea celor c rora li se adreseaz  i care pot fi: cet eni, utilizatori sau clien i.  

Prin accesarea paginii web a „Fondul Na ional de Date Geospa iale (F.N.D.G.)” 

–„www.geoportal.md” – orice persoan  are posibilitatea de a verifica veridicitatea 

locului i a suprafe ei construc iei datorit  accesului gratuit la date cadastrale grafice 

prin Internet sau s  verifice veridicitatea documentelor ce in de proprietatea asupra 

bunurilor imobile, atît prin introducerea  adresei unde se afl  imobilul, cît i a codului 

cadastral al terenului înregistrat. 

Respectivul sistem informa ional ca parte integrant  a Sistemului Informa ional 

Geografic Na ional, destinat pentru oferirea operativ  a informa iei spa iale 



155 
 

utilizatorilor, în calitate de baz  informa ional  pentru luarea deciziei, în scopul 

atingerii unei eficacit i sporite în solu ionarea sarcinilor de utilizare ra ional  a 

resurselor naturale i tehnogene, gestionarea economiei i regiunilor, dezvoltarea 

mediului cultural-social, constituind astfel un sistem deschis multiutilizator, atît pentru 

uz profesional cît i în scopuri didactice i uz general [3] poate fi t lm cit ca un alt mod 

de func ionare a serviciilor publice la etapa actual .  

Sistemul Informa ional Geografic este un sistem suport al deciziilor, proiectat 

special pentru a lucra cu informa ii spa iale despre:  

- caracteristicile geografice ale unui spa iu: form , resurse de ap , parcuri, sol, 

particularit ile domeniului public etc.;  

-  utilizarea domeniului public pentru destina ii reziden iale, comerciale, 

industriale, transporturi i comunica ii: leg turile variate între diferite puncte din 

mediul urban i cel interurban, zonal, na ional; 

- servicii i utilit i: energie, furnizarea apei, canalizare, instala ii telefonice, 

depozitarea de eurilor, securitatea i siguran a cet eanului, etc. [1, p. 11]. 

În societatea contemporan  informa ia constituie materia prim  pentru procesul 

decizional din cadrul oric rui tip de organiza ie, iar tratarea sistemului informa ional ca 

o component  a sistemului  managerial, pe de o parte, precum i de sine-st t tor, pe de 

alt  parte, este ast zi necesar  i oportun , fapt con tientizat de majoritatea managerilor 

[5, p. 52]. Confruntat cu evolu iile semnificative ale misiunilor sale i cu structuri ce 

trebuie remodelate, serviciul public trebuie s  dea dovada eficacit ii sale, a capacit ii 

sale de a- i îndeplini misiunile care-i sunt proprii, de a atinge obiectivele care i-au fost  

atribuite, fiind pus în situa ia în care va trebui s  continue s  înve e s  conduc  

schimbarea, dar nu numai s  înve e s  gestioneze ceea ce exist  deja [9, p. 27]. 

Serviciile publice din sfera rela iilor funciare i cadastru pot fi catalogate ca fiind 

organiza ii de stat sau colectivit ii locale, înfiin ate de autorit i competente, în scopul 

asigur rii satisfacerii unor cerin e ale membrilor societ ii, în regim de drept 
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administrativ ori civil, în procesul de executare a legii i a garant rii dreptului de 

proprietate a bunurilor imobile.  

Implementarea i aplicarea serviciilor informa ionale electronice în domeniul 

rela iilor funciare i cadastru favorizeaz  accesul persoanelor la informa ie, al c ror 

calitate sunt influen ate de o serie de factori, printre care: 

-  dinamismul, în sensul c  trebuie s  eviden ieze procesele de munc  în evolu ie 

i nu în mod static; 

- oportunitatea, cu alte cuvinte actualitatea informa iei, ceea ce implic  

culegerea, înregistrarea, transmiterea i prelucrarea informa iei într-un termen optim, 

iar aplicarea sa în practic  s  presupun  costuri minime; 

- multilateralitatea, asigurat  de abordarea fenomenelor i proceselor dintr-o 

perspectiv  interdisciplinar , de natur  economic , social , tehnic  etc.; 

- realismul, în sensul de a reflecta în mod fidel, nedenaturat situa ia organiza iei 

i a mediului extern în care evolueaz ; 

- specificitatea, atribut conform c ruia informa ia trebuie adaptat  condi iilor 

concrete ale utilizatorului [5, p. 53]. 

Fondul Na ional de Date Geospa iale, parte integrant  a Sistemului Informa ional 

Geografic Na ional, constituie un pas important al autorit ilor na ionale în procesul de 

instituire i gestionare a datelor geospa iale, dar i o aliniere la standardele europene cu 

privire la evitarea duplic rii diverselor date în procesul de culegere i producere a lor, 

privind calitatea aerului, a apelor, a solurilor, biodiversitatea, acoperirea terestr , 

re elele de transport, hidrografia, altitudinea, geologia, repartizarea popula iei sau a 

speciilor, habitaturi, situri industriale sau zone de risc natural.  

Prin urmare, sistemul poate fi utilizat cu succes în domeniul urbanismului, 

protec iei mediului, managementului serviciilor publice etc., indiferent de faptul c  un 

astfel de sistem implic  un cost destul de ridicat. Totu i, în marile democra ii 

occidentale, respectivul sistem informa ional geografic  a fost deja implementat i 
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func ioneaz  cu succes. Spre exemplu,  în Marea Britanie, înainte de implementarea 

acestuia, poli i tii ob ineau cu mari dificult i informa iile cu privire la anumite 

infrac iuni, îns  cu ajutorul sistemului informa ional geografic ei pot afla multe detalii 

despre loca ia, momentul i metoda comiterii crimelor, accidentelor, pot reproduce 

evenimentele pe hart  i pot crea diferite scenarii pe baza informa iilor referitoare la 

suspec ii sau vehiculele v zute în zon , iar, pe m sur  ce scenariul evolueaz , imaginea 

se schimb . 

În Polonia, administra ia ora ului Szczecin, folosindu-se de h r ile sistemului 

informa ional geografic, a putut stabili care vor fi zonele afectate i locuitorii care 

trebuiau evacua i înainte de producerea marilor inunda ii din anul 1995. În general, 

aplica iile GIS urbane urm resc dou  scopuri distincte: administrarea i monitorizarea 

teritoriului localit ilor i planificarea dezvolt rii urbane. De regul , pentru a realiza 

cele dou  scopuri propuse se concepe i se realizeaz  o baz  de date, care este 

exploatat  folosind func ii diferite. De exemplu, pentru realizarea obiectivelor care 

urm resc administrarea i monitorizarea unei localit i, predomin  func iile de 

interogare a bazei de date dup  atribute (tip, stare, material etc.), în acest caz o 

importan  deosebit  având-o actualizarea permanent  a datelor. Pe de alt  parte, în 

aplica iile destinate planific rii predomin  func iile de analiz  i modelare (drum optim, 

timp de interven ie, zona afectat  etc.). 

Rolul sistemul informatic al managementului public este pus mai bine în 

eviden  de func iile pe care le îndepline te. 

a. Func ia informa ional , conform c reia sistemul informatic trebuie s  asigure 

deciden ilor informa iile necesare fundament rii deciziilor administrative curente i de 

perspectiv ;  

b. Func ia de documentare administrativ , care const  în capacitatea sistemul 

informatic de a stoca informa ii, necesare document rii pentru fundamentarea deciziilor 

corespunz toare;  
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c. Func ia opera ional , care asigur  opera ionalizarea ansamblului de informa ii,  

circuitelor i fluxurilor informa ionale existente în cadrul sistemul informatic al 

managementului public [6, p. 311].  

În încheiere, ar fi de remarcat faptul c  modul cum se vor realiza func iile i 

sarcinile trasate fa  de sistemul informatic al managementului public în scopul 

eficientiz rii accesului public la date geospa iale, va fi ilustrat cel mai conving tor de 

calitatea deciziilor adoptate, care la rândul lor sunt condi ionate de volumul, structura, 

calitatea informa iei i a metodelor i tehnicilor de management public.  

Indiferent de faptul c  realizarea unui Sistem Informa ional Geografic reprezint  

un proces consumator de timp, acest neajuns este minor dac  se ia în considerare faptul 

c  rezultatele preliminare sunt imediat utilizabile.  
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ATELIERUL NR.2 
 

MODERNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE ÎN CONTEXTUL 
DEZVOLT RII REGIONALE 

 
DEZVOLTAREA SERVICIILOR PUBLICE ÎN  

REPUBLICA MOLDOVA – PROBLEME I SOLU II 
 

Violeta TINCU, lector superior universitar, 
Catedra tiin e Administrative,Academia de 
Administrare Public , Republica Moldova  

 

SUMMARY 
Although it has gone through many reforms, public administration hasn’t reached a level of 

public services providing that would be totally satisfactory for the citizen users. There are countless 
issues related to the faulty legal and institutional framework, to the public services low quality and 
lack of efficiency, to the violation of user rights, and so on. All these issues require innovational and 
sometimes creative solutions. Once discovered and implemented, these solutions can be proven quite 
useful to the central and local government authorities in the Republic of Moldova, for identification of 
possibilities of improving existing public services;  for the implementation of an effective management 
of public services in public administration authorities; for developing practical skills of establishing 
and managing new public services, and for offering a large variety of public services to the citizens, 
both able to satisfy the needs of the latter and meeting requirements of a public administration system 
that is both modern and European. 

 
Administra ia public  a Republicii Moldova nu reprezint  înc  un etalon de 

organizare i gestionare a serviciilor publice. Bineîn eles, putem observa nenum rate 

tendin e pozitive, în special în ultimii ani. Totu i, evolu ia serviciilor publice în 

Republica Moldova a înregistrat i probleme cu un caracter diferit de complexitate. 

În acest sens, putem grupa, în opinia noastr , toate problemele în câteva categorii: 

• Probleme referitoare la cadrul legislativ-normativ; 

• Probleme legate de cadrul institu ional; 

• Probleme ce in de cadrul administrativ i metodologic. 

Referitor la cadrul legislativ-normativ, ne vom referi în special la prevederile a 

dou  acte normative, care au generat i continu  s  genereze probleme autorit ilor 

administra iei publice locale, în ceea ce prive te gestiunea serviciilor publice. În timp 
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ce administra ia public  central  poart  responsabilitate pentru direc iile de dezvoltare 

ale na iunii în ansamblu, administra ia public  local  e preocupat  mai ales de serviciile 

publice care îi afecteaz  pe cet eni în via a lor cotidian , indiferent dac  e vorba 

între inerea drumurilor, sau oferirea serviciilor de agrement. Astfel, de la autorit ile 

locale, mult mai mult decât de la cele centrale, se a teapt  s  asigure un sistem de 

activitate cât mai aproape i mai accesibil pentru cet enii din localitate” [3, p. 164] 

Organizarea serviciilor publice este deci o datorie a autorit ilor administra iei 

publice locale. În acest sens, art. 73 al Legii Republicii Moldova privind administra ia 

public  local  prevede: „Serviciile publice se organizeaz  de c tre consiliul local la 

propunerea primarului, în domeniile de activitate descentralizate stabilite pentru 

unit ile administrativ-teritoriale de nivelurile întâi i al doilea, în limita mijloacelor 

financiare disponibile” [2, art. 73]  

Problema. Consider m c  formularea „se organizeaz  în domeniile de activitate 

descentralizate stabilite pentru unit ile administrativ-teritoriale de nivelurile întâi i al 

doilea” (deci, în Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativ , 

art. 4), nu este cea mai potrivit , dat fiind faptul c  serviciile publice ar trebui înfiin ate 

în unit ile administrativ-teritoriale pornind de la necesitatea local , pe care nu o pot 

cunoa te cel mai bine decât autorit ile locale, i nu în conformitate cu o list  aprobat  

de autorit ile centrale ale statului – lucru care generalizeaz  necesit ile sociale din 

teritoriu, ignorând specificul local. 

Solu ia. Consider m mai reu it  urm toarea formulare: „Serviciile publice locale 

se organizeaz  de c tre consiliul local, la propunerea primarului, în principalele 

domenii de activitate, potrivit specificului i necesit ilor locale, în limita mijloacelor 

financiare disponibile”. 

De asemenea, consider m necesar de a studia i problematica parteneriatului 

public-privat, ca modalitate relativ nou  pentru Republica Moldova de gestiune a 

serviciilor publice. Principalul act normativ ce reglementeaz  problematica acestuia 
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este Legea nr.179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat. Respectiva 

lege define te parteneriatul public-privat ca fiind un „Contract de lung  durat , încheiat 

între partenerul public i partenerul privat pentru desf urarea activit ilor de interes 

public, fondat pe capacit ile fiec rui partener de a repartiza corespunz tor resursele, 

riscurile i beneficiile” [3, art. 1].  

Dat fiind faptul c  în cazul parteneriatului legea prevede c  serviciile publice, sau 

unele obiecte aparte ale acestora s  fie transmise partenerului privat pe o perioad  

relativ lung  de timp, e evident c  exist  riscul ca partenerul privat s  încerce 

privatizarea sau înstr inarea lor sub orice alt  form . Firea omului e de a a natur , încât 

acesta se atârn  cel mai gospod re te fa  de acele bunuri, pe care le consider  ale sale. 

Deci, riscul ca statul s  piard  dreptul de proprietate exist . Din acest motiv, legisla ia 

încearc  s  gestioneze acest risc.  

Astfel, potrivit Legii nr.179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-

privat, „pân  la realizarea integral  a contractului de parteneriat public-privat, 

partenerul privat nu este în drept s  înstr ineze obiectul parteneriatului public-privat, 

f r  acordul partenerului public”. [3, 34 al (3)]. 

Problema. Întrebarea logic  care apare în acest sens este: ar fi oare în drept 

partenerul privat s  înstr ineze acest obiect cu acordul partenerului public?” Din 

prevederile legii, a a se creeaz  impresia. Iar acesta poate duce la vânzarea sau gajarea 

de bunuri publice, ceea ce de obicei este în detrimentul interesului general. 

Solu ia. Consider m mai reu it  urm toarea formulare: „pân  la realizarea 

integral  a contractului de parteneriat public-privat, partenerul privat nu este în drept s  

înstr ineze obiectul parteneriatului public-privat”. 

Avem rezerve i referitor la o alt  prevedere din legea 179/2008: „În cazul 

înc lc rii unilaterale de c tre partenerul public a obliga iilor asumate în cadrul 

parteneriatului public-privat, partenerul privat este în drept s  solicite repara ia tuturor 
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prejudiciilor cauzate, inclusiv recuperarea venitului ratat. Repara ia prejudiciilor 

cauzate partenerului privat se efectueaz  de la bugetul partenerului public.”  

Problema. În ultim  instan , aceast  prevedere înseamn  c  în cazul unor decizii 

ale administra iei considerate neadecvate de c tre partenerul privat, acesta poate ob ine 

compensarea cheltuielilor din bani publici.. Sintagma care ne pune în gard  este „a 

profitului ratat”. În general, formulele de calcul ale profitului ratat sunt relativ greu de 

în eles i aplicat i ajung deseori la sume astronomice. În atare condi ii, banii publici nu 

vor fi folosi i pentru necesit ile cet enilor ( coli, spitale, drumuri, etc.), ci pentru 

compensarea pierderilor sectorului profit. 

Mai mult decât atât, Legea nr.179 din 10.07.2008 permite partenerului privat s  

ac ioneze în judecat  partenerul public pentru a ob ine repara ia prejudiciilor ob inute, 

dar nu specific  nic ieri expres acest drept i partenerului public. În condi ii de 

parteneriat, în care ambii parteneri au statut egal, lipsa unei astfel de prevederi ridic  

întreb ri serioase. 

Solu ia. Consider m c  prevederea privind repararea venitului ratat ar trebui 

înlocuit  cu o prevedere ce ar stipula doar repararea prejudiciilor real cauzate, iar 

partenerul public s  aib  de asemenea legiferat dreptul de a ac iona în judecat  

partenerul privat pentru a ob ine recuperarea pierderilor suferite.  

Referitor la problemele legate de cadrul institu ional, putem men iona c  în 

prezent practic orice autoritate din sistemul administra iei publice este responsabil  de 

prestarea serviciilor publice.  

Problema. Nu întotdeauna îns  aceste autorit i au ca prioritate interesul 

cet enilor utilizatori. Ne referim aici la furia societ ii provocat  recent de majorarea 

tarifelor la unele servicii publice, decizie care a fost luat  de ANRE. Men ion m de 

asemenea, c  i tarifele la ap  urmeaz  a fi aprobate, în ultim  instan , tot de ANRE, 

de i asigurarea cu ap  în Republica Moldova este un serviciu public descentralizat. 

Fiind organ non-electiv, (spre deosebire de un consiliu local), ANRE nu risc  a fi 
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penalizat  peste patru ani. Motiv din care va avea mai mult curaj la adoptarea unor 

decizii nepopulare referitoare la serviciile publice. Mai mult decât atât, nici unul din 

organele existente, care sunt de obicei consultate în cazul reform rii serviciilor publice 

(de supraveghere sanitaro-epidemiologic , de protec ie a mediului înconjur tor, de 

administrare i de supraveghere a resurselor etc.) nu urm resc în mod expres 

respectarea intereselor utilizatorilor de servicii publice. 

Solu ia. E nevoie ca o autoritate public  s  fie abilitat  expres cu respectarea 

drepturilor utilizatorilor de servicii publice. Nu e nevoie s  invent m una nou  – în 

Republica Moldova func ioneaz  Agen ia pentru Protec ia Consumatorilor. Propunem 

astfel l rgirea atribu iilor Agen iei pentru Protec ia Consumatorilor, astfel încât ea s  

poat  efectua toate controalele i auditurile care se fac de obicei de exper i necunoscu i 

de popor în cazul major rii tarifelor. De asemenea, propunem i legiferarea obligativit ii 

consult rii acesteia în cazul oric ror ini iative de reformare a serviciilor publice.  

Nu în ultimul rând, e cazul s  men ion m i alte probleme ce împiedic  

dezvoltarea serviciilor publice în Republica Moldova: 

• Ineficien a func ion rii serviciilor publice, 

• Calitatea proast  a acestora; 

• Resursele umane preg tite insuficient; 

• Ignorarea „glasului” utilizatorilor la luarea unor decizii de importan  major  în 

ceea ce prive te serviciile publice (în special, majorarea tarifelor) 

În acest sens, pentru solu ionarea problemelor identificate mai sus, propunem 

câteva solu ii: 

• Elaborarea recomand rilor metodice privind organizarea i gestionarea eficient  

a serviciilor publice locale, dat fiind faptul c  nu toate autorit ile publice dispun 

de cuno tin e suficiente în acest domeniu, iar dac  i î i cunosc obliga iile legale, 

nu întotdeauna pot g si resursele necesare pentru a- i realiza misiunea prestatoare. 
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• Elaborarea i aprobarea unor indicatori de calitate a serviciilor publice locale de 

interes general, cu luarea în considera ie a num rului de beneficiari; num rului 

de personal implicat în acordarea serviciilor; num rului de reclama ii, plângeri, etc. 

• Includerea cursului de „Gestiune a serviciilor publice” la toate studiile prin 

masterat i de dezvoltare profesional , dat fiind faptul c  aceste cuno tin e sunt 

necesare tuturor func ionarilor publici i ale ilor locali. 

• Constituirea i men inerea unui sistem eficient de feed-back cu utilizatorii, prin 

care ace tia s  î i poat  exprima mul umirea sau nemul umirea fa  de calitatea 

serviciilor prestate. Actuala practic  a „Condicii de sugestii i reclama ii” pare 

insuficient , dat fiind faptul c  prestatorii serviciilor deseori ignor  aceste 

informa ii survenite de la utilizatori. 

În concluzie, administra ia public , de i a trecut prin numeroase ini iative de 

reformare, nu a ajuns totu i la un nivel de prestare a serviciilor publice care ar satisface 

totalmente cet enii-utilizatori. Exist  înc  nenum rate probleme legate de imperfec iunea 

legisla iei i a cadrului institu ional, de calitatea joas  i lipsa de eficien  a serviciilor 

publice, de nerespectarea drepturilor utilizatorilor, etc. Aceste probleme necesit  solu ii 

inovative i uneori creative. Odat  descoperite i implementate, aceste solu ii pot fi de un 

real folos autorit ilor administra iei publice centrale i locale din Republica Moldova, 

contribuind la identificarea posibilit ilor de perfec ionare serviciilor publice existente; la 

implementarea în autorit ile administra iei publice a unei gestiuni eficiente a serviciilor 

publice; la formarea abilit ilor practice de înfiin are i gestiune a unor noi servicii publice; 

precum i la oferirea unei game de servicii publice cet enilor capabile de a satisface 

necesit ile acestora i adecvate cerin elor unui sistem de administrare public  modern i 

european. 
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ROLUL PARTENERIATULUI PUBLIC – PRIVAT ÎN PRESTAREA 
SERVICIILOR PUBLICE DE S N TATE 

 
Ruxanda GLAVAN, Ministrul S n t ii al 
Republicii Moldova, master în tiin e politice 

 
SUMMARY 

The obvious importance of reinvigorating public sector is emphasized, mostly through the 
existing opportunities to provide quality public services resulting in an elevated and modern citizen 
welfare level. Public-private partnerships thus allow to emphasize achieved results, which are able to 
establish and maintain national survival and prosperity in order to obtain international 
competitiveness. It is thus recommended to continuously establish public-private partnerships in the 
field of health services provision, while paying particular attention to the ensuring of transparency 
and excluding the risk of corruption at any decisive stage of selecting private partners.  

 

Ast zi parteneriatul public-privat este o no iune din ce în ce mai prezent  în 

presa economic , în cadrul institu iilor interna ionale, publica iilor financiare i 

juridice. Sub diverse forme, tema este folosit  în majoritatea documentelor de 

marketing i în oferta de produse i servicii a marilor cabinete de audit i consulting, a 

b ncilor de afaceri sau a cabinetelor juridice interna ionale. Sectorul privat î i face 

sim it  prezen a în formule parteneriale cu sectorul public, aducînd o contribu ie 

important  la solu ionarea diverselor probleme comunitare. Parteneriatul public-privat a 

înregistrat, în ultimul timp, o expansiune surprinz toare în prestarea multiplelor forme 

de servicii publice.  

De aceea, conceptul de parteneriat public-privat este abordat într-o strîns  

leg tur  sau chiar dependen , cu conceptul de servicii publice.  

În sens strict economic, no iunea de serviciu acoper  un domeniu mult mai 

restrîns, delimitat de no iunea de utilitate (valoare de întrebuin are). În acest sens 

serviciile pot fi definite ca „activit i utile destinate satisfacerii unei nevoi sociale”. [1, 

p.11] În doctrina occidental  s-au conturat de-a lungul timpului trei defini ii care 

coexist  i ast zi, mai mult ca atît, ele au fost preluate cu succes în legisla ia 

comunitar . Este vorba despre defini ia clasic , interbelic  i cea actual . [8, p.9] 
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No iunea de servicii publice în ultima perioad  de timp este atît de frecvent 

utilizat , inclusiv pe motiv c  necesit ile în servicii sunt în continu  cre tere iar 

diversitatea de servicii este tot mai mare. Aceasta este temeiul pentru care termenul este 

tot mai dificil de caracterizat. 

Astfel, ast zi conceptul de servicii publice i cel de parteneriat public-privat sunt 

interdependente deoarece statul a con tientizat necesitatea abord rii calit ii serviciilor 

publice prin prisma unor noi forme de cooperare, unde cooperarea prin parteneriat 

public-privat are un loc aparte.  

Unii cercet tori consider  c  interesul sporit manifestat de sectorul 

guvernamental pentru dezvoltarea parteneriatului public-privat este o consecin  a trei 

factori: [4, p.56]  

1) guvernele sunt interesate s  realoce cu maximum de eficacitate resursele de 

care dispun;  

2) prestatorii de servicii priva i demonstreaz  o capacitate sporit  în oferta de 

servicii publice; 

3) apare i se dezvolt  ideea de cre tere a complementarit ii intersectoriale în 

organizarea i oferta de servicii. 

Dup  cum este definit de Directoratul General de Politici Regionale din cadrul 

Comisiei Europene, parteneriatul public-privat reprezint  „acordul între sectorul public 

i cel privat în scopul elabor rii unui proiect ori furniz rii unui serviciu, care în mod 

tradi ional este furnizat de sectorul public”. [9, p.45] 

În Cartea Verde a Comisiei Europene din 2004 cu privire la parteneriatul public-

privat se face referire la acesta ca fiind „forme de cooperare între sectorul public i cel 

privat pentru a finan a, construi, moderniza, gestiona sau între ine un anumit tip de 

infrastructur  sau furnizarea unui serviciu” sau „o asociere de decizii i de mijloace 

publice i private în cadrul aceluia i sistem de ac iune, cu obiectivul de a satisface 

simultan a tept rile consumatorilor i ale cet enilor“. Aceast  defini ie insist  asupra 
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recunoa terii garant rii i a solidarit ii obiectivelor, împ r irii propor ionale a 

riscurilor i a remuner rii i adaptarii permanente a activit ilor din sectorul public i 

privat la mediul înconjur tor. [9, p.46] 

Parteneriatul public-privat reprezint  o modalitate viabil  de introducere a 

managementului privat în serviciile publice, pe baza unui contract de lung  durat , între 

un operator privat i o autoritate public , apelându-se la know-how-ul i resursele 

sectorului privat. Acest tip de parteneriat public-privat presupune, în primul rînd, 

existen a unui bun raport între sectorul public i cel privat i devine posibil numai 

atunci cînd privatul are o pondere semnificativ  în economie. În al doilea rînd, actorii 

parteneriatului public-privat, administra ia public  i antreprenorii priva i, ce î i 

p streaz  identitatea, personalitatea juridic  i responsabilit ile lor directe i de in un 

„input specific”. În condi iile unui demers reu it, cooperarea acestora este benefic  

tuturor p r ilor, dînd na tere la noi oportunit i pe o pia  care este în dezvoltare. [2, 

p.56]  

No iunea de parteneriat public–privat i-a dovedit utilitatea în economiile statelor 

ce l-au utilizat i a permis s  r spund  nevoilor esen iale ale comunit ii, f r  a 

împov ra finan ele publice i, în acela i timp, s  elibereze puterea public  de sarcini de 

simpl  gestiune. În ultimii ani parteneriatul public-privat a dobîndit o importan  tot 

mai mare în zona politicilor sociale, c ci pornind de la procesul de „reform  a 

guvern rii”, a legitimat ideea de cooperare între diverse sectoare (public, privat, social) 

în scopul solu ion rii optime i eficiente a multor provoc ri ale comunit ilor prin 

participarea tuturor actorilor comunitari. Avînd la baz  principiul cooper rii voluntare, 

parteneriatul public-privat reprezint  convingerea actorilor publici i priva i c  vor avea 

de cî tigat dintr-un astfel de demers mai mult decît dac  ar ac iona singuri. [4, p.62] 

Printre avantajele cooper rii dintre sectorul public i privat amintim: 

- conjugarea prelu rii responsabilit ilor i riscurilor sectorului privat cu 

disponibilizarea serviciilor sectorului public i efectuarea prompt  a pl ilor;  
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- accelerarea realiz rii obiectivelor i proiectelor de infrastructur ; 

- reducerea pe ansamblu a costurilor proiectelor;  

- stimularea îndeplinirii obliga iilor contractuale asumate;  

- îmbun t irea calit ii serviciilor publice; 

-  crearea unor venituri adi ionale, de interes pentru sectorul privat i 

îmbun t irea managementului sectorului public prin expunerea serviciilor la 

rigorile i exigen ele concuren ei.  

În Republica Moldova, perioada de formare haotic  a rela iilor de pia  s-a 

încheiat i în prezent are loc con tientizarea rolului statului în economia de pia . 

Reducerea finan rii de stat i lipsa investi iilor în sectoarele serviciilor care nu pot fi 

supuse privatiz rii cer aplicarea unor noi metode de atragere a investi iilor. Una dintre 

c ile de realizare a acestui obiectiv poate fi parteneriatul public-privat. 

În acest context, parteneriatul public-privat ce implic  guvernul, sectorul privat i 

societatea civil , este recunoscut la nivel interna ional ca o solu ie pentru problemele 

sociale de orice tip – îngrijire medical , educa ie, protec ie social , trafic de persoane, 

corup ie etc. Administra ia public  central  sau local  este supus  presiunilor de a 

solu iona multitudinea de probleme cu care se confrunt  sistemul de s n tate.  

Astfel, tarifele actuale, bazate pe o metodologie inadecvat , nu acoper  

cheltuielile pentru dotarea i echiparea institu iilor medicale cu utilaj care, fiind 

costisitor, reprezint  o povar  major  pentru buget. Dezvoltarea i implementarea 

proiectelor de parteneriat public-privat ofer  oportunitatea real  de a finan a sectorul 

s n t ii. Implementarea parteneriatului public-privat, ar face posibil  atragerea de 

fonduri suplimentare de la sectorul privat, care ar asigura atît func ionarea furnizorilor 

publici, cit i a celor priva i de servicii de s n tate. 

Principalul obiectiv al parteneriatului public-privat este îmbun t irea 

infrastructurii i tehnologiilor medicale prin atragerea de fonduri private suplimentar 

fa  de cele publice existente. 
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De altfel, parteneriatul public-privat eficient poate ajuta la rezolvarea unora 

dintre cele mai presante provoc ri sociale. Multe dintre problemele sociale 

contemporane dep esc capacitatea numai unui singur actor – public, privat sau 

societate civil  – de a le rezolva într-un mod eficient.  

La nivel comunitar una dintre cele mai eficiente formule de parteneriat este cea 

realizat  între administra ia public , care coordoneaz , reglementeaz , monitorizeaz  i 

evalueaz  activitatea, sectorul de afaceri, care aduce experien a ce o posed  în 

management, eficien a în furnizarea serviciilor i resurse financiare, i organiza iile 

societ ii civile, care i-a dezvoltat servicii sociale diversificate în func ie de nevoi, 

posed  standarde de calitate înalte pentru furnizarea acestor servicii, are experien  în 

realizarea serviciilor. 

Sectorul privat este implicat în furnizarea serviciilor publice timp îndelungat, 

îns , introducerea parteneriatului public-privat la începutul anilor ’90 a determinat 

apari ia unui concept de furnizare a serviciilor publice care a redefinit rolurile atît a 

sectorului public cît i a celui privat. Ast zi, legislatorul a stabilit urm toarea defini ie 

juridic  a parteneriatului public-privat „contract de lung  durat , încheiat între 

partenerul public i partenerul privat pentru desf urarea activit ilor de interes 

public, fondat pe capacit ile fiec rui partener de a repartiza corespunz tor resursele, 

riscurile i beneficiile”. [5] 

Reie ind din practica interna ional , parteneriatul public-privat în s n tate a 

înregistrat într-un timp scurt succese mari în Spania, Fran a i Germania, unde au 

existat grupuri de operatori priva i c rora li s-a încredin at gestiunea serviciilor pe timp 

îndelungat i care au fost recunoscu i timp de foarte mul i ani ca parte important  a 

mediului economic.  

La fel, parteneriatul public-privat este un instrument utilizat cu succes în 

domeniul s n t ii i în rile în curs de dezvoltare, exemplu în acest sens fiind Chile, 

Venezuela, India, Zimbabwe, Kazakhstan i Kyrgyzstan. Cre terea num rului 
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parteneriatelor publice-private în sectorul de s n tate permite dezvoltarea unei baze 

considerabile de experien e interna ionale în proiectarea tranzac iilor parteneriate 

publice-private. [7] 

La momentul de fa , Ministerul S n t ii, consiliile raionale i municipale, în 

calitate de fondatori, nu dispun de resurse financiare pentru a asigura modernizarea 

bazei tehnico-materiale a institu iilor medicale i furnizarea serviciilor de s n tate 

conforme standardelor interna ionale. De aceea, parteneriatul public-privat reprezint  

un instrument i un mecanism pentru autorit ile din s n tate de a încheia contracte cu 

sectorul privat pentru furnizarea de servicii de s n tate pentru pacien ii din sistemul 

public.  

Un argument la fel de important ca precedentele, în determinarea rolului 

important al parteneriatului public-privat în domeniul s n t ii este faptul c  

dezvoltarea i ini ierea parteneriatelor publice-private în s n tate în Republica Moldova 

este impulsionat  de o serie de factori, cei mai importan i fiind existen a necesit ilor în 

servicii de s n tate nesatisf cute de sectorul public datorit  nevoii investi iilor colosale 

i voin a politic .  

Un exemplu, în acest sens, este proiectul ini iat de Ministerul S n t ii în baza 

Hot rîrii Guvernului nr. 424 din 18.06.2012 ,,Cu privire la aprobarea serviciilor de 

dializ  pentru parteneriatul public-privat”. La etapa actual  gra ie perfec ion rii 

tiin elor medicale i tehnicii moderne, tratamentul pacien ilor cu insuficien  renal  a 

devenit o realitate. Metodele contemporane de tratament a insuficien ei renale cronice 

terminale utilizate în majoritatea rilor sunt: hemodializa, dializa peritoneal , 

transplantul renal. 

Cele mai frecvente metode paliative de suplinire a func iei renale utilizate sunt 

hemodializa i dializa peritoneal . Luînd în considera ie faptul, c  atît insuficien a 

renal  cronic  terminal , ct i insuficien a renal  acut  necesit  în mod vital aplicarea 
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hemodializei, este necesar în mod prioritar de dezvoltat acest serviciu, care constituie 

pîn  la 90% din toate modalit ile de tratament de substitu ie în insuficien a renal . 

De asemenea, în domeniul de gestiune eficient  a de eurilor medicale i în 

contextul implement rii Strategiei de gestionare a de eurilor în Republica Moldova 

pentru anii 2013-2017, aprobat  prin Hot rîrea Guvernului nr.248 din 10.04.2013, [2] 

cît i alte acte adoptate de c tre Ministerul S n t ii, s-a decis ini ierea cooper rii în 

prestarea serviciului prin parteneriat public-privat în gestionarea de eurilor medicale.  

Conform acestei Strategii, politica Guvernului Republicii Moldova în domeniul 

gestion rii de eurilor const  în dezvoltarea infrastructurii i a serviciilor necesare 

pentru a proteja în mod adecvat mediul înconjur tor la nivel global, na ional i local de 

efectele asociate cu managementul de eurilor generate de cet eni, întreprinderi i 

institu ii. 

Gestionarea de eurilor în Republica Moldova r mîne a fi o problem  dificil  i 

nerezolvat , atît din punct de vedere organizatoric, cît i legislativ. Cu toate c  

domeniul protec iei mediului este reglementat de circa 35 de acte legislative i peste 50 

de hot rîri de Guvern, aspectul legal al gestion rii de eurilor necesit  a fi îmbun t it 

esen ial, fiind necesare atît revizuirea i modificarea cadrului legal i institu ional, cît i 

crearea unui sistem integru de reglementare tehnic  i ecologic  în domeniile de 

colectare selectiv  pentru reciclarea, valorificarea, eliminarea i depozitarea de eurilor. 

Guvernul va stabili cadrul legal i institu ional necesar pentru a sprijini alinierea 

treptat  a practicilor noastre de gestionare a de eurilor la cele ale Uniunii Europene. 

Prin intermediul unor parteneriate la nivel interna ional, na ional i local, vor fi atrase 

investi ii pentru a permite dezvoltarea durabil  a sectorului, în conformitate cu 

necesit ile prioritare i într-un ritm accesibil pentru societate. 

Dezvoltarea durabil  în domeniul de eurilor se bazeaz  pe gestionarea controlat  

pentru a limita pe termen scurt impactul asupra mediului cauzat de eliminarea acestora, 

iar pe termen mediu i lung pentru a fi social acceptabil  i economic fezabil . 
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În acest context, venim cu concluzia c  se eviden iaz  importan a net  a 

procesului de resuscitare a sectorului public. în special prin prisma posibilit ilor de 

furnizare a serviciilor publice de calitate, care s  permit  ob inerea unui nivel ridicat i 

modern al bun st rii popula iei. Parteneriatul public-privat vine în acest sens s  

accentueze rezultatele aferente care sunt capabile s  creeze i s  men in  supravie uirea 

i prosperitatea pe plan na ional pentru a ob ine puterea de a concura pe arena 

interna ional . 

Îns , în cadrul realit ilor din ara noastr  consider m util de a veni cu unele 

recomand ri întru sesizarea impactului pozitiv al parteneriatului public-privat în 

prestarea serviciilor publice de s n tate i anume: 

Crearea în continuare a parteneriatelor publice-private în domeniul prest rii 

serviciilor de s n tate, în condi iile asigur rii transparen ei i excluderii riscurilor de 

corup ie la orice etap  decizional  de desemnare a partenerilor priva i. 

Implementarea principiilor de gestionare a de eurilor. Acest fapt va contribui la o 

evolu ie efectiv  a sistemului de management integrat al de eurilor medicale, prin 

acordarea priorit ii facilit ilor de eliminare a de eurilor, inînd cont de aspectele 

protec iei s n t ii umane i a mediului, i integrînd conservarea biodiversit ii, i a 

resurselor naturale.  

Evaluarea obiectiv  a poten ialilor parteneri priva i deoarece,  proiectele de 

parteneriat public–privat pot constitui o modalitate reu it  de gestionare a investi iilor 

publice, îns  trebuie s  r mîn  în sarcina partenerului public s  aprecieze care sunt cele 

mai adecvate metode pentru diferitele proiecte, servicii publice sau inova ii, înainte de 

ini ierea unui parteneriat public-privat. Este esen ial s  se evalueze ce actor sau grupuri 

de parteneri sunt cei mai în m sur  s - i asume diferitele riscuri. 

Stabilirea clar  a obiectivelor. Autorit ile administra iei publice trebuie s  

stabileasc  clar obiectivele în conformitate cu interesul public, s  determine calitatea i 

structura de pre uri ale serviciilor oferite i s  monitorizeze îndeplinirea obiectivelor. 
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Atunci cînd se realizeaz  investi ii masive, trebuie vegheat în permanen  ca autorit ile 

publice i întreprinderile private s  nu se g seasc  în cele din urm  în imposibilitate de 

plat  la rambursarea împrumutului, deoarece parteneriatele presupun obliga ii 

economice pe termen foarte lung. 
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SUMMARY 
Social services include both services provided by state institutions as well as private non -

governmental organizations or voluntary. Professionalization of social workers will facilitate the 
modernization of social services in Moldova. This will start the realization of this profession. One aim 
is to integrate existing social services. Here, in general, we refer to ensuring cooperation between 
medical, social, legal and educational. 

 
Sistemul de asisten  social  din Republica Moldova dispune de un cadru 

institu ional-legislativ destul de dezvoltat care se afl  în permanent  perfectare. 

Principalele legi care reglementeaz  sistemul de asisten  social  sînt: Legea asisten ei 

sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003; Legea cu privire la ajutorul social Nr. 133 

din 13.06.2008; Legea cu privire la serviciile sociale Nr. 123 din 18.06.2010 etc.. În 

prezent, asisten a social  presupune o varietate mare de beneficii sociale exprimate în 

bani, în natur  sau în servicii sociale, scopul c rora este de ai ajuta pe indivizi, grupuri 

sau comunit i s  dep easc  situa iile de dificultate, adaptîndu-se la o via  normal .  

Unul dintre scopuri este integrarea serviciilor sociale existente. Aici, în general, ne 

referim la asigurarea cooper rii între domeniul medical, social, juridic i educa ional [3, 

p.28]. Dar în primul rând trebuie de asigurat cooperarea în interiorul fiec rui domeniu. 

Cel mai apropiat, dar i care prmite implicarea asisten ilor  sociali într-o form  mai 

directiv , este domeniul serviciilor sociale. Dup  cum vedem în figura 1, ierarhia în 

interiorul sistemului de asisten  social , de stat, dar i cel privat, nu este clar  i, ca 

urmare, eficien a activit ii acestuia scade. 

  Pe lâng  integrarea nevelurilor din cadrul aceluia i sistem, este nevoie de integrarea 

serviciilor pe care le ofer  i cooperarea activit ii fiec rui nivel. Lipsa acestor factori 

influien eaz  înregul proces de prestare a serviciilor calitative. Sistemul de asisten  
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social este fragmentat i un permite crearea continuit ii. Multe proiecte un pot fi 

implimentate sau nu sunt duse pân  la cap t din causa incapacit ii structurilor de a 

comunica. Abordarea sistemic  a exper ilor sociali ofer  solu ii simple dar cu un 

rezultat complex asupra acestei probleme[3, p.48].  

 
Figura 1. Structura institu iilor de stat în domeniul Asisten ei Sociale din RM 

În 2011 a fost creat  strategia de integrare a serviciilor sociale. Aceast  este doar o 

parte din schimb rile pe care i le propun exper ii sociali, dar reprezint  un pas 

important pentru schimbare în cadrul acestui sistem. 

În figura 2 este reprezentat  leg tura care ar trebui s  existe în cadrul sistemului de 

servicii sociale, conexiunile dintre p r i i posibilitatea prin care am putea asigura 

continuitatea efectelor pozitive ale acestei activit i. Printre cele mai importante 

obiective se num r : integrarea la nivel de politici, integrarea la nivelul abord rii 

comprehensive a familiei, unificarea metodologiei de lucru i a mecanismelor de 

finan are, integrarea la nivelul programelor inter-sectoriale i integrarea într-un sistem 

unic a serviciilor sociale pentru toate grupurile de beneficiari.  
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Figura 2. Sistemul integrat de servicii sociale 

Principiile sistemului integrat de servicii sociale: 

• Principiul asisten ei sociale orientate 

• Principiul centr rii pe beneficiar 

• Principiul prest rii serviciilor sociale în comunitate 

• Principiul accesibilit ii 

• Principiul oportunit ilor egale 

• Obiective strategice i domenii de interven ie 

I. Asigurarea calit ii i eficien ei sistemului integrat de servicii sociale  

II. Dezvoltarea, consolidarea i integrarea serviciilor sociale orientate spre grupurile de 

persoane în dificultate  

Obiectiv I. Asigurarea calit ii i eficien ei sistemului integrat de servicii sociale  

 a. Componentele cadrului de gestionare a sistemului integrat de servicii sociale: 

• Cadrul normativ 
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• Cadrul institu ional 

• Cadrul opera ional 

• Resurse umane 

• Finan e 

b. Dezvoltarea i consolidarea cadrului institu ional 

• La nivel central 

• Administra ia public  local  de nivelul II 

• Administra ia public  local  de nivelul I 

c. Dezvoltarea cadrului opera ional include: 

• Mecanismul de referire a beneficiarilor de la un nivel de servicii sociale la altul; 

• Metodologia de evaluare a nevoilor individuale i comunitare; 

• Standardele de calitate pentru toate serviciile sociale; 

• Sistemul de acreditare a prestatorilor de servicii sociale; 

• Sistemul de inspec ie i rezolvare a plângerilor; 

• Proceduri de procurare a serviciilor sociale de la prestatorii acredita i. 

d. Consolidarea resurselor umane angajate în sistemul de asisten  social  prevede: 

• Consolidarea re elei de asisten i sociali comunitari; 

• Dezvoltarea mecanismului de supervizare profesional ; 

• Programul i strategia de formare profesional  continu ; 

• Mecanismul de atestare a competen elor profesionale a personalului angajat în 

sistemul de asisten  social . 

e. Finan e: 

Din bugetul de stat:  

- finan are, co-finan are sau subven ionarea programelor de servicii sociale;  

- finan area programelor na ionale de dezvoltare a serviciilor sociale;  

- finan area sau co-finan area unor institu ii specializate. 
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Din bugetele unit ilor teritorial-administrative:  

- finan area serviciilor sociale create de APL;  

- co-finan area serviciilor sociale prestate de APL în parteneriat cu al i prestatori;  

- subven ionarea serviciilor sociale prestate de ONG acreditate. 

Obiectiv II. Dezvoltarea, consolidarea i integrarea serviciilor sociale orientate 

spre grupurile de persoane în dificultate 

• Crearea i dezvoltarea serviciilor sociale primare 

• Crearea i dezvoltarea serviciilor sociale specializate 

• Crearea i dezvoltarea serviciilor sociale cu specializare înalt  

1. Crearea i dezvoltarea serviciilor sociale primare 

• Sunt orientate spre prevenirea sau limitarea situa iei de dificultate, solu ionarea 

problemei la etapa incipient , cu men inerea beneficiarului în familie i 

comunitate;  

• Pot fi aplicate tuturor grupurilor de beneficiari i sunt prestate la nivelul fiec rei 

comunit i; 

• Au un cost redus pe beneficiar. 

2. Crearea i dezvoltarea serviciilor sociale specializate 

• Sunt adresate unui num r limitat de beneficiari; 

• Orientate spre reabilitare intens  în timp; 

• Pot fi prestate la toate nivelurile administrative (comunitar, raional, na ional); 

• Mai costisitoare decât serviciile sociale primare. 

3. Crearea i dezvoltarea serviciilor sociale cu specializare înalt . 

• Adresate unui grup foarte restrâns de beneficiari cu probleme specifice; 

• Necesit  perfec ionarea serviciilor existente i crearea de servicii sociale noi;  

• Costul pe unitate este foarte înalt. 

• Impactul i costurile 
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• Servicii sociale comunitare i servicii sociale specializate dezvoltate în baza 

evalu rii necesit ilor; 

• Resurse financiare existente bine direc ionate; 

• Resurse eliberate în urma procesului de dezinstitu ionalizare realocate spre 

serviciile sociale comunitare.  

• Riscuri i amenin ri în implementarea Strategiei 

• Nu toate APL vor asigura un nivel de servicii sociale adecvat nevoilor popula iei; 

• Divergen e în gradul de angajare i competen  al APL în identificarea, 

prioritizarea i alocarea resurselor financiare pentru dezvoltarea serviciilor i 

solu ionarea problemelor sociale; 

• Transferarea resurselor de la nivel central la nivel local. 

• Etapele de implementare a Strategiei 

• Strategia stabile te o viziune pe termen lung pentru crearea sistemului integrat de 

servicii sociale; 

Asistentul social este un specialist în domeniul serviciilor sociale, ale c rui cuno tin e, 

abilit i i valori permit activarea în mod eficient în situa ii complexe de nevoie social  

[2, p.56] 

Asistentul  sociali lucreaz  competent i responsabil la: 

a. Micro-nivel – consiliere / lucru asupra cazului, cu persoane fizice, familii i grupuri 

b. Mezzo-nivel – dezvoltarea, planificarea, implementarea programelor, strângerea 

fondurilor i evaluarea în cadrul agen iilor de servicii umane. Func ia administrativ  în 

supravegherea personalului, dezvoltarea i formarea la nivelul organiza iilor i non-

guvernamentale. 

c. Macro-nivel – planificarea, implementarea i evaluarea politicilor; organizarea 

comunit ii; i rela iile publice 

d. Nano-nivel – auto-evaluarea i con tientizarea de sine, pentru a evita prejudecata i 

arderea profesional  
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Asisten ii sociali practic  aprecierea, diagnosticul, tratamentul i evaluarea problemelor 

individuale, interpersonale, sistemice, de organizare, i sociale pentru a asista 

persoanele fizice, familii, grupuri, organiza ii i comunit i pentru a ob ine func ionarea 

optim  prin: 

1. Analiza sistematic  a sistemelor umane complexe 

2. Mobilizarea punctele forte i capacit ilor de adaptare 

3. Modificarea modelor disfunc ionale în sistemele formale i informale 

4. Conectarea persoanelor la resursele necesare 

5. Atenuarea factorilor de stres din mediu i societate 

6. Asigurarea instruirii psihosociale în domeniul s n t ii i bun st rii 

7. Afectarea schimb rilor sistemice 

Un profesionist ce lucreaz  cu oamenii, mai întâi de toate trebuie s  lucreze cu 

sine. Trebuie s - i solu ioneze propriile conflicte interioare, trebuie s - i în eleag  

propriile tr iri, trebuie s - i poat  gestiona propriile emo ii. Ca s  poat  accepta ideile 

i credin ele persoanei cu care lucreaz , asistentul social trebuie s  se accepte mai întâi 

pe sine. Ca s  poat  fi empatic, trebuie s  tie s  î i controleze reac iile la propriile 

tr iri. Ca s - i poat  asuma valorile acestei profesii i ca s  le poat  promova, trebuie s  

lucreze asupra valorilor i credin elor pe care i le-a format pe parcursul vie ii. Multe 

dintre problemele sociale vin de la indivizi în parte, dar mai cu seam , de la conflictele 

interioare pe care le au, sau, dup  cum ar zice Freud, de la traumele din copil rie i 

tr iri refulate. Un asistent social ar trebui s  cunoasc  multitudinea de teorii existente 

ca s  poat  interveni adecvat în orice situa ie[ 4, p.78]. Uneori nu este nevoie de resurse 

financiare pentru a scoate o familie din impasul economic i psihologic, ci doar de o 

interven ie terapeutic  în aceast  familia, de restructurarea emo ional  a ei, sau de 

facilitarea comunic rii între membri. 

De asemenea, asisten ii sociali trebuie s  cunoasc  i teoriile cominitare, cele 

care spun ca societatea influienteaza individul în mai mare masura i ca multe dintre 
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problemele individuale vin de la interac iunea cu societatea. De exemplu teoria 

marxist , care sus ine c  problemele la nivel micro i mezo apar de la existen a 

conflictelor la macro nivel. Tot Marx sus ine c  alienarea indivizilor e produsul unor 

schimb ri sociale, dar mai exact al capitalismului. Conform lui îndep rtarea de 

societate, de activit ile sociale, de munc , de familie are ca rezultat îndep rtarea de 

sine. Asistentul social trebuie s  poat  integra aceast  contradic ie a teoriilor despre 

oameni i comportamentul lor i bazându-se pe aceasta s  aleag  cele mai potrivite 

solu ii pentru fiecare caz în parte. Trebuie s  înteleag  conceptul de ”holon” i fapul c  

totul este structurat a a, i reprezint  un întreg sistem, dar i o parte în acela i timp. 

Deci, pentru ca s  poat  interveni în vie ile oamenilor, trebuie s  intrevin  mai întâi în 

propria via , s  o analizeze i s - i formeze cele mai bune i mai eficiente aptitudini i 

calit i. O existen  ne analizat , este o existen  f r  rost. 

 O comunitate reprezint  un grup de oameni cu interese, credin e i norme de 

via  comune. Exist  mai multe tipuri de comunit i: vituale, teritoriale, culturale,etc. 

Unul dintre tipurile de comunit i este comunitatea profesional , cea care, spre regret, 

nu exist  pentru asisten ii sociali din Republica Moldova, fiind îns  foarte relevant .  

 Existen a unei comunit i profesionale ofer  fiecarui profesionist sim ul de 

aparten  la un grup, o unitate cu acelea i interese, scopuri i idei. Astfel gradul de 

motivare cre te, respectiv i cel de implicare i participare. Într-o comunitate 

profesional  apare sim ul reciprocit ii, adic  sprijinul, schimbul de experien  i 

posibilitatea de a îmbun t i astfel serviciile prestate.  Ne putem referi aici la conceptul  

de ”capital social”, adic  la faptul c  rela iile interpersonale i conexiunile sociale 

sporesc productivitatea indivizilor i a grupurilor. Acest concept a fost comparat cu un 

panaceu pentru problemele societ ii moderne. 

 Comunitatea profesional  a speciali tilor din domeniul social din Republica 

Moldova ar trebui s  fie o form  de ”Gemeinschaft”, adic  o comunitate ce s-a format 

pe baza unor interese colective i care func ioneaz  pentru realizarea acestora i nu 
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pentru realizarea intereselor fiec rui membru în parte. Interesele asisten ilor sociali 

trebuie s  fie cele ale comunit ii, ale colectivului. Forma opus  este ”Gesellschaft” 

adic  o comunitate ce se formeaz  pe baza tendin ei se satisfacere a intereselor fiec rui 

membru în parte. Aceast  form  este cea pe care ne-o ofer  capitalismul i globalizarea, 

procese ce transform  lumea într-o comunitate bazat  pe interesele proprii i distruge 

toate subsistemele sociale formate.  

În Republica Moldova exist  începuturi bune pentru a face schimb ri în 

domeniul serviciilor sociale. Este foarte important s  se schimbe statutul asisten ilor 

sociali, s  se asigure integrarea tuturor politicilor sociale, s  fie creat  o nou  structura 

de organizare, s  se îmbun t easc  calitatea serviciilor sociale prestate, asisten ii 

sociali s  de in  abilit i de profilactic  a conflictului. 

 De asemenea, conteaz  nespus de mult atitudinea pe care profesioni tii o au fa  

de beneficiari. Ei trebuie s  fie interesa i de problemele sociale existente i de situa ia 

fiec rui beneficiar în parte. Acest interes ar trebui s  se formeze pe parcursul preg tirii 

speciali tilor, prin în elegerea, acceptarea i aderarea la  valorile, principiile i 

standardele asisten ei sociale.  Profesioni tii din acest domeniu trebuie s  aib  dorin a i 

abilitatea s  în eleag  cauza problemelor  fiec rui om, resursele care îi sunt disponibile 

i c ile de solu ionare. Trebuie s  fie în eleas  i acceptat  ideea c  asisten ii sociali nu 

doar monitorizeaz  situa iile problematice, dar se implic  cu interes în c utarea 

solu iilor i aplicarea lor. Ei sunt cei, care pot interveni la nivel de comunitate i pot 

cere ceea de ce este nevoie.  
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SUMMARY 
This article is part of a study concerning organizational activity carried out by the public 

services in order to satisfy the interests of the citizens of the society they belong to. 
 The author analyzes and specifies the legal framework in regard to public services and effective 

reform in this area.  The variety of public services and the improvement of their efficiency is related to 
quality management within the administrative decentralization process in which public services 
represent a defining principle in the organization of local public administration system. 

Increasingly complex interference of different segments in the organization of public services 
leads to new ways of implementation the strategy in different state sectors. It is established that 
through the effective use of the national cultural heritage, which represent itself a condition for social 
development, public services will contribute to the modernization and rebuilding society in the spirit 
of its compatibility in all aspects, the strengthening and socio-cultural integration of the country. 

Key-words: public services, public administration, decentralization, cultural heritage. 
 
Pornind de la dezideratul c  administra ia public  are obliga iunea de a asigura 

condi iile necesare de via  a membrilor comunit ii (economice, sociale, culturale, de 

securitate), eviden iem faptul c  pentru îndeplinirea acestei misiuni extrem de 

responsabile, autorit ile locale, incontestabil au nevoie de servicii publice. 

Orice unitate administrativ-teritorial  în Republica Moldova (raion, ora  

(municipiu), sat (comun )) prin autorit ile legal constituite trebuie s  se îngrijeasc  de 

crearea anumitor servicii ce vor fi prestate în mod continuu i permanent pentru 

satisfacerea cerin elor societ ii. 

Dac  e s  încerc m a defini no iunea de organizare i gestionare a serviciilor 

publice  atunci putem spune c  aceasta este o trus  de „instrumente”, o cutie de 

„instrumente” cu ajutorul c rora administra ia public  local  î i onoreaz  obliga iunile. 

Din aceast  trus  fac parte acele instrumente care permit „posibilit ile de ac iune 

materializate prin organizarea i structurarea lor în servicii, direc ii, compartimente, 

precum i prin personal, patrimoniul i finan ele disponibile, în vederea îndeplinirii 

func iilor sale” [1, p. 14]. 
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Pentru început vom sublinia faptul c  no iunea de serviciu public este utilizat  

pentru a desemna o activitate de interes general, prestat  de un organism, adic  de o 

persoan  juridic , autorizat  de o autoritate a administra iei publice. 

Paul Negulescu consider  serviciul public drept „un organism creat de c tre stat, 

jude  sau comun , cu o competen  i putere determinate, cu mijloacele financiare 

procurate din patrimoniul general al administra iei creatoare, pus la dispozi ia 

publicului pentru a satisface în mod regulat i continuu o nevoie cu caracter general, 

c reia ini iativa privat  nu ar putea s -i dea decât o satisfac ie incomplet  i 

intermitent ” [2, p. 46 ]. 

Profesorul Ioan Alexandru specific  faptul c , în sens larg, „serviciile publice 

sunt ansambluri de persoane i lucruri create în vederea satisfacerii unei nevoi publice 

de c tre o colectivitate public , supuse autorit ii i controlului acesteia” [3, p. 22-23]. 

În acela i context relief m c  potrivit lui I. Creang , serviciul public se prezint  

ca o structur  organizatoric  înfiin at  de lege sau în baza unei legi de autorit i centrale 

sau locale, încadrate cu personal de specialitate ce exercit  atribu iile i competen ele 

serviciului respectiv i este dotat cu mijloace materiale i financiare în scopul 

satisfacerii unor interese generale ale societ ii sau ale unei colectivit i distincte [4, p. 

171]. 

În Republica Moldova reforma administra iei publice este influen at , în primul 

rând, de obiectivele de îmbun t ire a reglement rilor administrative i îmbun t irea 

serviciilor furnizate c tre cet eni. Consolidarea capacit ii administrative în ceea ce 

prive te managementul calit ii, promptitudinea i evaluarea serviciilor vor constitui un 

element-cheie în îmbun t irea eficien ei serviciilor publice. Serviciile publice trebuie 

s  fie furnizate conform unui set de principii generale: egalitate, impar ialitate, 

continuitate, regularitate, transparen , libertatea alegerii, amabilitate, promptitudine, 

consulare. În acela i context furnizarea serviciilor publice trebuie s  se bazeze pe 

standarde i obiective m surabile în raport cu performan a real . Politica îmbun t irii 
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serviciilor pentru cet eni trebuie s  fie aplicat  tuturor agen iilor guvernamentale de la 

nivel central i local.  

Conceptul de serviciu public trebuie abordat, în primul rând, ca o activitate 

desf urat  de autorit ile publice în vederea satisfacerii intereselor generale, pentru c  

serviciul public nu apare decât atunci când colectivitatea scoate în eviden  o anumit  

nevoie general . Aceast  defini ie comport  dou  componente: o component  material  

i o component  formal-organizatoric  [5,  p. 123]. 

Din punctul de vedere al componentei materiale, serviciul public prevede o 

activitate de interes general, ce îmbrac  multiple forme în func ie de natura cerin elor 

sociale.  

Teoretic, toate serviciile publice, cu excep ia ap r rii na ionale, ar putea fi 

furnizate de administra ia public  local , cu condi ia s  aib  resurse suficiente. Aceasta 

ar fi o situa ie ideal , deoarece, din p cate, autorit ile locale, în general, duc lips  de 

resurse financiare pentru realizarea serviciilor publice.  

De aceea, administra ia central  trebuie s  joace un rol important în finan area i 

furnizarea de servicii publice. Guvernele de in înc  un rol major în managementul 

local, în multe ri, prin responsabilit ile lor func ionale, prin controlul asupra 

accesului, într-o m sur  mai mare, la finan e pentru investi ii, prin puterile legale 

asupra activit ii autorit ilor locale.  

Existen a unui cadru juridic complet cu privire la serviciile publice i reforma 

efectiv  în acest domeniu sunt de o mare importan , deoarece de modul în care este 

conceput  administrarea lor depinde eficien a actului de guvernare pe plan local.  

Potrivit art.14 (2) al Legii privind administra ia public  local , consiliul local 

organizeaz  servicii publice de gospod rire comunale, determin  suportul financiar în 

cazul cheltuielilor bugetare, decide asupra regulilor de asigurare a cur eniei în 

localitate [6].  Reiese c  autorit ile publice locale pot de sine st t tor organiza 
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serviciile publice de interes local i asigura buna lor func ionare. Dar s  vedem care 

este realitatea în Republica Moldova. 

Competen ele autorit ilor publice locale r spund atât promov rii interesului 

general cât i solu ion rii problemelor i satisfacerilor nevoilor cet enilor. Asigurarea 

ordinii publice se dedic  promov rii interesului public pe când înfiin area i asigurarea 

func ion rii unor institu ii de binefacere de interes local sau punerea la eviden  a 

persoanelor socialmente vulnerabile care se caracterizeaz  printr-o stare dezirabil  la un 

moment dat, nu se mai dedic  promov rii, ci solu ion rii sau satisfacerii problemei / 

necesit ii.  

Formularea interesului public revine în mare parte deciden ilor politice, 

formularea problemelor sociale revine unui num r mult mai mare de actori sociali. 

Cercet rile sociologice demonstreaz  c  autonomia local  este insuficient  pentru 

promovarea interesului general la nivel local. Majoritatea popula iei este nu prea 

mul umit  / deloc mul umit  de: asisten a medical  (69%), banii pe care îi au (78%), 

cur enia i îngrijirea localit ii [7, p. 14]. 

Competen ele autorit ilor locale permit o contribu ie par ial  în satisfacerea 

acestor necesit i. Autorit ile publice locale de nivelul I i II, în limitele legii, dispun 

de libertatea deplin  de ac iune în gestionarea oric rei chestiuni de interes local care nu 

este exclus  din competen a lor i nu este atribuit  unei alte autorit i.  

Varietatea serviciilor publice este atestat  în primul rând în localit ile care au 

statut de ora  indiferent de num rul popula iei. Îns , din cauza st rii deplorabile a 

drumurilor i iluminare insuficient  a spa iilor publice, ora ele sânt calificate ca având 

infrastructur  medie. M rimea colectivit ii are o anumit  influen  asupra gradului de 

dezvoltare a infrastructurii. În Republica Moldova nici într-o colectivitate mic  dup  

num rul de popula ie nu se atest  cel pu in un grad mediu de dezvoltare a 

infrastructurii. Gradul foarte slab de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice într-

o colectivitate mare dup  num rul de popula ie se datoreaz  unui alt factor, i anume 



188 
 

factorului geografic. Localitatea care este situat  în imediata apropiere a centrului 

raional este o „localitate dormitor” num rul investi iilor fiind destul de mare, fapt care 

influen eaz  „puterea de cump rare a serviciilor”.  

Probleme precum între inerea i construc ia drumurilor, între inerea institu iilor 

pre colare, crearea locurilor de munc , ac iuni de stopare a migra iei sunt ac iuni 

prioritare pe care le indic  atât primarii, cât i cet enii.  

Calitatea serviciilor publice este determinat  de gradul în care acestea satisfac 

necesit ile permanente, de interes ale consumatorilor, ce poate fi exprimat prin timpul 

cheltuit pentru prestarea serviciilor sau prin gradul de confort asigurat de serviciile 

respective, ori prin efectul pe care îl au asupra intelectului, s n t ii, siguran ei, 

integrit ii consumatorilor. 

O preocupare important  a guvernelor este ca aceste servicii publice locale s  fie 

oferite tuturor în condi ii de echitate. Astfel, administra ia public  local , ca furnizor de 

servicii publice, ar putea s  nu ofere aceste servicii în mod echitabil, pentru toat  

colectivitatea local , din lips  de resurse financiare sau din înclina ii politice. De aceea, 

administra ia central  trebuie s  vegheze asupra modului cum sunt furnizate serviciile 

publice c tre popula ie i s  împart  resursele financiare în mod echitabil.  

Analiza evolu iei reformei administra iei publice în Republica Moldova ne 

dovede te c  una din cauzele care a influen at asupra ritmului ei sc zut de desf urare a 

fost nesolu ionarea la timp a problemei asigur rii unit ilor administrativ-teritoriale cu 

capacitate administrativ  real , care le-ar permite s  satisfac  pe deplin interesele locale 

ale cet enilor. Adoptarea la 28 decembrie 2006 a Legii privind descentralizarea 

administrativ  este o încercare de a ameliora situa ia în acest domeniu. Descentralizarea 

administrativ  este conceput  ca un proces continuu, progresiv, care evolueaz  odat  cu 

extinderea capacit ii administrative a unit ilor administrativ-teritoriale, în vederea 

gestion rii eficiente a serviciilor publice aflate în responsabilitatea acestora [8]. 



189 
 

Descentralizarea serviciilor publice reprezint  un principiu definitoriu în 

organizarea sistemului de administrare public  local  conform standardelor 

interna ionale, acestea fiind prev zute în Carta European  „Exerci iul autonom al 

puterii locale”, adoptat  la Strasbourg la 15 octombrie 1985.  

Descentralizarea reprezint  un sistem de organizare administrativ  care permite 

colectivit ilor umane sau serviciilor publice s  se administreze ele însele, sub controlul 

statului, care le confer  personalitate juridic , le permite constituirea unor autorit i 

proprii i le doteaz  cu resursele necesare [9, p. 48].  

Expresiile de drept ale descentraliz rii serviciilor publice sunt fixate în articolele 

112 i 113 din Constitu ia Republicii Moldova i sunt detaliate în legile organice 

privind organizarea administrativ-teritorial  a Republicii Moldova, Legea privind 

descentralizarea administrativ  nr. 435-XVI din 28.12.2006 [10]. 

Descentralizarea presupune transferul de responsabilitate de la un nivel al 

guvernului la altul, bazat pe un ir de instrumente fiscale, politice i administrative.  

Pentru descentralizare intervine op iunea politic  ce are în vedere atât costurile 

descentraliz rii, cât i eficien a social  a acesteia. Interesul este unul singur, anume ca 

aceste servicii publice s  r spund  cât mai bine necesit ilor locuitorilor, indiferent la 

ce nivel func ioneaz .  

Descentralizarea nu prive te îns  toate serviciile publice; problema 

descentraliz rii se pune doar în leg tur  cu acelea care pot fi organizate la nivel local, 

existând servicii publice (cum ar fi ap rarea, siguran a na ional , rela iile externe) care 

nu pot fi organizate decât la nivel na ional.  

În privin a descentraliz rii acestor servicii publice, trebuie s  facem precizarea c  

nu este vorba de o descentralizare, adic  de un transfer, în totalitate sau în parte, de 

competen e de la nivel central la nivel local. Suntem în prezen a unei desconcentr ri 

administrative, ce define te un sistem în care agen ii i organismele locale, aflate la fa a 

locului i supuse centraliz rii, au putere de decizie. Desconcentrarea administrativ  
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presupune o form  de diminuare a centraliz rii administrative i nu un aspect al 

descentraliz rii administrative. Serviciile publice care se organizeaz  numai la nivel 

na ional pot fi deconcentrate la nivel local, r mânând îns  în structura, ierarhia i 

subordonarea „centrului” [11, p. 11]. 

Scopul pentru care sunt organizate aceste servicii publice, reprezint  tocmai 

implementarea strategiei statului în diverse sectoare de activitate. Serviciile publice 

locale sunt învestite cu atribu ii, se bucur  de o anumit  independen  în executarea 

deciziilor luate de autorit ile centrale de specialitate raionale, or ene ti, s te ti i 

poart  r spundere în fa a acestora. 

În acest context, o modalitate de organizare i gestionare de c tre autorit ile 

publice a serviciilor publice locale ar fi implementarea strategiei politicilor culturale ale 

statului în valorificarea patrimoniului cultural na ional. 

„Provenit  din etimonul latin patrimonium, vocabula „patrimoniu” 

caracterizeaz  ceva bun, interesant, esen ial pentru fiecare i, în aceea i m sur , 

pentru colectivitate. Combinat  rând pe rând cu calificative precum ecologic,...genetic, 

geologic, artizanal sau industrial, local, mondial, natural, religios, universal, ea este 

purt toarea unei înc rc turi semantice noi, cu contururi deosebit de fluctuante, mai 

ales atunci când este prezent  în sintagma patrimoniu cultural..... Atunci când se 

refer  în special la cultura popular , patrimoniul este un factor de educa ie, de 

con tientizare cet eneasc , de integrare social , în contextul mondializ rii, este 

revendicat ca element de identitate i de diferen iere. Instrument de descoperire i de 

în elegere reciproc , el este în egal  m sur  o surs  de dezvoltare” [12, p. 527-528].  

Patrimoniul constituie în esen  mo tenirea cultural  a na iunii, iar protec ia 

acestuia este o norm  obligatorie pentru autorit ile statului. 

Valorificarea patrimoniului na ional cultural este prerogativa autorit ilor publice 

centrale. De regul , implementarea proiectelor de conservare sau revigorare a 

patrimoniului cultual vine de la nivelul central spre cel local. În permanent  c utare a 
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identit ii i confrunta i cu tergerea reperelor tradi ionale (familiale, politice, religioase, 

profesionale, etc.), indivizi i colectivit i teritoriale se îndreapt  din ce în ce mai mult 

spre universul patrimonial, cu multiplele sale fa ete. 

Reie ind din atribu iunile care le revin, autorit ile centrale exercit  mai mult 

rolul de elaborare i implementare a politicilor culturale, „...iar politicile culturale se 

deruleaz  cu prioritate la nivel local. Iar atunci când vorbim de acest palier ne referim 

cu prioritate la politicile culturale urbane, deoarece nu numai la noi ac iunea cultural  

în mediul rural este în mare parte ignorat , dar condi iile sunt diferite” [13, p. 193-194].  

Se tie c  în Republica Moldova popula ia rural  este îmb trânit  i condi iile de via  

sunt în parte la limita subzisten ei. Pentru modernizarea ruralului moldovenesc, ar fi 

nevoie de o viziune cultural  care s  valorifice valorile i tradi iile specifice în 

consonan  cu cerin ele acestei dezvolt ri. Din perspectiva politicilor culturale se are în 

vedere atât amenajarea cultural  a teritoriului, cât i ac iunea cultural  în materie de 

cultur  sub toate aspectele, la care se adaug  resursele umane, financiare i culturale 

preexistente. 

Spre regret, îns  mai exist  o atitudine indiferent , cel pu in spus, fa  de  

monitorizarea modul de înf ptuire a lucr rilor de reconstruc ie a monumentelor de 

cultur , a controlului calit ii sau de a sprijini financiar autorit ile publice locale, prin 

aloc ri de fonduri, care trebuie s  recunoa tem c  sunt modeste. Starea deplorabil  în 

care se afl  pân  la moment mai multe monumente istorice relev  c  în prezent 

autorit ile publice centrale nu manifest  interes suficient pentru valorificarea 

patrimoniului cultural na ional. 

La rândul s u, autorit ile locale din unit ile administrativ-teritoriale pe care le 

reprezint , de obicei, sunt responsabile de executarea lucr rilor, între inerea 

monumentelor i edificiilor culturale înscrise în Registrul monumentelor Republicii 

Moldova ocrotite de stat, aprobat de Parlament în 1993. 
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O alt  cauz  care indic  la faptul c  patrimoniul cultural nu este între inut în 

modul corespunz tor este func ionarea serviciilor publice ineficiente, iar în unele 

localit i identific m lipsa acestora. Dat fiind faptul c  autorit ile publice locale se fac 

în mare parte responsabile pentru organizarea i promovarea valorilor patrimoniale ale 

rii, acestea trebuie s  înfiin eze la nivelul s u acele servicii publice specializate care 

s  fie prestate constant i calitativ atât popula iei autohtone, cât i celora care vin s  

viziteze obiectivele culturale ale localit ii. În acest sens, autorit ile locale (cu 

prisosin  cele de nivelul întâi) prin serviciile publice trebuie s  ia m suri de amenajare 

a teritoriului i a c ilor de acces în localitate, de asigurare a iluminatului stradal i cel al 

obiectivului de arhitectur , de prestarea serviciilor de apeduct i canalizare, s  ofere 

servicii de internet i televiziune digital  colectivit ii, etc. 

Referindu-ne la turismul cultural i impactul  pe care îl are la nivelul na ional, 

dar i local, constat m c  aceast  activitate „este în direct  leg tur  cu o anumit  

configura ie cultural  i cu gradul de toleran  specific fiec rei comunit i. ... Rela ia cu 

turismul, pe lâng  efectele direct economice pe care le poate induce, are capacitatea de 

a intensifica i diversifica contactul cultural. ... Mai mult ca atât, pentru a stabili un 

echilibru adecvat între bun starea turi tilor, nevoile mediului natural, i dezvoltarea i 

competitivitatea destina iilor i a întreprinderilor, este necesar  o abordare politic  

integrat ...” [13, p. 189-190]  i na ional , în cadrul c reia toate p r ile interesate s  

împ rt easc  acelea i obiective.  

Contribuind prin servicii publice calitative, obiectivele care constituie 

patrimoniul cultural al rii ar putea deveni mult mai cunoscute i atractive atât la nivel 

na ional de popula ia indigen , cât i la nivel interna ional.  

Concluzionând, activitatea de organizare i func ionare a serviciilor publice nu 

poate fi una dezorganizat  sau haotic . Astfel, la înfiin area unui nou serviciu public, 

autorit ile publice locale trebuie s  in  cont de lege, de procedur , dar i de anumite 

principii care au fost adoptate de speciali tii în domeniu sau care sunt prev zute de 
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standardele interna ionale. În special sunt demne de men ionat principiile continuit ii, 

adaptabilit ii, descentraliz rii, eficien ei i echit ii. 

Trebuie de inut cont în aceea i m sur  i de specificul culturii i de rolurile 

multiple pe care le joac  în formarea i dezvoltarea individualit ii umane, a exprim rii 

identit ii i, bineîn eles, a creativit ii. Patrimoniul cultural na ional este important 

pentru crearea unui mediu de via  pl cut i dinamic, ce reprezint  el însu i o condi ie a 

dezvolt rii sociale. Oficialit ile i institu iile statului din Republica Moldova ar trebui 

s  con tientizeze în mai mare m sur  rolul pe care politicile culturale îl pot avea atunci 

când r spund unor nevoi distincte ale societ ii i ale diverselor grupuri sociale. 
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SUMMARY 

This article describes the financing of public-private partnership projects, types of projects and 
the role of the partner in these projects. The inclusion of financing within the scope of a projects for 
public-private partnership is of crucial importance in order to ensure an efficient and sustainable 
transfer of risk to the private partner. Involvement of private capital in projects result in greater 
transparency of risks related to the project, this translates into economic benefits. 
 

În Republica Moldova, parteneriatul public-privat ob ine cât mai mult teren, fiind 

o metod  eficient  de implicare i atragere a capitalului privat în realizarea unor 

proiecte de interes public. Parteneriatele public-private servesc sprijin i ofer  

posibilitatea de implicare, mai cu seam  a autorit ilor publice locale, în solu ionarea 

problemelor ce in de reabilitarea i/sau construc ia infrastructurii, îmbun t irea 

serviciilor etc. Proiectele parteneriatului public-privat implic  fie substituirea, fie 

completarea mijloacelor financiare publice necesare realiz rii unui proiect cu capital 

privat i au ca efect transformarea unor necesit i de capital într-un an curent în 

cheltuieli recurente în anii urm tori. De asemenea, este util s  se in  seama de 

consecin ele deciziilor adoptate cu privire la proiecte, în contextul dreptului de 

proprietate asupra activelor, asigurarea finan rii pentru investi ii i repartiz rii 

riscurilor. [2] Un proiect de investi ii este calificat ca proiect de parteneriat public-

privat în cazul când acesta întrune te concomitent urm toarele elemente: 

a) Proiectul este ini iat de o autoritate public ; 

b) Proiectul va fi finan at par ial sau integral de sectorul privat; 

c) Proiectul nu este finan at integral de c tre sectorul public (bugetul de stat, 

bugetul local sau fondurile donatorilor); 

d) Proiectul presupune proiectarea, construc ia sau renovarea, finan area, operarea i 

între inerea unui activ fizic. [4] 
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Parteneriatul public-privat nu trebuie confundat cu activit ile de investi ii clasice 

ale sectorului privat. O investi ie, în cazul în care, de exemplu, o companie privat  

inten ioneaz  s  construiasc  o uzin  de ma ini i în schimb prime te stimulente fiscale 

din partea Guvernului nu se consider  parteneriat public-privat. 

În prezent, exist  trei concepte principale i tipuri de proiecte ale parteneriatului 

public-privat, care pot fi diferen iate dup  cum urmeaz : a) proiecte independente 

financiar; b) proiecte subven ionate par ial; c) proiecte subven ionate integral. [3] 

Proiectele independente financiar sunt proiectele care au venituri financiare suficient 

de solide pentru a suporta în întregime costul de proiectare, construc ie, între inere i 

exploatare a activului pe parcursul perioadei de contract, precum i costurile de 

finan are. Acest lucru înseamn  c  beneficiarii activului vor acoperi toate costurile 

economice percepute sub form  de taxe sau tarife i nu partenerul public. Uneori, se 

poate asigura sprijin suplimentar de venituri pentru proiect din acorduri comerciale de 

sponsorizare sau prin includerea altor venituri externe. Important este faptul c  nu este 

nevoie de capital public sau de sprijin bugetar recurent pentru proiect. Din acest motiv, 

proiectele independente financiar sunt de obicei considerate a fi forma cea mai dorit  

de parteneriat public-privat. Exemple de a a proiecte sunt podurile, tunelurile, unele 

aeroporturi i porturi maritime sau stadioane. 

Rolul partenerului privat în proiectele parteneriatului public-privat sunt 

urm toarele: 

a) ini ierea proiectului parteneriatului public-privat; 

b) reglementarea preg tirii proiectului; 

c) gestionarea i reglementarea procedurii de desf urare a concursului privind 

selectarea celei mai bune companii private pentru întregul proiect; 

d) reglementarea taxelor, care pot fi percepute de c tre furnizorii de servicii oferite 

de proiect; 
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e) monitorizarea performan ei serviciului, precum i evolu ia economic  a 

proiectului. [3] 

Proiectele subven ionate par ial pun un accent mai mare pe obiectivele sociale 

decât pe cele pur economice sau financiare. Un exemplu de astfel de proiect este 

sistemul urban de tramvai, care în mod normal ar avea urm toarele obiective: de a 

îmbun t i deplasarea persoanelor din suburbie în centru, ]n a;a mod îmbun t ind 

disponibilitatea i mobilitatea for ei de munc , cu scopul de a convinge mai multe 

persoane s  nu utilizeze transportul propriu, creând astfel beneficii de mediu i 

eliberând locurile parc rilor urbane improvizate (de pe str zile ora ului) pentru 

utilizarea mai productiv  din punct de vedere economic.  

Din cauza dificult ilor i constrângerilor de lucru în zona urban  i a costurilor 

de achizi ie a imobilului pentru construc ia liniei de tramvai ar însemna c  un asemenea 

proiect este unul costisitor pentru capitalul public. Dac  ar fi ca costurile totale pentru 

crearea i furnizarea serviciului s  fie trecute pe seama utilizatorilor, tarifele ar face 

serviciul unul neatractiv i num rul de pasageri nu ar ajunge la un nivel acceptabil 

pentru ca proiectul s - i îndeplineasc  obiectivele.  

Oamenii ar considera op iunea de a merge cu transportul propriu drept o 

alternativ  mai bun . În acest sens costul biletelor de c l torie trebuie s  fie ajustat 

artificial în a a fel ca s  atrag  un num r suficient de pasageri necesar pentru realizarea 

obiectivelor proiectului, mai exact pre ul biletului de c l torie trebuie s  fie unul 

accesibil i rezonabil. În aceste cazuri, parteneriatul public-privat presupune ca 

partenerul public s  stabileasc  cerin ele sale concrete împreun  cu o descriere detaliat  

a reglement rii financiare aferente proiectului.  

Deoarece la multe dintre aceste proiecte obiectivele sociale sunt prioritare, 

tarifele sau taxele care ar putea fi colectate prin intermediul proiectului sunt 

susceptibile de a fi limitate (reglementate). Partenerul public va organiza ulterior un 

concurs de selectare a partenerului privat, competitiv, câ tig torul c ruia ar fi o entitate 
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privat , care ar furniza serviciile prev zute de tarife reglementate pentru valoarea cea 

mai mic  a subven iei din partea partenerului public pe un num r stabil de ani. Entitatea 

privat  ar fi responsabil  de proiectarea detaliat , construc ia infrastructurii i 

furnizarea materialului rulant, asigurând func ionarea i între inerea liniei de tramvai, 

materialului de semnalizare pe durata contractului. [4] 

Proiectele subven ionate integral sunt proiectele de furnizare a serviciilor 

publice. Partenerul public este unicul pl titor, chiar  dac  exist  mul i utilizatori i 

beneficiari ai serviciilor furnizate prin intermediul proiectului. Acest lucru este 

principala diferen  a lor fa  de proiectele independente financiar i proiectele 

subven ionate, în cadrul c rora exist  de obicei numero i beneficiari care achit  taxele. 

În multe ri, serviciile publice de baz  sunt oferite gratuit la punctele de utilizare, 

costurile de furnizare a acestor servicii fiind pl tite din buget. Exemplu de acest tip de 

proiect este un proiect de între inere i renovare a colii, deoarece nici personalul, nici 

elevii nu pl tesc pentru utilizarea acestui tip de infrastructur  i autoritatea public  este 

singura autoritate administrativ  care suport  costurile. 

Finan area proiectelor parteneriatului public-privat este o modalitate de finan are 

ce vizeaz  negocierea contractului i a riscurilor în conformitate cu interesele p r ilor 

implicate i alegerea combina iei optime de capitaluri proprii i împrumutate, inclusiv 

de tip mezanin pentru un anumit proiect. Finan area proiectelor este efectuat  de c tre: 

a) entit i economice i juridice independente (companii investi ionale sau societ i 

de investi ii în scopuri speciale); 

b) entit i care aduc, dup  finalizare, un flux de numerar separat care devine singura 

surs  de creditare legat  de fluxul de numerar care urmeaz  s  fie pl tit 

furnizorilor de capital (creditare legat  de fluxul de numerar). [5] 

Compania de finan are a proiectului parteneriatului public-privat (Societatea de 

Investi i în Scopuri Speciale) ac ioneaz  ca o companie independent  în coraport cu 

furnizorii de capital cu care activeaz  ca o entitate de serviciu a datoriei. Majoritatea 
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proiectelor parteneriatului public-privat sunt realizate folosind finan are de proiecte, în 

rile înalt dezvoltate cu mare flux de investi ii i rat  sc zut  a dobânzii pe 

împrumuturi în valut , în special în cazul proiectelor mici (pân  la 20 milioane euro) 

este utilizat  metoda „factoring f r  recurs”. Aceast  metod  include vânzarea 

crean elor individuale existente sau viitoare de c tre partenerul privat ale c rui servicii 

se pl tesc la începutul fazei opera ionale, la banca de finan are. Condi iile de finan are 

pentru partenerul public poate fi realizat  doar în cazul în care autoritatea public  

responsabil  renun  la orice drepturi i compensare pe cererile de plat  derivate din 

contractul principal.  

Aceast  abatere înseamn  c  autoritatea public  responsabil  este dispus  s - i 

îndeplineasc  obliga iile de plat  fa  de banca de finan are pentru investi ii în 

construc ie sau cl dire chiar dac  au loc evenimente specifice. În cazuri excep ionale de 

reziliere anticipat  a proiectului, autoritatea public  responsabil , dup  semnarea unei 

declara ii pe motive de protejare, poate fi obligat , în func ie de termeni, s  pl teasc  

întreaga sum  restant  datorat  b ncii finan atoare. [5] 

Transferul revendic rilor de plat  al entit ii proiectului de la partenerul public la 

banc  trece riscul de solvabilitate de la contractor c tre autoritatea public  competent . 

Comparativ cu finan area de proiecte, acest lucru face posibil negocierea termenilor de 

finan are mai mici. Declara ia de a renun a la protejarea transferurilor insuficiente 

transfer  riscurile majore la partenerul public, ceea ce înseamn  mai pu in  motiva ie 

pentru ofertantul privat de a optimiza costurile ciclului de via . Important este c  

valoarea transferului acestor riscuri trebuie s  fie reflectat  în valoarea economic . 

Sursele de finan are a proiectelor parteneriatului public-privat sunt urm toarele: 

capitalul împrumutat, capitalul propriu, crean a preferen ial , capitalul de tip mezanin. 

Capitalul împrumutat (creditul) este principala surs  de finan are pentru proiectele 

parteneriatului public-privat, prin care ponderea capitalului împrumutat depinde de 

distribu ia riscurilor i de forma de garan ii. În cazul finan rii proiectelor 
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parteneriatului public-privat, b ncile solicit  ca datoria s  fie înso it  de capitalul 

propriu pentru a garanta crean ele creditorilor, fapt ce constituie un semnal suplimentar 

pentru sectorul public privind temeinicia angajamentului partenerului privat. Ca 

alternativ  pentru capitalul împrumutat, proiectele parteneriatului public-privat se 

bazeaz  pe capitalul de tip mezanin, sub form  de datorii subordonate ale ac ionarilor, 

care preia careva func ii de garantare. În acest caz, nivelul dobânzii fiind mai mic, 

contribuie la o reducere a costurilor totale de finan are. [4] 

Capitalul propriu este pus la dispozi ia unei societ i pentru o perioad  de timp 

nelimitat  i serve te o garan ie împotriva riscurilor asumate de companie. Capitalul 

propriu al unei societ i compenseaz  pierderile în favoarea datoriilor. Furnizorul de 

capital preia o func ie de garan ie pentru riscurile de antrepriz  ale proiectului.  

Crean a preferen ial  este furnizat  unei companii doar pe o perioad  limitat  de 

timp i în func ie de termenii specifica i în contractul de creditare: perioada, rata 

dobânzii i dreptul de a interveni i de a accesa informa ii. Furnizorii de capital solicit  

garan ii specifice din partea beneficiarului de capital pentru a reduce riscurile de 

credite. 

Capitalul de tip mezanin este un instrument hibrid, înglobând atât caracteristici 

specifice fondurilor împrumutate cât i ale fondurilor proprii. Comparativ cu capitalul 

propriu, capitalul de tip mezanin prezint  mai pu ine drepturi de decizie în cadrul 

societ ii, dar implic  mai pu ine riscuri. Comparativ cu crean a preferen ial , capitalul 

de tip mezanin este considerat drept capital propriu, deoarece este subordonat acestuia. 

Acest lucru înseamn  c  va fi deservit dup  crean a preferen ial , dar înainte de 

furnizorii de capital. În unele circumstan e, capitalul de tip mezanin are un avantaj, 

deoarece consolideaz  capitalul social ca un înlocuitor de capital propriu, ceea ce 

înseamn  mai multe garan ii i mai multe op iuni de creditare pentru o companie. A a 

cum exist  diferite tipuri de capital, care pot fi utilizate în proiectele parteneriatului 

public-privat, exist , de asemenea, diferi i furnizori de capital. Capitalul propriu este 
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asigurat de promotori priva i, inclusiv societ i de construc ii i fonduri de capital, iar 

capitalul împrumutat – în mare parte de c tre b ncile comerciale sau de investitori 

institu ionali, cum ar fi companii de asigurare, fonduri de pensii etc. [5] 

To i furnizorii de capital vor examina proiectul înainte de a lua decizia s  aloce 

capitalul. Ei se vor concentra în special asupra riscurilor proprii ale proiectului i le vor 

analiza. O decizie pozitiv  de investi ii sau creditare poate fi considerat  ca un vot de 

încredere pentru stabilitatea fluxurilor de numerar i credibilitatea economic  a 

întregului proiect. Furnizorii de capital vor continua monitorizarea proiectului pe durata 

de via  a contractului. Acest lucru ar trebui s  fie considerat de c tre partenerul public 

drept o func ie suplimentar  benefic  de control. 

În actualul context de criz  economico-financiar  la nivel global, în care toate 

rile se afl  într-o competi ie real  pentru atragerea finan rii disponibile pe pia  i 

când trebuie s  se acorde o aten ie deosebit  investi iilor care nu determin  efecte 

asupra deficitului bugetar i a datoriei publice a statului, este foarte important 

dinamizarea procesului de atragere a investi iilor private în proiecte de interes public de 

anvergur  la nivel na ional i dar la nivel local. 
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SUMMARY 

This article describes the level of development of administrative services provision in electronic 
form to Ukrainian at present stage. The basic state virtual resources for the provision of 
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citizens by means of electronic petitions is considered. 
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The main objective of e-governance development in Ukraine is to create modern 

high-tech mechanisms aimed at improving the activity of the central executive bodies 

and their territorial subdivisions, local executive bodies and local authorities, the result 

of which should be ensuring the rights of individuals and legal entities to obtain 

objective and reliable information on the activities of government and high-quality 

administrative services, as well as the implementing effective tools to ensure the 

development of e-governance and the establishment of e-democracy. 

At present stage of civil society development in Ukraine, the development of the 

institute of citizens' queries, which is the main channel of communication between the 

citizens and the state, becomes very important. 

Citizens' queries are one of the current types of public participation in public 

administration, in dealing with governmental and public affairs, the possibility of active 

influence of a citizen on the activity of the state and local authorities. Today, this aspect 

requires a qualitatively new approach to unleash the potential of the will of the people 

in the process of formation and implementation of public policy. 
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At present moment, Ukraine has two main national portals providing 

administrative services electronically. These are the Unified State Portal of 

Administrative Services and the State System of Electronic Queries. 

By means of these virtual resources, citizens and businessmen can easily obtain 

public administrative services via the Internet. The activity of these portals increases 

the openness and transparency of public authorities and local government, saving time 

and material resources, reducing bureaucracy and corruption component of service 

providing process. 

The Unified State Portal of Administrative Services iGov.org.ua is one of the 

most popular portals where the services are obtained via the Internet.  At present time, 

at iGov.org.ua has 215 administrative services available to citizens and businessmen. 

(Another 42 services will appear in the near future, and 909 are under construction). [2] 

Each service provides step-by-step instructions and also there is a list of all the 

data necessary to obtain the service. The statistics on the number of services provided 

by regions and the average time spent on the provision of this service for each area are 

available. 

To get the services in electronic form you must be registered in the portal using 

BankID system or by using digital signatures. After completing and submitting the 

application you will get the e-mail containing the information on confirming query.  

Unfortunately, the system is running in test mode for some regions of  Ukraine. 

In order to ensure transparency and accessibility of public authorities a single 

web-database of citizens' queries to public authorities and local governments 

http://www.z.gov.ua/ has been created. [3] 

State system for electronic queries provides citizens with the possibility of 

forming and guaranteed transferring legally valid queries in electronic format, as well 

as requests for public information to government bodies and local authorities by means 

of a unified access point (on the "single window" principle) via the Internet, and also 
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monitoring the queries and requests processing for public information in the on-line 

mode. 

Official state bodies and local authorities are given the opportunity to receive, 

review and provide responses to electronic queries and requests for public information, 

as well as to create statistical records of queries and requests for public information. 

To obtain administrative services in electronic form The Unified State Portal of 

Administrative Services of citizens' queries to the state authorities and local authorities 

you must register by e-mail or digital signature. 

On 28.10.2015, the Law of Ukraine of 02.07.2015  577 "On Amendments to 

the Law of Ukraine "On citizens' queries" on the issues of electronic queries and 

electronic petitions" (hereinafter - the Law), came into force. [1] 

In accordance with the provisions of the Law the procedure for query at personal 

reception, or by means of telephone communication: at certain call centers, phone "hot 

lines", as well as in electronic form, is greatly simplified and standardized. A new type 

of collective complaints that is electronic petition, which can be sent to the President of 

Ukraine, the Supreme Council, the Cabinet of Ministers of Ukraine and local 

authorities, is implemented. 

The new edition of Article 5 of the Law provides that in addition to traditional 

written form of query, sent by post or handled by a citizen to the appropriate authority, 

an institution, may be sent via the Internet and electronic means communication 

(electronic query). [1] 

The digital signature to send an electronic query is no longer required. The 

electronic query must contain e-mail address to get the response or information on 

other means of communication for feedback. This greatly simplifies the procedure of 

filing queries by citizens. 

One of the innovations is the possibility of electronic filing of petitions by 

citizens of Ukraine. Introduction of petitions is a real public mechanism for direct 
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appealing to the President of Ukraine (https://petition.president.gov.ua/) and to the 

Supreme Council (https://itd.rada.gov.ua/petitions/List?aname= published). 

According to the Law the President begins to examine the electronic petition, 

when it gathers 25,000 signatures within three months term. However, it should be 

noted these services are still of low demand in spite of their availability on the web-

portals. Perhaps this situation is due to lack of awareness about the possibility of 

receiving administrative services on-line or due to the citizen's conservatism. 

The creation of modern high-tech mechanisms needs fundamental analysis of the 

state of electronic readiness, which will optimize the related financial costs from the 

state budget while the development of the technical component of the infrastructure of 

e-government in Ukraine. It will allow to see how the country uses advantages of 

information and communication technologies for national, economic, social and 

cultural development of its citizens, to compare and analyze the state of the 

development trends of electronic control which exist at national and regional levels. 
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DEZVOLTAREA REGIONAL  ÎN ROMÂNIA 
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SUMMARY 
The Region Assembly defines the Region as those administrative  enities  that are subordinated 

by the Gouvernament. The developement of the Region is a new concept that has as the main 
pourposes to help emprovement of the economic activitie from the privite sector, to raise the living 
standards of the peoplecand to lower the unploiment level. 
 

Din punct de vedere al dezvolt rii regionale cei trei termeni, regiune, 

regionalizare i regionalism trebuie clarifica i, defini i. 

Regiunile pot avea mai multe în elesuri i anume: poate fi o zon  de teritoriu cu 

un ansamblu de caracteristici interne distincte i consistente, fizice sau umane, care îi 

confer  o unitate semnificativ  i distingând-o fa  de alte zone învecinate. 

Exist  un num r mare de criterii care contribuie la delimitarea unei regiuni: 

caracteristici fizice, socio economice, de limb  etc. Foarte mare este i num rul de 

tipuri de regiuni: regiuni aglomerate, de declin, geografice, istorice, naturale, de 

planificare, sub-dezvoltate etc. 

Informa iile despre regiuni au condus la definirea regiunilor dup  gradul de 

înc rc tur  teritorial  sau prin prisma mecanismelor de constituire, sau dup  caracterul 

de participare a masei, a energiei i informa iei în structurarea teritoriului dup  care 

regiunile pot fi omogene, func ionale i polarizate. 

Din punct de vedere analitic, conceptul de regionalizare consider  regiunea drept 

una cea mai bun  form  de organizare spa ial  a informa iei, iar regiunile func ionale 

sunt socotite ca având importan  major  pentru procesul i obiectivele planific rii 

dezvolt rii. 

În raport de anumite interese i obiective specifice, o regiune de dezvoltare poate 

fi definit  i delimitat  în spa iu. O regiune se poate constitui ca regiune administrativ  

dac  m rimea, structura i func iile sale sunt adecvate sau poate fi rezultatul unei 

agreg ri complexe de factori i criterii, care r spund nevoilor de a constitui structuri 
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institu ionale eficace. 

Parlamentul European define te regiunea de dezvoltare ca fiind: „un teritoriu 

care formeaz , din punct de vedere geografic, o unitate net , sau un ansamblu similar 

de teritorii în care exist  continuitate, în care popula ia posed  anumite elemente 

comune i dore te s - i p streze specificitatea 

astfel rezultat  i s  o dezvolte cu scopul de a stimula progresul cultural, social i 

economic”. 

Din ra iuni statistice i de colectare a informa iei, la nivelul UE a fost creat un 

sistem unitar teritorial numit NUTS (Nomenclatorul Unit ilor Teritoriale Statistice) 

care este organizat pe ase nivele spa iale (func ie de num rul de locuitori i gradul de 

dezvoltare teritorial ). 

În cadrul UE , politica de dezvoltare regional  se realizeaz  la nivelul NUTS II 

.M rimea medie a regiunilor situate la acest nivel este de cca. 2,5 milioane de locuitori, 

respectiv 13.000 kmp. 

Adunarea Regiunilor (ARE) define te regiunile ca fiind acele entit i politice 

aflate pe nivelul imediat inferior statului, care dispun de anumite competen e exercitate 

de un guvern care este r spunz tor pentru actele sale în fa a unei adun ri alese in mod 

democratic. 

Dezvoltarea regional  este un concept nou avînd ca scop impulsionarea i 

diversificarea activit ilor economice, stimularea investi iilor în sectorul privat, 

cre terea nivelului de trai i sc derea omajului. 

Termenul de regionalizare, ca i cel de regiune, acoper  realit i politice i 

administrative diverse în statele europene . Termenul de regionalizare se refer  la 

realizarea unui echilibru, o egalizare a reparti iei bog iilor, prin eforturi neobosite de a 

dezvolta din punct de vedere economic regiunile mai pu in dezvoltate, deci prin 

obiective ale politicii de dezvoltare durabil . 

Regionalizarea poate fi de mai multe tipuri: 
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- Regionalizare politic  (Spania i Italia); 

- Regionalizare încorporat  (statul unitar s-a format prin unirea mai multor state 

care îns  î i p streaz  caracteristici individuale); 

- Regionalizarea diversificat  (structurile administrative regionale sunt conturate 

nu numai dup  criteriul teritorial sau politic, ci i dup  criteriul de cultur  i 

limb ); 

- Regionalizarea administrativ  clasic  (regiunile s-au constituit ca i colectivit i 

teritoriale locale autonome administrativ în urma descentraliz rii administra iei 

publice - în Fran a ); 

- Regionalizarea func ional  (rezultat  prin deconcentrarea organelor 

administrative, regiunile fiind simple circumscrip ii ale administra iei de stat- 

Grecia ); 

- Regionalizarea prin cooperare (regiunile sunt create ca forme 

institu ionalizate de cooperare între colectivit ile teritoriale locale –cazul 

României ). 

Curentului regional i se aduc îns  i destule critici argumentate justificat i anume 

c  acest curent nu este unul nou sau înnoitor, ci un proces vechi, problematic, reap rut 

actual odat  cu discutarea statutului actual în perspectiva integr rii i respectiv a 

deleg rii de competen e la nivel supra-statal. 

Din punct e vedere al acestor critici, curentul regional este doar fragmentare, 

anarhie, haos i cre terea insecurit ii prin distrugerea echilibrelor actuale (dovada 

credibilit ii acestor critici i a argumentelor lor s-a reflectat în votul negativ acordate 

popula ia Fran ei, Constitu iei Europene pe 29 mai 2005, de asemenea popula ia 

Olandei a acordat vot negativ cu majoritate covâr itoare aceluia i document european, 

la referendumul din data de 01.06.2005). 

Spre deosebire de ceilal i doi termeni, termenul de regionalism se concretizeaz  

în con tientizarea intereselor comune i dorin a cet enilor de a participa la gestionarea 



208 
 

acestor interese. El corespunde dorin ei colectivit ilor de a fi responsabile de 

rezolvarea problemelor ce le privesc în mod direct, având dou   finalit i : una politic  

i una organizatoric . 

Finalitatea politic  urm re te apropierea cet enilor de exercitarea 

responsabilit ilor publice (în practic  principiul subsidiarit ii pune bazele procesului 

de regionalism). 

Finalitatea organizatoric  corespunde necesit ii de a structura teritoriul ca s  

corespund  atribuirii responsabilit ilor publice la diferite niveluri de administrare dup  

criterii de eficien  i economicitate .  

Aceste finalit i pot fi complementare i simultane, cu accent fie pe una fie pe 

cealalt , dup  caz. În analizarea impactului regionalismului se ine seama de mai mul i 

factori: istorici (împ r iri tradi ionale ale teritoriului), geografici( dimensiunea 

teritorial  a statului în cauz  - dac  este mai mare se delimiteaz  colectivit i 

intermediare), demografici (nu numai num rul locuitorilor ci i concentrarea acestora în 

anumite zone ale teritoriului), i factori socio- economici (discrepan e în teritoriu cu 

privire la anumite activit i desf urate de popula ie în diferite zone). 

Înc  din anul 1996, strategia de reform  a Guvernului României a cuprins politica 

de dezvoltare regional , conceput  ca parte a procesului de descentralizare 

administrativ  i economic  urm rind stimularea ini iativei locale i regionale, 

bazându-se pe un parteneriat activ între administra ia central  i reprezentan ii 

autorit ilor administra iei publice locale i jude ene, agen ii economici cu capital 

privat, sindicate, asocia ii neguvernamentale, agen ii locale etc. 

În perioada 1 februarie 1996 – 31 ianuarie 1998, Guvernul României a stabilit, în 

cadrul Programului pentru politica de dezvoltare regional , preg tirea unor principii 

fundamentale privind dezvoltarea politicii regionale în România, program prezentat în 

Carta Verde, document sintetic ce pune bazele principiilor de dezvoltare regional  a 

României, în vederea realiz rii integr rii în Uniunea European . Carta Verde subliniaz  
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ideea c  structura administrativ teritorial  actual  a României cu 42 de jude e, nu poate 

asigura o baz  eficient  pentru dezvoltarea regional . Din experien a unor ri din UE, 

s-a propus s  se utilizeze un num r mai redus de macroregiuni de dezvoltare, ob inute 

prin asocierea mai multor jude e. 

Numeroase argumente vin în sprijinul politicii de dezvoltare regional  adoptat  în 

România, constituindu-se în tot atâtea obiective de baz  ale politicii de dezvoltare 

regional : 

1. Preg tirea cadrului institu ional i legal pentru a r spunde criteriilor de integrare în 

structurile Uniunii Europene i de eligibilitate în vederea acces rii fondurilor acesteia, 

Fondurile Structurale i Fondul de Coeziune al Uniunii Europene ; 

2. Diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin stimularea dezvolt rii echilibrate 

, recuperarea întârzierilor din domeniul economic i social a zonelor mai pu in 

dezvoltate (întârzieri datorate unor condi ii istorice, geografice, economice, politice ) i 

preîntâmpinarea altor dezechilibre; 

3. Corelarea politicilor i activit ilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor, 

prin stimularea ini iativelor i prin valorificarea resurselor locale i regionale, în scopul 

dezvolt rii economico-sociale durabile i al dezvolt rii culturale a acestora; 

4. Stimularea cooper rii interregionale, interne i interna ionale, a celei transfrontaliere, 

inclusiv în cadrul euroregiunilor, participarea regiunilor de dezvoltare la structurile i 

organiza iile europene care promoveaz  dezvoltarea economic  i institu ional  a 

acestora, în scopul realiz rii unor proiecte de interes comun . 

Principiile care stau la baza elabor rii i aplic rii politicilor de dezvoltare 

regional  sunt: 

- Descentralizarea procesului de luare a deciziilor, de la nivel central, spre cel al 

comunit ilor regionale; 

- Parteneriatul între to i actorii implica i în domeniul dezvolt rii regionale; 

- Planificarea proces de utilizare a resurselor, prin programe i proiecte, în 
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vederea atingerii unor obiective stabilite; 

- Cofinan area contribu ia financiar  a diver ilor actori implica i în realizarea 

programelor i proiectelor de dezvoltare regional . 

Pentru sus inerea acestui tip de politic , în România a fost adoptat  Legea 

nr.151/1998 privind dezvoltarea regional , ea stabilind opt regiuni de dezvoltare , 

reprezentând structuri f r  personalitate juridic , menite s  joace un rol important în 

dezvoltarea economico-social  a României. 

Cele opt regiuni de dezvoltare sunt: 

- 1. Regiunea de dezvoltare Nord - Est : Bac u, Boto ani, Ia i, Neam , Suceava i 

Vaslui; 

- 2. R.D. Sud - Est : Br ila, Buz u, Constan a, Gala i, Vrancea i Tulcea; 

- 3. R.D. Sud-Muntenia : Arge , C l ra i, Dâmbovi a, Giurgiu, Ialomi a, Prahova 

i Teleorman; 

- 4. R.D. Sud - Vest Oltenia:Dolj, Gorj, Mehedin i, Olt, Vâlcea; 

- 5. R.D. Vest: Arad, Cara -Severin, Hunedoara i Timi ; 

- 6. R.D. Nord- Vest: Bihor, Bistri a-N s ud, Cluj, S laj, Satu Mare, Maramure ; 

- 7. R.D. Centru : Alba, Bra ov, Covasna, Harghita, Mure , Sibiu; 

- 8. R.D. Bucure ti-Ilfov : municipiul Bucure ti i jude ul Ilfov. 

În vederea cre rii acestor regiuni, legea a conferit administra iilor jude ene 

dreptul de a se asocia liber, cu acordul consiliilor locale din componen a lor, cu alte 

jude e învecinate, cu care au profiluri socio-economice complementare , în vederea 

constituirii de regiuni de dezvoltare. 

Deci crearea regiunilor de dezvoltare a fost facultativ , adic  numai dac  i în 

m sura în care jude ele interesate au dorit. Regiunea de dezvoltare s-a constituit prin 

asocierea jude elor la un nivel superior acestora. 

Legea nu precizeaz  nimic în leg tur  cu necesitatea vecin t ii între jude ele care 

hot r sc crearea unei regiuni de dezvoltare, ci apare ca evident  doar circumscrierea 
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într-o zon  geografic  care s  prezinte anumite caracteristici comune, chiar dac  nu 

exist  grani e comune între toate jude ele participante. 

Experien a a ar tat c  politica de dezvoltare regional  nu prezint  eficien  dac  se 

aplic  pe structuri teritoriale fragmentate, format  din unit i mici, insuficient de 

puternice pentru a atrage fonduri i a derula programe complexe de dezvoltare . 

În acest context legea nu prevede nimic cu privire la num rul jude elor ce pot 

constitui o regiune , num rul teoretic minim fiind de dou , cu toate c  o asemene 

regiune mic  este pu in viabil  (cu excep ia unor solidarit i bine conturate ), num rul 

maxim trebuind s  fie suficient de redus pentru a putea exista o adev rat  regiune de 

dezvoltare. 

Important este faptul c  legea nu limiteaz  dreptul unui jude  de a face parte din 

dou  sau chiar mai multe regiuni de dezvoltare în acela i timp, în m sura în care are  

interese specifice, iar jude ele care compun regiunile respective nu se opun . 

Regiunea de dezvoltare poate fi creat  pe durat  determinat  sau nedeterminat  i 

poate fi desfiin at  de jude ele interesate, potrivit conven iei dintre ele. Regiunile sunt 

conduse de un pre edinte i un vice-pre edinte, func ii care se îndeplinesc prin rota ie, 

pentru un mandat de un an, de c tre reprezentan ii jude elor, care sunt desemna i de 

acestea. Consiliul este alc tuit din pre edin ii consiliilor jude ene i câte un 

reprezentant al consiliilor locale municipale, or ene ti i comunale. Poate participa la 

lucr ri i prefectul dar f r  a avea drept de vot . 

Legea precizeaz  criteriile de stabilire a zonelor defavorizate i structurile de 

coordonare ale regiunilor de dezvoltare. Pentru zonele defavorizate se acord  avantaje 

agen ilor economici care investesc i creeaz  noi locuri de munc , de exemplu: 

reducerea impozitului pe profit cu 50%, de asemenea a impozitului pe salarii i scutirea 

de taxe vamale. 

Apari ia acestei Legi a creat Agen ia Na ional  de Dezvoltare Regional  cu 

personalitate juridic  (organ executiv al Consiliului Na ional de Dezvoltare Regional ) 
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i Agen iile Regionale de Dezvoltare, institu ii prin intermediul c rora s-au derulat 

programe de dezvoltare local  i se administreaz  fonduri europene destinate 

dezvolt rii economico sociale a României. Aceast  lege a fost completat  prin 

Ordonan ele : nr. 27/30.01.2003 i nr. 256/10.06.2003, ca apoi s  fie abrogat  i 

înlocuit  cu Legea nr. 315 din 28/06/2004. 

The Region Assembly defines the Region as those administrative  entities  that 

are subordinated by the Gouvernament. The developement of the Region is a new 

concept that has as the main pourposes to help emprovement of the economic activities 

from the private sector, to raise the living standards of the people and to lower the 

unemployment level. 
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POLITICA COMUNITAR  DE DEZVOLTARE  
REGIONAL  - CONCEPT I MECANISME  

 
Diana CICANCI, doctorand ,  
Academia de Administrare Public , 
Republica Moldova 
 

SUMMARY 
The experience gained through European integration and extension enabled the observation of 

certain dissimilarities, incompatibilities, and incongruences noticed in the frontier areas, generated 
by the so-called reflex of ”castle under siege” inherited from the national states members in the 
European Union. Consequently, the first cross-border partnerships have been established even since 
the end of the 60’s in order to facilitate circulation and local unload of the differences in potential 
among neighboring territories, situated on one side or another of national frontiers. The success of 
the first models will bear fruit later on, in an area with much higher needs of this kind than the 
Western Europe, i.e. the space of Medial Europe.  

 
În contextul dezvolt rii democratice a Europei, diversitatea i descentralizarea au 

fost de la început componentele construc iei europene, a a cum subliniaz  L. Gyemant: 

”în Europa, niciodat  un principiu,o clas , un grup nu a triumfat în mod absolut, 

libertatea i pluralismul fiind esen e permanente ale spiritualit ii sale”. În acest sens, 

J. Baechler sus ine c  una dintre condi iile esen iale pentru maximizarea eficien ei 

economice a fost eliberarea societ ii de sub tutela statului i c , exagerând pentru a 

înt ri ideea, starea de anarhie politic  va sta la baza dezvolt rii.  

Nevoia schimb rilor s-a accelerat i va continua s  se accelereze datorit  

globaliz rii. Deoarece mediul în care evolueaz  societatea este într-o permanent  

schimbare, este nevoie de restructur ri continue atât pentru asamblarea optimal  a 

resurselor cât i pentru adaptarea rela iilor dintre actorii economici. Mediul economic 

este din ce în ce mai complex i mai agresiv, mijloacele de control asupra lui tot mai 

slabe, iar leg turile între nivelul regional, na ional i interna ional tot mai dinamice. UE 

inte te nu doar înspre bun starea economic  ci i înspre pace i democra ie. Astfel, pe 

lâng  asigurarea democra iei i a p cii prin unitate, Uniunea European , prin 

consolidarea unor puteri complementare statelor centrale, ofer  i o solu ie nevoii de 

exprimare a diversit ii. 
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Pe lâng  importan a acestor idealuri i a necesit ii dezvolt rii pentru orice 

societate, dezvoltarea regional  a devenit o preocupare serioas , deoarece regiunea 

prezint  unele elemente incontestabile pentru re-gândirea viitorului i democra iei. 

De aceea, se ia în considera ie c  dezvoltarea regional  nu s-ar putea realiza f r  

o aprofundare a democra iei. Aceasta a devenit o chestiune major  a societ ii 

europene. Importan a democratiz rii este cu atât mai puternic , cu cât criza modelului 

de dezvoltare î i avea o parte din cauze în lipsa democra iei i a particip rii cet enilor 

la deciziile politice. Ast zi, este pus  în eviden  necesitatea ca drepturile individuale 

s  fie completate cu drepturile colective ale grupurilor sociale, ale comunit ilor locale 

sau culturale, iar democra ia liberal  completat  cu democra ia social . P. C. Schmitter 

sus ine c  dezvoltarea regional  ar avea nevoie de ambele aceste forme ale democra iei, 

deoarece la nivel regional, persoanele voteaz  în continuare în func ie de interesul lor 

individual, îns  ei trebuie orienta i i înspre realizarea interesului colectiv.  

O democra ie adev rat  permite înv area colectiv , care îmbog e te capitalul 

social i permite dezvoltarea armonioas  a resurselor locale. Interesul colectiv este o 

construc ie social , care nu poate fi realizat  decât de to i membrii societ ii împreun , 

de aceea referin ele, identificarea i normele comune devin domenii de investi ie 

regional  prioritare. 

În aceste noi condi ii economice, politice i sociale, regiunea poate r spunde mai 

bine a tept rilor oamenilor, actorilor politici i economici. M. Vincze atrage aten ia 

asupra faptului c  un proiect de dezvoltare regional  nu este o metod , ci un mers al 

lucrurilor, o transfrormare impus  de o pia  liber  global . 

În acest context, când se vorbe te despre dezvoltarea regional , trebuie s  se in  

seama de trei constat ri. Prima este aceea c  statele-na ionale i-au pierdut din puteri, a 

doua este c  dezvoltarea regional  devine mai important  în noul mediu fa  de cel 

vechi în ciuda globaliz rii i a treia este faptul c  regiunea de ast zi este o nou  

regiune, nu doar din punctul de vedere al teritoriului dar în special din cel al leg turilor 
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sociale. Dac  aceste trei constat ri sunt corecte, dezvoltarea regional  ofer  oportunit i 

interesante pentru re-gândirea raporturilor între diversele elemente fondatoare ale 

societ ii. 

Politicile de dezvoltare regional  î i au tr s turile lor caracteristice de 

promovare atât la nivelul Uniunii Europene, cât i la nivelul fiec rui stat na ional 

european.  

În cadrul Uniunii Europene, procesul de acceptare a noi membri în valuri 

succesive, precum i extinderea domeniului politic european prin transferul de autoritate 

de la nivel na ional la cel european, au contribuit la dezvoltarea politicii de dezvoltare 

regional  cu un caracter special, realizat  prin aplicarea de instrumente financiare, pe 

baza urm toarelor principii:  

 Principiul compensatoriu - prin care politica de dezvoltare regional   

european  s-a format în vederea compens rii statelor membre pentru eventualele 

costuri sau dezavantaje rezultate din participarea la Uniune. Aceast  abordare a 

politicii regionale europene presupune ca pentru anumite ri sau regiuni participarea 

la Uniunea European  implic  costuri specifice i c  acestea trebuie compensate de 

c tre beneficiarii particip rii la Uniune prin acordarea de compensa ii rilor sau 

regiunilor slab dezvoltate.  

 Principiul redistributiv. Pe baza acestei abord ri, ra iunea pentru o  

politic  de dezvoltare regional  european  const  într-o alocare mai eficient  a 

resurselor disponibile rilor membre. Alocarea de resurse zonelor slab dezvoltate 

printr-un sistem coordonat la nivel european reprezint  o investi ie în bun starea 

viitoare a tuturor statelor membre.  

 Principiul cre terii endogene. M surile propuse de aceast  abordare  

prev d sus inerea i încurajarea mobilit ii factorilor de produc ie (de exemplu, 

capitalul i transferul tehnologic). În aceast  situa ie, inova iile tehnologice locale pot 

fi puse în practic  prin angajarea resurselor locale, cum ar fi foi a de munc  
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existent . Efectul acestor politici de îmbun t ire a eficien ei productivit ii locale este 

acela de cre tere a poten ialului de dezvoltare a regiunilor în cauz . 

Obiectivul general urm rit prin implementarea acestor trei principii este acela de 

a reduce disparit ile de dezvoltare a diferitelor regiuni, prin suportul regiunilor slab 

ori sub-dezvoltate, pentru a le ajuta s  ating  niveluri de dezvoltare similare cu regiunile 

dezvoltate.  

La nivelul statelor na ionale, în Europa se disting câteva zone în care  

realizarea dezvolt rii regionale are tr s turi comune. Determinarea lor are la baz  

gradul de dezvoltare a regiunilor, specificul problemelor regionale, scopurile i 

sarcinile politicii de dezvoltare regional , instrumentele prin care se realizeaz . În 

dependen  de ace ti factori statele europene pot fi încadrate în cinci grupuri separate, 

fiecare grup având tr s turi caracteristice distincte.  

Primul grup este alc tuit din a a-numitele „state integrate” (Grecia, Irlanda, 

Portugalia i Spania). Aceste state au un nivel mai slab de dezvoltare în compara ie cu 

celelalte state ale UE. De aceea aspectul dezvolt rii regionale este inclus în cadrul 

dezvolt rii na ionale.  

Grupul al doilea îl constituie Germania i Italia, care se confrunt  cu problema 

diferen ierii accentuate între nivelele de dezvoltare ale regiunilor italiene din nord fa  

de cele din sud i a landurilor est germane fa  de cele din vest. 

rile scandinave (Suedia, Finlanda), constituie grupul trei i sunt caracterizate 

prin teritorii vaste slab populate i îndep rtate din punct de vedere geografic. Grupul 

patru îl constituie statele Europei de Nord-Vest – Fran a, Marea Britanie, Olanda, 

Belgia, etc., care tradi ional promoveaz  o politic  de dezvoltare regional , care are o 

evolu ie istoric  mai îndelungat .  

Statele ECE (România, Polonia, Cehia, Ungaria, Slovenia, Estonia, etc.) 

formeaz  grupul cinci, unde promovarea politicii dezvolt rii regionale i dezvoltarea 
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regional  propriu-zis  în ultimul timp are o evolu ie continu  atât la nivel na ional, cât 

i la nivel regional.  

Pentru „ rile integrate” este caracteristic  promovarea dezvolt rii regionale în 

concordan  cu dezvoltarea economiei na ionale care este la un nivel mai jos de 

dezvoltare în compara ie cu economiile celorlalte ri ale UE. Din acest considerent 

scopurile dezvolt rii regionale sunt secundare i reies din scopurile dezvolt rii 

economiei na ionale (de exemplu, în Grecia) sau le completeaz . În Irlanda accentul de 

baz  se pune pe dezvoltarea industriei na ionale, încercându-se a realiza totodat  i o 

dezvoltare regional  uniform . Scopul principal al dezvolt rii regionale în Spania este 

intensificarea integr rii europene. Intensificarea integr rii europene presupune existen a 

unei economii care s  poat  concura cu economiile celorlalte state membre. De aceea 

sarcinile dezvolt rii regionale constau în crearea condi iilor necesare pentru 

repartizarea uniform  a veniturilor i crearea unui nivel de dezvoltarea economic  

echilibrat  între diferite zone ale rii.  

În rile scandinave politica dezvolt rii regionale tradi ional este bazat  pe 

principiul egalit ii i asigur rii dezvolt rii echilibrate a regiunilor în cadrul statului în 

concordan  cu necesitatea solu ion rii problemelor mai serioase ale zonelor nordice 

îndep rtate. În Finlanda sunt determinate trei scopuri de baz  ale politicii dezvolt rii 

regionale: (1) dezvoltarea echilibrat  a regiunilor, (2) dezvoltarea economic  

independent  a regiunilor i (3) crearea noilor locuri de munc . De aceea, sarcinile 

dezvolt rii regionale sunt orientate spre: (a) îmbun t irea condi iilor de trai i 

asigurarea prest rii serviciilor de baz , (b) l rgirea infrastructurii necesare pentru 

dezvoltarea regional , (c) reînnoirea structurilor de producere regionale, (d)  

îmbun t irea condi iilor de activitate ale agen ilor economici, (d) crearea locurilor noi 

de munc , (e) fortificarea economiei regionale i (f) cre terea calific rii profesionale a 

popula iei. 
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Germania i Italia se confrunt  cu problema diferen ei accentuate între nivelul de 

dezvoltare între regiuni. De aceea, promovarea politicii dezvolt rii regionale este mai 

mult bazat  pe principiile cre terii nivelului economic de dezvoltare al regiunilor 

subdezvoltate i particip rii lor efective dezvoltarea economic , social  i politic  a 

rii. Sarcinile urm rite pentru realizarea acestor principii sunt: (I) diminuarea efectelor 

reformelor structurale, (II) îmbun t irea situa iei pie ei for ei de munc  la nivel 

regional prin crearea locurilor de munc  concurente i de lung  durat , (III) crearea 

locurilor de munc  alternative în regiunile care nu au fost afectate de reformele 

structurale, (IV) perfec ionarea infrastructurii regionale ca o condi ie prealabil  pentru 

dezvoltarea ulterioar .  

Dezvoltarea regional  în rile Europei de Nord-Vest are o tradi ie îndelungat  i 

a trecut demult de etapa orient rii spre lichidarea dezechilibrelor interregionale. Ariile 

prioritare pentru programele de dezvoltare regional  sunt localit ile rurale greu 

disponibile din cauza condi iilor geografice, îmbun t irea situa iei pe pia a for ei de 

munc , echilibrarea condi iilor de trai, etc. De exemplu, în Fran a politica dezvolt rii 

regionale are drept scop contribuirea la înt rirea unit ii i solidarit ii na ionale. 

Dezvoltarea presupune i dou  obiective de baz : (1) asigurarea posibilit ilor identice 

pe întreg teritoriul rii i crearea condi iilor de acces egal la cuno tin e i, (2) 

asigurarea dezvolt rii na ionale echilibrate. Sarcinile urm rite de dezvoltarea regional  

în aceast  parte a Europei se orienteaz  spre:  

- Îmbun t irea continu  a infrastructurii de transport i comunica ii; 

- O mai bun  exploatare a poten ialului de dezvoltare specific regional;  

- Diversificarea activit ilor în zone rurale pentru prevenirea migr rii  

popula iei; 

- Îmbun t irea calitativ  a resurselor umane;  

- Rezolvarea problemelor de mediu, în special în zonele rurale. 
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- Politica de dezvoltare regional  este un fenomen nou pentru rile ECE. 

Planificarea teritorial  în perioada socialist  se efectua în cadrul programelor  

de dezvoltare a sectoarelor economice, iar în unele ri cu economii mai liberale (de 

exemplu: Ungaria, Yugoslavia) dezvoltarea regional  avea un caracter asem n tor celei 

din rile Europei de Vest, cu toate c  nu în acelea i propor ii. Începând cu anii 1997-98 

politicile de dezvoltare regional  sunt în plin  desf urare practic în toate rile ECE. În 

majoritatea acestor ri au fost deja aprobate actele normative necesare iar la nivel 

na ional i local sunt create un ir de institu ii de promovare.  

Legisla ia Cehiei în acest domeniu determin  politica regional  ca fiind un model 

integrat de dezvoltare economic  i social  cu accentuarea restructur rii industriei, 

dezvoltarea sectorului de producere i dezvoltarea prioritar  a comunit ilor locale.  

Dezvoltarea regional  în Estonia este conceput  ca politic  de stat promovat  cu 

scopul de a crea condi iile pentru dezvoltarea social-economic  echilibrat  a tuturor 

regiunilor rii având în vedere interesele regionale i na ionale i este orientat  spre: 

- Crearea condi iilor de via  adecvate în toate regiunile; 

- Acordarea sprijinului pentru dezvoltarea economic  optimal  a tuturor regiunilor; 

- Asigurarea dezvolt rii continue; 

- Dezvoltarea integr rii teritoriale la nivel na ional prin asigurarea popul rii 

echilibrate a teritoriului i mic orarea migra iei popula iei. 

Scopurile dezvolt rii regionale în Ungaria sunt: (a) asigurarea eficacit ii la nivel 

na ional prin diminuarea discrepan elor existente între regiuni i (b) dezvoltarea 

propor ional  a rii pentru cre terea nivelului de trai, cre terea posibilit ilor social-

economice i îmbun t irea infrastructurii. Prin implementarea programelor de 

dezvoltare regional  se urm re te: 

- Contribuirea la dezvoltarea economiei de pia  în toate regiunile; 

- Crearea condi iilor pentru dezvoltare autonom ; 
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- Diminuarea dezechilibrelor între regiuni, mai ales între capital  i restul 

teritoriului; 

- Stimularea ini iativelor la nivel regional i local i realizarea coordon rii lor cu 

sarcinile na ionale. 

Obiectivele de baz  ale politicii de dezvoltare regional  în România sunt: (a) 

diminuarea dezechilibrelor regionale existente, prin stimularea dezvolt rii echilibrate, 

recuperarea accelerata a întârzierilor în dezvoltarea zonelor defavorizate i 

preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre; b) preg tirea cadrului institu ional 

pentru a r spunde criteriilor de integrare în structurile UE i de acces la fondurile 

europene; c) corelarea politicilor i activit ilor sectoriale guvernamentale la nivelul 

regiunilor, prin stimularea ini iativelor i valorificarea resurselor locale i regionale, d) 

stimularea cooper rii interregionale, interne i interna ionale, a celei transfrontaliere, 

inclusiv în cadrul euroregiunilor. 

În Polonia dezvoltarea regional  este orientat  spre: (I) dezvoltarea vechilor 

regiuni industriale; (II) contracararea dec derii structurale a zonelor agrare; (III) 

rena terea economic  a regiunilor din est; (IV) dezvoltarea cooper rii la nivel 

interregional i (V) conversia ora elor construite în jurul unei întreprinderi.   

Politica regional  a Sloveniei este orientat  spre sprijinirea zonelor rurale i a 

zonelor cu o situa ie demografic  grav , obiectivele urm rite fiind: 

- Ameliorarea condi iilor de trai în localit ile rurale i contracararea descre terii 

popula iei; 

- Facilitarea apari iei posibilit ilor suplimentare de ob inere a veniturilor în 

localit ile rurale; 

- Crearea condi iilor favorabile de via  în zonele cu un înalt grad de emigrare a 

popula iei. 
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Uniunea European  reprezint  una dintre cele mai prospere zone economice ale 

lumii, dar diferen ele dintre Statele sale Membre sunt izbitoare, lucru cu atât mai 

evident dac  se iau în considerare cele 250 de regiuni diverse din cadrul Uniunii. 

Pentru evaluarea acestor decalaje, trebuie mai întâi m surate i comparate 

nivelurile de prosperitate în fiecare ar , determinate de produsul intern brut (PIB) al 

fiec reia. De exemplu, în Grecia, Portugalia i Spania, PIB mediu pe cap de locuitor 

reprezint  numai 80% din media comunitar . Luxemburg dep e te aceast  valoare 

medie cu peste 60 de procente. Cele mai dinamice zece regiuni din cadrul Uniunii au 

un PIB aproape de trei ori mai mare decât cele mai pu in dezvoltate zece regiuni. 

Cu alte cuvinte, nu to i europenii au acelea i avantaje i anse de succes în fa a 

provoc rilor generate de fenomenul globaliz rii. Totul depinde de zona în care tr iesc, 

dac  ea se afl  într-o regiune prosper  sau una mai s rac , într-o zon  dinamic  sau în 

declin, la ora  sau la ar , la periferia Uniunii sau într-unul dintre centrele sale 

economice. 

Accesul la locurile de munc , competitivitatea firmelor i investi iile în 

tehnologii pentru economia electronic  cad în responsabilitatea agen ilor economici i a 

autorit ilor na ionale i regionale. Dar nu numai a lor. Solidaritatea între popoarele 

Uniunii Europene, progresul economic i social i o coeziune sporit  sunt stipulate în 

preambulul Tratatului de la Amsterdam. 

De aceea Statele Membre pun în aplicare o politic  regional  european  finan at  

prin Fondurile Europene (Fondurile Structurale i Fondul de Coeziune), politic  ce 

reflect  aceast  solidaritate între cet enii Uniunii. Rolul Uniunii Europene nu se 

limiteaz  doar la contribu ii financiare. Prin politica sa regional , Uniunea î i exprim  

propria viziune asupra activit ilor de dezvoltare planificate la nivel local. Atunci când 

este necesar, ea completeaz  pia a intern  i uniunea economic  i monetar . 

 

 



222 
 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Antonescu D., 2003 „Dezvoltarea regional  în România, concept, mecanisme, institu ii”, Editura 
Oscar print, Bucure ti. 

2. Antonescu D., 2011, „Dezvoltarea regional  – tendin e, mecanisme, institu ii”, Editura Top 
Form, Bucure ti; 

3. Barna R. C., 2007, „Dezvoltarea regional  în Europa”, Editura Funda iei pentru Studii 
Europene, Cluj-Napoca; 

4. Micl u  Gh., 2002, „Dezvoltare regional  cooperare transfrontalier  i integrare european ”, 
Editura Dacia, Cluj-Napoca.  

5. Popa N., 2006, „Frontiere, regiuni transfrontaliere i dezvoltare regional  în Europa Median ”, 
Editura Universit ii de Vest, Timi oara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



223 
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SUMMARY 
In the time of serious economic challenges, which concern the modern world, innovation is 

believed to be the right way of dealing with difficulties and ensuring the economic growth, prosperity 
and facing the social problems effectively. The introduction of new, significantly improved products 
and methods becomes the key to the job market efficiency and the decrease of unemployment rate. The 
innovation performance in Moldova is not as strong as in other European countries. The support of 
business activity and innovative progress requires not only the modification of the system itself but 
also some professional establishment. The aim of the article is to present a relationship among 
entrepreneurship and innovativeness as the main factors of regional and local development.  

Keywords: entrepreneurship; innovativeness; regional development; economic growth; factors. 
 
         Inovarea a devenit o chestiune, care face parte din domeniul de interes a mai 

multor entit i; atât a întreprinderilor, oamenilor de tiin  cât i autorit ilor publice. 

Într-un mod ilustrativ aceasta a fost prezentat  de c tre J. Fagerberg i B. Verspagen[1], 

care au scris, c  inovarea este un cuvânt care se afl  pe buzele tuturor. Întreprinderi 

acord  o mare importan  pentru cre terea poten ialului de inovare, care determin  

pozi ia concuren ial  pe pia . De asemenea, politicienii concentreaz  aten ia asupra 

elabor rii politicilor adecvate pentru a stimula inovarea. La rândul s u, Comisia 

European  a f cut din politica de inovare un instrument major în procesul de 

consolidare a economiilor Uniunii Europene. 

 Inova ia este o categorie economic , care poate fi definit  în mod diferit i 

analizat  în func ie de ceea, de la ce nivel este perceput . Nu mai face referire doar la 

nivel de întreprinderi, dar, de asemenea de regiune i de stat. În aceast  lucrare ne-am 

concentrat asupra inova iei i antreprenoriatului în calitate de factori principali de 

dezvoltare regional  i local . 

 Modelul de succes al celor mai competitive state din lume, respectiv Elve ia, 

Singapore i Finlanda eviden iaz  strânsa intercorelare existent  între performan ele 



224 
 

superioare de competitivitate i excelen a în inovare, sofisticarea afacerilor, calificarea 

resurselor umane, sus inute de o guvernare eficient , transparent , favorabil  mediului 

de afaceri i societ ii în general.  

 În abordarea larg  prin inovare pot fi în elese schimb ri pozitive, care sunt 

eficiente din punct de vedere al contului economic i financiar. Concept foarte strâns 

legat de inovare este inova ia. Prin inova ie a agen ilor economici W. Janasz în elege 

"capacitatea i motiva ia lor de a c uta în mod constant aplicarea practic  a rezultatelor 

cercet rilor i lucr rilor de cercetare pentru dezvoltare, ideilor noi i inven iilor[2]. 

 Inova ie i inovare la nivel regional i local poate fi analizat  cel pu in din dou  

perspective:  

• inovarea institu iilor i agen ilor economici localizate într-un sistem regional concret, 

• inova ia sistemului regional. 

 Trebuie de remarcat faptul, c  elemente importante i integrale ale proceselor 

inovative sunt absorb ia i difuzia inova iei. Prin urmare, au fost eviden iate cele trei 

tipuri de sisteme teritoriale[3]: 

• capabil s  genereze inova ie 

• incapabil s  genereze inova ie, dar capabil de absorb ie i difuzie. 

• incapabil atât pentru primul, cât i pentru al doilea. 

 Formarea de inovare, de asemenea, în regiuni, are loc datorit  schimbului de 

informa ii, cuno tin e i transformarea acestora în noi produse, servicii, solu ii noi de 

organizare sau de pia . Entit ile de diferite tipuri din regiuni ar trebui în mod eficient 

s  administreze i s  gestioneze cuno tin ele. Trebuie remarcat importan a cuno tin elor 

ca resurs  i factor de dezvoltare socio-economic . Cu toate acestea, cunoa tere este un 

lucru rar i ca s-o ob inem i s-o utiliz m optim, trebuie s  înv m metode i tehnici 

care s  ne permit  s-o gestion m în mod eficient, i s  avem control asupra caracterului 

s u imaterial. 
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Asocierea cuvintelor "inova ie" i "antreprenoriatul" are o justificare deoarece 

aceasta deriv  din opiniile lui J. Schumpeter. Antreprenoriatului în opinia sa este 

activitatea la baza c reia st  introducerea noilor combina ii factorilor de produc ie, 

produselor i metodelor noi, dezvoltarea pie elor i surselor noi de aprovizionare, 

precum i crearea unor forme noi, mai eficiente de organizare a activit ii 

economice[4]. 

 Faptul c  antreprenoriatul influen eaz  în mod direct inovarea, competitivitatea i 

cre terea economic  este recunoscut, nu numai de autorii numeroaselor lucr ri dedicate 

acestui subiect complex, dar tot mai mult de liderii i deciden ii politicilor actuale de 

dezvoltare socio-economic . 

 Dimensiunea inovatoare i creativ  a antreprenoriatului st  la baza defini iei date 

de Schumpeter “O atitudine care ajut  ca ideile inovatoare s  devin  realitate prin 

stabilirea unor noi modele de business, înlocuind în acela i timp sistemele 

conven ionale de afaceri ce devin învechite”[5]. 

 Cercet rile în domeniul antreprenoriatului au pus în eviden  corela ii ce se 

stabilesc între inovare i antreprenoriat, chiar i numai prin schimb rile care au loc în 

pia  ca urmare a implement rii unei ini iative antreprenoriale. Astfel de schimb ri pot 

lua diferite forme: 

- introducerea pe pia  a unui nou produs, serviciu sau un nivel de calitate superior 

- introducerea unei noi metode sau proces de produc ie 

- deschiderea unei noi pie e 

- surse noi de furnizare sau noi materiale i componente 

- realizarea unei noi structuri sau forme organiza ionale. 

 Antreprenoriatul r mâne îns  un concept foarte complex, iar caracteristicile, 

dinamica, determinan ii i formele lui de manifestare sunt diferite de la o ar  sau 

regiune la alt . Totu i, nivelul de dezvoltare economic  general  i de prosperitate al 
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unei ri este strâns corelat cu dezvoltarea antreprenorial  bazat  pe cuno tin e i 

afaceri sofisticate.  

 În prezent, conceptele i termenii de antreprenoriat, orientare antreprenorial  i 

procese inovatoare fac subiectul multor cercet ri i studii de evaluare la nivel 

interna ional în m sur  s  argumenteze importan a antreprenoriatului, ajutând la 

formularea de politici publice de dezvoltare adecvate contextului dat[6]. 

 Politicile de promovare a antreprenoriatului trebuie s  fie coordonate cu 

politicile de educa ie, concomitent cu acordarea de sprijin prin activit i de mentorat, 

coaching adresat mai ales micilor afaceri, cu ajutorul organiza iilor intermediare. 

 Regiunea prin resursele sale unice, care includ: cuno tin e, capacitatea de 

înv are, cultura organiza ional , infrastructur  i multe alte influen eaz  asupra 

competitivit ii întreprinderilor locale i activit ii de inovare a acestora. Aceste 

avantaje competitive, ce au un caracter local, reiese din concentra ia de cuno tin e 

foarte specializate, prezen a institu iilor publice concuren i, partenerilor de afaceri, 

consumatorilor[7]. 

 Provoc rile competi iei globale i cerin ele pentru o dezvoltare durabil  necesit  

excelen  în inovare. Inovarea este motorul pentru productivitate, pentru eficien a 

energetic  i eficien a consumurilor, cre terea performan elor bunurilor i serviciilor i 

generarea de noi pie e[8]. 

 Unul din cele cinci obiective ale Strategiei Europa 2020 vizeaz  dezvoltarea 

cercet rii i inov rii în Europa. În acest cadru, s-a stabilit ca pân  în anul 2020, 

cheltuielile pentru investi ii în Cercetare - Dezvoltare s  reprezinte 3% din Produsul 

Intern Brut al Uniunii Europene. Se are în vedere, astfel, sus inerea inov rii , educa iei 

i dezvolt rii economice la nivelul întregii Europe, chiar dac  intele la orizontul anului 

2020 pot s  difere de la un stat membru la altul, în func ie de specificul mediului socio-

economic al fiec ruia. 
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 Problematica antreprenoriatului i inov rii este analizat  i cercetat  în literatura 

de specialitate de o lung  perioad  de timp. Cu toate acestea, procesele globaliz rii i 

concep iile contemporane de management provoac  la g sirea noilor solu ii. 

Considera ii prezentate în prezent articol au avut c  scop demonstrarea importan ei 

problematicii inova iei i antreprenoriatului în dezvoltarea atât na nivel global, cât i 

regional, local.  
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SUMMARY 

Cross-border cooperation is the collaboration between adjacent areas across borders. In the 
European Union this is one of the forms of territorial cooperation (in addition to transnational and 
interregional cooperation). The European model is very diverse with cooperation between border 
regions or municipalities, or through specific cooperation structures. These structures are usually 
composed by public authorities (municipalities, districts, counties, regions) from different countries 
organized in working communities. In 2014, the European Union launched the new phase of an 
ambitious initiative focusing oncross-border cooperation (CBC) between its outlying member states 
and their neighbours as part of the comprehensive European Neighbourhood Policy (ENP) including 
Republic of Moldova. Cross-border cooperation is a key priority in the European Neighbourhood 
Policy and may be considered as one of the crucial elements contributing to the implementation of the 
regional development policies both at the EU and national levels.  In the programming cycle covering 
2014-2020, CBC programmes receive funding under the European Neighbourhood Instrument (ENI), 
building on its predecessor, ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument), which 
covered the period from 2007 to 2013[1]. 
 

Începînd cu anul 2009,  dezvoltarea regional  în Republica Moldova a devenit un 

imperativ pentru guvernare, aliniat  principiilor politicii regionale a Uniunii Europene, 

cre terea economic , dar i modernizarea uniform  a rii noastre s-a concentrat diferit 

în regiunile rii.  

Drept dovad  sunt proiectele care au fost implementate sau care sunt în derulare, 

numeric vorbind, dar i activit ile economice sau nivelul de via  al oamenilor, ce 

difer  de la nord la sud sau de la est la vest. 

În conformitate cu Legea privind dezvoltarea regional  în R. Moldova, din 2006 [2], 

teritoriul rii a fost divizat în ase regiuni de dezvoltare: Nord, Centru, Sud, municipiul 

Chi in u, UTA G g uzia i Transnistria. Totodat , în pofida faptului c  Legea prevede 

o cre tere economic  echilibrat  i durabil  pe întregul teritoriul rii, îmbun t irea 

calit ii vie ii, dar i crearea locurilor de munc , în compara ie cu rile din Europa, 
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Republica Moldova se deosebe te printr-o polarizare economic  extrem de pronun at , 

întrucât jum tate din produsul s u intern brut este realizat în Chi in u. 

Potrivit Strategiei Na ionale de Dezvoltare Regional  pentru anii 2013-2015 

(SNDR)[3],   dar i a Strategiei Na ionale de Dezvoltare Regional  2010-2013 [4], 

dovada acestei polariz ri este concentrarea activit ii economice, a celor mai califica i 

oameni i a celei mai performante infrastructuri în capital . De altfel, componenta 

principal , financiar , a proiectelor de dezvoltare regional  este Fondul Na ional de 

Dezvoltare Regional  (FNDR), care reprezint  1% din bugetul de stat, aceasta în timp 

ce Uniunea European , dar i parteneri bilaterili ofer  asisten  financiar  suplimentar .   

În contextul procesului de integrare european  a rii, dezvoltarea regional  se 

reg se te în Acordul de Asociere RM-UE, în Titlul VI, la capitolul 20 „Dezvoltarea 

regional , cooperarea la nivel transfrontalier i regional”[5], care prevede stabilirea 

rela iilor în dezvoltarea regional , cooperarea transfrontalier  i regional .  Mai mult 

decît atît, în proiectul noii Strategii de dezboltare regional  pentru anii 2016-2020[6], 

care prin con inutul s u, reprezint  o continuare logic  a precedentelor dou  Strategii, 

dar include  i prevederile Acordului de Asociere, ratificat de Parlamentul Republicii 

Moldova prin Legea nr. 112 din 2 iulie 2014 [7], i inclus în Programul de activitate al 

Guvernului [8] care ofer  cadrul de politici de guvernare a Republicii Moldova pentru 

perioada 2015-2018  dar i  prevederile Agendei de Asociere.  

Cooperarea transfrontalier  în Uniunea European , reprezint  o oportunitate 

pentru regiunile de frontier  ale Europei, inclusiv pentru Republica Moldova. Peste o 

treime din cet enii UE locuiesc i lucreaz  în regiunile de frontier  ale Europei. 

Frontierele respective au un impact atât direct, cât i indirect asupra vie ilor acestora.  

Cooperarea teritorial  european  de ine un rol important în eliminarea 

obstacolelor frontaliere i stimularea cooper rii transfrontaliere. De i dispun de un 

buget relativ redus în compara ie cu alte Programe UE, acest tip de proiecte au 

înregistrat nenum rate realiz ri concrete pentru cet eni în diverse domenii, printre care 
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securitatea transfrontalier , transport, educa ie, energie, s n tate, formare sau crearea 

de locuri de munc .  

În perioada 2014-2020, peste 10 miliarde EUR vor fi investite în cooperarea 

dintre regiuni, dintre care aproximativ 6,6 miliarde EUR vor fi direc ionate c tre 

regiunile transfrontaliere[9]. Aceasta ar trebui s  asigure un impact maxim i o utilizare 

cu atât mai eficient  a investi iilor.  

Cu toate acestea, un poten ial economic semnificativ r mâne nefructificat în zonele 

de frontier , din cauza unei lipse de încredere sau chiar a existen ei unor atitudini 

negative în rândul rilor învecinate. Prin urmare, DG REGIO a realizat un sondaj 

Eurobarometru dedicat în premier  identific rii i cartografierii atitudinilor locuitorilor 

din zonele de frontier  [10]. Studiul are rolul de a contribui la o mai bun  orientare a 

interven iilor UE. În continuare, sunt prezentate principalele concluzii ale sondajului:  

- Gradul de con tientizare cu privire la activit ile de cooperare transfrontaliere cu 

finan are UE:  

O treime (31 %) din locuitorii regiunilor de frontier  cunosc despre activit ile de 

cooperare transfrontalier  cu finan are UE, desf urate în regiunea lor. Gradul de 

con tientizare înregistreaz  cele mai ridicate valori în general în rândul responden ilor 

care locuiesc în regiunile de frontier  din rile estice i centrale ale Europei.   

- Obstacolele percepute în calea cooper rii transfrontaliere dintre regiunile de 

grani  : 

Peste o treime (37 %) percep traiul într-o regiune de frontier  drept o 

oportunitate, în timp ce doar 4 % afirm  c  acesta este mai degrab  un obstacol. 

Jum tate (55 %) afirm  c  traiul în vecin tatea frontierei cu o ar  partener  nu îi 

influen eaz  cu nimic. Cel pu in jum tate dintre responden i (57 %) identific  

diferen ele ca fiind o problem  de cooperare transfrontalier . 

Peste patru persoane din zece consider  diferen ele socioeconomice ori 

diferen ele de ordin juridic sau administrativ drept problematice, iar cel pu in trei 
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persoane din zece identific  diferen ele culturale sau accesibilitatea ca fiind probleme 

de cooperare transfrontalier . 

Diferen ele culturale sunt men ionate cel mai adesea în zona de frontier  dintre 

Germania i Polonia. Accesibilitatea a fost men ionat  ca fiind o problem  cel mai 

adesea în vestul Europei, în special în Italia.  

Mai mult decît atît, sondajul Eurobarometru referitor la „Gradul de con tientizare i 

percep iile cet enilor cu privire la politica regional  a UE”, a relevat c  doar o cincime 

dintre cet eni (inclusiv persoanele care nu locuiesc în regiunile de frontier ) aveau 

cuno tin  de faptul c  în acest domeniu sunt investite fonduri regionale ale UE. 

Rezultatele arat  c  trebuie depuse în continuare eforturi pentru promovarea 

programelor Interreg la nivelul UE. Eforturi similare sunt necesare pentru promovarea 

programelor transfrontaliere la care Republica Moldova este parte.  

Astfel, în ultimii 18 ani Republica Moldova particip  la proiecte transfrontaliere 

ce promoveaz  cooperarea regional  i teritorial  în diverse sectoare (dezvoltare 

economic  local , provoc ri comune de mediu, accesibilitate îmbun t it , promovarea 

turismului, cooperare cultural  i educa ional , rela ii interumane, etc) ilustrate în 

tabelul de mai jos.  

Programe perioada de programare (2007-2013) 
Tabelul  1 

Programe Nr. de proiecte 
cu participarea 
MD 

Nr. de 
beneficiari/parteneri 
implica i din MD 

Mijloace financiare 
accesate  

Programul 
Opera ional Comun 
România-Ucraina-
Moldova 

 
 

27 

 
 

147 

21 mil euro ( licita ii 
deschise) 
18 mil euro( Proiecte 
Scar  Larg  ) 

Programul 
Opera ional Comun 
Bazinul M rii Negre 

 
9 

 
24 

3,5 mil euro( licita ii 
deschise) 

Programul de 

Cooperare Teritorial  

Europa de Sud Est   

 

15 

 

15 

 

0,9 mil euro ( licita ii 

deschise) 
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 Sursa: Oficiul Antena din Chisinau al Secretariat Tehnic Comun (STC) din Romania: Cancelaria de stat a Republicii 

Moldova, anul 2015 

Genera ia de programe pentru perioada 2014-2020, la care Republica Moldova 

este parte presupune aloca ii bugetare sporite, oportunit i mai bune pentru cooperare 

dar i responsabilit i i sarcini sporite atît pentru autorit ile Republicii Moldova, cît i 

pentru beneficiarii programelor. Aloca iile financiare sunt prezentate in tabelul de mai jos.  

Programe perioada de programare (2014-2020) 
Tabelul 2 

Programe Aloc ri financiare per 
program din partea UE 

Programul Opera ional Comun România- Moldova 81 mil euro  

Programul Opera ional Comun Bazinul M rii Negre 49 mil euro  

Programul de Cooperare Teritorial   Dun rea 
 

260 mil euro  
(5 mil euro  -  MD) 

Programul opera ional comun în cadrul Parteneriatului Estic 
Republica Moldova – Ucraina 

3,3 mil euro 

Sursa: Cancelaria de stat a Republicii Moldova, anul 2015 

Programul Opera ional Comun România - Republica Moldova ENI 2014-2020, a 

fost adoptat de Comisia European  în data de 18 decembrie 2015, iar Ministerul 

Ministerului Dezvolt rii Regionale i Administra iei Publice (MDRAP) al României 

de ine rolul de Autoritate de Management. Programul are un buget total de 89,8 

milioane de EURO (din care 81 mil. EUR provin de la UE prin Instrumentul European 

de Vecin tate ENI, iar 8,1 mil. EUR reprezint  cofinan area de 10% asigurat  de statele 

participante în program) i se adreseaz  cooper rii transfrontaliere între jude ele 

Boto ani, Ia i, Vaslui, Gala i i întregul teritoriu al Republicii Moldova[11]. 

Obiectivul general al Programului este de a spori dezvoltarea economic  i de a 

îmbun t i calitatea vie ii oamenilor din aria programului, prin investi ii comune în 

educa ie, dezvoltare economic , cultur , infrastructur  i s n tate, asigurând în acela i 

timp siguran a i securitatea cet enilor din cele dou  ri. 

În scopul de a atinge obiectivul general, sunt propuse patru obiective tematice: 
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• OT 2. Sprijin pentru educa ie, cercetare, dezvoltare tehnologic  i inovare 
Buget total: 7.200.000 Euro 

• OT 3. Promovarea culturii locale i conservarea patrimoniului istoric 

Buget total: 12.600.000 Euro 

• OT 7. îmbun t irea accesibilit ii în regiuni, dezvoltarea transportului i a 

re elelor i a sistemelor de comunica ii Buget total: 24.471.558 Euro 

• OT 8. Provoc ri comune în domeniul siguran ei i securit ii 

Buget total: 36.728.442 Euro 

Pe lâng  licita ii ordinare, în cadrul programului vor fi finan ate proiecte mari de 

infrastructur  atribuite prin încredin are direct  (Direct Award). Selec ia acestora a fost 

realizat  de c tre o structur  comun  de lucru româno-ucrainean . Alocarea maxim  

pentru proiectele mari de infrastructur  este de 30% din contribu ia UE la Programului. 

Proiectele propuse spre finan are Comisiei Europene, inclusiv cele aflate pe lista de 

rezerv  sunt publicate pe pagina web a MDRAP http://www.mdrap.ro/dezvoltare-

regionala/-4970/-7572/-9278.  

Programul Opera ional Comun Bazinul M rii Negre este unul dintre programele de 

cooperare transfrontalier  finan ate din Instrumentul European de Vecin tate, cu un 

buget de 49 milioane euro pentru perioada 2014-2020. rile eligibile în cadrul 

Programului sunt regiuni din România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Rusia, Ucraina, iar 

pentru Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaidjan: întreg teritoriul [12]. Obiectivul 

general al Programului Opera ional Comun Bazinul M rii Negre este de a îmbun t i 

bun starea oamenilor din regiunea bazinului M rii Negre prin intermediul cre terii 

economice durabile i protec iei mediului.  

Pentru a atinge acest obiectiv general, dou  obiective au fost definite la nivel de 

program, fiecare dintre ele sunt abordate prin dou  obiective tematice, dup  cum este 

descris mai jos: 

• OT Promovarea afacerilor i antreprenoriatului; 
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• OT Promovarea unei politici de mediu coordonate i reducerea prin ac iuni 

comune a de eurilor maritime în Bazinul M rii Negre. 

Priorit ile propuse: 

1.1 Promovarea în comun a afacerilor i antreprenoriatului în sectoarele 

turism i cultur ; 

1.2 Cre terea oportunit ilor comerciale transfrontaliere i modernizarea 

sectorului agricol i a celor conexe; 

2.1 Îmbun t irea sistemului de monitorizare în comun a mediului; 

2.2 Promovarea în comun a unor ac iuni având ca scop con tientizarea privind 

de eurile maritime i riverane. 

În conformitate cu documentul de programare ENI CBC, partenerii care 

implementeaz  proiecte vor reprezenta în primul rând nivelurile administrative 

regionale i sub-na ionale, precum i organiza iile societ ii civile aflate în zona 

geografic  eligibil  a programului. 

Se va acorda prioritate autorit ilor locale i regionale, societ ii civile, camerelor 

de comer  i comunit ii academice i educa ionale. precum i alor actori eligibili afla i 

în zona geografic  eligibil  a programului i care sunt importan i pentru realizarea 

obiectivelor programului. 

Programul de cooperare transna ional  pentru regiunea Dun rii 2014-2020 are ca 

principal obiectiv stimularea inov rii i a spiritului antreprenorial, conservarea 

patrimoniului natural i cultural din regiunea Dun rii, îmbun t irea conectivit ii i 

sprijinirea tranzi iei înspre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon. 

Programul transna ional Dun rea finan eaz  proiecte de cooperare transna ional  

în conformitate cu priorit ile Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dun rii 

(EUSDR) [13]. Concentrarea geografic  a programului corespunde zonei vizate de 

strategie si include regiuni din nou  state membre (Austria, Bulgaria, Croa ia, 

Republica Ceh , Ungaria, Germania, România, Slovacia i Slovenia), dar i din trei ri 
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din afara UE (Bosnia-Her egovina, Serbia i Muntenegru). Moldova i Ucraina sunt, 

de asemenea, eligibile în cadrul programului odat  cu stabilirea finan rii din 

Instrumentul european de vecin tate (IEV). Bugetul Programului de cooperare 

transna ional  pentru regiunea Dun rii este în valoare de 222 milioane de euro[14].  

Programul transna ional pentru regiunea Dun rii se bazeaz  pe patru priorit i tematice: 

1. O regiune a Dun rii inovatoare i responsabil  din punct de vedere social: 

promovarea inov rii, a transferului de cuno tin e i a spiritului antreprenorial 

2. O regiune a Dun rii ecologic : conservarea i gestionarea patrimoniului natural 

i cultural din regiunea Dun rii 

3. O regiune a Dun rii mai bine conectat  i mai responsabil  din punct de vedere 

energetic: dezvoltarea unor sisteme de transport sigure i durabile, promovarea 

eficien ei energetice 

4. O regiune a Dun rii bine guvernat : oferirea de sprijin pentru punerea în aplicare 

a Strategiei UE pentru regiunea Dun rii i îmbun t irea cadrelor juridice i de 

politici pentru a aborda provoc rile societale majore, cum ar fi m surile privind 

pia a for ei de munc , sistemele de educa ie, schimb rile demografice etc. 

Stimularea inov rii i a spiritului antreprenorial, conservarea patrimoniului 

natural i cultural din regiunea Dun rii, îmbun t irea conectivit ii i sprijinirea 

tranzi iei înspre o economie cu emisii sc zute de dioxid de carbon constituie 

elementul central al Programului. Programul ar trebui s  ajute rile implicate s  

dezvolte proiecte cu rezultate tangibile i pozitive, care s  le permit  s  r mân  în 

continuare atractive pentru locuire, studii, munc , turism i investi ii. Prima 

cerere de propuneri a fost lansat  în toamna anului 2015.  

În concluzie, men ion m c  principiul cooper rii teritoriale este unul cheie în cadrul 

multor programe ale Uniunii Europene. Programele anterioare de vecin tate furnizeaz  

o experien  valoroas  la nivelul UE, dar în mod special pentru Republica Moldova,  

iar concluziile în urma ini iativelor concrete indic  un rol catalitic clar în cooperarea 
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pentru un obiectiv comun de dezvoltare. Programele de Vecin tate trebuie considerate 

un prim pas în cadrul procesului de dezvoltare a unui profil i a unei identit i 

regionale, într-o abordare strategic , motivând i promovând mijloacele prin care 

comunit ile de la grani  pot beneficia de o mai strâns  colaborare.  

În urma analizei proiectelor implementate cu sprijinul financiar al Programelor 

de cooperare transfrontalier  rezult  clar existen a rela iilor istorice, economice i 

culturale din zona de grani . Programele intensifica i sprijin  leg turile existente cu 

scopul de a ob ine o mai bun  integrare economic  i social  a zonei.  Mai mult decît 

atît, cooperarea transfrontalier  poate sprijini adresarea unor probleme comune ale 

regiunilor învecinate, într-o varietate de domenii. Având în vedere cele de mai sus, 

aceste programe au fost gândite pornind de la ini iativele locale/regionale fiind în 

acela i timp armonizate cu strategiile na ionale ale fiec rei ri, astfel încât s  fie în 

beneficiul comun al partenerilor locali i regionali din fiecare parte a grani ei.  

inind cont în mod special de faptul c  unul dintre scopurile principale ale 

programelor  de cooperare transfrontalier  este acela de a stimula dezvoltarea 

economic  în aria acestora pentru reducerea disparit ilor dintre regiunile eligibile i 

alte regiuni din rile vecine,  autorit ile eligibile din Republica Moldova trebuie s  

depun  eforturi pentru a înainta propuneri de proiecte fezabile astfel ca în rezultatul 

implement rii  acestora s  contribuie la diminuarea  disparit ilor din cadrul ariei 

programelor, dar i la nivel na ional astfel constribuind la dezideratele enun ate în 

Pogramele de Guvernare la capitolele implent rii politicii de dezvoltare regional .  
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SUMMARY 

The Moldovan economy strongly recovered from the drought-related contraction of 2012, but 
activity will significantly slow down in 2014 and considerable risks exist. Disciplined economic 
policies in the run up to the elections and addressing vulnerabilities in the banking sector are now key 
policy priorities to preserve stability. Returning to a path of fiscal consolidation, and maintaining low 
inflation and a flexible exchange rate regime are essential to mitigate the impact of downside risks. 
Steady implementation of the National Development Strategy—Moldova 2020 will be instrumental to 
promote economic growth and poverty reduction. 
 

Pozi ia rii în economia mondial  depinde de modul de organizare i conducere a 

proceselor economice, de mecanismul de func ionare a economiei na ionale, precum i 

de circula ia fluxurilor b ne ti în cadrul unui sistem financiar func ional. Fiecare 

economie are structuri proprii de ramuri, forme specifice de organizare a activit ii 

agen ilor economici, multiple institu ii cu func ii diverse, ceea ce î i las  amprenta 

asupra form rii i dezvolt rii sistemului financiar. Sistemul financiar, prin elementele 

sale, asigur  o concordan  între resursele disponibile i nevoile întregii societ i, 

contribuind la dezvoltarea economic  i integrarea în economia mondial .[1, p.25] 

Republica Moldova se confrunt  cu o multitudine de vulnerabilit i de natur  

economic  i geopolitic  ce submineaz  vizibil securitatea economic  a statului i 

dezvoltarea regiunilor. Este o situa ie c reia ara i-ar fi putut mai u or face fa , dac  ar 

fi fost asigurat un model de guvernare deschis, transparent i eficient, care s  elimine 

premisele de natur  subiectiv  ce atenteaz  la securitatea economic  a cet enilor i a 

statului.  

Corup ia endemic , oligarhizarea institu iilor de stat, prezen a capitalului str in de 

origine dubioas  în sectorul financiar i vulnerabilitatea procesului decizional în fa a 
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unor activit i de lobby aflate la limita legalit ii sunt cele mai pregnante riscuri de 

natur  subiectiv , ce amplific  sl biciunile naturale ale rii.  

Pe parcursul anului 2014 i începutul anului 2015, sistemul bancar moldovenesc a 

fost bulversat de o serie de fraude bancare de propor ii istorice, care risc  s  submineze 

nu doar perspectivele economice, dar i cele de integrare european  a rii. În 

noiembrie, 3 b nci (Banca de Economii – BEM, Banca Social  – BS i Unibank – UB), 

care reprezint  peste o treime din întregul sistem bancar al rii, au ajuns în prag de 

faliment, iar BNM a instituit regim de administrare special  asupra acestora. Situa ia 

critic  de la cele 3 b nci a fost cauzate de o serie de fraude care au avut drept scop final 

decapitalizarea b ncilor prin acordarea de credite în propor ii deosebit de mari, cu 

implicarea unor firme off-shore, firme locale, b nci str ine i, cel mai probabil, cu 

sprijinul unor reprezentan i din institu iile de stat.  

Cre terea economic  în anul 2014 a pierdut din vitez , iar în  anul 2015  în general 

ar putea deveni negativ . Consumatorii au devenit mai precau i cu economiile lor, 

exportatorii sufer  din cauza problemelor economice cu care se confrunt  principalii 

parteneri comerciali ai Moldovei, iar riscurile din sectorul financiar planeaz  

amenin tor asupra stabilit ii i integrit ii bugetului public. [4,p.9]  

De i indicatorii socioeconomici principali – omajul, ocupare, inciden a s r ciei – 

deocamdat  nu s-au înr ut it, în sprirea condi iilor economice i a austerit ii bugetare 

va duce inevitabil i la pierderea unor progrese ob inute în ultimii ani în domeniul 

ocup rii i reducerii s r ciei. 

Contrar a tept rilor majorit ii exper ilor, a organiza iilor interna ionale, precum i 

în ciuda unei baze de compara ie foarte înalte un an mai devreme, în 2014 economia 

moldoveneasc  a realizat o cre tere impresionant  de 4,6%.  

Cre terea s-a datorat în cea mai mare parte evolu iilor bune din sectorul producerii 

bunurilor, în timp ce serviciile i construc iile au fost mai anemice. În mod cert, 
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sectorul agricol a surprins observatorii economici, avansând cu 8,2%, i aceasta dup  

cre terea de recuperare de circa 38% realizat  în 2013. [3,p.9] 

De partea cererii, cre terea cu 2,9% a consumului final este una semnificativ , de i 

mai slab  decât în 2013, atestând c  consumatorii devin mai precau i cu portmoneele. 

Formarea brut  de capital fix, ad ugând 10%, ar putea fi considerat  o cre tere cu 

adev rat remarcabil  numai dac  nu ar fi fost determinat  aproape integral de 

investi iile de capital publice i aproape deloc de cele private. Austeritatea care 

planeaz  amenin tor asupra bugetului public în 2015-2016 ( i poate chiar i mai 

departe) va sub ia, astfel, i bruma de investi ii care mai sunt f cute în infrastructur .  
 Tabelul 1 

Principalii indicatori monitoriza i privind economia Republicii Moldova 
Indicatorii 2012 2013 2014 

PIB, modificare fa  de anul precedent, % -0,7 8,9 4,6 
Produc ia agricol , modificare fa  de anul precedent, % -22,3 38,3 8,2 
Produc ia industrial , modificare fa  de anul precedent, % -1,9 6,8 7,3 
Volumul serviciilor prestate, modificare fa  de anul precedent, %   2,7 6,0 3,6 
Volumul lucr rilor de construc ii, modificare fa  de anul precedent, % 0,7 5,1 1,0 
Consumul gospod riilor casnice, modificare fa  de anul precedent, % 1,0 6,5 2,9 
Formarea brut  de capital fix, modificare fa  de anul precedent, % 1,8 3,3 10,1 
Investi ii str ine directe, influx net, % din PIB 2,1 2,7 2,6 
Exporturi de bunuri i servicii, % din PIB 42,5 43,8 42,1 
Importuri de bunuri i servicii, % din PIB 84,5 81,5 79,8 
Indicele pre urilor de consum, modificare fa  de anul precedent, % 4,6 4,6 5,1 
Total credit bancar, % din PIB 39,7 40,3 36,6 
Rata omajului, % din popula ia economic activ  5,6 5,1 3,9 
Rata ocup rii, % din popula ia cu vârsta peste 15 ani 38,4 39,3 3 39,6 
Contul curent/PIB, % -8,8 --6,6 8,0 
Deficit bugetar/PIB, % -2.1 -1.8 -1,7 

Sursa: Lupu or A.,  Fal  A., Raport de stare a rii - Republica Moldova 2015, [4, p.18] 
 

Coroborate, actualele condi ii interne pentru cre terea economic  sunt cele mai 

proaste de dup  criza din 2009 i ar putea s  rezulte în 2015 într-o recesiune economic  

veritabil . 

Mai ales c  i condi iile pe pie ele externe sunt foarte vitrege: r zboiul din Ucraina, 

sanc iunile comerciale ruse impuse exportatorilor moldoveni, agravarea situa iei în 
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economia rus  i absen a unor semne de relansare economic  durabil  în Europa – toate 

acestea au f cut ca exporturile s  creasc  în 2014 cu numai 1%, iar în primul trimestru 

al lui 2015 – s  scad  cu 15%. Exporturile moldovene ti pe principalele pie e sunt în 

c dere liber : Italia – minus 25%, Federa ia Rus  – minus 50%, Ucraina – minus 70%. 

Comprimarea cu un sfert a volumului remiten elor este o alt  reflec ie a înr ut irii 

situa iei în economia regional , doar c , judecând dup  ritmurile inegale de sc dere a 

remiten elor – minus 34% pentru cele din Rusia comparativ cu -11 pentru cele din Italia 

– în Est situa ia emigran ilor moldoveni pare a fi mai proast  decât în Vest. [4,p.6] 

În anul 2014 rata omajului a coborât la un nivel de 3,9%, minimul pentru 

perioada colect rii datelor începând cu anul 1999. În pofida faptului c  mul i muncitori 

moldoveni sunt împiedica i de autorit ile migra ionale ruse s  revin  în Federa ia Rus , 

ace tia par s  g seasc  c i mai pu in legale de a reintra în Rusia, i aceasta chiar în 

pofida înr ut irii situa iei în sectorul de construc ii de acolo. Rata ocup rii a r mas la 

un nivel foarte redus, sub 40%, de i, ca i în 2013, se atest  o anumit  îmbun t ire a 

pie ei muncii în localit ile unde exist  zone economice libere. Veniturile medii au 

continuat s  creasc , iar un asemenea indicator-cheie cum ar fi inciden a s r ciei 

calculat  la pragul na ional de s r cie, a continuat s  scad , atingând, conform 

estim rilor noastre un nivel de pu in peste 10%, fa  de 12,7% în 2013. [4,p.11] Datele 

preliminare pentru 2014 confirm , o dat  în plus, c  ajutorul social acordat conform 

mecanismului de intire a persoanelor cu venituri mici este un instrument de politici 

foarte eficient care permite reducerea considerabil  a s r ciei. 

Tocmai din aceast  cauz  progresele atinse în reducerea s r ciei sunt foarte 

vulnerabile la eventualele probleme ale bugetului public. Deficitul bugetului de stat 

anun at pentru 2015 – estimat la circa 2,8% din PIB – pe lâng  faptul c  este în cre tere 

fa  de anii preceden i, acesta nu ine cont de riscurile majore care planeaz  asupra 

bugetului i datoriei publice din cauza felului în care a fost gestionat  situa ia dificil  
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din sectorul bancar în 2014-2015 i care a determinat un deficit cvasifiscal enorm, doar 

c  acesta înc  nu este reflectat în statistica finan elor publice.  

Pentru anii 2016-2018 Ministerul Economiei prognozeaz  o cre tere a PIB de 

1,5%-3,5% [3,p.13] anual. La baza acestei cre teri vor sta îmbun t irea contextului 

economico-financiar la nivel mondial, promovarea mai intens  a exporturilor pe pia a 

UE, dezvoltarea i sus inerea întreprinderilor din sectorul privat din partea statului, 

continuarea reformelor structurale, dezvoltarea sectorului real al economiei, inclusiv 

prin atragerea investi iilor str ine directe în economia na ional , promovarea unei 

politici fiscale prudente i implementarea reformelor menite s  reduc  cheltuielile 

publice ineficiente, asigurarea stabilit ii financiare prin men inerea ratei infla iei la 

nivel redus i stabilit ii cursului de schimb etc. În ianuarie-noiembrie 2015 la bugetul 

public na ional (BPN) au fost acumulate venituri în sum  de 39214,3 mil. lei, cu 4,1% 

[28,p.13]mai mult fa  de ianuarie-noiembrie 2014 i la nivel de 97,2% fa  de sarcinile 

stabilite pe perioada de gestiune. De asemenea, s-au efectuat cheltuieli în sum  total  

de 40567,1 mil. lei, fiind în cre tere cu 4,7% i, respectiv 84,2% fa  de prevederile 

perioadei gestionare. În ansamblu, BPN a înregistrat un deficit în sum  de 1352,8 mil. 

lei, mai mare cu 272 mil. lei decît cel ob inut la aceea i dat  a anului 2014. [3,p.13] 
Tabelul 2 

Evolu ia bugetului public na ional al Republicii Moldova, anii 2014-2015  

mil. lei 

  
2014 2015 2015/2014, % 

noiembrie 11 luni noiembrie 11 luni noiembrie 11 luni
Bugetul public na ional 

Venituri 3443,6 37681,9 3746,0 39214,3 108,8 104,1 
Cheltuieli 3944,4 38762,7 4067,7 40567,1 103,1 104,7 
Deficit (-), excedent (+) -500,8 -1080,8 -321,7 -1352,8 X x 

Bugetul de stat 
Venituri 2234,6 24545,0 2485,8 25187,7 111,2 102,6 
Cheltuieli 2719,7 25946,5 2720,8 26555,9 100,0 102,3 
Deficit (-), excedent (+) -485,1 -1401,5 -235,0 -1368,2 X x 

Bugetele unit ilor administrativ teritoriale 
Venituri 977,6 9842,6 836,9 9776,8 85,6 99,3 
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2014 2015 2015/2014, % 

noiembrie 11 luni noiembrie 11 luni noiembrie 11 luni
Cheltuieli 1057,1 9549,5 937,8 9873,2 88,7 103,4 
Deficit (-), excedent (+) -79,5 293,1 -100,9 -96,4 X x 

Bugetul asigur rilor sociale de stat 
Venituri 950,0 10996,5 1031,7 12333,1 108,6 112,2 
Cheltuieli 925,3 10933,0 1130,2 12288,0 122,1 112,4 
Deficit (-), excedent (+) 24,7 63,5 -98,5 45,1 X x 
Surs : elaborate de autor în baza Staff  Report for the 2015 Repablic of Moldova, IMF, 2015[3,p.13] 

 

Veniturile BPN f r  granturi i transferuri au însumat 37271,9 mil. lei. Din acestea, 

91,2% revin veniturilor fiscale, care au crescut cu 6,2%. Au înregistrat o cre tere de 

15,1% impozitele pe venit. Din acestea, veniturile acumulate din impozitul pe venitul 

persoanelor juridice - o cre tere cu 16,9% fa  de ianuarie-noiembrie 2014. [3,p.14]  

Cea mai mare pondere (49,5%) în volumul total al veniturilor fiscale revine 

impozitelor interne pe m rfuri i servicii, care în ianuarie-noiembrie 2015 au fost mai 

înalte decît în perioada similar  a anului 2014 cu 1,6%. Veniturile totale din taxa pe 

valoare ad ugat  (TVA) au crescut cu 7,2%. Este îmbucur tor faptul c  veniturile din 

TVA la m rfurile produse i la serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova au 

înregistrat cre tere de 11,7%.  

Veniturile din accize (total), de asemenea, au crescut cu 11,5%: au fost încasate cu 

9,7% mai mult, iar restituite - cu 15,2% mai pu in, respectiv. [3,p.10] Pentru sus inerea 

bugetului i pentru finan area proiectelor investi ionale, din partea donatorilor externi i 

autohtoni au fost debursate granturi în sum  de 1942,4 mil. lei, din care: granturi 

externe – 1846,3 mil. lei i granturi interne – 96,1 mil. lei, comparativ cu 3124,1 mil. 

lei i, respectiv, 67,6 mil. lei în ianuarie-noiembrie 2014. [3,p.10]  

Cea mai mare pondere în volumul total al cheltuielilor revine cheltuielilor pentru 

asigurarea i asisten a social  – 35,2% (14264,7 mil. lei), acestea înregistrînd o cre tere 

de 11% fa  de ianuarie-noiembrie 2014. S-au înregistrat major ri i la alte tipuri de 

cheltuieli: serviciul datoriei  de stat - de circa 1,7 ori; ap rarea na ional  (+15,1%); 
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asiguararea i asisten a social  (+11%); înv mînt (+10,6%); activitatea extern  

(+10,1%); men inerea ordinii publice i securitatea na ional  (+8,5%); ocrotirea 

s n t ii (+7,6%); tiin a i inovarea (+8,4%); justi ie (+2,4%) etc. [3,p.14] Totodat  s-a 

diminuat volumul de cheltuieli pentru complexul combustibil i energie cu 44%, 

protec ia mediului înconjur tor i hidrometeorologie – cu 35%, transporturi, gospod ria 

drumurilor, comunica ii i informatic  – cu 34,9%, gospod ria comunal  i gospod ria 

de exploatare a fondului de locuin e – cu 25,3% etc. Pentru realizarea programelor cu 

caracter social-cultural au fost direc ionate 69,6% din totalul cheltuielilor BPN, pentru 

domeniul economiei na ionale – 12,1%, ap rare na ional , men inerea ordinii publice i 

securitatea na ional  – 6,2%, servicii de stat cu destina ie general  – 4,7%, alte domenii 

– 7,4%.[3,p.15] 

Datoria de stat (intern  i extern ) administrat  de Guvern a înregistrat o cre tere 

esen ial . Astfel, la sfîr itul lunii noiembrie 2015 aceasta a atins nivelul de 32714,9 mil. 

lei, fiind în cre tere cu 23,2% fa  de aceea i dat  a anului 2014 i cu 19,1% comparativ 

cu începutul anului curent. [3,p.15] 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Datoria de stat administrat  de Guvern  

la sfîr itul lunii noiembrie 2010-2015, mil. lei 
Surs : Ministerului  Finan elor [3,p.9] 

Stocul datoriei de stat interne este complet format din valori mobiliare de stat 

(VMS), volumul c rora a constituit 6432,5 mil. lei la pre ul de cump rare, inclusiv: 
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VMS emise pe pia a primar  – 4345,8 mil. lei (în sc dere cu 13,1% fa  de sfîr itul 

lunii noiembrie 2014), VMS convertite (datoria de stat intern  contractat  anterior de la 

BNM convertit  în VMS) – 2063,4 mil. lei (la nivelul perioadei similare a anului 2014) 

i VMS emise pentru asigurarea stabilit ii financiare – 23,3 mil. lei (mai pu in de 5 ori 

decît în perioada similar  a anului 2014). Datoria de stat intern  s-a mic orat cu 10,5% 

comparativ cu situa ia din 30 noiembrie 2014 i cu 9,1% fa  de începutul anului curent. 

[3,p.9] 

Tabelul 3 

         Repartizarea datoriei externe a Republicii Moldova  
pe principalii donatori, anii 2012-2020 

  milioane dolari, SUA 

   
Donatorii principali 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
planificat 

Banca Mondial  (BM) 618  605  625  638  717  824  876  924  964 
Fondul Monetar 
Interna ional (FMI) 

794  772  703  636  625  597  570  489  414

Comisia European   8 8  115  161  246  352  453  529  605  669 
Banca European  de 
Reconstruc ii i 
Dezvoltare (BERD) 

2 3  3 2  5 7  6 7  109  153  155  155  157

Fondul Interna ional 
pentru Dezvoltarea 
Agricol  (IFAD) 

5 4  6 4  6 7  7 1  7 2  7 3  7 5  7 5  7 6 

Sursa: Staff  Report for the 2015 Repablic of Moldova, IMF  

FMI a acordat Republicii Moldova asisten  tehnic  într-un ir de sectoare, 

inclusiv în cel al managementului fiscal, al cheltuielilor, al impozitelor i taxelor 

vamale, al sistemului contabilit ii monetare, al supravegherii bancare, al politicii 

monetare/organiz rii b ncii centrale, precum i în diverse domenii ale statisticii. 

Institutul FMI a oferit instruire func ionarilor din Moldova în astfel de domenii 

cum ar fi: politici financiare i elaborarea programelor financiare, politici externe, 

opera iuni monetare i valutare, balan a de pl i i statistica financiar  public ; de 

asemenea, func ionarii din Moldova au participat la cursurile i seminarele oferite de 

Joint Vienna Institute, în astfel de domenii cum ar fi: contabilitatea b ncii centrale, 
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analize i politici macroeconomice, cheltuieli publice, administrarea i reforma 

politicilor fiscale, supravegherea bancar  i diverse domenii ale statisticii. 

Un risc major ine de cre terea riscului de ar , odat  cu posibila transformare a 

garan iilor de stat utilizate pentru acordarea creditelor de urgen  celor 3 b nci. 

Volumul garan iilor este impun tor, comparativ cu dimensiunile economiei 

moldovene ti (circa 9% din PIB i 34% din veniturile bugetului de stat). Prin urmare, 

ponderea datoriei de stat în PIB urmeaz  s  creasc  de la 32% în 2014 la 48% în 2015 

i 51% în 2016. [4,p.16] Pe fundalul deficitului bugetar, deficitului de cont curent, al 

nivelulului redus al activelor oficiale de rezerv  i al riscurilor pentru moneda na ional , 

cre terea îndator rii alimenteaz  riscul de ar . Aceasta va genera un oc fiscal esen ial 

i care va dura circa 10 ani. Totodat , reducerea rezervelor valutare din ultimele luni a 

epuizat capacitatea BNM de a atenua eventuale noi presiuni asupra monedei na ionale, 

fapt ce alimenteaz  riscul deprecierii leului i, respectiv, riscuri infla ioniste 

suplimentare. 

Migra ia for ei de munc  i amplificarea volumului de remiten e au avut mereu un 

impact pozitiv asupra nivelului de trai al popula iei, precum i a situa iei pe pia a 

muncii. Unul dintre principalele neajunsuri, îns  ale migra iei externe din ultimul 

deceniu este caracterul extrem de asimetric al fluxurilor de emigran i, prioritate având 

destina ia de migra ie spre Federa ia Rus . Importan a acestei ri a crescut treptat în 

ultimii ani, inclusiv în 2014, când ponderea acesteia a crescut la maximul istoric de 

68,09% din totalul for ei de munc  emigrat  din Republica Moldova. 

Astfel, în pofida reformelor ambi ioase lansate în 2012, continu  s  creasc  

discrepan ele dintre oferta educa ional  i cererea de pe pia a muncii. Cel mai 

problematic segment este cel al studiilor voca ionale care r mâne prins într-un cerc 

vicios: baza tehnico-material  învechit  i calitatea studiilor submineaz  interesul 

tinerilor pentru acest tip de studii, fapt ce, la rândul s u, afecteaz  i mai mult condi iile 

de studii. Principalele riscuri i provoc ri ce necesit  o abordare urgent  i strategic  
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sunt:  calitatea cadrelor didactice la toate nivelele de înv mânt; motivarea sectorului 

privat s  participe la formarea capitalului uman;  finan area sectorului de înv mânt; 

num rul în cre tere a persoanelor f r  specializare;  acutizarea inten iei de emigrare;  

plecarea de la institu ii publice a func ionarilor publici califica i i talenta i. Ace ti 

factori submineaz  calitatea capitalului uman, productivitatea muncii, competitivitatea 

i, în cele din urm , duce la ratarea oportunit ilor oferite de Acordul de Asociere cu UE. 
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DELIMIT RI NO IONALE PRIVIND PRINCIPIUL SUBSIDIARIT II 
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Moldo-Polonez de sus inere a antreprenoriatului”, 
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SUMMARY 

The general aim of the principle of subsidiarity is to guarantee a degree of independence for a 
lower authority in relation to a higher body or for a local authority in relation to central government. It 
therefore involves the sharing of powers between several levels of authority, a principle which forms the 
institutional basis for federal States. In spite of the fierce discussions surrounding it, the principle of 
subsidiarity continues to have a prominent place in the functioning of the multi-layered governance 
model of the European integration process. In particular, the principle determines when the EU is 
competent to legislate, and contributes to decisions being taken as closely as possible to the citizen. 

Key words: subsidiarity;local autonomy;decentralization; integration; european community; 
jurisdiction; implementation; principle. 
 

Înainte de a analiza diferite percep ii i no iuni ale conceptului de subsidiaritate în 

diferite contexte filosofice i politice, ar fi util s  recurgem la etimologia cuvântului 

,,subsidiaritate”. 

Dac  analiz m r d cinile latine ale cuvîntului ,,subsidiarit te”, se observ  c  

conceptul are un sens cu dou  t i uri: prima margin  vine de la r d cin  "filial " / "de 

substitu ie"[1] i reaminte te ideea de "a fi într-o stare de o importan  secundar  i mai 

mic ". În perioada Antic  cuvântul ,,subsidiaritate” a fost folosit pentru a denumi "trupe 

de rezerv " pe care autoritatea superioar  le utiliza în cazuri de nevoie ap rute în 

periferie. Aceast  utilizare a cuvântului sa bazat în principal pe ideea c  autoritatea 

superioar , i anume statul, înlocuia trupele pereferiei cu trupele sale care au fost în stare 

de rezerv , ( i anume pozi ie secundar ), în cazul în care periferiea nu reu ea s  fac  fa  

problemei ap rute. Aceast  margine a conceptului constituie no iunea negativ  a 

principiului subsidiarit ii, care se refer  în principal la limitarea competen elor 

autorit ilor superioare în raport cu autorit ile inferioare.  

A doua margine vine de la r d cina "subsidium", ceea ce înseamn  "sprijin” sau 

“de ajutor" în limba latin . În antichitate, cuvântul „subsidiaritate” a dobândit sensul care 

implica necesitatea sprijinului din partea trupelor de autoritate superioar  la periferie, în 
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caz de o nevoie ap rut . Acest  margin  a conceptului constituie no iunea pozitiv  al 

principiului subsidiarit ii, care se refer  la posibilitatea sau chiar obliga ia de interven ie 

de la autoritate superioar  în cazul în care autoritatea de jos nu poate s  rezolve 

problema desinest t tor.   

Astfel, putem conchide c  conceptul de subsidiaritate este unul care a întruchipat 

dou  conota ii latine - de "filial ", implicând nivelul superior, fiind într-o stare de pozi ie 

secundar , i "subsidium", ceea ce implic  necesitatea de ajutor i de sprijin de nivel 

superior în cazul în care nivelul inferior nu este capabil s  rezolve o problem  anumit . 

Analizând defini iile principiului subsidiarit ii prezentate în literatura de 

specialitate, suntem de acord cu precizarea savantului polonez Dariusz Mielczarek, care 

scrie, c [2]: "nu exist  nici o defini ie clar , coerent  i universal acceptabil  pentru 

acest principiu (...) motivul pentru astfel de dificultat i este c  avem de-a face cu, în 

acela i timp, un principiul cu caracter filosofico-moral, sociologic i politico-juridic". 

 Prezentarea defini iei principiului subsidiarit ii, care va ar ta toate aspectele 

sale, nu este u oar , pentru c  se refer  la un num r mare de planuri, iar utilizarea sa 

practic  este asociat  cu multe controverse nu numai teoretice, ci i practice.  

Problema definirii principiului subsidiarit ii este pe larg discutat  de c tre 

Françoise Leurquin de Visscher, Existe-t-il ne Principe de Subsidiarité, în lucrare 

colectiv , din 2002. Autorul scrie: "Acest principiu are ca materie prim  principiul 

filosofiei sociale, factor de stimulare prin poten iala bog ia de aplicare i în acela i 

timp seduce prin valorile care le poart "[3]. 

În opinia noastr , o defini ie concis  i foarte bine formulat  prezint  

cercet toarea polonez  Eva Pop awska[4]: "În conformitate cu principiul subsidiarit ii, 

func ia principal  a guvernului este de a satisface nevoile comunit ii sau persoanelor, 

care desinest t tor modeleaz  propriul destin i î i asum  pentru el responsabilitatea, 

dar se afl  în stare de imposibilitate de a finaliza dezvoltare. (...) 

Cercet toarea polonez  Ewa Pop awska eviden iaz , ca un principiu juridic, 
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subsidiaritate indic  faptul c  drepturile i libert ile persoanelor fizice sunt sursa de 

toate drepturile i obliga iile comunit ii. (...) Principiul subsidiarit ii poate fi redus la 

dou  postulate de baz  cu privire la rela ia: individ-comunitate-stat: 

- Atâta libertate cât se poate; atâta socializare cât este necesar, 

- Atâta societate cât poate fi; atâta stat cât este necesar"[4]. 

Dep ind ast zi valoarea unui simplu cuvânt, no iunea de subsidiaritate apare ca 

purt toarea unei filozofii politico-juridice, având la baz  ideea c  puterea statului nu 

trebuie s  intervin  decât în locurile în care societatea, în întreg sau în diferite 

subsisteme ale sale nu î i poate satisface singur  diferitele necesit i. F r  s  difineasc  

scopurile ac iunii societ ii, conceptul începe s  fie afi at din ce în ce mai mult 

principiului de organizare institu ional , aplicându-se mai întâi asupra raporturilor 

dintre individ i societate, apoi raporturilor între societate i institu ii, pentru a aspira, în 

sfâr it, la realizarea unei reparti ii de competen e de-a lungul sc rii institu ionale, între 

baz  i vârf. Identificându-i-se, în general, originea în Tratatul Minor al lui Marc 

Aureliu, care se refer  la rela iile dintre biserica de la Roma i alte biserici i prin care 

se f cea cunoscut  cererea bisericii africane de autonomie legitim  în cadrul unei 

comunit i universale 1, principiul subsidiarit ii cap t  pentru prima dat  o form  bine 

conturat  prin enciclica pontifical  ,,Quadragesimo Anno” din anul 1931, în care Papa 

Prius al XI-lea afirm : 

,,Nu se poate nici schimba i nici zdruncina acest principiu atât de important de 

filozofie social : a a cum nu se pot ridica indivizilor pentru a transfera comunit ii 

puterile pe care ei sunt în m sur  s  le exercite din proprie ini iativ  i pentru care au 

mijloace proprii; tot astfel s-ar comite o injusti ie i în acela i timp s-ar zdruncina de o 

manier  foarte d un toare ordinea social  dac  s-ar retrage grupurilor aflate pe o 

pozi ie inferioar , pentru a încredin a unei comunit i mai vaste i cu un rang mai 

înalt, func ii pe care sunt în m sur  s  le îndeplineasc . Obiectul natural al oric rei 
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interven ii în materie social  este acela de a ajuta membrii corpului social i nu acela 

de a-i distruge sau de a-i absorbi.”[5] 

Din acel moment principiul subsidiarit ii a început s  figureze ca principal  

regul  a societ ii civile datorit  valen elor sale deosebite în luarea deciziilor în 

societate, el asociindu-se valorilor de eficien , libertate i justi ie[6]. 

Se consider , c  cea mai explicit  defini ie a principiului a fost dat  de îns i cel 

care l-a inspirat: ,,Uniunea are în vedere îndeplinirea sarcinilor care pot fi preluate în 

comun într-un mod mai eficient decât dac  statele membre ar ac iona separat”, la care 

Spyros A. Pappas adaug  ,,mai ales c  dimensiunile sau efectele ac iunii nu permit 

autorit ilor na ionale sau regionale s  ating  obiectivele într-o manier  mai bun .”[7] 

u modificarea Tratatului de la Roma, prin intermediul Tratatului de la 

Maastricht, a fost generat  revitalizarea principiului subsidiarit ii, în sensul c  art. 3B 

dobânde te urm torul con inut: 

,,În domeniile care nu in de competen a sa exclusiv , Comunitatea nu intervine, 

în conformitate cu principiul subsidiarit ii, decât dac  i în m sura în care obiectivele 

ac iunii avute în vedere nu pot fi realizate de maniera suficient  de c tre statele membre 

i pot fi deci, datorit  dimensiunilor i efectelor ac iunii propuse, realizate mai bine la 

nivel comunitar.”[8] 

În pofida incertitudinii i fluidit ii pe care le cunosc limitele i modalit ile sale 

de aplicare, no iunea de subsidiaritate a devenit un concept la mod  care a cunoscut o 

nou  valorizare prin pozi ia privilegiat  pe care a ocupat-o în construc ia european  din 

perspectiva obiectivelor simultante de l rgire i aprofundare, r spunzând astfel 

criteriului flexibilit ii prin natura dinamic . Conceptul, na nivel european, cu toate c  

face parte din tradi ia politic  i juridical a mai multor ri – în principal de cultura 

germananic  – a reap rut odat  cu dezbaterile preliminare semn rii Tratatului Uniunii 

Europene în încercarea de a se realiza un nou salt calitativ în direc ia integr rii. Ideea a 
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fost introdus  pentru prima data de Actul Unic European (AUE) în 1986 în ceea ce 

prive te competen a în materie de mediu. 

,,Comunitatea ac ioneaz  în materie de mediu în m sura în care obiectivele pot fi 

mai bine atinse la nivel comunitar decât la nivelul statelor member luate izolat”, 

conform articolului 130, paragraful 4, iar articolul 130G prevede, de asemenea, 

desf urarea în domeniul cercet rii i dezvolt rii a unei ac iuni complementare a 

C.E.E., în raport cu ac iunile ,,întreprinse de statele membere”. 

Trebuie men ionat  con tientizarea incertitudinilor cu privire la definirea i 

limitele principiului v zute prin prisma diferitor tradi ii juridice i politice, lucru care l-

a dus pe Jaques Santer în anul 1991, în cadrul colocviului ,,Subsidiaritatea: sfidare a 

schimb rii”, organizat de Institutul European de Administra ie Public  de la Maastricht 

s  spun , de pe pozi ia de prim-ministru al Luxemburgului, c  ,,noi tim c  de fapt 

consensul aparent în jurul subsidiarit ii este posibil pentru c  el ascunde divergen e de 

interpretare”. Trebuie amintit  încercarea Consiliului European de la Edinburgh, din 12 

decembrie 1992, de a furniza interpretare ,,oficial ” i o metod  de aplicare de c tre 

institu iile comunitare a principiului subsidiarit ii, când s-a constatat c  

,,subsidiaritatea este un concept dinamic care permite l rgirea ac iunii Comunit ii când 

circumstan ele o cer i invers, care o respinge, când ea nu este justificat ”, f cându-se 

astfel o încercare de ,,demistificare juridic  a ambiguit ii politice a subsidiarit ii”. 

Aceasta înseamn  c  decizia va fi luat  la nivelul care asigur  eficien a maxim  a 

ac iunii vizate, iar acest lucru, reglementat printr-o decizie a Comunit ii, explic  i 

dualitatea (la caracteristici) principiului, el fiind în egal  m sur  un principiu juridic i 

unul politic. 

,,În domeniile care nu in de competen a sa exclusiv , Comunitatea nu intervine, 

conform principiului subsidiarit ii, decât i numai în m sura în care obiectivele 

ac iunii avute în vedere nu pot fi realizate de o manier  satisf c toare de c tre statele 

membre i pot deci, în func ie de dimensiunile i de efectele ac iunii avute în vedere, s  
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fie mai bine realizate la nivel comunitar. Comunitatea nu excede ceea ce este necesar 

pentru atingerea obiectivelor Tratatului de la Maastricht” (art. 3B). 

Se poate observa, astfel, ini ierea mai degrab  a unei serii de pa i m run i în 

definirea modului de aplicare a principiului decât o încercare de elaborare a unei 

defini ii. În plus, acest mod de aplicare este realizat printr-o serie de termeni destul de 

pu in preci i: ,,manier  satisf c toare”, ,,mai bine realizate”, ,,ceea ce este necesar”. Pe 

fondul acestor no iuni ambigue apare ca justificat  lipsa unor consecin e juridice ce ar 

trebui s  decurg  din principiul subsidiarit ii, lipsa definitorie pentru spiritul în care 

trebuie aplicate dispozi iile tratatelor europene, îndep rtându-se astfel teama na terii 

unei birocra ii suprastatale lipsite de o baz  democratic  corespunz toare. Pe de alt  

parte, procesele de reflexie asupra construc iei europene au condus, pe fondul 

interna ionaliz rii schimburilor i al cre rii de structuri suprana ionale, la 

reconsiderarea de c tre autorit ile substatale a rolului lor, considerându-se oportun  

crearea unui nivel, calificat adesea drept regional în multe state, f r  s  rezolve îns  în 

mod satisf c tor problema reparti iei competen elor între aceste nivele diferite.[9] 

În opinia noastr  definirea principiului subsidiarit ii, a a cum este ea v zut  în 

dreptul comunitar, trebuie s  fie dubl : politic  i juridic . Ca principiu politic 

subsidiaritatea vizeaz  apropierea cât mai mult a deciziei de cet ean. Astfel, decizia în 

ceea ce prive te realizarea propriilor interese i rezolvarea problemelor trebuie s  

apar in  comunit ii ale c rei interese sunt în discu ie i care poate s  asigure cea mai 

eficient  solu ionare. Îns , pe de alt  parte principiul subsidiarit ii justific  interven ia 

altor autorit i atunci când eficien a ac iunii locale nu este realizat .  
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SUMMARY  

This work is dedicated to the development of computer and information technologies and their 
role in the development of modern public administration. Also examines the role of information 
technology in public administration, ways of development and modernization. 
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COMPETITIVITATEA EGUVERNAMENTAL  A REPUBLICII MOLDOVA 
TRANSCENDENT  DECIZIONAL ÎN CADRUL RELA IILOR 

INTERNA IONALE TRAVERSATE DE FENOMENUL GLOBALIZ RII 
 

Victoria GOREA, doctorand , 
Academiei de Administrare Public , 
Republica Moldova  

 
SUMMARY 

Electronic government of the Republic of Moldova is becoming more competitive globally based 
on growing of the percentage share of the eGovernment transcendent decisional in international 
relations, involuntary influenced by the phenomenon of globalization. The evolution of the 
eGovernmental microsystem tends to be similar to the development of the eGovernmental 
macrosystem showing the relational hierarchies engaged in a perpetual advancement of humanity 
eGovernmental progress, demonstrating continuous an opportune impact on human evolution to 
achieve an internal environment alignment of the public opinion similar to decisional macrosystem 
process. The elevation of the values of the specific parameters that refers to eGovernmental mcicro 
and macrosystem unification what is evident in the estimative area of international ratings, to purpose 
performing them stimulating the human factor motivational activity in a favorable environment 
created by the natural factor and conditioned to be productive by directing the technical factor for 
prodigious continuity of the prosperous humanity forevermore etc., etc. 

Keywords: eGovernment, decision making process, transcendent, competitiveness, indices, 
estimation, rating, international relations, natural factor, human factor, technical factor, phenomenon 
of the globalization. 

 
 Evolu ia fenomenului globaliz rii are un impact continuu asupra eguvern rii care 

se dezvolt  ireversibil i competitiv de c tre factorul uman prin intermediul implement rii 

i aplic rii  factorului tehnic. 

 Eguvernarea Republicii Moldova transcend  decizional în cadrul rela iilor 

interna ionale i denot  un parteneriat strategic bine orientat spre o cooperare 

interna ional  efectele c reia fiind decisive în direc ionarea dezvolt rii viitoare a 

tehnologiilor informa ionale i comunica ionale (TIC), a noilor tehnologii informa ionale 

i comunica ionale (NTIC), a nanotehnologiilor, a sistemelor informa ionale (SI), a 

sistemelor de securitate informa ional  (SSI) .a., precum i implementarea i aplicarea 

lor în practicile de progresare a macromediului decizional ce îmbin  multitudinea 

micromediilor decizionale. Competitivitatea eguvernamental  global  încadreaz  

evolutiv competitivitatea eguvernamental  a Republicii Moldova, care se axeaz  intern, 
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pe productivitatea rezultatelor scontate i manipularea abaterilor de la acestea aplicînd 

utilitatea situa iilor create modelat, de asemenea se bazeaz  pe interven iile parvenite din 

mediul extern i nemijlocit pe efectele situa iilor naturale ce pot fi ameliorate de c tre 

factorul uman continuu. 

 Eguvernarea mondial  creaz , mai mult sau mai pu in condi ionat, imaginea unui 

decident ierarhic superior altor procese înregistrate în ratingul interna ional, proces 

sistemic care are un impact major asupra multitudinii activit ilor dezvoltate pe plan 

na ional i la nivel interna ional, de asemenea contribuie la fortificarea evolu rii, 

sincroniz rii, monitoriz rii i la progresarea altor procese specifice diverselor activit i 

caracteristice amplific rii domeniilor de dezvoltare pe plan intern ce se încadreaz  în aria 

de activit i microsistemice i se subinclud multitudinii domeniilor de activitate ale 

acestora formînd i men inînd integritatea sferei macrosistemice, în acest scop sunt 

evalua i ciclic i evolua i perpetuu indicii, indicatorii, parametrii .a. elemente particulare 

eguvern rii ce condi ioneaz  mediul decizional prielnic dirij rii multitudinii 

evenimentelor i faptelor în favoarea ascensiunii umanit ii spre infinit. 

 Evolu ionarea ratingului interna ional înregistreaz  date informa ionale 

reprezentative ale eguvern rii cercercetate teoretic i empiric ca fiind atuurile mediului 

decizional.În acest scop Republica Moldova progreseaz  traseul eguvernamental 

devansînt democratic pozi iile anterioare, a a încît micromediul decizional suveran s  

devin  contributiv la consolidarea macromediului decizional. 

 Pozi iile Republicii Moldova în clasamentele interna ionale ce se refer  la datele 

statistice ce in de eguvernare i domeniile de activitate adiacente acesteia denot  tendin e 

de ascensiune puternic eviden iate, care în repercusiune sporesc unificarea opiniei publice 

comune i perpetueaz  micromediul decizional a fi integru, strategic direc ionat global 

spre alinierea total .  
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 Amploarea dilemelor ap rute este monitorizat  de c tre N.A.T.O., O.N.U., U.E. 

.a. for e nucleare mondiale care manifest  interven ii eguvernamentale din mediul extern 

ce tind a aplana conflictele f r  utilizarea armei de foc. 

Datele informa ionale, ce in de situa ia creat , înregistreaz  indicatori i parametri 

care descriu continuitatea necesit ii solu ion rii dilemelor de o manier  etic . 

Administrarea electronic  optimal  a  Republicii Moldova reprezentînd func iunea 

major  care poate r spunde cererii cet enilor aplicînd semn tura digital , diverse servicii 

electronice binevenite situa iei create .a. în scopul omiterii agresiunii fizice, a elucid rii 

deznod mîntului într-un mod edemocratic, transparent  etc., etc.; Situa iile rela ionale G-

G guvern c tre guvern, G-B guvern c tre business, G-C guvern c tre cet ean .a., create 

anterior se deslu esc, din punct de vedere eguvernamental actual. 

Crearea Centrului de guvernare electronic  al Republicii Moldova, în august 2010, 

de asemenea denot  existen a unor directivele necesare spre orizontul eguvernamental al 

anului 2020, repercusiv pot fi create ni e spre noi piste realizînd misiunea culminant doar 

prin echilibrarea cererii i a ofertei microsistemului similar macrosistemului, media de 

aur fiind solu ionat  elementar prin intermediul form rii i aplic rii opiniei publice unice, 

creînd factori favorabili suplinirii unicit ii micromediului decizional, nemijlocit 

modular, a a încît Republica Moldova s  poat  fi integrat  complet în spa iul U.E., s  fie 

recunoscut  pentru viitor de multitudinea partenerilor strategici, de asemenea s  prezinte 

o for  eguvernamental  competitiv  pe plan interna ional.  

 Eguvernarea Republicii Moldova dezvolt  o administrare electronic  func ional  

care este ghidat  de c tre MTIC Ministerul Tehnologiei Informa iei i al Comunica iilor, 

Centrul de guvernare electronic  al Republicii Moldova, protejat  de c tre Ministerul 

Ap r rii, direc ionat  i organizat  de c tre Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 

Afacerilor Externe, Guvern .a., gestionat  financiar de c tre Curtea de Conturi a 

Republicii Moldova .a. aparate autonome, institu ii i organe ale administra iei publice 

centrale i locale care de asemenea pun la dispozi ie date informa ionale dirijate, 
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controlate, supuse auditului public i intern, revizuite, estimate, evolu ionate .a. prin 

intermediul aplic rii audiovizualului, monotoriz rii datelor i înregistr rii acestora în 

earhivele de stat [1].  

În acest context Republica Moldova devine membru oficial eguvernamental al 

macrosistemului prin intermediul promov rii imaginii itegrate ciberadministrative a 

Republicii Moldova. Prin intermediul medierii geoplatformelor guvern rii electronice de 

c tre CGE al Republicii Moldova, denot  o avansare impun toare a valorilor 

indicatorilor, indicilor .a. parametri estima i celor 5 ani de activitate CGE, a a încît 

indicii de dezvoltare a eguvern rii au oferit o pozi ionare a Republicii Moldova în 

ratingul interna ional estimat  a fi: pozi ia 80 ocupat  printre cele 193 de ri luate în 

calcul în anul 2010, ulterior locul 69 în clasamentul interna ional în anul 2012, mai apoi 

pozi ia 66 în anul 2014. 

 Eguvernarea Republicii Moldova evolueaz  misionar ascensiunea geoplatformelor 

adiacente sferei respective de activitate administrînd i eadministrînd ra ional resursele 

naturale, umane i tehnice reie ind din fortificarea unicit ii opiniei publice comune.  

În acest scop dirijeaz  optimizarea ciberadministr rii norilor MCloud rezultînd din 

datele informa ionale ce înregistreaz  datele minime i maxime extrase din calculele 

sintetice i analitice ce in de administrarea electronic  a multitudinii domeniilor de 

activitate pe plan na ional similar macrosistemului, de asemenea opereaz  cu datele 

SIGEDIA, date dematerializate, on-line deschise; date informa ionale PGRAP oficializate 

prin intermediul HOT RÎRII GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA nr.28 din 17 

iulie 2015 cu privire la Raportul auditului TI Tehnologiilor informa ionale cu elemente de 

performan : „Platforma guvernamental  de registre i acte permisive, PGRAP’’ [3], care 

asigur  atingerea scopului propus de e-transformare perpetu .  

 Continuitatea misiunii eguvern rii avanseaz  cu realizarea scopului atingerii 

obiectivelor i îndeplinirea sarcinilor misiunii eguvernamentale a Republicii Moldova 

CGE ce evolu ioneaz  PGD Parteneriatul Guvernelor Deschise care reprezint  o ini iativ  
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de competitivitate a statelor lumii care î i doresc o eguvernare transparent , efectiv , 

eficient , economic , i deschis  pentru cet eni, dezvoltat  pe baza noilor tehnologii 

informa ionale .a.. 

Contextual, aici se înscriu Statele Unite ale Americii, Brazilia, Indonezia, Mexic, 

Norvegia, Marea Britanie, Filipine, Africa de Sud ce prezint  cele opt guverne fondatoare 

ale Parteneriatului înc  din luna septembrie a anului 2011, cu care Republica Moldova 

coopereaza diplomatic i negociaz  de o manier  cît mai etic  prin intermediul CGE din 

luna aprilie a anului 2012 ducînd tratative cu alte 50 de ri deschise on-line 

macrosistemic. 

De asemenea, urmînd recomand rile Planului de Ac iuni pentru o guvernare 

deschis , plan prezentat la Washington înc  din luna iulie a anului 2012 ce prezenta tema 

respectiv  cercetat  în cadrul derul rii Conferin ei Interna ionale a Datelor Deschise, în 

acest context, conform aprob rii, semn rii i implement rii Hot rîrii Guvernului 

Republicii Moldova nr. 195 din 04.04.2012 cu privire la aprobarea Planului de Ac iuni 

pentru o Guvernare Deschis  pentru anii 2012, .. ,2013 [4].  

Eforturile Republicii Moldova solu ioneaz  des vîr irea societ ii informa ionale i 

progreseaz  e-transform rile statului ce se axau pe trei dintre pilonii prezen i în cadrul 

PGD cre terea transparen ei, gestiunea eficient  a resurselor publice i îmbun t irea 

serviciilor publice, piloni fortifica i considerabil demarînd retrospectiv din anul 2012 

ulterior 2013, dezvolta i emergent realiz rii Proiectului-pilot ,,Sistemul de Gestiune a 

Documentelor i Înregistr rilor Autorit ilor APC, SIGEDIA’’ ce face parte din Planul de 

Ac iuni pentru implementarea ini iativei de dematerializare i de reducere a costurilor 

prin intermediul implement rii i aplic rii în practic  a circuitului electronic al 

documentelor înregistrate i prezentate sub form  de baze de date informa ionale deschise 

on-line în interiorul guvernului i macrosistemic, platform  geopolitic  elaborat  formal 

i public de c tre Cancelaria de Stat înc  din anul 2011;  
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De asemenea elaboreaz  multiplicarea segmentelor de activitate a proiectelor e-

transformare a Republicii Moldova demarînd din anul 2014; emergent are loc 

redenumirea semn turii digitale generic MSign ce prezint  o securitate sporit  din luna 

mai a anului 2015; actualmente eguvernarea Republicii Moldova e-transformîndu-se  în 

anul 2016 în diversificarea serviciilor electronice precum eachizi ii, efactur , eeduca ie, 

ecultur , e tiin  .a.; de asemenea progreseaz  prin intermediul dezvolt rii ideologice 

perpetuate mai ales de aspira iile tineretului inovator care devine operator al interfe elor 

de comunicare micro i macrosistemic , de asemenea întruchipeaz  actorii de o  

importan  major  decizional  ce pot contribui la unificarea opiniei publice i la 

dezvoltarea concep iilor proiectelor strategice pentru viitor, a planurilor eguvernamentale, 

a programelor .a., etc., etc. i în perspectiv  eguvernarea Republicii Moldova 

progreseaz  nanotehnologic avansat continuu fiind influen at  de c tre fenomenul 

globaliz rii [5], [6]. 

 Concluziile i recomand rile tind s  sensibilizeze opinia public  ce poate prezenta 

Republica Moldova ca o for  eguvernamental  macrosistemic  competitiv , avantajos 

pozi ionat , transparent , oportun  .a. de asemenea denot  elucidarea i realizarea 

obiectivelor de prezentare a imaginii Republicii Moldova ca un micromediu decizional 

unificat i integrat de c tre un proces decizional transcendent psihologiei de mas , 

propice dezvolt rii infrastructurii rii, care recursiv i repercusiv poate prezenta pe plan 

na ional. 

  Solu ia final  ar fi integrarea Republicii Moldova în spa iul comunitar U.E. i s  

devin  o ar  recunoscut  pe plan interna ional ca o parte component  a for ei motrice de 

dezvoltare competitiv  i progresiv  a eguvern rii înregistrate macrosistemic în cadrul 

rela iilor interna ionale influen ate i traversate involuntar de evoluarea traseului perpetuu 

al fenomenului globaliz rii etc., etc. 
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SUMMARY 

Legal status of the staff from local government, which is well defined, provides these public 
authorities efficient governance. 

Purpose of the present article is to study the normative acts and the literature concerning of the 
legal status of persons of  local public authorities, for based on the analysis to make some proposals 
for improving the Moldovan law on the modernization of the activites of the staff from public local 
administration. 

 
Una dintre sarcinile primordiale ale Republicii Moldova pe parcursul a mai mult 

de dou  decenii a fost, i r mâne a fi, modernizarea sistemului de administra ie public , 

atât la nivel central cât i la nivel local. Modernizarea este un proces continuu, la care 

este supus  administra ia public  din ara noastr , care presupune optimizarea activit ii 

autorit ilor administra iei publice întru realizarea sarcinilor i exigen elor procesului 

de integrare european  i asigurarea unei bune guvern ri în folosul cet eanului. Cele 

mai importante sarcini ale administra iei publice, în acest sens, sunt consacrate în: 

Planul de ac iuni Republica Moldova–Uniunea European  (PARMUE) [1]; Acordul de 

asociere între Republica Moldova, pe de o parte, i Uniunea European  i Comunitatea 

European  a Energiei Atomice i statele membre ale acestora, pe de alt  parte din 

27.06.2014 [2]; Planul Na ional de ac iuni pentru implementarea Acordului de Asociere 

Republica Moldova–Uniunea European  în perioada 2014-2016 [3]; Programul de 

activitate al Guvernului pentru anii 2015-2018 [4] etc. 

Astfel, în Acordul de Asociere Republica Moldova–Uniunea European  se 

men ioneaz  c , reforma administrativ  „se axeaz  pe dezvoltarea unei administra ii 

publice eficiente i responsabile în Republica Moldova...: pe dezvoltarea institu ional  

i func ional  a autorit ilor publice pentru a spori eficien a activit ii acestora i 
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pentru a asigura un proces de luare a deciziilor i de planificare strategic  eficient, 

participativ i transparent; crearea unui corp al func ionarilor publici profesionist, 

bazat pe principiul responsabilit ii manageriale i pe delegarea eficace a autorit ii, 

precum i pe recrutarea, formarea, evaluarea i remunerarea, efectuate în condi ii 

echitabile i transparente; gestionarea eficace i profesionist  a resurselor umane i 

dezvoltarea carierei, precum i promovarea valorilor etice în rândul func ionarilor 

publici”.  

Potrivit Planului Na ional de ac iuni pentru implementarea Acordului de Asociere 

Republica Moldova–Uniunea European  în perioada 2014-2016 i Programului de 

activitate al Guvernului pentru anii 2015-2018, acesta se oblig  s  asigure i realizarea 

unor obiective ce in de calitatea activit ii personalului din administra ia public  

local , cum ar fi: “Descentralizarea i consolidarea autorit ilor administra iei publice 

locale (institu ional i administrativ); Consolidarea dialogului direct, sistematic i 

institu ionalizat între administra ia public  central  i cea local ; Direc ionarea 

coerent  a competen elor resurselor, responsabilit ilor, în baza estim rii capacit ilor 

administrative ale autorit ilor publice locale, pentru furnizarea la nivel local i 

regional a unor servicii publice de calitate; Dezvoltarea managementului performan ei 

în administra ia public ; Diversificarea mecanismelor de men inere a personalului 

performant; Dezvoltarea competen elor profesionale ale func ionarilor publici”, . a. 

Realizarea obiectivelor date cu succes, consider m, depinde, în mare m sur , de 

calitatea cadrului normativ de reglementare din acest domeniu, care, fiind elaborat în 

baza principiilor democratice i a bunelor practici, s  stabileasc  un statut juridic clar 

pentru toate categoriile de personal din aparatul autorit ilor publice locale (ale i locali, 

demnitari, func ionari, salaria i). Deoarece, numai în cazul când tuturor actorilor 

implica i în guvernarea local , le sunt clare drepturile, obliga iile i responsabilit ile 

(statutul lor juridic), ace tia pot s  realizeze cu maxim  eficien  sarcinile care stau în 

fa a lor. 
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Pe baza literaturii de specialitate studiate, putem constata c  o serie de probleme 

cu care se confrunt  administra ia public  local  din ara noastr  la moment, sunt 

anume din cauza unor prevederi inoportune, incoerente, necomplete, dispersate sau 

uneori multiple ale cadrului normativ din acest domeniu.  

Astfel, în Raportul de evaluare a capacit ii a autorit ilor administra iei publice 

locale, 2010, au fost men ionate diferite probleme ce in de acest domeniu, una din care 

se refer  la: “cadrul legal, organizatoric i func ional existent în domeniul 

administrativ, care a generat un sistem complicat al raporturilor între APL de diferite 

niveluri, paralelisme i suprapuneri, confuzie de atribu ii, precum i o situa ie de 

prevalen  nejustificat  a unor autorit i în raport cu celelalte, exprimând, astfel, un 

deficit al capacit ii de rela ionare”. Recomandarea principal  a constituit în revizuirea 

Strategiei de descentralizare a R.M., proiectarea reorganiz rii din punct de vedere 

teritorial i administrativ, ob inerea consensului na ional asupra acestor m suri de 

reform , ini ierea i implementarea, etapizat, acestui proces, pe m sura asigur rii 

cadrului normativ necesar, a condi iilor financiare, materiale etc., concomitent cu 

preg tirea personalului din administra ie pentru gestionarea i punerea în aplicare a 

întregului demers [5]. 

Al i autori, la fel, au eviden iat dintr-un ir de probleme, una care se refer  la 

legisla ia din domeniul administra iei publice locale: “cadrul na ional al politicilor APL 

i mediul legal, organizatoric i func ional conex nu sânt îndeajuns de clare i nu 

r spund, astfel, diverselor necesit i ale comunit ii” [6]. 

În aceea i ordine de idei este men ionat c , în Republica Moldova au fost realizate 

progrese importante ce in de reformarea fundamentelor legale ale serviciului public, 

dar cadrul normativ autohton înc  nu încorporeaz  toate prevederile principiilor 

europene de administrare [7], care constituie condi iile unui „Spa iu Administrativ 

European” i sunt grupate de exper ii SIGMA în felul urm tor: încredere i 

previzibilitate (certitudine legal ); deschidere i transparen ; responsabilitate; eficien  
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i eficacitate [8].   

Într-adev r, administra ia Republicii Moldova la etapa actual  se face a fi jertfa 

unor ac iuni incoerente, dictate de un sistem legislativ incomplet, datorit  separ rii 

neclare a competen ei între autorit ile administra iei publice, nestabilit ii personalului 

în func ie, ceea ce împreun  duce la un management defectuos. Deoarece, coeren a în 

plan vertical i orizontal depinde, în opinia noastr , de la divizarea corect  a teritoriului 

administrat, de stabilitatea structurilor, care gestioneaz  acest teritoriu, de 

profesionalismul i cum noi deja am men ionat mai sus de statutul juridic clar 

determinat al personalului din cadrul acestor structuri.  

Reie ind din faptul c  în Republica Moldova cele mai importante direc ii de 

reformare ale administra iei publice locale au fost în nenum rate rânduri reiterate atât 

de practicieni, cât i de teoreticieni, ca fiind: redefinirea principiilor de organizare i 

func ionare ale administra iei publice locale; determinarea corect  a categoriilor de 

competen e ale administra iei publice locale, care s  duc  la cre terea capacit ii 

administrative a acestora; aprobarea procedurilor administrative; reglementarea unitar  

a regimului juridic al func iei i func ionarului public; salarizarea unitar  a 

func ionarului public etc., sus inem opinia autorilor care consider  c , simplificarea 

acestor reglement ri i corelarea legisla iei existente (avem în vedere numeroasele acte 

normative adoptate prin care se stabilesc competen e noi în sarcina autorit ilor 

administra iei publice locale, cu con inut contradictoriu) ar putea contribui la 

eliminarea paralelismelor constatate în aplicarea legii, atât între autorit ile 

administra iei publice locale, cât i între acestea i alte paliere ale administra iei 

publice, cât i contradic iile din actele normative incidente, precum i, la elaborarea 

unor proceduri unitare pentru activitatea administra iei publice locale, care s  înl ture 

diversele practici în procesul de punere în aplicare a legii [9].  

Pentru simplificarea activit ii administra iei publice este necesar, dac  este i 

posibil, s  se renun e la unele documente, contopindu-le într-unul singur, sau s  se 
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simplifice documentele, f cându-le mai clare i mai lesnicioase, deoarece în circuitul 

documentelor trebuie s  se g seasc  ordinea cea mai logic , pentru ca lucrarea s  

urmeze drumul scurt [10].  

Unii autori români, descriu codificarea juridic  ca un mijloc de realizare a 

simplific rii legislative care permite crearea unui document unic într-o anumit  materie 

a dreptului i adunarea normelor dispersate pentru ca acestea s  devin  coerente i 

accesibile. Codificarea este deci un instrument de sistematizare i concentrare a 

legisla iei dintr-un anumit domeniu sau dintr-o ramur  de drept, subordonat  unor 

principii comune, sub forma unei structuri unitare denumit  cod. În mod corespunz tor 

no iunea de “cod” a fost definit  în literatura de specialitate juridic  din Fran a ca “un 

corp coerent de texte înglobând, conform unui plan sistematic, ansamblul regulilor 

referitoare la o materie” [11]. 

Sistematizarea actelor normative, a legisla iei, în primul rând, este cerut  de 

procesul realiz rii dreptului, men ioneaz  prof. Dumitru Baltag, întrucât faciliteaz  

cunoa terea dreptului pozitiv, interpretarea corect  a actelor normative i sesizarea 

interdependen ei lor. De aceea, sistematizarea actelor normative prin încorporare sau 

codificare este un factor de condi ionare a eficacit ii dreptului. Nu în ultimul rînd, ea 

favorizeaz  popularizarea legisla iei, accesibilitatea actelor normative pentru to i 

cet enii [12]. 

Autorii Corneliu Manda i Cezar Manda men ioneaz  c  în baza principiilor 

constitu ionale prev zute în Constitu ia României, care dup  cum se observ , seam n  

cu principiile consacrate în Constitu ia Republicii Moldova, se poate adopta, în mod 

distinct un statut al func ionarilor publici din administra ia public  local , pentru 

întregul corp de func ionari publici locali, deci i a ale ilor locali, care ac ioneaz  la 

acest nivel. O asemenea reglementare se justific , în opinia acestor autori, din cel pu in 

trei puncte de vedere, i anume [13]: 

1. autonomia organizatoric , func ional  i financiar  a administra iei publice 
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locale i a autorit ilor care numesc acest corp de func ionari; 

2. scopul func iei locale, de realizare a intereselor locale, ca interes distinct al 

cet eanului; 

3. necesitatea “stabilit ii” i “apolitismul” func ionarului public local, în 

contextul alegerii politice a autorit ilor locale (a consiliului i a primarului) i a 

frecventelor lor schimb ri. 

O experien  demn  de urmat este în Fran a, unde întreaga activitate a autorit ilor 

publice locale, inclusiv, statutul juridic al alesului local i al func ionarului public 

municipal (local), se reglementeaz  printr-un unic act normativ numit Codul general al 

colectivit ilor locale. Acesta din urm  cuprinde dispozi ii sistematizate ale tuturor 

actelor normative din domeniul administra iei publice locale. Astfel, toate actele 

normative care se refereau la politica descentraliz rii, început  din 1982, i la 

organizarea administra iei publice locale (în num r de peste 300) au fost unite în acest 

Cod, Partea legislativ  (material ), fiind adoptat  la 21 februarie 1996, iar, Partea 

reglementar  (procesual ), la 7 aprilie 2000 (Code general des collectivites territoriales 

[14]), dat , de la care este abrogat Codul comunelor. Codul men ionat include în sine, 

atât dispozi ii sistematizate ale tuturor actelor normative din domeniul administra iei 

locale adoptate anterior, cât i, dispozi iile noi de modificarea Codului [15]. În aceste 

condi ii este mult mai facil de cercetat i de analizat, în ansamblu, normele juridice prin 

care este reglementat statutul personalului din administra ia public  local .  

Prin urmare, reforma administra iei publice locale din Republica Moldova nu 

trebuie privit  doar din punct de vedere structural i institu ional, dar, i din punct de 

vedere a perfec ion rii cadrului normativ, simplific rii acestuia, în a a fel, încât s  fie 

pe în elesul, atât al personalului din administra ia public  local  care urmeaz  a-l pune 

în executare, cât i al oric rui cet ean. 

În aceast  ordine de idei, consider m binevenit , sistematizarea tuturor actelor din 

domeniul administra iei publice locale prin elaborarea unui Cod, de exemplu, Cod al 
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colectivit ilor locale, dup  modelul francez, i anume care s  cuprind , atât norme 

materiale, cât i procesuale, reglementând acest domeniu în întregime i contribuind, în 

mare m sur , la îmbun t irea activit ii autorit ilor publice locale. Mult mai simplu ar 

fi dac  am reg si toate prevederile ce in de organizarea, func ionarea, competen ele i 

r spunderea juridic  a personalului autorit ilor publice locale sistematizate într-un 

singur act normativ. Acest Cod în continuare, va face posibil desprinderea institu iei 

colectivit ilor locale într-o ramur  aparte sau, într-o subramur  a dreptului 

administrativ – Dreptul colectivit ilor locale, studierea mai profund  i perfec ionarea 

normelor acestui drept. 
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SUMMARY 

In this article the international experience of management of innovative processes is considered. 
Innovative activity in the USA, Great Britain, France, Germany and Japan is studied. Authors 
considered history of development of the innovative environment and stages of formation of 
innovative activity. In particular, the review of innovative processes in the agricultural sphere is 
carried out. The role of the state support in implementation of innovative policy is defined. 
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SUMMARY 

Information safety is one of the fundamental problems that the public sector faces nowadays.  
The primary aim of the project will be to assess the possibility to use public cloud services in the 
public sector in terms of legislation and the requirements for the information safety of data and 
applications, and, based on these requirements, to design an optimum level of cloud services (DaaS, 
DBaaS, STaaS, PaaS), including the methodology of information safety management when using 
cloud services. This paper discusses the possibility of using Cloud Computing in public administration 
within the European Union. 
 

Public administration is in a complicated situation. On the one hand it is forced 

to apply restrictions to its budgets and reduce costs as much as possible. At the same 

time it should make sure safer and more available infrastructure is used for its activities 

and thus provide the citizens, its clients, with higher comfort of electronic interaction 

that might seemingly require greater investment, which does not have to be the case 

thanks to Cloud Computing. Cloud Computing is a concept that is currently widely 

discussed. IT access through a web browser is becoming an increasingly demanded 

form of providing information and communication technology across the society as a 

whole, including public administration. This paper discusses the possibility of using 

Cloud Computing in public administration within the European Union. 

Information and communications technologies (ICT) represent a considerable 

potential for streamlining the running of any organization, ranging from the support of 

provision of services, resource administration to supporting processes. In many 

developed countries information technologies actively help to improve public sector 

services and to rationalize its activities. (Anthopoulos 2012, Diez and Silva 2013). This 

makes public administration one of the most important administrators and users of 
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information systems. The public administration thus turns into one of the most 

important administrators and users of information systems but the safety requirement is 

as vital as the functionality, price or maintainability. At the same time, however, the 

proper application of information technologies in public administration offers a great 

potential protecting the society against various threats. Therefore, it is necessary to 

explore and develop new, more efficient methods and approaches protecting 

information systems of public administration against hackers along with a timely 

detection and identification of the hacker, etc. 

In public administration new information systems (or adjustments of the existing 

ones) are often built separately, limited to the relevant department or the state 

organization. This leads to the existence of isolated islands of infrastructure which are 

often underused. Thus, public administration features parallel identical technical 

solutions for individual information systems, and faces insufficiently defined allocation 

of competences, which may hinder procuring of ICT services despite the fact that 

public administration bodies process specific information, whose demand for 

availability, integrity and confidentiality are very high. 

A current trend noticeable in the private sector is that of sharing and centralization of 

computational technology means and their use via provided services – so called cloud 

computing, which is by some authors considered to be the next evolutionary step 

superseding the model of traditional data centres (Buyya et al. 2011). Cloud computing 

is not a new technology, but as described by (Jackson, 2011), it is a new way of 

offering services, taking into consideration business and economic models for 

providing and consuming ICT services. 

The fundamental principal of shared infrastructure is separating the ICT 

infrastructure (at an optional level) from its user in terms of establishing, running and 

maintaining the ICT infrastructure while keeping sufficient leeway for managing it and, 

to a certain extent, sharing the risks related to the availability of infrastructure, and data 
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confidentiality and  integrity. Another considerable advantage is the speed at which 

services are deployed, their variability and scalability with the guarantee of high 

availability. Benefits of shared infrastructure are primarily defined by more efficient 

use of resources (hardware, software, human resources, energies). The basic 

terminology is derived from the standard 800-145 of the National Institute of Standards 

and Technology USA, and a summary can be found in many other authors (Buyya, et 

al. 2011, Srinivasan, et al. 2012, Marinescu 2013, Smoot and Tan 2012). 

In paper (Merelo et al. 2011) the authors checked several differences between 

evolutionary algorithms using several dissimilar computers connected via WiFi or 

Ethernet, and they show what effects the automatic load-balancing and asynchrony 

have on the speed of resolution of problems. (Prevost et al. 2011) introduced a novel 

framework combining load demand prediction and stochastic state transition models. 

The paper (Kavitha et al. 2013) focuses on resource allocation for the parallel data 

processing, which also presents a major issue in cloud computing. The paper 

(Rajendran et al. 2015) attempts to give an overall idea of cloud computing, intrusion, 

types of Intrusion Detection Systems and earlier works done on Intrusion Detection 

System. 

The primary and essential reason for introducing cloud computing in the public 

sector is potential savings in the long-term financing of the running and development of 

information systems. A study (Harms and Yamartino 2010) shows that total costs of 

owning one server are inversely related to the number of servers administered in cloud. 

The proportion of total costs over a 13-year ownership and operation of 1,000 virtual 

servers in cloud computing to ordinary non-shared infrastructure, according to another 

study (Alford and Morton 2010) represents 0.5 for a private cloud, 0.37 for a hybrid 

cloud and 0.33 for a public cloud. Migrating servers to private and to public clouds may 

reduce the total ownership costs by up to one-half and two-thirds, respectively. 

Practical experience (Marinescu 2013) with migration of several information systems 
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to an integrated infrastructure show a significant reduction in peak load compared to 

the total of individual systems’ peak loads. E-mail and office productivity applications, 

data storage, and disaster recovery services are typical of the way public-sector 

organizations are using cloud services. (Olsaker 2011) Nevertheless, according to 

(Powel 2011 ), it is necessary to proceed differently from the private sector when 

introducing cloud computing in the public sector. 

The European Commission has adopted the European Cloud Computing Strategy 

within the Digital Agenda for Europe initiative. The Strategy is designed to speed up 

and increase the use of cloud computing  and the Commission believe there will be a 

net gain of 2.5 million of new European jobs  and an annual boost of € 160 billion to 

the European Union GDP (around 1 % EU GDP) connected to cloud computing. In 

related documents, the European Commission (2012) appealed to member states to 

fully use the potential of cloud computing. Besides Europe-wide projects such as 

Trusted Cloud for Europe, a range of national initiatives are being launched for the use 

of cloud computing in the public sector, and numerous authors deal with that theme in 

their papers. (Diez and Silva 2013) explains the impact and benefits for public 

organizations of cloud services and explore issues of why governments are slow to 

adopt use of the cloud. (Marešová and Kacetl 2015) in her contribution specified when 

to deploy cloud computing in the public sector and compared the situation in the Czech 

Republic and elsewhere. The report (Weiss 2010) examines fundamental differences in 

the policy and funding models for public sector information. 

The aim of the descriptive statistics is to simplify the form of the data set in order 

to facilitate orientation. However, there is a considerable disadvantage of information 

loss; on the other hand, the reader gains better understanding of the data in question. 

The greater the scope of the data set, the more obvious the advantages. The pure 

phenomenon cumulative frequency determined by the number of favourable 

observations is one of the basic terms. Dividing this quantity by the extent of the data 
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set provides the value of relative frequency with a limit approaching the respective 

probability. The basic statistics of one-dimensional data are location characteristics 

(various averages, mode, median) and variability (dispersal estimate, interquartile 

range, average median deviation, etc.). Through consideration of more dimensions, the 

previous characteristics can be monitored separately for each dimension and the mutual 

effects of the individual dimensions can be followed as well. 

Cluster analysis, one of the multidimensional statistical classification methods 

has been used for data evaluation. It is a method utilizing simultaneous search for 

similarities and differences, grouping data into meaningful units (clusters) where cases 

within the same cluster are similar to a high degree, while demonstrating minimum 

similarity to cases within another cluster. Another characteristic feature of cluster 

analysis is the fact that it searches for similarities and differences as well as data 

structure without explaining why these relations exist. 

The aim of cluster analysis is the classification of n objects (here groups of 

countries), each of which is described by p attributes, into several, ideally homogenous 

groups (clusters). We demand that the objects within the clusters are as similar to each 

other as possible, whereas the objects from different clusters demonstrate the least 

possible similarities. The exact number of clusters is usually not exactly known. A so-

called dendrogram is the graphic output of cluster analysis. Dendrogram is usually used 

to present the results of agglomerative hierarchy procedure – it demonstrates the 

respective steps of cluster analysis computation. 

Eurostat serves as the source of data for comparison of 27 selected EU Member 

States in terms of ICT usage. The data originate in the Community survey on ICT 

usage in households and by individuals, an annual European survey coordinated by 

Eurostat. The subject matter of the survey is the expansion and use of information and 

communication technology in households and among individuals. The article discusses 

data from 2013 concerning the following entries: 
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• Individuals who used the Internet in the course of the last 3 months or 12 months 

prior to survey performance; 

• Individuals who used the Internet in the course of the last calendar year before the 

survey in relation to public administration authorities for private purpose; 

• Individuals who used the Internet in the course of the last 12 months before the 

survey to buy or order items for private purpose without typed emails. 

• Individuals who used the Internet in the course of the last three months before the 

survey to log in to their internet banking account. 

• Individuals who have never used the Internet (at home, at work or anywhere else, 

for private or business purpose). 

• Percentage of people using cloud computing. 

• All presented data show the percentage of individuals aged 16 to 74. 

The data concerning cultural dimension were adopted from (Hofstede, 1991), the 

dimension in question being “individualism vs. collectivism” – under collectivism 

people are motivated by norms and obligations imposed on the group as a whole 

(Kacen & Lee, 2002). However, the extent of individualism and collectivism varies 

among the respective countries (Nayeem, 2012), (De Mooji & Hofstede, 2011). The 

highest values are presented in UK and NL, the lowest by Portugal and Greece. 

Statistica 12 and MS Excel were used for evaluation. 

Internet use is the most wide-spread in Northern Europe, the lowest numbers of 

Internet users are shown in the states of Southern and South-Eastern Europe. There are 

significant differences among the levels of Internet use within individual countries. The 

highest ratio of people lacking experience in using the Internet (at home, at work or 

elsewhere) has been recorded in Romania (42%), Bulgaria (41%) and Greece (36%), 

the lowest in Denmark and Sweden (4%) (see Figure 1). 
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Figure 1.  Use of ICT by individuals 

Public administration bodies have unrestricted access to the Internet and it is 

commonly used by public administration beneficiaries and users. 

Online banking has become the most dynamic electronic distribution channel of banks. 

Online banking is used the least in Romania and Bulgaria. Above-average and high 

frequency use of online banking for financial transactions and account monitoring is 

demonstrated particularly by states with a highly developed banking sector and 

northern states. 

The number of individuals who have ordered goods or services online for private 

purpose has been increasing. Over two thirds of individuals in Denmark, United 

Kingdom, Sweden, Luxembourg, Germany and the Netherlands ordered goods or 

services online, whereas in Italy, the proportion did not exceed one person out of five 

and in Bulgaria and Romania the number was about one out of ten. 
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The cluster analysis utilized data including information on using the Internet for 

communication with public administration, data on cloud computing use by individuals 

and information on the rate of individualism. The vertical axis of the graph (FIGG) 

shows the distances (difference) between the individual clusters and the horizontal axis 

represents the respective states. A dendrogram could be created after data 

standardization. Total connection has been used as the clustering rule and euclidean 

distances have been used as the metric. 

One can see in the Figure 2 there is a positively identifiable cluster connecting 

countries demonstrating still a relatively high percentage of individuals who have never 

used the Internet (more than 30%) and if they do use it options such as shopping or 

online banking are exploited very infrequently. 

Another identifiable group of countries is the group including the northern states and 

the group of countries located in Eastern Europe. The relation among these countries 

might be explained by similar historical development. 
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Figure 2. Dendrogram of ICT usage 



288 
 

In the current environment of information society, the attention within EU 

countries, in compliance with global statistics and analyses, is focused on the 

development of global information environment (in particular the Internet), the scope 

and structure of its exploitation both at the level of individuals and households and at 

the level of enterprises and whole sectors of the economy. With the emergence of 

modern information technology a new phenomenon called digital difference occurs. It 

is a new type of social differences between those who have access to new technologies 

and are able to operate them and those who are not able or allowed to use new 

technologies. The previous paragraph aimed to analyse the extent of Internet use by 

individuals in selected EU countries including the context of cultural dimensions 

defined by Hofstede. It can be concluded that the Internet has become a part of life in 

all countries included in the analysis; however, the utilization of certain specific 

features, such as online banking, is also dependent on the cultures of the respective 

countries. Therefore regional customs need to be respected and it is necessary to 

consider what values and manners are inherent to each nation and what the individuals 

tend to identify with easily when new information technology services, such as e-

government solutions or bank services for clients are implemented. In other words, to 

achieve sustainable development of ICT, readiness of user sphere as well as the public 

to use new information services along with the citizens' mentality need to be 

considered. 

As the EU has identified lack of semantic interoperability among public 

administration bodies as the principal obstacle to an integrated digital market and 

provision of international digital public services. Apart from the multilingualism issue, 

interoperability is threatened by lack of jointly arranged and widely used data models, 

different interpretations of the same data and the absence of common reference data 

(such as indicators, identifiers, taxonomies, organization links, geospatial references, 

licence collections, etc.). For these reasons the interoperability solutions need to be 
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dealt with as when used (repeatedly), they may facilitate interoperability among public 

administration services. 

Due to the fact that the data utilized by an organization are not directly controlled 

by Cloud Computing, substantial attention needs to be paid to safety agreements, audits 

and certification and norm compliance as well. 

However, on the whole we must say that specialised works dedicated to the use of 

cloud services in the public sector are still scarce in number. In a relatively short period 

of time it will be necessary to decide in the public sector whether it is fair to support 

public cloud service usage or to stay with the creation of private solutions for the needs 

of the public administration, or else the entire public sector. The deliveries of cloud 

services for the public sector are sometimes specific and moving the public 

administration agenda to a cloud means stricter requirements for the safety of the entire 

system. It is thus necessary to seek efficient tools and appropriate solutions, which 

however requires co-operation of a team of workers from several scientific branches 

with an expert background to get outcomes in the form of specific proposals and 

recommendations. 

Large-scale implementation of cloud computing in public administration requires 

examination of the legal environment in the context of information safety, 

identification of critical areas of national legislation and performance of comparative 

study concerning the conditions within the countries in question. 

Furthermore, the existing public sector information systems need to be analyzed and 

classified and their strengths and weaknesses in relation to the possibility of public 

cloud utilization need to be identified. The analysis of the potential use of public cloud 

services in the area of the public sector from the legislative point of view, data and 

application safety requirements represent another related issue. 
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The last option is the formation of optimum level of cloud services (DaaS, 

DBaaS, STaaS, PaaS) including information safety management methodology for the 

use of these cloud services when saving and processing public sector data. 

The research of information technology focused on safety includes a wide spectrum 

of topics ranging from solving fundamental problems of formal – mathematic 

character, to applied research connecting the findings from various fields of science. 

However, thanks to the systematically and purposefully elaborated theoretical base 

within basic research a new perspective of public administration computer safety and 

data processing can be adopted, mostly due to the use of advanced computing methods 

that can be incorporated into expert systems for extensive data processing in the public 

sector and for computer safety. 
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Stat din Moldova,  

 
SUMMARY 

Republic of Moldova has proclaimed its independence and souvereignty, and this paths the state 
to become a real democratic country, where power belongs to the people, and this power must be 
exercised for people’s welfare. The Parliament strives to be the outcome of the public will, in 
consequence of the free, direct, secret, and universal vote, and has the role to accomplish the duties 
and functions of the supreme representative authority. This posture is confirmed by the 
parliamentarians’ right to decide for the people, to represent the public interests, as a result of voters’ 
reliance on deputies.  

Therefore, it can be affirmed that the Parliament represents the people, and deputies are the 
voters’ delegates, and have no right to commit their duties to other state officials. The elections are 
the moment of trust, or from this very moment, the voters allow deputies to exercise souvereignity in 
behalf of the people, ensuring the representative character of the Parliament. 

Key-words: Parliament, souvereignity, people, mandate, representative Body.  
 

Republica Moldova, proclamându-se ca stat suveran i independent, tinde spre a 

se transforma într-o ar  cu o democra ie veritabil , în care puterea eman  de la popor, 

i trebuie exercitat  în numele acestuia de organele sale reprezentative. Parlamentul 

este organul reprezentativ suprem al poporului, deoarece acesta î i are o componen  

izvorât  din manifestarea suveranit ii na ionale dând expresie puterii poporului, ca 

unic de in tor al puterii politice, încât componen a Parlamentului nu poate fi alta, decât 

cea izvorât  din voin a corpului electoral, manifestat  în urma sufragiului. 

Actualitatea temei cercetate de noi este confirmat  i de numeroasele studii 

consacrate Organului Reprezentativ al poporului. Nu putem aici s  nu men ion m pe dl. 

profesor Victor Popa, Ion Guceag, Costache Gheorghe, Igor Bantu , Mihai Platon, Ion 
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Deleanu, Ioan Muraru, Genoveva Vrabie etc. Dintre cercet torii recen i care au 

consacrat studii Parlamentului i evolu iei sale îl putem men iona pe Serghei Mi in. 

Dac  ini ial, apari ia parlamentelor a fost ca o reac ie fireasc  împotriva 

despotismului i tiraniei specifice absolutismului feudal. Ast zi aceste institu ii 

politico-juridice sunt justificate prin necesitatea respect rii principiului de suveranitate 

a poporului, aceasta confirmând c  puterea este generat  i eman  de la popor, apar ine 

poporului i se realizeaz  pentru popor. Prin urmare, Parlamentul constituie o institu ie 

public  al c rei rol este de  a reprezenta popula ia unui stat i de a exercita prerogativele 

prev zute de Constitu ie. Astfel, delegarea puterii de c tre popor unor reprezentan i 

ale i de el a ap rut ca o necesitate inevitabil  a societ ii contemporane, sus inut  i de 

imposibilitatea de a exercita o democra ie direct .  

Este tiut faptul c  pentru a fi exercitat , Puterea Politic  trebuie s  aib  un 

caracter organizat i institu ionalizat. Institu ii ale Puterii sunt, în primul rând, organele 

reprezentative desemnate de popor i care, în ansamblul lor, constituie regimul 

reprezentativ. Regimul reprezentativ poate fi definit dup  Victor Popa, în sens larg, ca 

form  de exercitare indirect  a suveranit ii na ionale de c tre popor prin intermediul 

reprezentan ilor s i, iar în sens restrâns, ca ansamblu de autorit i publice desemnate de 

popor, pentru a exercita suveranitatea în numele lui. Din ansamblul de institu ii care 

exercit  suveranitatea na ional  în numele poporului, i care constituie regimul 

reprezentativ este necesar s  eviden iem Parlamentul, eful statului ca form  de 

reprezentare indirect  (deoarece este ales de c tre Parlament, i nu de tot corpul 

electoral în cazul regimului parlamentar), i Organele de administra ie public  local  

alese prin vot universal[10].  

Autorit i indirect reprezentative, dup  Genoveva Vrabie, sunt cele care au 

ob inut alegerea sau numirea de c tre Parlament, acesta fiind autoritate reprezentativ  

aleas  în mod direct de popor[5]. 
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Legea suprem  a Republicii Moldova stabile te prin art. 60 alin. 1 c  Parlamentul 

este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova, prevedere care î i 

g se te izvor de drept în alin. 1 al art.2 din Constitu ia Republicii Moldova, care spune 

c : „Suveranitatea na ional  apar ine poporului Republicii Moldova, care o exercit  în 

mod direct i prin organele sale reprezentative”. 

La momentul actual Parlamentul Republicii Moldova desemnat de c tre electorat 

în urma alegerilor, este unica form  posibil  de exercitare a puterii poporului. Poporul 

la rândul s u este suveran. Suveranitatea fiind acea calitate a puterii de stat în temeiul 

c reia aceast  putere are capacitatea de a lua decizii, f r  amestecul unei p r i din 

exterior [2, p. 356].  

Prin urmare, putem afirma c  i organul ales de popor i înzestrat cu 

împuterniciri de a-l reprezenta i de a realiza puterea în numele lui de ine calitatea de a 

fi autonom ca i poporul. Totu i, este necesar s  specific m c  mai presus ca 

Parlamentul se afl  poporul, de in torul legitim al puterii, care s-ar p rea c  poate 

dizolva Parlamentul în orice moment. 

Nimeni în ziua de ast zi nu pune la îndoial  c  suveranitatea  na ional  apar ine 

poporului. Îns  modul în care poporul exercit  aceast  suveranitate stârne te discu ii[6].  

Art. 60 din Constitu ia Republicii Moldova calific  Parlamentul drept un organ 

reprezentativ suprem al poporului i unica autoritate legislativ  a statului, stabilindu-i 

totodat  i locul de frunte în ierarhia autorit ilor publice. De aici rezult  c  

Parlamentul Republicii Moldova are un rol dublu: a) de a fi organ reprezentativ suprem 

al poporului Republicii Moldova; b) de a fi autoritatea legislativ  a statului.  

Dac  Parlamentul este autoritate public , trebuie s  în elegem c  acest organ 

reprezentativ al poporului are dreptul s  exercite suveranitatea în locul lui, ceea ce-i 

confer  o autoritate i prestigiu deosebit [8; 9].  

Referindu-ne, îns , la rolul Parlamentului ca organ reprezentativ suprem al 

poporului, vom constata c  are mai multe semnifica ii: 
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1) Aceasta înseamn  c  Parlamentul î i exercit  competen ele sale bazându-se pe 

principiile suveranit ii na ionale. Prin urmare, Parlamentul reprezint  întreaga 

societate i nu o parte a ei.  

2) Odat  constituit, Parlamentul trebuie s  se manifeste ca exponent al întregului 

popor. Astfel, deputatul, din momentul deleg rii în Parlament, urmeaz  s  activeze nu 

din interes propriu sau în numele for elor politice care l-au promovat, ci în numele 

întregului popor i pentru popor.  

3) Parlamentul nu este un simplu organ reprezentativ al poporului, dar este 

organul lui reprezentativ suprem [10].  

În ceea ce prive te calitatea de unic  autoritate legislativ  a statului este necesar de 

f cut unele concretiz ri. Dreptul de a exercita func ia legislativ  apar ine într-adev r 

doar Parlamentului. Doar Legislativul e în drept s  reglementeze rela iile sociale prin 

legi. Legea suprem  a rii, stabile te totodat  prin art.72, lista de competen e, care prin 

natura lor sunt reglementate numai prin lege. 

 Îns  dac  ne referim la func ia legislativ  a statului, vom constata c  nu numai 

Parlamentul o exercit . Art. 2 din Constitu ie stabile te c  suveranitatea na ional  

apar ine poporului care o exercit  în mod direct i prin organele sale reprezentative. În 

mod direct, trebuie în eles c  poporul exercit  suveranitatea, participând la procesul de 

legiferare, prin intermediul referendumului legislativ. Din câte observ m îns i Legea 

suprem  din Republica Moldova nu fixeaz  astfel de referendumuri, îns  este specificat 

prin art. 75 c  cele mai importante probleme ale societ ii i ale statului sunt supuse 

referendumului [9, p. 329].  

Parlamentul are un rol deosebit în sistemul reprezentativ al Republicii Moldova. 

De aceea i competen ele ce in de Legislativ trebuie s  r spund  necesit ii de a putea 

crea condi ii necesare pentru exprimarea voin ei poporului care l-a ales, i pe care-l 

reprezint  direct i nemijlocit. Pornind de la faptul c  Parlamentul reprezint  poporul, 
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el are datoria s  vegheze asupra modului de implementare de c tre guvern a politicilor 

de stat. Parlamentul poate realiza controlul asupra executivului pe mai multe c i: 

1) La numirea Guvernului (într-un regim parlamentar, Guvernul i membrii s i 

sunt responsabili în fa a Parlamentului, asigurându-se, astfel un control 

eficient, care poate fi individual sau colectiv). 

2) O alt  form  a controlului este interpelarea. Ea poate fi adresat  de c tre un 

deputat unui ministru sau Prim-ministru, în func ie de caracterul întreb rii. 

Interpelarea poate fi f cut  de o singur  persoan  s-au de mai multe persoane, 

deoarece ea poate genera dezbateri generale în Parlament. În urma dezbaterilor 

poate urma o sanc iune confirmat  prin vot. Interpelarea este considerat  un 

instrument politic puternic, folosit de Parlament pentru a ob ine informa ii cu o 

explica ie ampl  din partea mini trilor. Dezbaterea se poate finaliza prin 

exprimarea votului de încredere sau neîncredere. 

3) Prin instituirea unei comisii de anchet  care va efectua o investiga ie asupra 

activit ii Guvernului. Acest drept al Parlamentului constituie o pârghie 

constitu ional  puternic  de exercitare a controlului, care se folose te numai în 

cazuri excep ionale, când nu se poate ob ine informa ia prin alte metode. 

4) Mo iunea de cenzur  este procedura prin care Parlamentul pune în discu ie în 

timpul edin elor r spunderea politic  a Guvernului. Consecin a admiterii 

mo iunii constituie încetarea for at  a mandatului Guvernului. Procedura de 

investire unui nou Guvern este ini iat  de Pre edintele Republicii Moldova. 

5) Suspendarea Pre edintelui Republicii Moldova din func ie, nu este o procedur  

de sanc ionare, ci una de control parlamentar[3, p. 393-394]. 

Rolul Parlamentului ca organ reprezentativ al suveranit ii na ionale reiese i din 

atribu iile pe care le exercit  în conformitate cu art. 66 din Constitu ia Republicii 

Moldova.  
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Principiul autonomiei Parlamentului garanteaz  adun rii legislative libertatea în 

ac iune i decizie în orice domeniu. Parlamentul este, în unele state, singurul capabil s  

trag  la r spundere proprii s i membri. Puterea excep ional  ce revine parlamentelor i 

calitatea cu totul aparte a celor care le alc tuiesc au determinat elaborarea unor statute 

speciale, garantând existen a unui regim de imunit i i inviolabilit i, chemat s  

asigure exercitarea mandatului parlamentar în condi ii cât mai bune, acesta devenind tot 

mai mult un mandat reprezentativ. Parlamentul, reprezentând nu „o p rticic ” din 

suveranitatea na iunii, ci îns i aceast  suveranitate[1]. 

Viziunea modern  a rolului i func iilor Parlamentului aduce în vizor importante 

nuan ri principiului de „suveranitate a Parlamentului”. Desigur, Parlamentul r mâne 

cel mai prestigios forum deliberativ i reprezentativ al na iunii capabil s  destituie 

organe ale statului i chiar Pre edintele rii, s  efectueze verific ri asupra modului în 

care sunt îndeplinite atribu iile diferitelor puteri s  adreseze diferite sugestii sau 

interpel ri organelor din structura statal , i f r  îndoial , s  exercite din plin una dintre 

atribu iile sale fundamentale de a legifera.  

Cu toate acestea Parlamentul nu poate substitui în nici un caz prerogativele 

puterii executive, sau celei judec tore ti, consfin ite prin sistemul separa iei puterilor în 

stat. 

Nu trebuie sc pat din vedere i faptul c  Parlamentul în toate rile lumii 

desf oar  o remarcabil  activitate interna ional , ratificând tratate, adoptând mo iuni 

care înseamn , de cele mai multe ori, lu ri de pozi ie a întregului spectru politic fa  de 

o problem  interna ional .  

F r  îndoial  atribu iile i ponderea parlamentelor nu sunt acelea i peste tot, ele 

fiind în strâns  leg tur  cu regimul i forma de guvernare dintr-o ar  sau alta. În 

regimurile parlamentare, Parlamentul însu i alege eful statului, dar în toate sistemele – 

cu excep ia unor ri cu regimuri totalitare - exist  procedura destituirii efului statului, 
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i a trimiterii lui în judecat  de c tre Parlament, eviden iindu-se astfel calit ile 

Parlamentului de exponent al poporului.  

În Republica Moldova Legea Suprem  stabile te prin art.89 alin.1, în cazul 

s vâr irii unor fapte prin care încalc  prevederile Constitu iei, Pre edintele Republicii 

Moldova poate fi demis de c tre Parlament cu votul a dou  treimi din num rul 

deputa ilor ale i.  

Parlamentul, în virtutea func iei de stabilire a cadrului legislativ i a modului de 

organizare i func ionare a celorlalte autorit i publice, cap t  o independen  cu mult 

mai substan ial  [11, p. 50-51].  

Din perspectiva dreptului parlamentar, principiul autonomiei parlamentare se 

caracterizeaz  printr-o tripl  autonomie: regulamentar , institu ional  (organizatoric ) 

i financiar . 

Principiul autonomiei reglementare îi asigur  Parlamentului suprema ia în 

stabilirea regulilor proprii de organizare i func ionare, îns  doar cu respectarea 

normelor juridice i asigurarea legii. Men ion m c  datorit  func iei de elaborare a 

cadrului legislativ-normativ, s-ar crea impresia c  Parlamentul comand  i to i ceilal i 

se supun voin ei sale. În realitate to i trebuie s  se supun  Constitu iei, pân  i 

Parlamentul.  

Astfel, aspectul autonomiei regulamentare este sanc ionat prin controlul 

constitu ionalit ii legilor i hot rârilor conform  art. 135 lit. „a” din Constitu ie de c tre 

Curtea Constitu ional , care se poate pronun a asupra caracterului neconstitu ional al 

legilor sau hot rârilor, deoarece orice lege, fie adoptat  chiar i în unanimitate de c tre 

Legislativ, nu poate înc lca norma constitu ional . Decizia prin care s-a constatat c  a 

fost înc lcat  norma constitu ional  este obligatorie pentru Parlament. În cazul dat nu 

se poate vorbi de suprema ia Parlamentului ci de suprema ia legii, pe care i organul 

suprem reprezentativ al poporului este obligat s  o respecte chiar dac  controlul 

constitu ionalit ii legii nu este sistematic ci la solicitare.  
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Cel de-al doilea aspect al autonomiei parlamentare se refer  la stabilirea structurii 

lui institu ionale. Principalele momente în constituirea acestor structuri sunt 

reglementate de art.64 din Constitu ia Republicii Moldova i Titlul I din Legea pentru 

adoptarea Regulamentului Parlamentului, care stipuleaz  structura organizatoric  a 

Parlamentului: Pre edintele i Vicepre edin ii Parlamentului, Biroul permanent, 

Comisiile Parlamentare, Comisiile speciale, Comisiile de anchet , frac iuni 

parlamentare. Îns , datorit  autonomiei sale, Parlamentul poate constitui i alte 

structuri[1]. 

Atât autonomia regulamentar , cât i institu ional , sunt dublate de autonomia 

financiar  a Parlamentului. În temeiul Art.64 din Constitu ie i de Art.13 din 

Regulamentul Parlamentului, legislativul î i aprob  resurse financiare necesare în 

cadrul unui buget propriu, parte component  a bugetului de Stat, ceea ce nu înseamn  

c  parlamentul poate s - i stabileasc  un buget exorbitant în compara ie cu alte 

institu ii politice din stat.  

În concluzie putem men iona ca Parlamentul, în virtutea autonomiei sale 

organizatorice, este singurul care î i formeaz  organele sale de lucru i nimeni nu poate 

interveni sub aspect juridic în formarea lor. 

Primindu- i  mandatatul din partea poporul Parlamentul dispune de dreptul de a-l 

reprezenta, de a decide în numele lui, de a promova interesul general, ceia ce vine s  

confirme pozi ia Parlamentului ca organ reprezentativ suprem al poporului. Astfel, 

odat  constituit, Parlamentul se manifest  ca exponent al intereselor întregului popor, 

iar deputa ii î i exercit  mandatul ca reprezentan i ai celor care i-au desemnat, i a c ror 

interese trebuie s  le apere, nefiind îndrept i i s - i protejeze interesul personal sau de 

grup.  
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UNELE ASPECTE PRIVIND REGLEMENTAREA JURIDIC  A VOTULUI 
ELECTRONIC. STUDIU COMPARAT 
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SUMMARY 

The electoral system includes an overview of juridical, articulated and prioritized norms, 
having as object of regulation the right to choose deputies and senators in representative bodies  of 
power, the right to be chosen in these bodies and, in those cases where such a possibility is provided, 
the right to revoke the elected ones, as well as the principles of ballot, the organization, the elections 
and the establishment of voting results. 

Key words: electoral system, electoral rights, electoral list, electoral act, bullet, e-voting, 
electoral register. 

 
În articolele tiin ifice precedente am abordat formarea bazei organiza ional-

tehnologice a alegerilor, precum i modalit ile de votare curente în Republica 

Moldova [2, 3, 4, 5]. De asemenea, am reflectat metodele, instrumentele i tehnologiile 

informa ionale care sunt utilizate de guvernarea electronic . Astfel, subiectul necesar 

pentru urm toarele studii din acest domeniu ar fi elaborarea cadrului legal adecvat i 

implementarea infrastructurii telecomunica iilor moderne în Republica Moldova (dup  

modelul electoral estonian). 

Modelul electoral estonian 

În procesul evolu iei procesului electoral, este relevant de împ rt it experien a 

Estoniei, care din 2005 (la alegeri locale) a implementat votul electronic. Estonia a 

devenit primul stat din lume care a organizat votarea electronic  juridic recunoscut . În 

anul 2000, autorit ile estoniene au decretat c  accesul la internet este un drept al 

omului.   

Actualmente, Estonia investe te cca. 50 de milioane de euro, anual, pe cercet ri 

din domeniul tehnologiei informa iei. Sistemul electoral Estonian se bazeaz  pe doi 

piloni: primul este cardul de identitate care este emis pentru fiecare estonian de la 

vârsta de 15 ani, iar al doilea pilon este infrastructura tehnologic , denumit  X-Road i 
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care conecteaz  bazele de date publice i private în serviciul digital al rii. Fiecare card 

de identitate na ional este prev zut cu func ionalit i criptografice. Cu aceste carduri, 

cet eanul estonian poate s  se înregistreze pe site-uri folosind autentificarea TLS 

pentru a semna diverse documente. În ziua votului, aleg torii î i folosesc cardul de 

identitate pentru a se autentifica la servere i pentru a- i exprima op iunea electoral .  

Fiecare card de identitate con ine dou  parole, una pentru autentificare i una 

pentru semn turile digitale. Certificatele care fac leg tura între identitatea de in torului 

de card i aceste parole sunt stocate atât pe card dar i într-o baz  de date. Cardul nu 

permite exportarea acestor parole iar toate opera iunile criptografice sunt procesate 

intern. Ca o m sur  de siguran , fiecare parol  este asociat  cu un cod PIN care 

autorizeaz  fiecare opera iune. Estonienii pot s  semneze documente electronic i cu 

ajutorul telefoanelor smart dac  sunt dotate cu un card SIM special. Cca. 9% din voturi 

au fost exprimate la europarlamentare cu ajutorul telefoanelor mobile [13]. 

Sistemul de vot electronic folose te urm torul concept. Semn tura digital  

stabile te identitatea aleg torului, iar o parol  pentru encriptare protejeaz  caracterul 

secret al votului. Odat  ce s-a stabilit eligibilitatea aleg torului, semn tura este 

îndep rtat  iar buletinele de vot anonime sunt encriptate. Apoi, voturile sunt stocate pe 

un alt server care le decripteaz  i le num r . 

Aleg torul începe procesul în momentul în care acceseaz  aplica ia i î i introduce 

cardul ID, tastând PIN-ul asociat parolei de autentificare folosit  pentru a stabili o 

conexiune TLS. Serverul confirm  eligibilitatea votantului pe baza parolei publice i 

returneaz  lista candida ilor. Aleg torul alege una din op iuni i tasteaz  apoi PIN-ul 

s u. Votul encriptat este transmis c tre server care apoi îi returneaz  clientului 

r spunsul c  votul s u a fost validat sau nu. Aleg torii pot s  voteze de mai multe ori în 

timpul procesului electoral, dar numai ultimul vot este luat în considerare. 

În ceea ce prive te reglementarea juridic  a votului electronic, este necesar de 

men ionat c   prevederile legale sunt incluse în cadrul legii electorale estoniene.  
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Astfel, legea electoral  a Riigikogu (în vigoare din 12.06.2002), prevede 
urm toarele reglement ri în domeniul E/I-votingului[14]: 
- art. 9 alin. 4 - tipul comisiei electorale (the Electronic Voting Committee); 
- art. 10 alin. 2 – durata mandatului a comisiei electorale (the Electronic Voting 
Committee);   
- art. 15 alin. 2) 3) 4) 5) 6) 7) – atribu iile Comisiei Electorale Na ionale; 
- art. 171 alin. 1) 2) 3) 4) 5) – constituirea Comisiei pentru Vot Electronic; 
- art. 172 alin. 1) 2)  – atribu iile Comisiei pentru Vot Electronic; 
- art. 21alin. 21) – cardul de aleg tor; 
- art. 22 alin.1) 7)  – lista aleg torilor; 
- art. 38 alin 3) – timpul vot rii (de la 10 zile i pân  la 4 zile pân  la ziua vot rii); 
- Capitolul 71- Votul Electronic – art. 482 alin. 1) 2) 3) 4) - principiile votului electronic;  
- art. 483 alin. 1) 2) 3) – preg tirea pentru votarea electronic ; 
- art. 484 alin. 1) 2) 3) 4) – procedura de votare electronic ; 
- art. 485 alin. 1) 2)  – schimbarea votului electronic (schimbarea op iunii); 
- art. 486 alin. 1) 2) 4) – verificarea voturilor electronice; 
- art. 487 alin. 1) 2) 3) 4) 5) – totalizarea voturilor electronice; 
- art. 488 alin. 1) 2) 3) – suspendarea, finisarea sau neînceperea vot rii electronice; 
- Capitolul 9 – Votarea în afara statului - art. 49 alin. 5) 10) – preg tirea pentru votarea 
electronic ; 
- art. 55 alin.  3) – num rarea buletinelor de vot în procesul constat rii/totaliz rii 
rezultatelor vot rii; 
- art. 57 alin.  3) – totalizarea voturilor în circumscrip ie electoral ; 
- art. 601 alin. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) – Num rarea voturilor utilizând mijloace 
electronice; 
- art. 61 alin. 1) – Constatarea rezultatelor vot rii de c tre comisia Electoral  Na ional ; 
- art. 71 alin. 1) 3) – Procedura de completare a contesta iei împotriva unui act emis de 
consiliu de circumscrip ie sau pentru revizuirea contesta iei; 
- art. 73 alin. 2) – Declararea nevalidit ii rezultatelor vot rii; 
- art. 771 alin. 2) – Stocarea buletinelor de vot i documentelor electorale; 
- art. 78  – Implementarea votului electronic; 
- art. 851 alin. 1) 2) – Implementarea rezultatelor verific rii votului electronic; 
- art. 852 alin.  2) – Începerea activit ii Comisiei pentru Vot Electronic; 
A adar, modific rile legislative privind implementarea votului electronic au fost 

armonizate cu prevederile vot rii clasice (în baza buletinelor de vot de hîrtie). 

Cadrul legal al României privind votul electronic 

În decembrie 2014, deputatul român Eugen Tomac a înaintat proiectul de lege 

privind implementarea votului electronic. De i proiectul de lege nu a avut sus inerea 
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legiuitorului român, totu i ideea implement rii votului la distan  a instigat numeroase 

dezbateri în rândul societ ii civile, dar i a mediului academic.  

A adar,  în expunerea de motive  se men ioneaz  c  statisticile referitoare la 

prezen a la vot arat , îns , c  un num r însemnat de cet eni români nu î i exercit  

acest drept constitu ional.  

Acelea i statistici dovedesc, de asemenea, c  cet enii români cu domiciliul sau 

re edin a în str in tate nu î i exercit  dreptul de vot la misiunile diplomatice sau 

oficiile consulare ale rii noastre în alte state. Din cauza acestui absenteism electoral 

însu i principiul constitu ional al reprezent rii este afectat, iar autorit ile publice 

constituite prin proceduri elective la nivel na ional sau local au o legitimitate sc zut .  

Pentru a se evita astfel de situa ii i inând seama de num rul din ce în ce mai 

mare al de in torilor de computere personale i de extinderea re elei de internet, 

prezenta propunere legislativ  are ca obiect institu ionalizarea exercit rii dreptului de 

vot prin mijloace electronice, în scopul facilit rii procedurii de vot [15].  

A adar, aceast  modalitate de vot reprezint  o alternativ  posibil  la votul 

exprimat în sec iile de votare. Autorul proiectului de lege face trimitere la obiectul 

Recomand rii Rec(2004)11 a Comitetului de Mini tri al statelor membre privind 

standardele legale, opera ionale i tehnice pentru votul electronic, adoptat  de 

Comitetul de Mini tri al Consiliului Europei la 30 Septembrie 2004. Proiectul de lege 

cuprindea 7 capitole i 23 de articole (urmînd s  fie completat prin Hot râre a 

Guvernului i regulamente ale Autorit ii Electorale Permanente) i însuma 

urm toarele[15]: 

- Capitolul I. Scopul i domeniul de aplicare a legii. 
- Capitolul II. Înregistrarea aleg torilor în registrul electronic electoral. 
- Sec iunea 1. Cererea de înregistrare. 
- Sec iunea a-2-a. Întocmirea i administrarea registrului electronic electoral. 
- Capitolul III. Certificatul de aleg tor i buletinul electronic de vot. 
- Sec iunea 1. Certificatul de aleg tor. 
- Sec iunea a-2-a. Procedura transmiterii certificatului de aleg tor. 
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- Sec iunea a-3-a. Buletinul electronic de vot. 
- Capitolul IV. Procedura de vot. 
- Capitolul V. Efectuarea automat  a num r torii voturilor. 
- Capitolul VI. Auditarea sistemului electronic de vot. 
- Capitolul VII. Publicitatea legii. 
- Capitolul VIII. Dispozi ii tranzitorii i finale. 

A adar, sistemul electoral român a înregistrat deja tendin a de a prelua modelul 

Estonian într-o versiune simplificat  i consider m c , într-o perioad  relativ scurt , 

dezbaterile asupra necesit ii implement rii votului electronic vor reveni în aten ia 

clasei politice i societ ii civile române ti. 

Cadrul legal electoral al SUA privind votul la distan  

În anii’90, mai mul i speciali ti americani au aten ionat despre riscurile majore în 

utilizarea tehnologiilor informa ionale i despre inevitabilitatea apari iei erorilor de 

sistem (de. ex.: Charles Perrow, B. Harris i D. Allen, R.T. Mercuri i P.G. Neumann, 

B. Schneier etc.) [19, p. 31-42, 7, p. 117]. 

E ecul alegerilor preziden iale din SUA (cazul alegerilor în statul Florida) în anul 

2000 a servit ca o premis  de revizuire general  a sistemului electoral american i a 

votului electronic în special. Departamentul Ap r rii SUA, prin programul federal de 

asisten  (Federal Voting Assistance) a dezvoltat sistemul numit de secure Electronic 

Registration and Voting Experiment (SERVE). Acest sistem a avut menirea asigur rii 

securit ii procesului electoral la alegerile generale locale din 2004 în statele care 

utilizau votul electronic (Arkanzas, Florida, Hawaii, North Carolina, South Carolina, 

Utah, Washington etc.), dar exper ii au depistat i defec iuni în sistem care ar fi admis 

atacuri cibernetice i ar putea afecta rezultatele alegerilor [27, p. 103-105]. În acest 

sens, se impunea reconfigurarea total  a tehnologiilor informa ionale i a re elei 

internet. 

Astfel, s-a decis ca votul computerizat s  fie aplicat în mod exclusiv doar în 

incinta sec iilor de vot. Totodat , a fost adoptat  Legea  HAVA (Help America Vote 

Act) în anul 2002 de c tre Congresul SUA [16], care prevedea implementarea unui 
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program na ional de fonduri pentru a schimba sistemul de votare punch card prin 

crearea Comisiei de Asisten  Electoral  pe lîng  Comisia Elsectoral  Federal  i care 

ar implementa legile electorale federale cu scopul de a administra minimum de 

standarde la nivelul administra iilor locale. Legea HAVA cuprinde 9 capitole i 906 

articole, care creeaz  minimum de standarde în cîteva domenii electorale relevante, 

precum ar fi asistarea de c tre  Comisia de Asisten  Electoral  în distribu ia fondurilor, 

men inerea  registrului electronic (National Voter Registration form) i cercetarea 

practicilor de informare a aleg torilor. 

Actualmente, legea HAVA prevede implementarea urm torilor opera iuni i 
proceduri[17]: 

• Votarea provizorie. 

• Voting Informa ia asupra procedurii vot rii. 

• Resetarea i actualizarea echipamentului de votare. 

• Stocarea datelor de înregistrare la nivelul fiec rui stat federal. 

• Identificarea  informa iei despre aleg tori. 

• Administrarea procedurilor de contestare. 

Modelul electoral al Republicii Moldova. Oportunit i i riscuri. 

În ceea ce prive te Republica Moldova, remarc m tendin ele de implementare a 

tehnologiilor informa ionale (începînd cu anul 2007). Primul pas de armonizare 

tehnologic  a fost condi ionat  de legea cu privire la Concep ia Sistemului 

informa ional automatizat de stat “Alegeri”. Astfel, legea prevedea automatizarea 

tuturor etapelor procesului electoral, fapt care ar permite diminuarea substan ial  a 

muncii manuale i eficientizarea controlului asupra legalit ii i transparen ei 

procesului electoral. Tot în acest context, legea stipula expres posibilitatea de a 

desf ura alegeri complet automatizate, fapt ce va putea fi atins dup  solu ionarea mai 

multor probleme de ordin organiza ional i tehnic, cum ar fi: fundamentarea unui 

sistem modern de automatizare a tuturor proceselor electorale, identificarea cet enilor 
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în sistemul electoral electronic, implementarea total  a procedurii privind semn tura 

digital , formarea deprinderilor de utilizare pe scar  larg  de c tre cet enii Republicii 

Moldova a tehnologiilor informa ionale etc. [18].  

Diapazonul deciziilor se extinde de la tehnologiile deja utilizate de Comisia 

Electoral  Central  pîn  la perspectiva vot rii complet electronice, cînd aleg torul se va 

identifica în sistemul informa ional automatizat cu ajutorul unui document 

mecanolizibil, va primi pe ecran lista concuren ilor electorali, prin ap sarea tastei î i va 

da votul pentru un anume concurent i va confirma alegerea f cut , dup  care sistemul 

îi va bloca posibilitatea de a vota repetat la alt  sec ie de votare. Va deveni inutil  

întocmirea listelor electorale, întrucît cet eanul va putea vota la orice sec ie de votare 

i numai o singur  dat . Rezultatele vot rii se vor determina imediat dup  încheierea 

vot rii, iar datele privind num rul de aleg tori care au participat la vot vor putea fi 

ob inute în orice moment pe parcursul vot rii. Implementarea i utilizarea unor 

asemenea tehnologii informa ionale în domeniul electoral sînt posibile numai dup  

efectuarea modific rilor corespunz toare ale cadrului legislativ-normativ. 

Informatizarea proceselor electorale este considerat  drept o component  important  a 

Strategiei na ionale de edificare a societ ii informa ionale – “Moldova electronic ” 

[18]. 

A adar, observ m c  legea 101 din 15.05.2008 invocat  mai sus se raliaz  

tendin elor contemporane de creare a E-democra iei. Îns , Planul de ac iuni al Comisiei 

Electorale Centrale pentru anul 2012-2015 a mai diminuat din aspira iile reflectate în 

Legea nr. 101 din 15.05.2008. 

Astfel, obiectivul nr. 4 din Planul de ac iuni al Comisiei Electorale Centrale pentru 

anul 2014 în conformitate cu activit ile prev zute în Planul strategic al CEC pentru 

anii 2012-2015 presupune doar punerea în aplicare a SIAS „Alegeri” c tre anul 2015 

(Ac iunea: 4.2 Implementarea deplin  a SIAS „Alegeri”, cu excep ia e-voting,) [20], iar 

ac iunea 5.3 prevede modernizarea camerei de servere/infrastructurii TIC i mai 
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presupunea subac iunile 5.3.1 Modernizarea serverelor Web&Baze de Date (destinate 

extinderii capacit ii de memorie a serverelor), precum i 5.3.2 Procurarea i instalarea 

sistemului de securitate Firewall (pentru Monitorizarea/configurarea, la necesitate, a 

sistemului) [12]. 

Tot în acest context, Hot rîrea Nr. 2588 din 17.06.2014 cu privire la aprobarea 

Strategiei de comunicarea Comisiei Electorale Centrale pe anii 2014-2018 prevede 

posibilitatea implement rii votului electronic la pct. 6 (Alte subiecte interesante ar 

putea fi votarea electronic ; accesul la procesele electorale al persoanelor cu 

dezabilit i i cet enilor care domiciliaz  peste hotare; finan area partidelor politice 

etc) [8]. 

Astfel, în perioada 27-30 noiembrie 2015, la Comisia Electoral  Central  s-a aflat 

în vizit  de lucru o delega ie a Comitetului pentru Votul Electronic, de pe lîng  

Autoritatea Electoral  din Estonia, avînd drept scop informarea autorit ilor din 

Republica Moldova despre necesit ile i condi iile de implementare a vot rii. Exper ii 

estonieni au f cut o prezentare a sistemului e-voting din Estonia care a fost elaborat 

timp de 10 ani i a vizat administrarea electronic , sistemul informa ional electoral i 

registrul electronic al popula iei (Practica estonian  în domeniul vot rii electronice). 

Ca urmare a priorit ilor stipulate în Planul strategic al Comisiei Electorale 

Centrale pentru anii 2016-2019, urmeaz  ca în Republica Moldova s  fie implementat 

votul la distan . 

Astfel, realizînd atribu iile prev zute de Codul electoral de studiere a modalit ii 

organiz rii i desf ur rii alegerilor i înaintare c tre Guvern i Parlament a 

propunerilor menite s  perfec ioneze legisla ia i procedurile electorale, Comisia în 

ultimii ani a pus accent pe studierea i implementarea noilor solu ii tehnice, astfel încît 

c tre urm toarele alegeri parlamentare ordinare s  fie testate metode alternative de 

exercitare a votului, îndeosebi votarea la distan , prin intermediul sistemelor 

electronice. 



309 
 

Anterior, men ionasem c  Republica Moldova poate implementa gradual (pe 

etape) votul electronic datorit  dimensiunilor sale reduse i caracterului centralizat al 

politicii na ionale dup  modelul estonian, îns  riscurile confrunt rilor politice 

conflictuale ar putea conduce la contestarea acestui mecanism democratic i inovator de 

c tre concuren ii care nu au cî tigat alegerile, pe motiv c  renum rarea voturilor ar fi un 

proces extrem de anevoios i ar implica, în mod exclusiv, doar exper i în domeniul 

tehnologiilor informa ionale. Deasemenea, va fi necesar de îmbun t it cadrul legal 

electoral i infrastrucutra telecomunica iilor. 

La capitolul revizuirii cadrului legal putem desemna dou  modele electorale: 

american (adoptarea unei legi aparte a votului electronic, precum ar fi legea HAVA) 

sau estonian (armonizarea votului electronic în cadrul legii electorale existente ce 

reglementeaz  votul clasic în baza buletinului de hîrtie).  

Consider m c  pentru Republica Moldova ar fi util i necesar de introdus 

modific ri în codul electoral deja existent, urm rind traiectoria cadrului normativ 

estonian. Republica Moldova deja a înregistrat rezultate privind implementarea bazei 

de date Aleg torul i urmeaz  s  finalizeze procesul de eviden  a aleg torilor prin 

implementarea unui registru electronic. A adar, urm torul pas în implementarea votului 

electronic ar fi adaptarea cadrului normativ autohton la bunele practici europene, fapt 

care presupune modificarea substan ial  a Codului Electoral al Republicii Moldova 

(subiect al dezbaterilor ulterioare). 
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SUMMARRY 

The present article highlights the main concepts about political and administrative relations 
and the key notions about the governing process. In mature democracies, the political and 
administrative relations are the main drivers of decision-making process. The practical 
interdependence between political and administrative relations is viewed in different ways. 
Particularly, when we discuss about the role of politicians in the administrative field. Nowadays, 
researches on public administration and politics do not have a holistic approach of the role played by 
the politicians and civil servants in the governing process, as well as comprehensive definitions of 
situations that go across both, the political and administrative fields. 

  
În prezentul articol, vor fi analizate defini iile i caracteristicile de baz  a 

rela iilor politice, administrative, a modelelor de guvernare i a formelor de rela ionare 

care determin  dezvoltarea unui sistem administrativ i politic unic i creativ din 

perspectiva promov rii valorilor democratice i a drepturilor fundamentale ale omului. 

Totalitatea cuno tin elor i teoriilor despre rela iile politice i rela iile administrative 

reprezint  un domeniu complicat, deoarece în literatura de specialitate nu sunt definite 

cu exactitate rela iile administrative, ele fiind considerate o parte component  a deciziei 

politice, administrative, economice etc. Anume acest aspect al rela iilor este mai pu in 

studiat în literatura de specialitate. De asemenea, teoria politic  i teoria administrativ  

implic , tangen ial, abord ri care se refer  la modul în care rela iile politice i rela iile 

administrative sunt realizate prin prisma actului de guvernare într-o anumit  perioad  

de timp.  

Pornind de la premisa c  rela iile sociale, politice, economice, culturale etc. 

alc tuiesc unul din fenomenele cele mai  importante ale vie ii sociale, politice i 

administrative, studierea acestora pe vertical  i orizontal ,  prezint  un interes deosebit 

atât pentru teoria politic , cât i pentru teoria  administrativ , inclusiv pentru practica 

social-politic .  Preocuparea tiin ific  este centrat  pe studierea esen ei rela iilor de 
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orice tip care se concentreaz  pe problematica puterii sub diferitele ei forme, în special 

a celei politice, prin cucerirea, men inerea, influen area sau controlul ei.  

Totodat , in i de caracterul acestei puteri, de organizarea teritorial-

administrativ  a statului, precum i de natura actului de guvernare din stat. Având în 

vedere rolul si locul politicului în societate, rela iile politice în acep iunea lor nu 

vizeaz  numai politicul, dar ele privesc organizarea i conducrea întregii societ i, 

întrucît orice act de conducere, indiferent de domeniul de influen  are întotdeauna un 

substrat si un con inut politic i administrativ. Atât sub aspect teoretic, dar mai cu 

seama sub cel practic, rela iile politice î i fundamenteaz  ac iunea pe o ideologie, care 

în cele mai multe cazuri se materializeaz  în programe i doctrine politice. Rela iile 

politice se manifest  într-o form  organizat , programatic  i con tient . [1] 

În rezultatul interac iunii oamenilor, sistemul social global poate fi caracterizat 

ca un sistem unitar de rela ii la nivelul subsistemelor sale specializate: social, 

economic, cultural, politic. Prin urmare, no iunea de rela ii politice, dup  V. 

M gureanu [2]  este interpretat  prin intermediul urm torului enun : rela iile politice 

fiind modul de interac iune dintre actorii politici, bazat pe cooperare, competi ie sau 

conflict. Este important de men ionat c  aceast  abordare simplist , la prima vedere, 

comport  în sine un set de semnifica ii valorice i metodologice complexe. În cadrul 

acestei abord ri sociologul român apreciaz  rela iile politice prin prisma actorilor 

politici i prin intermediul st rilor social-psihologice ai acestor actori, având la baz  

ac iunea într-un anumit context politic. 

Ideea c  rela iile politice apar în strâns  leg tur  cu rela iile sociale, desemnând 

con inutul principal al structurilor politice, respectiv cel al societ ii politice este 

sus inut  de cercet torul Volkov [3]. Omul de tiin  consider  c  rela iile sociale  se 

formeaz  independent de con tiin a oamenilor, i sunt legate direct de apari ia i 

dezvoltarea societ ii. De asemenea ele au un caracter complex i polifunc ional; 

rela iile economice sunt rela iile materiale de produc ie i de schimb, expresie a 
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satisfacerii necesit ilor de trai [4] iar rela iile politice exprim  în modul cel mai direct 

aspira iile i interesele unei clase, grup sau categorii sociale, în raport cu cele ale altor 

clase sau grupuri, în lupta pentru ob inerea bun st rii politice. Astfel de rela ii înainte 

de a se forma trec prin con tiin a oamenilor. 

        Doctrinarul autohton V. Saca define te conceptul de rela ie prin faptul c  rela ia, 

întruchipeaz  în sine interac iunile dintre diferi i agen i sociali cu privire la interesele 

cu semnifica ie social  i la putere, ca instrument de realizare a acestor interese. 

Termenul de rela ie provine din latinescul relatio [5] ce presupune leg tur , raport, 

conexiune între lucruri, fapte, procese. În acest context, accentul de baz  este pus pe 

viabilitatea rela iei în raport cu interesul social i politic, care ar fi elementul 

determinant în realizarea rela iei în sensul ei empirico-metodologic. 

        În contextul schimb rilor democratice, locul important  al rela iilor politice este 

determinat de faptul c  acestea reprezint  un mijloc de reglare, prin intermediul puterii 

politice al rela iilor economice, sociale, administrative, culturale. Gestionarea rela iilor 

politice i mai cu seam  a rela iilor administrative, reprezint  un proces continuu de 

evaluare i perfec ionare care contribuie la reflectarea cât mai real  i mai adecvat  al 

acestor rela ii în condi ii de transform ri politice de orice tip. Totodat , rela iile politice 

i administrative reprezint  un cadru complex care încearc  s  faciliteze apari ia unui 

spa iu socio-politic calitativ nou în vederea stimul rii activit ii creative al tuturor 

actorilor rela iilor sociale. 

       Sfera rela iilor politice reprezint  totalitatea obiectelor al activit ii politice, [6] 

ceea ce determin  complexitatea i multidimensionalitatea acesteia. În urma unor studii 

complexe vis-a-vis de acest aspect al rela iilor politice, s-a remarcat ideea c  dac  totul 

în lume ine i depinde direct de factorul politic, atunci primordialitate în contextul 

acestor rela ii oferim rela iilor politice dintre diferi i actori socio-politici i 

administrativi. Anume în acest cadru tiin ific i empiric apare necesitatea studierii 

rela iilor politice i administrative prin prisma impactului activit ii acestora asupra 
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bun st rii cet eanului dintr-un stat, prin prisma modului de interac iune i formelor de 

rela ionare.  

        Este relevant faptul c  în cadrul schimb rilor politice i administrative, rolul 

rela iilor politice i administrative cre te considerabil. Ca argument este c  o tr s tur  

imanent  al rela iilor politice i administrative este mobilitatea acestora. P ind pe 

calea democratiz rii, tr s tura mobilit ii rela iilor a fost puternic denaturat  de 

sistemul totalitar i a c p tat o form  amorf  cu caracteristici antagoniste i non-

coerente. Cet enii au pierdut calitatea „spiritului creativ”, capacitatea i poten ialul 

individualist i de a ac iona liber, în limita legii. Limitat în posibilit i i obsedat de 

idealurile socialismului utopic, cet eanul era implicat în sfera rela iilor politice i 

administrative caracterizate de un formalism i subiectivism exagerat. Aceast  pierdere 

al mobilit ii generat  de regimul totalitar a dus la etapa actual  la apari ia unor 

contradic ii violente legate direct de unitatea societ ilor puternic fragmentate în 

schimbare i riscul cronic vis-a– vis de integritatea politic  i teritorial  al acestora. 

Rela iile politice i administrative concentreaz  în sine nu doar reflexia social-

politic  al diverselor grupuri sociale, economice, culturale, politice, dar reflect  

inclusiv expresia proceselor ce se deruleaz  în societate prin prisma grupurilor 

respective la toate nivelurile. Esen a rela iilor politice const  în complexitatea sferei 

acestora, care determin  formarea unor conexiuni complicate, conflictuale, antagoniste 

or consensuale i de compromis dintre indivizii unui grup cu societatea în întregime în 

sensul dezvolt rii tuturor elementelor structural-func ionale a societ ii, pe de o parte. 

[6] Pe de alt  parte, rela iile administrative, complementar, contribuie la dezvoltarea 

unei comunic ri eficiente i delimitarea elementelor politice din sfera ac iunilor 

generale.  

         În accep iunea politologului român D. Lep datu [7] sensul termenului de rela ii 

este atotcuprinz tor, exprimat clar i detaliat prin con inutul social (inclusiv politico-

administrativ) al activit ii umane în cadrul sistemului pe care îl compune. Astfel, 
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rela iile sociale presupun existen a unor leg turi (sub forma raporturilor, a unor 

coresponden e necesare  care se construiesc i se reconstruiesc) dintre fenomene, dintre 

p r ile care compun un anumit sistem - politic, administrativ, economic, reprezentând 

domeniul studiat. Se presupune c  diferen a fundamental  dintre rela iile politice i 

celelalte tipuri de rela ii sociale (economice, administrative, culturale, etnice, 

comunitare, etc.) ine de con inutul specific ce exprim  direct i totodat  concentrat 

esen a sistemului politic.  

         O defini ie complex  al rela iilor politice i administrative ar cuprinde urm torul 

con inut: rela iile politice i rela iile administrative reprezint  sintetic i cvasitotal 

acele elemente de structur  a societ ii datorit  c rora are loc progresul social i 

mobilitatea social  la nivel individual, de grup sau colectiv, na ional. Totodat , 

rela iile politice integreaz  v dit un caracter de leg turi sociale prin intermediul 

sistemului politic i prin faptul c  existen a poten at  a societ ii este indispensabil  

dezvolt rii unor anumite tipuri de rela ii sociale, care pân  la urm  sunt determinate 

de politic i administrativ.  Este destul de dificil de trasat bariera gnosiologic  dintre 

rela ia politic  i rela ia administrativ  ca element teoretic i ca element practic, 

deoarece rela ia politic , i în special rela ia administrativ  este una de natur  

praxiologic  puternic conturat . Teoretizarea ei ar duce la pierderea esen ei i 

caracteristicii fundamentale al acesteia care este mobilitatea i conexiunea indivizilor la 

nivelul micro i macro al societ ii.  

În continuare vom enumera i vom analiza principalele caracteristici ontice 

(existen iale) al rela iilor politice i rela iilor administrative dup  sociologii Lepadatu i 

Belov: „Rela iile politice, precum i rela iile administrative au o determinare 

profund  în structura activit ii umane. Ele sunt organic legate de dobândirea, 

prezervarea i exercitarea puterii de c tre indivizi, grupuri sociale, ceea ce le 

creeaz  un statut separat în activitatea social . Totodat , rela iile administrative 
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sunt generate de existen a unui set de valori în baza c rora ac ioneaz  

func ionarul public.” [6,7] 

      Astfel, politologul român încearc  s  abordeze rela iile politice i administrative 

din perspectiva rela iilor de putere. Pe lâng  acestea factorul determinant în realizarea 

finalit ii social-politice a individului este cauzat  de interesul sporit al individului fa  

de exercitarea puterii i men inerii ei cu orice pre . În condi iile create vom men iona i 

pozi ia domnului Saca V. [5] care consider  c  rela iile politice reprezint  o rezultant  

social  al individului în realizarea propriului interes care poate fi alimentat de diverse 

tr iri emo ionale, social-politice, valorice. Acela i lucru poate fi referit la rela iile 

administrative, dar cu o excep ie: existen a rela iilor administrative ine de realizarea 

interesului general, comun, cu finalitate i impact pentru un grup de indivizi, dar nu 

pentru unul singur, cum este cazul rela iei politice bazate pe realizarea interesului 

individual îngust. Rela iile politice se manifest  sub forma unor raporturi specifice între 

oameni care sunt condi ionate, în mare parte de existen a unor diferen e ce in de 

particularit i de pozi ii, interese, aspira ii, credin e, idealuri social-politice i chiar de 

antagonisme feroce la nivel ideologic. 

       Totu i, fiind fiin e sociale, indivizii sunt antrena i mai mult într-un conflict 

latent cu semenii s i, decât într-un conflict manifest. Ideea const  în faptul c  societatea 

le impune indivizilor un anumit tip de comportament, norm  juridic  care în caz de 

nerespectare va genera sanc iuni sociale.  

Rela iile politice se formeaz  în virtutea unui anumit sens existen ial al 

acestora. 

Este important s  elucid m, din perspectiva tiin ific , defini ia rela iilor politice i 

administrative prin prisma administra iei publice. Politologul român Liviu Radu, 

consider  c  administra ia public  s-a dezvoltat ca o ramur  a puterii executive, pe 

m sura extinderii sarcinilor pe care guvernarea i le-a asumat, sau a celor care i-au fost 

impuse într-un fel sau altul în societate, f când trimitere la modelul socilogului german 
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Max Weber [8] care prezint  sistemul birocratic ca o simpl  curea de transmisie a 

deciziilor politice. În context, autorul men ioneaz  c  începând cu anii 20 ai secolului 

XX, o nou  ipostaz  a administra iei publice privite sub prisma birocra iei i a rolului 

func ionarului public în procesul decizional,  modific  în mod evident rela iile sale cu 

lumea politic . Reie ind din considera iile weberiene, pozi iile administra iei publice 

pân  în secolul XX erau total dependente de factorul politic, dup  fiind reconsiderate i 

plasate în sistemul de putere adecvat competen elor i rolului într-o societate unde 

separarea puterilor reale în stat devine o norm . Bun oar , aceast  pozi ie care s-a 

conturat în virtutea factorilor economici i politici în perioada respectiv , a generat o 

nou  necesitate gnosiologic  i empiric : întreb ri privind rolul i competen ele care 

trebuie atribuite acestei noi puteri în stat, tipul de rela ii în care aceste activit i vor fi 

realizate i contextul legal care ar crea premise pentru un comportament politic sau 

altul. În lumina celor expuse, vom da o alt  defini ie rela iilor politice i administrative 

care reprezint  un domeniu relativ nou, i care se refer  la modul în care se formuleaz  

i se implementeaz  deciziile politice prin prisma actului de guvernare – proces 

continuu de luare a deciziilor i interac iune permanent  cu actori politici, sociali, 

administrativi, economici etc. în procesul comun de realizare a binelui public.  

Actul de guvernare constituie complexitatea fenomenelor, deciziilor, rela iilor 

politice, sociale, administrative dintre institu ii, sisteme politice, modalit ile i 

formele de guvernare, precum i impactul acestuia asupra calit ii i durabilit ii 

proceselor care contribuie la dezvoltarea i consolidarea societ ii, a statului i 

cet eanului în particular.  

Pân  la urm , finalitatea unui act de guvernare eficient, transparent i orientat 

spre cet ean este reflectat  în indicii economici, gradul de bun stare a cet enilor, 

modul în care cet enii interac ioneaz  între ei i se implic  în procesul de luare a 

deciziilor. În literatur  de specialitate interna ional  i na ional , o defini ie clar  i 

exhaustiv  a sintagmei”act de guvernare” nu exist . Aceasta se datoreaz , în mare 
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parte, faptului c  sintagma ine de modul în care este guvernat un stat, modul în care se 

dezvolt  i se consolideaz  democra ia acestui stat, la fel ca i modul în care sunt luate 

deciziile politice i administrative. O abordare holistic  poate genera mai multe 

dificult i în teoria i practica administra iei publice, decît solu ii.         

Conceptul de guvernare apare înc  în lumea antic , cînd filosofii vorbeau despre 

democra ie, aristocra ie, oligarhie, monarhie, tiranie i cetatea ideal . Aceste 

manifest ri a guvern rii erau concepute drept instrumente prin care statul interac iona 

cu cet enii, orînduirea acestuia f cîndu-se în limitele unor legi scrise i nescrise care 

au evoluat cu scurgerea timpului. De fapt, de atunci i pîn  în prezent, lucrurile nu au 

evoluat în m sura în care s  discut m despre noi forme de guvernare, care ar schimba 

total caracterul puterii i interac iunea acesteia prin prisma proceselor sociale, politice, 

economice ce determin  evolu ia unui sistem în întregime. Mai mult, accentele sunt 

puse pe metodele de realizare a puterii, mecanisme i pîrghii legale prin intermediul 

c ruia actul de guvernare genereaz  finalitate. 

Un aport considerabil în dezvoltarea conceptului de rela ii politice i rela ii 

administrative l-a jucat Woodrow W., al 28-lea Pre edinte SUA care a elaborat eseul 

”The Study of Administration” [9] despre modul în care trebuie s  interac ioneze sfera 

politic  cu sfera administrativ , calit ile profesionale a politicianului i a 

func ionarului public, locul i rolul eticii profesionale în realizarea i satisfacerea 

interesului general a cet eanului. În acest eseu, autorul descrie, de fapt, în modul cel 

mai serios, percep ia lui despre factorul de putere i utilizarea acestuia pentru a defini 

orînduirea politic  i social  a comunit ii în mod transparent i democratic.  

 Un alt reprezentant al societ ii americane, care a abordat subiectul vizat în 

studiile i articolele sale este Waldo D. în lucrarea  ”The administrative state. A study of 

the political theory of American public administration” [10] în care  socilogul i 

politologul american vorbe te despre un nou concept, i anume despre statul 
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administrativ, unde rela iile administrative prevaleaz  asupra rela iilor i intereselor 

politice, iar deciziile se iau în baza meritocra iei.  

Cu toate acestea, sunt prezentate etapele prin care trebuie s  treac  o societate ca 

s  ajung  la situa ia în care politicul s  fie delimitat de administrative în totalitate. 

Factorul tiin ific, profesionalizarea i introducerea unor forme i metode noi de 

consolidare a sistemului administrativ reprezint  priorit i pentru organizarea unui 

guvern technocrat, cu un aparat de func ionari publici eficient i neafilia i politic.  

 În concluzie, referirea la modul în care sunt definite atât rela iile politice, cât i 

rela iile administrative prin prisma rela iilor de putere reprezint  un element important 

prin care pot fi clarificate mai multe necunoscute în procesul de studiere a procesului 

de guvernare i implica iile practice implementate. Un lucru este cert: rela iile politice 

i rela iile administrative au la baz  aspectul social, factorul uman, interesul, realizarea 

puterii politice i ideologia care determin  finalitatea actului de guvernare în mod 

direct.  
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SUMMARY 
Audit methodology consists of a number of interdependent activities which aim to ensure audit’s 

realization by using a series of specific procedures and techniques. Meanwhile, audit activity is also 
ensured by a series of legislative and regulatory documents, International Audit Standards. Audit 
activity for entities that practice entrepreneurism in the Republic of Moldova is controlled by state 
Institutions such as: Ministry of Finance, Licentiate Chamber, National Bank, National Comission of 
Financial Market.  

 
Potrivit legii cu privire la activitatea de audit, subiec ii activit ii de audit din 

Republica Moldova sunt societ ile de audit i auditorii întreprinz tori individuali care 

au dreptul de a presta diverse servicii precum auditul situa iilor financiare; organizarea, 

restabilirea i inerea contabilit ii; expertiza contabil ; asisten a juridic  în activitatea 

economico-financiar ; analiza economico-financiar ; consultant în administrarea 

investi iilor; planificarea fiscal ; calcularea obliga iilor la buget i întocmirea 

declara iilor fiscale [1]. 

Metodologia de audit presupune un ansamblu de activit i interdependente care, 

prin utilizarea unor procedee i tehnici specifice asigur  realizarea auditului. Totodat  

activitatea de audit este asigurat  i de  serie de acte legislative i normative, 

Standarde Interna ionale de Audit. 

Activitatea de audit pentru entit ile ce practic  activitatea de antreprenoriat în 

Republica Moldova este reglementat  de c tre institu ii de stat precum: Ministerul 

Finan elor, Camera de Licen iere, Banca Na ional , Comisia Na ional  a Pie ei 

Financiare. 

Ministerul Finan elor exercit  trei func ii de baz  în reglementarea activit ii de 

audit: 

• elaboreaz  i public  acte normative pentru activitatea de audit; 

• supravegheaz  activitatea de audit; 
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• elibereaz  certificate de calificare; 

Ministerul Finan elor este împuternicit s  certifice persoanele calificate în 

exercitarea auditului general. Eliberarea certificatelor de calificare se bazeaz  pe 

decizia comisiei de certificare din cadrul Ministerului Finan elor. 

Totodat , s-a men ionat ca doar societ ile de audit i auditorii întreprinz tori 

individuali pot desf ura activitatea antreprenorial  de audit, îns  dreptul acesta poate fi 

exercitat doar prin de inerea unei licen e pentru audit. Licen a de audit se elibereaz  de 

Camera de Licen iere aflat  în subordinea Ministerului Economiei pe un termen de 

cinci ani. Camera elibereaz  urm toarele tipuri de licen e pentru activitatea de audit: 

- licen a pentru auditul general; 

- licen a pentru auditul institu iilor financiare; 

- licen a pentru auditul participan ilor profesioni ti la pia a financiar  nebancar . 

Banca Na ional , Comisia Na ional  a Pie ei Financiare organizeaz  procesul de 

certificare a auditorilor pentru genurile respective de audit. Astfel certificatul de 

calificare al auditorului pentru auditul institu iilor financiare se elibereaz  de Banca 

Na ional  a Republicii Moldova, iar certificatul de calificare al auditorului pentru 

auditul participan ilor profesioni ti la pia a financiar nebancar  de c tre Comisia 

Na ional  a Pie ei Financiare. 

Consiliul de supraveghere a activit ii de audit din cadrul Ministerului Finan elor 

are în componen a sa apte membri: câte doi reprezentan i ai Ministerului Finan elor i 

ai Comisiei Na ional  a Pie ei Financiare; un reprezentant al B ncii Na ionale; doi 

reprezentan i ai institu iilor de înv mânt superior cu profil economic specializa i în 

contabilitate sau audit, având titlu tiin ific în economie fiind desemna i de Ministerul 

Educa iei i Tineretului, la solicitarea Ministerului Finan elor. Pre edintele consiliului 

este ales pe un termen de doi ani prin vot secret din rândul reprezentan ilor 

nominaliza i. 
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Potrivit legisla iei în vigoare din ara noastr , consiliului dat îi revin  serie de 

atribu ii: 

• Activeaz  proiectele standardelor na ionale de audit i ale altor acte normative 

aferente activit ii de audit, elaborate de Ministerul Finan elor; 

• Elaboreaz  recom nd ri pentru ameliorarea sistemului de instruire profesional  

i de perfec ionare a auditorilor; 

• Monitorizeaz  procesul de certificare a auditorilor; 

• Stabile te cerin e minime pentru executarea programului de preg tire a 

stagiarului în activitatea de audit; 

• Prezint  Camerei de Licen iere propuneri privind retragerea sau suspendarea 

licen elor pentru desf urarea activit ii de audit; 

• Examineaz  problemele privind suspendarea sau retragerea certificarea de 

calificare a auditorilor; 

• Supravegheaz  i controleaz  activitatea auditorilor, auditorilor întreprinz tori 

individuali i a societ ilor de audit; 

• Examineaz  respectarea principiului de independen  a auditorului i adopt  

deciziile respective. 

Pentru exercitarea acestor atribu ii, consiliul elaboreaz  i prezint  anual spre 

aprobare Ministerului Finan elor planul de activitate intern  i devizul de cheltuieli, iar 

rezultatele ob inute sunt publicate pe pagina web a Ministerului Finan elor.  

Certificatul de calificare al auditorului se elibereaz  doar în baza promov rii cu 

succes a examenului de calificare, care se compune din mai multe discipline. 

Certificatul respectiv ofer  dreptul de a practica genul respectiv de audit doar din 

numele unei societ i de audit sau a auditorului întreprinz tor individual care de ine 

licen a pentru genul respectiv de audit. Certificatele în cauz  sunt valabile pe un termen 

nelimitat cu respectarea urm toarei condi ii. În fiecare an, începînd cu anul urm tor 

dup  anul primirii certificatului de calificare al auditorului, s - i ridice nivelul de 
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calificare (nu mai pu in de 40 ore academice) în organiza iile, institutive cu instruire 

profesional  continu . De men ionat, c  activitatea auditorului este suspendat  în cazul 

în care acesta de ine  func ie public  incompatibil , conform legisla iei, cu exercitarea 

func iei de auditori. 

Încetarea activit ii de audit de c tre auditor are loc în urm toarele cazuri: 

1.la cererea personal  de a fi radiat  din Registrul de stat al auditorilor; 

2. retragerea certificatului de calificare pentru nerespectarea cerin elor de 

instruirea profesional  continu ; 

3. certificatul a fost primit la prezentarea unor documente false ori a fost depistat  

neautenticitatea datelor din documentele prezentate; 

4. în privin a titularului certificatului a fost pronun at   sentin  definitiv  i 

irevocabil  de condamnare pentru infrac iune legat  de activitatea profesional . 

Astfel prin Hot rârea nr.180 din 23.03.2012 [2], privind aplicarea Standardelor de 

audit i Codului etic pe teritoriul Republicii Moldova, Ministerul Finan elor va asigura 

negocierea cu Consiliul pentru Standardele Interna ionale de Audit i Asigurare al 

Federa iei Interna ionale a Contabililor privind acceptarea i implementarea 

Standardelor de audit i Codului etic în Republica Moldova. 

Activitatea de audit în R. Moldova este reglementat  de diverse acte normative i 

legislative precum: 

1. Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern; 

2. Legea nr. 261-XVI din 05.12.2008 privind Curtea de Conturi; 

3. Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007 privind contabilitatea; 

4. Legea nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit; 

5. Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finan e publice locale; 

6. Hot rârea nr.1507 din 31.12.08, cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a 

contabilit ii i auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-2014; 
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7. Hot rârea nr.180 din 23.03.2012, privind aplicarea Standardelor de audit i 

Codului etic pe teritoriul Republicii Moldova. 

Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, stabile te cadrul 

juridic al controlului financiar public intern. Scopul legii este consolidarea r spunderii 

manageriale pentru gestionarea optim  a resurselor conform obiectivelor entit ii 

publice, pe baza principiilor bunei guvern ri, prin implementarea sistemului de 

management financiar i control i a activit ii de audit intern în sectorul public [3]. 

Legea nr.61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit stabile te cadrul juridic 

privind organizarea activit ii de audit de c tre societ ile de audit i auditorii 

întreprinz tori individuali, reglementeaz  exercitarea profesiei de auditor. 

Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduit  a func ionarului 

public reglementeaz  conduita func ionarului public în exercitarea func iei publice. 

Codul are drept scop stabilirea unor norme de conduit  în serviciul public i informarea 

cet enilor cu privire la conduita pe care trebuie s   adopte func ionarul public în 

vederea oferirii unor servicii publice de calitate; asigurarea unei administr ri mai bune 

întru realizarea interesului public; contribuirea la prevenirea i eliminarea corup iei din 

administra ia public  i crearea unui climat de încredere între t eni i autorit ile 

publice[4]. 

În contextul armoniz rii legisla iei i politicilor în domeniul auditului este 

important s  subliniem c  armonizarea legisla iei este un proces complex i pe termen 

mediu care implic  alinierea politicilor,armonizarea/transpunerea corect  a legilor 

relevante, actualizarea unor astfel de legi atunci când este cazul, stabilirea i acordarea 

de resurse (prin organiza ii noi sau în alt mod) a structurilor institu ionale necesare i 

urm rirea implement rii credibile i verificabile obiectivelor. 

Potrivit normelor stabilite pentru etapa de raportare sunt stabilite cerin e astfel 

încât con inutul raportului de audit trebuie s  întruneasc  urm toarele: s  fie u or de 

în eles i lipsit de ambiguitate, s  cuprind  doar informa ia sus inute de probe suficiente 
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i relevante, s  fie complet, exact, obiectiv, conving tor, concis i uniform, astfel încât 

s  faciliteze în elegerea lui de c tre cititor. 

În rapoartele de audit pe care le întocmesc, auditorii î i exprim  opinia de audit 

asupra situa iilor financiare auditate, prezint  constat rile rezultate i formuleaz  

concluzii i recomand ri cu privire la m surile ce urmeaz  a fi luate în leg tur  cu 

situa iile financiare auditate. 

Este recomandat   asemenea uniformitate privind forma i con inutul raportului 

de audit, deoarece aceasta contribuie la îmbun t irea gradului de în elegere al 

cititorului, precum i la identificarea situa iilor neobi nuite când acestea apar. 

Conform standardelor interna ionale de audit, opinia auditorului este prezentat  în 

format standard. Opinia are în vedere situa iile financiare în ansamblul lor, ceea ce 

conduce la evitarea unei detalieri excesive. Opinia ofer  utilizatorului raportului  

apreciere de ansamblu asupra domeniului auditat. Termenii utiliza i depind de cadrul 

juridic specific domeniului auditat, dar con inutul opiniei trebuie s  indice f r  

ambiguitate, dac  sunt sau nu rezerve. 

Legea care reglementeaz  raporturile juridice  apar în procesul auditului public 

externa supra modului de formare, administrare i de întrebuin are a resurselor 

financiare publice i administr rii patrimoniului public în RM este legea nr.261-XVI 

din 05.12.2008 privind Curtea de Conturi. Tot prin prisma acestei legi sunt stabilite 

obiectivele, mandatul, organizarea, atribu iile, împuternicirile, precum i alte aspecte 

relevante pentru activitatea Cur ii de Conturi. 

Curtea de Conturi a Republicii Moldova este unica autoritate public  a statului 

care exercit  controlul asupra form rii, administr rii i întrebuin rii resurselor 

financiare publice i administr rii patrimoniului public prin realizarea auditului extern 

în sectorul public. Curtea de Conturi dispune de independen  organiza ional , 

func ional , opera ional  i financiar  i nu poate fi direc ionat  sau controlat  de nici o 

persoan  fizic  sau juridic  [5]. 
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În scopul aducerii în concordan  a activit ii de audit cu Standardele 

Interna ionale de Audit ale Institu iilor Supreme de Audit, aprobate în cadrul 

Congresului al XXI-lea INTOSAI, în conformitate cu prevederile art.7, art.15 i art.16 

din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi, stabile te prioritar aplicarea 

Standardelor Interna ionale de Audit ale Institu iilor Supreme de Audit (în continuare - 

ISSAI) i anume: 

♣ ISSAI 100 „Principiile fundamentale ale auditului sectorului public"; 

♣ ISSAI 200 „Principiile fundamentale ale auditului financiar"; 

♣ ISSAI 300 „Principiile fundamentale ale auditului de performan "; 

♣ ISSAI 400 „Principiile fundamentale ale auditului de conformitate". 

Aplicarea Standardelor Interna ionale de Audit ale Institu iilor Supreme de Audit, 

în cadrul misiunilor de audit ale Cur ii de Conturi a fost aprobat  în decembrie 2013. 

Standardele ISSAI con in reglement ri privind auditul sectorului public la nivel 

organiza ional (ISA), iar la nivel de audituri individuale au drept scop sprijinirea 

membrilor INTOSAI în dezvoltarea propriilor abord ri profesionale, în conformitate cu 

mandatele, legile i reglement rile na ionale. 

Cadrul de reglementare ISSAI are 4 niveluri. Nivelul 1 con ine cadrul principii 

fundamentale. Nivelul 2 (ISSAI 10-99) stabile te condi iile esen iale pentru buna 

func ionare i conduit  profesional  ale ISA, precizând principiile si indica iile 

referitoare la independen , transparen , responsabilitate, etic  i controlul calit ii. 

Nivelurile 3 i 4 se refer  la procedurile de audit în detaliu i cuprind principiile 

profesionale general recunoscute care stau la baza activit ii eficiente i independente 

de auditul sectorului public. 

Principiile fundamentale de audit de nivelul 3 au fost concepute i elaborate avînd 

în vedere ISSAI 1 - Declara ia de la Lima, i ISSAI-urile de nivelul 2 care prev d 

cadrul de reglementare interna ional de referin  privitor la auditul sectorului public în 

contextul contemporan. 
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Nivelul 4 transpune principiile fundamentale de audit i în linii directorii mai 

specifice, detaliate i operative, utilizabile în activitatea curent  de audit, i, de 

asemenea, care pot fi considerate ca standarde de audit în situa ia în care, la nivel 

na ional, nu au fost dezvoltate astfel de reglement ri. Liniile directorii generale în audit 

(ISSAI 1000-4999) con in cerin ele recomandate pentru realizarea auditului financiar, 

de performan  sau de conformitate. 

Principiile Fundamentale de Audit formeaz  fundamentul Liniilor directorii 

generale de nivelul 4 al cadrului de reglementare ISSAI i pot fi utilizate la dezvoltarea 

autoritar  a standardelor în trei moduri: ca fundament pentru dezvoltarea/elaborarea 

propriilor standarde de c tre ISA; ca fundament pentru adoptarea standardelor 

na ionale coerente; ca fundament pentru adoptarea Liniilor directorii generale în 

calitate de standarde. 

ISA poate lua unele decizii strategice pentru a r spunde cerin elor care decurg din 

mandatul s u ori din alte prevederi legale. Deciziile respective se pot referi la 

standardele de audit care vor fi aplicate, tipurile de audit sau alte misiuni de angajament 

care vor fi realizate i la priorit ile acestora. 
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SUMMARY 
The public administration is the work of organizing and executing specific law achieved mainly 

by government institutions. The staff is one the means of government actions. The civil servants are 
the human resources of public administration. Ensuring the guality of provided services in the 
government depends on the guality of human resources. Occupational stress can affect all employees 
within any levels of the organization. Stress does not affect only the security and health of the persons, 
but the “health” of organization and national economies too. Occupational stress is a much deeper 
and widespread problem than it has been  approached so far.  

 
Func ionarii publici activeaz  instantaneu în situa ii de incertitudine iar stresul 

este inerent în comportamentul lor. Pentru a minimiza impactul stresului în cadrul 

institu iilor publice, este binevenit de creat un mediu psihologic echilibrat, confortabil 

pentru activitatea func ionarii publici. La rândul s u, acest mediu psihologic echilibrat 

trebuie s  fie parte component  a culturii organiza ionale i s  fie asigurat de c tre to i 

func ionarii din cadrul institu iilor publice: managerii top, medii, liniari i subalternii 

[5]. Ultimele cinci decenii au fost marcate de preocuparea tiin elor umaniste pentru 

definirea, caracterizarea i teoretizarea adapt rii individului la cerin ele vie ii moderne. 

Nu este de mirare c , în aceste condi ii, o serie de termeni – nevroz , stres, sindrom de 

neadaptare – au fost transfera i din limbajul tiin ific în cel cotidian [2]. 

Cel care lanseaz  în limbajul medical, înc  din 1936, conceptul de stres, este 

savantul canadian Hans Selye. Potrivit acestei concep ii, stresul este reac ia nespecific  

a organismului la orice solicitare.  

Descris de H. Selye ca efort f cut de organism pentru a r spunde solicit rilor 

mediului, numit de el Sindrom General de Adaptare – S.G.A – ulterior, numit de al ii 

„sindromul Selye”, conceptul s-a dovedit util prin rapiditatea cu care s-a impus în 

limbajul cotidian la nivel interna ional. 
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Starea organismului este caracterizat  în S.G.A de parcurgerea obligatorie a trei 

stadii: 

- starea de alarm , care cuprinde o faz  de oc manifestat  prin sc derea tensiunii 

arteriale, a temperaturii corpului, de o depresiune a sistemului nervos, urmat  de 

o faz  de contra oc în care apar reac iile de ap rare; 

- stadiul de rezisten  sau revenire, în care organismul pare c  s-a adaptat la 

situa ie, comportându-se relativ normal; 

- stadiul de epuizare, apare în cazul în care adaptarea, ob inut  ca urmare a 

reac iilor de contra oc prelungit, nu mai poate fi men inut  [3, p. 397]. 

Din punct de vedere al efectelor asupra organismului, stresul poate fi: 

- pozitiv, numit i eustres. Acest tip de stres permite concentrarea i focalizarea 

for elor fizice i psihice pentru realizarea unor obiective la cote maxime; 

- negativ, numit i distres, în care organismul supramobilizat refuz  s  revin  la 

starea normal . Individul este nervos, gata de reac ie, cu tensiunea arterial  

modificat  (de regul , crescut ), cu musculatura încordat  [4]. 

În abord rile timpurii ale stresului muncii s-a adoptat o perspectiv  

unidimensional  (unele ocupa ii erau considerate u oare, altele grele - deci mai 

stresante), iar cel mai des utiliza i indicatori ai solicit rii muncii erau considera i: orele 

efective muncite, termenele-limit  frecvente, ritmul alert al muncii automatizate. 

Aceast  orientare unidimensional , combinat  cu ipoteza general  arat  c  efortul 

intelectual este mai mare decât cel fizic, a lansat conceptul de stres al conducerii sau 

managerial (executive stress), care sugera c  directorii/managerii sunt supu i unui risc 

mai mare de boli cardiovasculare sau mortalitate rela ionate stresul ocupa ional [1]. 

Procesul stresului ocupa ional este alc tuit din urm torii descriptori majori: 

stresori, reac ii la stres, factori mediatori/moderatori, strategii de evaluare i mecanisme 

de coping.  

În ultimele decenii, cercet torii au elaborat mai multe modele teoretice ale 
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stresului organiza ional. O parte dintre aceste modele au scopul de a facilita o mai bun  

cunoa tere a leg turii dintre caracteristicile psihosociale i fizice ale muncii, pe de o 

parte, i bun starea i s n tatea angaja ilor, pe de alt  parte. Noi ne vom rezuma la 

prezentarea acestora din urm  [7]. 

Modelul solicit ri - control - suport social 

Stresul profesional ridicat intervine în cazul în care cerin ele solicitante în munc  

sunt înso ite de un control sc zut asupra sarcinilor de efectuat. 

În 1998 Johnson i Hatt au extins modelul solicit ri-control aflat în circula ie 

pân  în acel moment, ad ugând o a treia dimensiune, i anume suportul social. Pe baza 

acestuia, grupul aflat în cel mai mare pericol este a a-numitul grup iso-strain, care 

poate fi caracterizat prin cerin e ridicate, control sc zut asupra muncii i lipsa 

suportului social. 

Din intersec ia celor dou  dimensiuni ale modelului solicit ri-control rezult  

patru tipuri de activit i: 

1. activit ile cu stres ridicat – se caracterizeaz  printr-un nivel ridicat al 

cerin elor i un nivel redus al controlului pe care individul îl poate 

exercita; 

2. activit ile cu stres sc zut – cerin ele muncii nu sunt considerate a fi mari, 

iar controlul pe care individul îl poate exercita este ridicat; 

3. muncile active - vorbim de munci active în cazul în care un nivel ridicat al 

cerin elor muncii se asociaz  cu un nivel ridicat al controlului pe care 

subiectul îl poate exercita. Este situa ia care permite cre terea, participarea, 

activitatea, cre terea stimei de sine, a motiva iei de a înv a, a 

autorealiz rii; 

4. muncile pasive -  în acest caz atât nivelul cerin elor, cât i cel al controlului 

sunt sc zute, ceea ce provoac  treptat o deteriorare a capacit ilor 

individului. 
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Modelul dezechilibrului efort-recompens  

Acest model este elaborat de sociologul german Johannes Siegrist. Conform 

modelului lui Siegrist, adic  o situa ie în care eforturile ridicate se combin  cu o 

recompens  sc zut , produce o stare de stres emo ional care poate conduce la excitarea 

sistemului nervos, probleme de s n tate mental  i fizic . 

Conform acestui model, recompensa are trei forme : apreciere (stim , suport i 

echitabilitate), recunoa tere material  (un salariu corespunz tor) i controlul statutului 

(posibilit i de promovare, posibilitatea de a evita schimb rile nedorite, securitatea 

locului de munc , permanentizarea statutului)  

Modelul potrivirii persoan -mediu 

Acest model a fost elaborat la începutul anilor ’70 de un grup de cercet tori de la 

University of Michigan, fiind cel mai vechi dintre cele trei modele ale stresului în 

munc  pe care le prezent m. Acest model consider  c  stresul în munc  apare atunci 

când exist  o discrepan  între motiva iile persoanei i condi iile asigurate de mediu 

(munc ) sau o discordan  între cerin ele postului i abilit ile persoanei de a le face 

fa  [1, p. 569]. 

Stresul face parte din existen a cotidian  a fiec ruia dintre noi i nu pot fi evitate 

efectele acestuia. În 1974, H. Freundenberg redefinea stresul profesional prin sindromul 

de burnout, uzura i epuizarea energiei, for elor i a resurselor care determin  o sc dere 

a întregului poten ial de ac iune al individului. Acest sindrom este indus de stresul 

cronic în profesiile care presupun implicare direct  în ajutorarea semenilor. 

Pornind de la studiu efectuat la Universitatea Yale, care a ar tat c  aproape 30% 

dintre adul ii care lucreaz  se simt extrem de stresa i de locul de munc , exper ii 

Administra iei pentru S n tate i Siguran a Muncii din Statele Unite au declarat stresul 

ca factor de risc la locul de munc . 

În 2 iulie 2002, Pre edintele Parlamentului European i Comisarul European 

pentru Angaj ri i Afaceri Sociale au deschis oficial Prima Campanie pan – European  
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de combatere a Stresului profesional, placând de la urm toarele efecte ale Stresului 

Profesional la nivelul Uniunii Europene : 

- stresul profesional este a doua grav  problem  de s n tate la locul de munc , 

dup  durerile de spate (care în cea mai mare parte sunt provocate sau agravate 

tot de stres); 

- stresul profesional afecteaz  1 din fiecare 3 angaja i ai Uniunii Europene; 

- stresul profesional este responsabil pentru apari ia afec iunilor cardiovasculare la 

16 % din totalul b rba ilor i 22 % din totalul femeilor care sufer  în prezent de 

aceste afec iuni; 

- stresul profesional este responsabil pentru 50-60% din absenteismul medical al 

angaja ilor Uniunii Europene; 

- stresul profesional produce pierderi anuale în economia Uniunii Europene de cca 

20 mld. Euro. [3] 

Nu este posibil  o prescrip ie universal  de prevenire a stresului la locul de 

munc , dar este posibil  oferirea unor linii de ghidare pentru procesul de prevenire a 

stresului în organiza ii. În toate situa iile, programele de preven ie a stresului implic  

trei etape distincte: 1) identificarea problemei, 2) interven ia i 3) evaluarea. 

Procesul de preven ie a stresului nu se termin  cu evaluarea. Procesul trebuie s  

fie v zut, mai degrab , ca un proces continuu ce folose te datele evalu rii pentru a 

redefini i redirec iona strategia de interven ie. Reducerea stresului în munc  i a 

riscurilor psihosociale nu este numai o problem  moral  i legal , ci i una economic . 

Eficien a economic  a unei întreprinderi i succesul în afaceri se bazeaz  de obicei pe 

cele mai bune performan e ale acesteia în domeniul securit ii i s n t ii. S n tatea la 

locul de munc  înseamn  încredere i prosperitate în afaceri. [6] 

Cu luarea în considerare a celor enun ate mai sus, am efectuat o cercetare 

empiric  chemat  s  determine  nivelul  de stres al angaja ilor Direc iei generale a 

Fondului municipal Chi in u de sus inere social  a popula iei (DGFMSSP). 
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Este de men ionat faptul c  în cadrul DGFMCSSP activeaz  91% femei i doar 

9% b rba i.Pe parcursul cercet rii am folosit metoda observa iei, metoda convorbirii i 

interviului precum i testarea psihologic  utilizând chestionarele. Dat fiind faptul c  un 

factor de risc în apari ia i dezvoltarea stresului profesional o constituie tipul i 

tr s tura de temperament, a fost necesar  determinarea tipului de personalitate utilizând 

Chestionarul de Personalitate Eysenck, care m soar  dou  dimensiuni generale, 

independente între ele ale personalit ii: extraversiunea - introversiunea i nevrotismul-

stabilitatea având un total de 57 întreb ri. În urma examin rii chestionarului a fost 

determiant tipurile de personalitate ale angaja ilor în cadrul DGFMCSSP: 7 angaja i – 

extraverti i, 6 angaja i – introverti i, 4 angaja i – nevroti ti.

Un alt factor foarte important în determinarea stresului ocupa ional este 

satisfac ia în munc  i în acest scop s-a utilizat Testul de evaloare al satisfac iei muncii 

elaborat de Adina CHELCEA. Deci, nivelul de satisfac ie în munc  este relativ sc zut 

datorit  faptului c  o parte din angaja i nu au intrat în esen a specificului acestui 

domeniu de activitate. O insatisfac ie în munc  mai pronun at  s-a dovedit a fi prezent  

la angaja ii din DEPDAM, dat fiind faptul c  anume ei interac ioneaz  direct cu 

cet enii. Interac iunea cu cet enii implic  o munc  psihologic  grea i în aceste 

posturi este foarte important ca angajatul s  dispun  de a a calit i precum r bdare i 

comp timire, în afar  de principiile de conduit  ale func ionarului public. Acest 

chestionar a fost aplicat la începutul s pt mânii i la finele s pt mânii cu un interval de 

2 s pt mâni. Rezultatul s-a dovedit a fi acela  la angaja ii Direc iei eviden  contabil  

pe când la angaja ii din DEPDAM rezultatul difer  – nivelul de satisfac ie în munc  

este mai ridicat la începutul s pt mânii decâz la sfâr itul s pt mânii. 

Analizând factorii principali ce accentueaz  vulnerabilitatea la stres a fost 

determinat nivelul stresului ocupa ional. La investiga ie au participat 17 func ionari: 13 

func ionari din cadrul DEPDAM cu vârsta cuprins  între 25 i 37 ani i cu experien  

profesional  în postul ocupat de la 1 pân  la 9 ani i 4 func ionari din cadrul Direc iei 
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eviden  contabil  cu vârsta cuprins  între 30 i 65 ani. S-a utilizat Testul de stabilire a 

stresului profesional elaborat de Charles D. Spielberger ( a fost un psiholog clinic i 

comunitar). Testul a inclus 30 întreb ri. 

Rezultatele testului efectuat au demonstrat c  nivelul de stres în cadrul direc iei 

nominalizate este de nivel mediu-ridicat . Un disconfort psihologic ridicat îl au 

angaja ii privind salarizare neadecvat  a muncii, comportament înjositor al colegilor, 

posibilit i reduse de cre tere profesional , lipsa condi iilor optime de lucru, utilaj 

tehnic neperformant sau de calitate joas , acces limitat la administra ie, sus inere 

insuficient  din partea administra iei, precum i neaprecierea la justa valoare a lucrului 

bine efectuat. Respectiv un disconfort psihologic mediu îl au unii angaja i privind 

executarea îns rcin rilor neconvenabile, colegii de serviciu nu- i execut  atribu iile de 

serviciu, îndeplinirea sarcinilor neincluse în atribu iile personale de lucru, insuficien a 

personalului pentru îndeplinirea volumului mare de lucru, necesitatea lu rii deciziilor 

„ad-hock”, implicarea par ial  a personalului în procesul de luare a deciziilor strategice, 

concuren  în promovarea profesional , management nereu it sau nu prea bun, 

motiva ie insuficient , precum i conflictele cu alte subdiviziuni. 

Evaluând rezultatele cercet rii empirice, putem concluziona c  stresul 

ocupa ional este prezent în cadrul administra iei publice, fie la nivel ridicat, mediu, sau 

mai sc zut, dar el persist . Nivelul stresului este influen at direct de vârst , de sex, de 

situa ia social-economic , de statut social, precum i de rela iile familiale. Reie ind din 

cele expuse mai sus, stresul trebuie i poate fi controlat abordându-l individual. 

Organizarea programelor de training vizând îmbun t irea abilit ilor sociale, 

care s  includ  câteva abord ri: în elegerea politicilor organiza ionale; crearea unui 

climat relaxat i prietenos în cadrul organiza iei, prin rela ii colegiale optime; 

comunicarea corespunz toare; întâlnirile cu colegii sau subalternii sunt foarte 

importante pentru stabilirea unor informa ii i sfaturi utile, criticile trebuie aduse 

constructiv i confiden ial pentru a nu bloca comunicarea în grup i pentru a fi primite 
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cu receptivitate i obiectivism; echilibrul interior sau controlul reac iilor la evenimente 

neconvenabile; observarea stresului la colegi i subordona i i implicarea în rezolvarea 

lui – con tientizarea stresului este prima condi ie a elimin rii lui, persoanele aflate în 

stres trebuie tratate cu r bdare, cu tact, prin discu ii individuale într-o atmosfer  

destins  i pl cut . 

Concluzionând, putem afirma c  stresul profesional este una din cele mai 

importante probleme de s n tate la locul de munc  în statele Uniunii Europene. Îns , în 

Republica Moldova stresul profesional nu este investigat. Aceasta, se datoreaz  

insuficien ei de resurse umane, precum i a lipsei unor norme legislative.  
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REFORMA FISCAL  DE MEDIU I NECESITATEA IMPLEMENT RII 
ACESTEIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 
Olga DRIGA, doctorand , Academia de 
Administrare Public , Republica Moldova 
 

SUMMARY 
By definition, the Environmental Fiscal Reform is about welfare gains generated by reducing 

taxes on labor, capital, consumption while simultaneously increasing taxes or charges on 
externalities, as well as subsidy reform (developing green subsidies and reforming environmentally 
harmful subsidies).  The Organization for Economic Development and Cooperation has pointed out 
many opportunities offered by EFR to address poverty alleviation.  Accordingly an EFR approach 
should be integrated within existing national policies and plans. 

 
Termenul de “Reforma fiscala a mediului” (RFM) a fost pentru prima dat  folosit 

la sfîr itul anilor 1990 în rile industrializate. A fost recunoscut pe scena politicii 

globale în 2005 ca urmare a raporturilor publicate de c tre Organiza ia pentru 

Cooperare i Dezvoltare Economic  (OCDE) i Banca Mondial  (BM). RFM se refer  

la aplicarea unei serii de impozite i m suri de stabilire a pre urilor în politicile interne, 

care pot spori veniturile fiscale ce promoveaz  obiectivele de mediu. [1] 

Conceptul care st  la baz  este considerat de Comisia European , Programul de 

Mediu al Na iunilor Unite (UNEP), Programul Na iunilor Unite pentru Dezvoltare 

(UNDP) i ri, precum Marea Britanie, Danemarca, Suedia, Germania, ca o politic  ce 

va contribui la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), întrucît 

rile în curs de dezvoltare se confrunt  cu provoc ri uria e i sunt obligate s - i  

creasc  veniturile interne pentru a investi în domeniul asisten ei medicale, educa ie, 

infrastructur  i mediu. Prin urmare, nu este surprinz tor faptul c  RFM este 

considerat  o component  important  a politicii instrumentale de dezvoltare. RFM are 

poten ialul de a juca un rol important în sprijinirea rilor în curs de dezvoltare, de a 

ridica venituri, creând în acela i timp stimulente care genereaz  beneficii de mediu; i 

de-a oferi suport în reducerea s r ciei.  

Principalul criteriu în sprijinirea activit ilor RFM constituie sprijinul politic, 

unde factorii cheie de decizie politic  urmeaz  i impementeaz  conceptul RFM în 
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activitatea lor politic  de zi cu zi. Având în vedere multiplele beneficii pe care o RFM 

le-ar putea realiza, de asemenea, este important de a evalua de ce conceptul de RFM 

face parte arareori din politicile de mediu, fiscale sau na ionale de dezvoltare. 

Principalele motive pentru care RFM nu este utilizat ca instrument de politic  pot fi 

rezumate dup  cum urmeaz : 

• alte priorit i politice: integrarea slab  a mediului în alte politici; 

• politica de mediu i ministerele sunt adesea slabe; 

• lipsa de capital uman pentru a transpune aplicarea legilor i a normelor de mediu; 

i 

• cunoa terea insuficient  a valorii economice a resurselor sau a serviciilor de 

mediu. 

O func ionare corect  a cadrului legal i institu ional este o cerin a de baz  pentru 

succesul oric rui instrument a RFM ( i a oric rei alte m suri politice). Acest aspect este 

de un interes critic atunci când se discut  propuneri ce in de RFM - fie în contextul 

reform rii instrumentelor RFM deja existente sau de punere în aplicare a altor noi. 

Obstacolele institu ionale pot afecta eficien a instrumentelor economice, deoarece 

acestea nu sunt un substitut pentru m suri de reglementare (de exemplu, politici de 

comand  i control), ceea ce înseamn  c  instrumentele economice "necesit , de 

asemenea, institu ii puternice, o legisla ie adecvat , i o monitorizare i implementare 

efectiv ". [2, p. 2] 

Realitatea politic  arat  c  RFM este un pachet de politici care ar putea fi aplicat 

atât în rile dezvoltate i cît i în cele în curs de dezvoltare. Cu toate acestea, schema 

exact  a RFM trebuie s  reflecte diferitele condi ii generale (economice, politice, 

institu ionale, sociale, juridice, etc.), precum i obiectivele de politic  pe care rile 

doresc s  realizeze. Acest lucru înseamn  c  nu exist  nici o abordare unic . Punctul de 

plecare este diferit între ri, care vor fi, de asemenea, reflectate în instrumentele 

economice care vor fi disponibile.  
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La moment, Moldova nu dispune de o politic  de mediu modern  i comprehensiv , 

mai cu seam  în ceea ce prive te cerin ele politicilor Uniunii Europene.  

În prezent, politica de mediu adoptat  este incomplet  i împiedic  progresul în 

managementul de mediu.  De i diverse politici sub-sectoriale cu privire la 

managementul mediului au fost adoptate în Moldova, nivelul de integrare a 

problemelor de mediu în politicile sectoriale r mâne a fi unul foarte slab. 

Bugetul sectorului de mediu din Republica Moldova este foarte limitat i constituie 

0,2% din bugetul na ional total.  Mai mult decât atât, majoritatea acestor fonduri 

acoper  cheltuielile ce in de personal i nu permit Ministerului Mediului s - i 

implementeze activit ile de baz  i nici s  promoveze politicile necesare.   

De i, RFM este considerat  drept un domeniu prioritar de interven ie, eforturile 

actuale r mân a fi insuficiente pentru a declan a un proces na ional pentru dezvoltarea 

i integrarea eficient  a instrumentelor RFM în politicile sectoriale i bugete.  Acest 

lucru are loc par ial din cauza lipsei de cooperare formal  i a acordurilor de parteneriat 

pentru a lega în mod legitim RFM de alte sectoare cheie pentru dezvoltare, atât la nivel 

central cât i la nivel local. 

Totu i, oportunit ile pe care le ofer  RFM sunt prea importante pentru a fi 

ignorate: prin implementarea RFM, Guvernul Republicii Moldova va putea s  

mobilizeze o finan are suplimentar  pentru activit ile care fac fa  priorit ilor i 

obliga iilor la nivel global, s  catalizeze dezvoltarea ecologic  durabil  i ra ional , i 

s  consolideze strategiile na ionale ale Republicii Moldova pentru a sus ine emisiile 

sc zute i dezvoltarea rezistent  la schimb rile climatice.  În plus, RFM poate contribui 

în mod semnificativ la internalizarea strategiilor de stabilire a pre urilor într-o serie de 

domenii-cheie referitoare la Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. 

Câteva aspecte cheie trebuie luate în considera ie la elaborarea i alocarea de 

resurse în cadrul componentelor reformei pentru a promova cost-eficien a acesteia. 
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În primul rând, strategia reformei de identificare, reformare i implementare a 

instrumentelor economice i financiare pentru managementul na ional i global al 

mediului este cel mai cost-eficient mijloc de realizare a rezultatelor politice.  Acest 

lucru se datoreaz  stimulentelor economice i financiare bine concepute care duc la 

stimulente dinamice pentru reducerea polu rii sau utiliz rii resurselor naturale, prin 

urmare, o alocare mai eficient  a resurselor.  Aceast  practic  este frecvent promovat  

de c tre OCDE i alte institu ii interna ionale în diferite publica ii i apare în teorii i 

aplica ii moderne de internalizare a externalit ilor de mediu pentru a ajuta la corectarea 

e ecurilor pie ei i de a spori eficien a costurilor politicii de mediu. 

În domeniul subven iilor d un toare mediului, câ tigurile de cost-eficien  pot fi 

realizate prin simpla redirec ionare a fluxurilor de subven ie de la practicile ne-

sustenabile la practicile mai durabile, de exemplu, prin eliminarea activit ilor 

subven ionate, care duc la cre terea costurilor externe.  Deseori, astfel de reforme pot fi 

asociate cu economii mari, de exemplu, în cazul în care activit ile i practicile 

poluante nu mai sunt subven ionate, nu mai este necesar de investit în reducerea 

polu rii.  RFM va încerca s  realizeze astfel de câ tiguri în sectoarele agriculturii i 

energiei, ca fiind cele mai relevante pentru a îndeplini angajamentele de mediu ale 

Republicii Moldova, inclusiv în cadrul Acordului de Asociere cu UE. 

RFM va analiza i se va baza în mod sistematic pe cele mai bune practici 

interna ionale în implementarea politicilor, în special câ tigurile de cost-eficien  

realizate prin RFM, i va determina aplicabilitatea lor în Republica Moldova. Prin 

urmare, RFM va ajuta Moldova s  alinieze i s  înt reasc  în continuare politicile sale 

de mediu cu standardele interna ionale, în special, cu dispozi iile relevante din cadrul 

UE.  Aceast  strategie este foarte relevant  având în vedere starea actual  a Republicii 

Moldova ca fiind una dintre cele mai s race na iuni din Europa i în care finan area 

pentru sectorul de mediu este extrem de insuficient .  
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Prin reforma i adoptarea unor instrumentelor fiscale adecvate (în special taxele 

alocate, subven iile verzi i ecologizarea proceselor bugetare publice), Republica 

Moldova va putea acumula venituri suplimentare care vor putea fi utilizate pentru 

catalizarea implement rii politicilor de mediu, în special a politicilor legate de 

angajamentele Republicii Moldovei în cadrul Conven iilor de la Rio. 

Beneficii socio-economice importante se preconizeaz  s  fie livrate prin 

intermediul Reformei fiscale de mediu, prin îmbun t irea durabilit ii financiare a 

activit ii agricole i economice de-a lungul nivelurilor mai sustenabile.  Aceasta 

include consolidarea i aplicarea stimulentelor pentru aplicarea tipului de reform  

agrar  care reduce presiunea antropic  asupra mediului, pe când în acela i timp, 

abordeaz  cauzele unor astfel de presiuni, i anume direc ia veniturilor financiare 

pentru îmbun t irea mijloacelor de existen  durabile alternative.  Un alt exemplu este 

punerea în aplicare a mijloacelor de constrângere, taxelor i amenzilor mai importante 

care atribuie un cost i o povar  mai mare pe activit ile care afecteaz  în mod 

dispropor ionat mediul urban s rac, femeile i copiii.   

Reformele fiscale i institu ionale asociate vor lua o abordare holistic  pentru a 

garanta c  beneficiile socio-economice na ionale, inclusiv abordarea priorit ilor de gen 

sunt pe deplin abordate, deoarece acestea vor juca un rol critic în realizarea i 

durabilitatea beneficiilor de mediu la nivel mondial.  Detaliile privind aceste reforme 

trebuie s  se bazeze pe o analiz  specializat  minu ioas  i profund  i o consultare i 

negociere larg  pe parcursul implement rii reformei. 
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SECURITATEA DEMOGRAFIC  – PREMIS  FUNDAMENTAL  A 
SECURIT II NA IONALE 
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SUMMARY 
In a society dramatically influenced by globalization and the global social insecurity, the 

demographic safety is equally relevant to the military security, food security and energetic security 
among others. For the states aiming to resist over time, demographic safety is a compulsory issue of 
the strategy. The current state of Moldova’s demographic security raises many questions. On the 
government agenda, the concern of demographic safety has been included only after 2010. According 
to several studies and rankings, our country is facing a high depopulation and mortality rate. Based 
on the Central Intelligence Agency's World Factbook in 2013, Moldova was in top 5 countries 
worldwide whose local population is declining, being ranked as 2nd with negative growth of -1.01%. 

 
În condi iile unei societ i tot mai globalizate i a cre terii insecurit ii sociale pe 

mapamond, tema ca securitatea demografic  devine tot mai actual , în egal  m sur  cu 

securitatea militar , securitatea alimentar , energetic , etc. Pentru statele care doresc s  

supravie uiasc  în timp, tema securit ii demografice este permanent  pe agenda 

guvernamental . 

Conceptul de securitate demografic  face parte din concep ia contemporan  de 

securitate. Etimologic, termenul securitate provine din lat. securitas, însemnînd „f r  

grij , serenitate, lini te sufleteasc ; iar demografie de la „demos”=popor, „grafie”= a 

desena, a scrie, a descrie. În literatura tiin ific  exist  mai multe concep ii i punte de 

vedere asupra securit ii demografice, iar fiecare autor pune accent pe un anumit 

element. În linii generale securitatea demografic  este starea popula iei ce exprim  

protec ia de riscurile de orice natur  în scopul cre rii condi iilor demo-socio-economice 

pentru promovarea intereselor umane.  

Cu alte cuvinte, securitatea demografic  reprezint  protec ia  proceselor 

demografice de la amenin rile reale i poten iale, asigurând cel pu in p strarea 

statutului geopolitic, economic i etnic al statului, i inte te în primul rînd procesele 
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demografice vitale, adic  procesele, legate de îns i existen a societ ii, ce reflect  

calitatea, nivelul de dezvoltare, func ionalitatea acesteia.  

Acestea nu sunt altceva decît procesele de reproducere, constituite din cele trei 

forme ale mi c rii popula iei: mi carea natural  (natalitatea, mortalitatea, nup ialitatea, 

divor ialitatea),  mecanic  (migra ia) i social  (schimbarea structurii sociale), cît i 

procesele, care reflect  caracteristicile calitative ale popula iei (starea de s n tate fizic , 

psihic  i social ).  

Scopul principal al securit ii demografice const  în crearea condi iilor necesare 

pentru prevenirea amenin rilor demografice i asigurarea stabilit ii efectivului 

popula iei, deci în linii generale, securitatea demografic  este rezisten a la depopulare, 

p strarea efectivului popula iei inclusiv a celei activ economic,  asigurarea reproducerii 

acesteia. [1] Jackson i Howe noteaz  c  securitatea demografic  nu este numai 

evaluarea impactului direct al tendin elor demografice asupra num rului popula iei, 

dimensiunii economice, i a capacit ii de  ap rare, dar, de asemenea s  ia în 

considerare modul în care aceste tendin e pot afecta în mod indirect performan a 

economic , temperamentul social, i obiectivele na ionale. [2] Graham concluzioneaz  

c  valurile mari de imigrare pot d una securit ii politice, culturale, sociale, economice, 

de mediu, omogenit ii statului care este inundat cu diver i imigran i. Graham adaug  

c  securitatea demografic ,  privit  din punct de vedere tradi ional de popula ie, va 

percepe mi c rile date doar ca o amenin are, ca în cazul unei invazii armate sau  unui 

num r mare de refugia i. În opinia sa acest concept nu face referire, a adar, numai la 

securitatea fizic  a oamenilor, dar i la a a-numita "securitate ontologic ”.   

Raportat  la realitatea de ast zi a Republicii Moldova, securitatea demografic  

pune multe semne de întrebare. Pe agenda guvernamental  tema securit ii demografice 

a survenit abia dup  anii 2010. Conform mai multor studii i clasamente, ara noastr  se 

confrunt  cu o depopulare i mortalitate imens . Conform Central Intelligence 

Agency’s World Factbook în 2013, Republica Moldova era inclus  în top 5 ri din 
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lume a c ror polula ie este în sc dere, ocupând locul 2 cu sporul negativ de -1.01%. 

CIA noteaz  c  fiind cea mai s rac  ar  din Europa, tranzi ia demografic  a rii a fost 

finalizat  la începutul anilor 1990, iar popula ia sa a sc zut în fiecare an, de la 

destr marea Uniunii Sovietice. Ajungând la pu in peste 4,36 milioane de locuitori în 

1990, popula ia Moldovei (inclusiv Transnistria) se afl  în prezent la aproximativ 

3650000 datorit  combina iei sc derii ratei natalit ii i o criz  economic  prelungit . 

Emigrarea este în apogeul ei - aproximativ de la 600 000 la 1 milion de moldoveni se 

afl  la lucru în str in tate, iar circa 38 la suta din PIB-ul Moldovei provine din 

remiten e. [3] Ast zi aceea i surs  plaseaz  de locul 5 ara noastr , îns  cu sporul 

negativ de -1.02 %. [4] 

Astfel în anul 2011, pe 5 octombrie Guvernul a examinat i a aprobat Programului 

na ional strategic în domeniul securit ii demografice a Republicii Moldova (2011-

2025). [5] Prezentul Program are drept obiectiv crearea premiselor i formarea cadrului 

de dezvoltare demografic , cuprinzând ac iuni ale c ror rezultate vor fi resim ite de 

genera iile viitoare, deoarece influen a fenomenelor i comportamentului demografic se 

manifest  în decursul vie ii mai multor genera ii i nu neap rat în func ie de m surile 

administrative de interven ie. În condi iile rii noastre, cînd sc derea natalit ii se 

men ine pe parcursul unei lungi perioade, se resimte deteriorarea structurii pe vîrste, 

perpetuat  i prin mecanismele dinamicii interne ale demograficului.  

Acest curs de degradare a echilibrului construc iei demografice poate fi oprit doar 

într-o perioad  lung  i în ipoteza atingerii unei natalit i mult mai ridicate decît cea 

actual . În conformitate cu ra ionamentele expuse, Programul cuprinde i un Plan de 

ac iuni de implementare pe termen mediu (2011-2013), corelat cu ac iunile planificate 

în politicile guvernamentale i sectoriale.  

Obiectivele prioritate ale programului stipulau: - promovarea politicilor de 

stimulare a natalit ii, reducere a morbidit ii i mortalit ii, a migra iei, în vederea 

diminu rii declinului demografic prin implementarea Programului na ional strategic în 
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domeniul securit ii demografice (2011-2025); - gestionarea eficient  a problemelor de 

îmb trânire demografic , integrarea în strategiile de dezvoltare a obiectivelor de 

adaptare la schimb rile în structura popula iei i de ameliorare a indicatorilor calitativi 

ai capitalului uman; - promovarea multilateral  a politicilor familiale i a solidarit ii 

între genera ii; - constituirea unui Centru de cercet ri demografice cu func ii în 

domeniul cercet rii, recomand rii i argument rii politicilor demografice, determin rii 

mecanismelor de monitorizare a implement rii i de evaluare a impactului acestora; -

 implementarea unui mecanism unic de elaborare a prognozelor demografice i 

utilizarea plenar  a acestora în programele de dezvoltare i planificare.  

Chiar dac  ac iunile ale c ror rezultate vor fi resim ite de genera iile viitoare, 

deoarece influen a fenomenelor i comportamentului demografic se manifest  în 

decursul vie ii mai multor genera ii i nu neap rat în func ie de m surile administrative 

de interven ie, precum indic  autorii programului, ba chiar din contra m surile 

administrative de interven ie trebuie sporite i înt rite, fie ele de scurt  durat  sau cu 

efecte în timp,  precum fac state ca Federa ia Rus  sau cele din Orientul Mijlociu. 

Conform Biroului Na ional de Statistic , sportul natural al popula iei este negativ, 

tendin  men inut  înc  din anii 2000 (Anexa nr.1) [6], iar conform graficului acesta 

tendin  va fi men inut  în continuare. 
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Astfel în 2014, Guvernul a aprobat modific ri la Programul na ional strategic în 

domeniul securit ii demografice a Republicii Moldova (2011-2025), [7] la propunerea 

MMPSF în contextul în care situa ia devine tot mai precar . Printre modific ri sunt i 

ac iuni privind consolidarea serviciilor sociale de protec ie a familiilor i a copiilor 

afla i în situa ii de dificultate. În acest sens s-a  propus i modificarea cadrului legal 

pentru a permite majorarea volumului presta iilor sociale. Printre alte propuneri au fost 

introduse în Programul na ional sunt modificarea legisla iei pentru a introduce i 

no iunea de ”concediu paternal”, ac iuni de prevenire a victimiz rii copiilor, 

eficientizarea sistemului de presta ii sociale, îmbun t irea situa iei financiare a 

pensionarilor, etc. 

În concluzie, chiar i cu aceste modific ri la program, este necesar  promovare 

unor politici de cre tere demografic  i familiale mai ”dure”, dar i totodat  corelate cu 

celelalte politici interdependent  precum cea economic , educa ional , ocupa ional , 

migra ionale (atît coordonarea emigra iei cît i imigra iei) etc. În acest context ar fi 

oportune m surile de cre tere a presta iilor sociale, a îndemniza iilor unice la na tere, 

c s torie, a familiilor cu mai mul i copii; dotarea centrelor de s n tate i maternit i cu 

utilaj contemporan pentru sc derea mortalit ii infantile; incriminarea avortului (doar în 

cazuri excep ionale); promovarea educa iei familiale i a s n t ii în sistemul de 

înva amînt din treptele gimnaziale;  în sprirea legisla iei muncii i a politicii 

ocupa ionale în sensul pedepselor mai dure pentru angajatorii care nu respect  

drepturile salariale ale angaja ilor (salariul la timp sau ofer  salariul ”în plic”); 

promovarea valorilor familiale prin mass media, organiza ii non-guvernamentale, 

biserica i al i actori sociali; subven ii pentru procurarea locuin elor pentru familii 

tinere; sprijinirea familiilor cu copii prin intermediul aloca iilor familiale de stat, scutiri 

de taxe, i m suri de sus inere a ocup rii profesionale a p rin ilor; etc. 
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ESEN A I AVANTAJELE SISTEMULUI POLITIC  
BAZAT PE MERITOCRA IE 

 
Dinu MANOLE, masterand, Academia de 
Administrare Public , Republica Moldova 

 

SUMMARY 
After theoreticalconsiderations, this article gives ideas and proposes solutions focusing on 

appointments and why in this moment themeritocracy is more important than anything. This essay 
tries to answer the following questions: Why is meritocracy important?Who are the integral 
components of meritocracy? How do you define it? Why proper structures do not pay much attention 
tomeritocracy? How to extend its use? Another focus of this article is the concern on patronage and 
meritocracy concept, how to distinguish between them in daily practice. In such circumstances and 
especially on this moment of the Republic of Moldova state, it is important undertaking reforms for 
some change, not only to implement the law regarding appointments in the public administration but 
something more than that. 
 

Cuvântul meritocra ie este adesea utilizat în zilele noastre pentru a descrie un tip 

de societate în care bog ia i pozi ia social  sunt ob inute în principal prin competi ie, 

sau prin talent i competen e demonstrate. Principiul este c  o pozi ie investit  cu 

responsabilit i i prestigiu social trebuie dobândit , nu mo tenit  sau ob inut  prin 

criterii arbitrare. Meritocra ia este, de asemenea, termenul folosit pentru a descrie sau 

critica o societate concuren ial  care accept  decalaje inechitabile ale venitului, averii i 

pozi iei sociale în func ie de talent, merit, competen , motiva ie i efort. [4] 

Ce este, totu i meritocra ia? Conform Dex-ului: „Este un sistem în care se aleg 

persoanele talentate, cu scopul de a fi promovate pe baza realiz rilor ob inute.”   [1] 

Dic ionarul Cambridge d  o defini ie mai ampl : „Meritocra ia - sistem social, 

societate sau organiza ie în care indivizii au putere în dependen  de abilit ile lor, nu 

în dependen  de bani sau pozi ie social .”[2] 

Sintagma meritocra ie ar avea semnifica ia de puterea meritului. Conceptul 

conform unor cercet tori ar avea originea în operele i înv mintele lui Confucius 550-

470 î Hr., dar la cre tini întâlnim, în vechiul testament, un exemplu clasic de 

meritocra ie în cazul lui Iosif, care din sclav ajunge consilierul faraonului. Revenind la 

Confucius, acesta afirma, c   în înv mânt nu trebuie f cut  deosebire de clas . Pentru 
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prima dat  întâlnim ideea înlocuirii nobilimii de sânge cu una a virtu ii. A permis oricui 

s -i fie discipol, în tentativa sa de a crea i promova conduc tori. Înv mintele au prins 

r d cini, de-a lungul istoriei, în China s-au practicat examene pentru selectarea 

personalului la curtea imperial , începând cu secolul  II î.Hr. în timpul dinastiei Han. 

Examenul imperial - keju în dinastia Sui (581-618). Sau sus in torii „ colii legii” cu 

numeroase elemente meritocratice în statul Qin, în care puneau accent pe aptitudini, 

spirit de ini iativ  i inteligen . 

În Europa elemente de meritocra ie întâlnim la Aristotel, în viziunea sa societatea 

ar trebui s  fie condus  de o elit -aristos (excelent), care ar conduce în baza meritelor 

personale. 

De neconceput este domeniul militar f r  promovarea oamenilor dup  merite. De 

exemplu, Cinghis Chan selecta generalii dup  capacit i inclusiv din rândul popoarelor 

cucerite. În garda imperial  a lui Napoleon erau recruta i cei mai buni, iar  ordinul 

„Legiunea de Onoare” era acordat oricui pentru merite de arme, artistice sau tiin ifice. 

Napoleon a promovat oameni capabili, c rora tia s  le motiveze competen a i 

loialitatea. Cerea mult celor  din administra ia statului, dar i r spl tea pe m sur . 

Fiecare dintre mini trii s i era o personalitate în domeniul încredin at: Talleyrand la 

Externe, Fouché la Poli ie, Gaudin la Finan e, Decrès la Marina, Berthier la R zboi, 

Portalis la Culte, nemaivorbind de cei 26 de mare ali. 

Termenul „meritocra ie” a fost folosit pentru prima oar  într-un sens peiorativ de 

c tre sociologul britanic Michael Young în anul 1958, într-o lucrare cu caracter critic: 

The Rise of the Meritocracy, fiind descris  o situa ie într-un viitor apropiat, în care 

pozi ia social  ar fi determinat  de coeficientul de inteligen  i efort. [4] În final, acest 

sistem social duce la o revolu ie, masele r stoarn  noua elit , devenit  arogant  i rupt  

de restul lumii. 

În ciuda originii negative, termenul a c p tat teren, mul i considerând un sistem 

meritocratic o alegere bun  pentru societate. Aceasta se întâmpl  pe fondalul unei 
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democra ii opace, care a acumulat racile i inadverten e datorit  demagogiei, 

clientelismului, populismului, corup iei. 

Democra iei îi este imputat  ascensiunea la putere i instaurarea dictaturii lui 

Hitler prin procedee electorale democratice. Iar în S.U.A. necesitatea unei schimb ri s-a 

f cut sim it  dup  scandalul Watergate din anul 1972, culminat  cu impicimentul i 

demisia pre edintelui Richard Nixon. În S.U.A. întîlnim termenul de „merit sistem” în 

limbajul de specialitate, iar Civil Service este o institu ie tradi ional , care a adoptat 

termenul, afirmând-ul în materie de angaj ri i promov ri pe baz  de merit confirmat 

prin examin ri.[3, p.6]    

John H. Goldthorpe sesizeaz  c  ideologia meritocratic  este produsul împletirii 

a trei surse:[7,p.5] 

• dorin a claselor mijlocii (burgheziei în ascensiune) din secolul al XIX-lea de a 

avea acces liber la pozi iile birocratice (din aparatul de stat), pân  atunci 

accesibile numai pe baza titlurilor de noble e i a voin ei arbitrare a suveranului; 

• teoriile darwinismului social, care postulau nevoia ca, în contextul unei 

competi ii interna ionale crescânde, na iunea s  nu iroseasc  rezervele de talent 

din categoriile defavorizate; 

• teoriile evolu ioniste care considerau c , în societ ile industriale, reu ita 

(achievement) a devenit criteriul de selec ie a elitelor i, în consecin , principiul 

de legitimare a inegalit ii.  

John Locke în lucrarea „Second Treatise of Civl Guvernemant” descrie o societate în 

care proprietatea este fundamentat  prin munc , societate stratificat  prin merit nu prin 

mo tenire. Ast zi termenul meritocra ie este folosit pentru a descrie o societate, care 

satisface cel pu in urm toarele caracteristici: [6,p.26] 

• nu exist  bariere formale pentru accesul la educa ie, studiu, îns rcin ri i func ii; 

• selec ia pentru acces la calific ri, locuri de munc  i func ii ine cont de calit i i 

capacit ile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor asociate diverselor profesii; 
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• calific ri, func ii disponibile în cantit i limitate acordate celor mai califica i 

concuren i; 

• societate cu obliga ia de a identifica, cît mai timpuriu, la fiecare, prin sistemul 

educa ional, a calit ilor necesare pentru a fi preg tit  o viitoare elit . 

Toate func iile ierarhice i pozi iile sociale sau politice trebuie s  fie ob inute 

numai pe baza meritului, în virtutea ideii c , oriunde ajungi în vârful ob tii sau la baza 

ei, acela este locul pe care îl ob ii sau dep e ti pe baz  de merit. [3,p.5] 

Scopul este afirmarea persoanei în plenitudinea ei, dar i identificarea de lideri cu 

calit i morale i administrative c rora s  li se încredin eze administrarea bunului 

comun în scopul realiz rii binelui comun. Rolul lor fiind acela de a garanta dezvoltarea 

real , capabili s  treac  de la promisiuni la garan ia prin merit demonstrat, profitabil  

pentru întreaga ar . Necesitatea studiilor fiind esen ial , mai mult decât atât, ea este 

cheia succesului în administrarea statului. Nu în zadar unii speciali ti au v zut tiin a 

administra iei i ca o art .  [5, p.59] 

Resursele umane bine preg tite sunt acelea care înclin  balan a în favoarea 

democra iei. În Fran a, to i politicienii notorii au frecventat coala Na ional  de 

Administra ie din Fran a, este cea mai prestigioas  dintre „marile coli” cu profil politic 

i economic din Fran a, absolven ii s i (cunoscu i i sub numele de enarhi) ocupând 

prin tradi ie posturile-cheie în administra ia public  a Fran ei i a altor ri francofone 

(enarhi au fost i trei pre edin i francezi de dup  1945: Valéry Giscard 

d'Estaing ,Jacques Chirac i François Hollande). A fost creat  la Paris în 1945 din 

ini iativa lui Charles de Gaulle i activeaz  sub patronatul Prim-ministrului Fran ei.[8] 

În Singapore statul încurajeaz  tinerii s  continue studiile universitare la cele mai 

prestigioase institu ii occidentale. Lipsa de cuno tin e duce la obtuzitate politic , la o 

îndep rtare de la scopul principal al politicii - administrarea durabil  a rii i în ultim  

instan  o îndep rtare i de cet eni.  

Progresul poate fi rezultatul doar al unei administr ri corecte, numai a a poate fi 
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stimulat  certitudinea civic  a cet enilor, sentimentul de încredere i solidaritate ale 

popula iei. Nu este un caz, c  în rile unde principiul meritocra iei nu este doar o 

teorie, se remarc  un ritm ridicat de dezvoltare i stabilitate politic . 

Poporul nu poate fi min it la infinit, pentru c  minciuna are picioare scurte. Într-

un asemenea mediu nu se simte reprezentat, satisf cut pentru c  acest mediu nu îi 

corespunde. Gama solu iilor este vast , de la metode democratice pân  la respingere, 

antagonism, lupt , dar cel mai periculos fenomen este exodul popula iei. De aceea 

meritocra ia ar fi ca un criteriu cinstit de selectare social , a acelor care al turi de 

merite au i calit i morale. Insist m asupra moralei pentru c , etica i fair- play- ul sunt 

dou  caracteristici, care lipsesc în politica moldoveneasc .  

Un program de succes pentru o mi care politic , care pretinde la guvernare, este 

unul eficace, bazat pe tiin , calcule i etic . Aceasta este o afirmare pe criterii 

meritocratice, care ar descuraja carierismul, aventurierismul, cameleonismul i 

afacerismul în politic . Doar asemenea programe sunt de natur  s  uneasc  un popor. 

Oamenii devin solidari în jurul unor idei, pentru care se merit  de militat al turi de al ii, 

astfel se recunoa te meritul ideii i a celor care o implementeaz . Societ ii civile îi 

revine un rol deosebit în  afirmarea modelelor meritorii, deoarece prin convingeri de 

opinie public  se creeaz  meritul, care la rândul s u creeaz  curente de opinie public .  

[3,p.16]  

În anul 1959 Seymour Martin Lipset în lucrarea „Some Social Requisites of 

Democracy: Economic Development and Political Legitimacy” eveden iaz , ca o 

democra ie solid  este garantul unei economii puternice. [9] 

Singapore este o experien  unic  în materie de organizare politic  i succes 

economic, greu de comparat cu alt  ar  ca evolu ie în doar câteva decenii. De la 

s r cie au ajuns în topul indicelui de dezvoltare uman  în 50 de ani, au un venit pe cap 

de locuitor mult peste media UE, au un sistem politic nominal democratic dar dominat 

de un singur partid, cu anumite îngr diri ale libert ilor civice i politice. 
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În Singapore a fost posibil miracolul economic datorit  instituirii unui sistem 

autoritar bazat pe meritocra ie, care are la baza confucianismul, bazat pe ordine social , 

deci mai curând evolu ia economic  ar fi legat  de ordinea social , decât pe sistemul de 

guvernare. [10, p.142] Mica na iune a trebuit s  fie auto-suficient  i s  dea piept cu 

multe probleme, precum: lipsa major  de locuri de munc , lipsa locuin elor, lipsa 

teritoriului i a resurselor naturale. În timpul mandatului lui Lee Kuan Yew ca prim-

ministru, între 1959 i 1990, s-au creat numeroase locuri de munc , s-a ridicat foarte 

mult nivelul de trai i s-a pus în practic  un program la scar  mare de construc ie de 

locuin e. Infrastructura economic  a rii a fost dezvoltat , a fost oprit  tensiunea 

interasial  i s-a creat un sistem de ap rare na ional , având la baz  stagiul militar 

obligatoriu pentru fiecare locuitor de sex masculin.  

În perioada miracolului economic Lee Kuan Yew men iona, c  este u or de 

început cu propov duirea de înalte principii morale, convingeri ferme i cele mai bune 

inten ii, dar de convie uit împreun  cu ele este mai greu. [10, p.142] 

Mul i v d meritocra ia ca pe o form  de guvernare divers  de democra ie, dar în 

acest caz se schimb  efectul cu cauza. Egalitatea de anse i de responsabilitate sunt 

principiile, care trebuie s  guverneze justi ia, în care, recunoa terea meritului este o 

consecin  a unei ordini sociale i nu un scop. Aidoma finalului lucr rii lui Young, 

ace tia v d în meritocra ie un pericol, care ar culmina cu acapararea puterii de c tre o 

elit  a meritului. Se uit , îns  c  democra ia real , are instrumentele necesare pentru 

frânarea abuzurilor i a setei de putere. Adesea, oponen ii conceptului de meritocra ie 

argumenteaz  c  inteligen a sau efortul sunt caracteristici practic imposibil de m surat 

exact. Ca urmare, în opinia lor, orice introducere a meritocra iei se face cu un mare 

grad de nesiguran  i este inerent dubioas . Pe de alt  parte, cei care sus in economia 

de pia  liber  cred c  aceasta poate i trebuie s  recompenseze meritul. 

Meritocra ia a fost criticat  ca fiind un mit, folosit mai degrab  la perpetuarea 

status quo; meritul putând fi definit în func ie de succes, succesul însu i definind 
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meritul, nu c  succesul ar fi predeterminat de criterii tiin ifice de merit.  

Societatea este în continu  evolu ie i pentru a face fa  lucrurilor, cerin ele puse 

pe umerii liderilor sunt enorme. De aceea politica nu trebuie privit  ca un teren de 

experimentare pentru oricare doritor. Cel pu in câ iva factori ar trebui lua i în 

considera ie; demnitate, preg tire, capacit i, merite. Doar selectarea a astfel de 

persoane în administra ia public  moldoveneasc  poate garanta un viitor în care 

poporul s - i reg seasc  propriile sale interese. Religia cre tin  întotdeauna a ridicat la 

rang de sfin i în baza credin ei i a meritelor. 

Meritocra ia  în administra ia public  poate fi promovata prin: 

• acordarea de aten ie sporit  educa iei i înv mântului; 

• depistarea, educarea, promovarea de lideri vizionari; 

• ocuparea func iilor de conducere la toate nivelele doar prin concurs; 

• promovarea în func ii doar dup  merite i calit i morale 

• crearea comisiilor de cercetare a corespunderii actualilor func ionari de la 

vîrf spre baz  prin evaluare; 

• promovarea în func ii în administra ia public  a persoanelor cu studii în 

administra ie; 

• implementarea principiului subsidiarit ii în administra ia public ; 

Implementarea meritocra iei ca o form  de guvern mînt în Republica Moldova, 

ar duce la dispari ia barierei dintre elit  i cet ean. Implementarea principiului 

subsidiarit ii la nivel local este un prim pas, care ar face ca formele meritocratice s  fie 

mai evidente aici i s  se impun  de jos în sus pîna la nivelul reprezentativit ii statale. 

Avantajele ar fi multiple progrese, stabilitate, colaborare. 
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INSTRUMENTUL DE MIGRA IE CIRCULAR : ARGUMENTE PRO 
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SUMMARY 

This article emphasizes the problem of circular migration as a tool for solving temporary 
economical deficiencies of the population. In situation of Moldova, circular migration could help to 
improve the financial situation, the accumulation of funds, to solving the problems of occupation 
throughout the year. Reglementation of seasonal circular migration in the country's legal framework 
will allow proper settlement of the problems of underdevelopment rural areas of Moldova. 
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În ultimii doi ani criza migra iei din spa iul mediteranian a adus în centrul 

aten iei problemele migra iei. Migra ia, fie legal  sau ilegal , este una din principalele 

provoc ri de securitate, stabilitate i dezvoltare economic  ale prezentului. Uniunea 

European  a reac ionat la aceast  provocare prin adoptarea la 13 mai 2015 a Agendei 

europene privind migra ia. [1] 

În documentul respectiv Uniunea European  a recunoscut c  are nevoie de 

instrumente prin care s  poat  identifica sectoarele economice i profesiile care se 

confrunt  sau se vor confrunta cu dificult i de recrutare sau cu deficit de competen e. 

Instrumentele existente (Cadrul european al calific rilor, EUROPASS-ul, etc.) ofer  

deja o serie de informa ii, îns  este nevoie de o imagine mai complet , astfel sunt 

necesare i alte instrumente.  

Un rol important în procesele migra ioniste îl au instrumentele de finan are. La 

nivel european, finan area diferitor activit i i procese migra ioniste este asigurat  prin 

Fondul pentru azil, migra ie i integrare. De asemenea, Fondul european de dezvoltare 

regional  prevede resurse importante pentru dezvoltarea regiunilor de origine a 

migran ilor. [1, pag. 19] Pentru perioad  de programare 2014-2020, cel pu in 20% din 

resursele Fondului social european vor contribui la integrarea social , inclusiv m suri 

pentru integrarea migran ilor. Pe lîng  aceste resurse, Comisia va pune la dispozi ie cel 
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pu in 30 de milioane euro pentru a sprijini partenerii în vederea consolid rii 

capacit ilor pentru gestionarea eficace a migra iei for ei de munc , punând accentul pe 

consolidarea pozi iei migran ilor i pe combaterea exploat rii. În urm torii cinci ani, 

programele europene precum Orizont 2020 i Erasmus+ vor atrage în Uniunea 

European  persoane talentate prin programele de mobilitate temporar . 

Procesul migra ionist influen eaz  i situa ia în Republica Moldova. Una din 

probleme de cercetare ale procesului migra iei ine de c utarea r spunsului la 

întrebarea: „Ce avantaje ale acestui proces pot folosi atît migran ii, cît i autorit ile 

publice din RM pentru a influen a spre bine calitatea vie ii?” Vom încerca în articol s  

identific m un astfel de instrument ce ar contribui la dezvoltarea teritoriilor rii. 

Situa ia în Republica Moldova. Moldova, dup  cum afirm  un ir de publica ii, 

este o ar  a migran ilor din necesit i economice.  În conformitate cu estim rile 

oficiale ale Guvernului Republicii Moldova, peste un sfert din for a de munc  a 

Moldovei se afl  i munce te la moment peste hotare – cifra real  difer  de la surs  la 

surs  i reprezint  circa 345000 persoane. În mass-media figureaz  cifre de la 340 de 

mii pân  la 1 milion de imigran i. [11, pag.6] Conform Serviciului de Gr niceri (2009) 

peste 628,000 moldoveni domiciliaz  peste hotare. [4] Recens mântul din12-25 mai 

2014 a înregistrat un num r de 329 108 persoanele plecate peste hotarele rii. 

Cea mai numeroas  prezen  a migran ilor moldoveni se înregistreaz  în Rusia 

(60%), Italia (20%), Portugalia (5%), Spania, Turcia, Grecia, Fran a, România, 

Ucraina. Dup  caracterul muncii i preferin ele de gen, se deosebesc ri de destina ie 

„masculin ” (Rusia, Ucraina, Spania, Portugalia – construc ii) i „feminin ” (Italia, 

Turcia – sectorul serviciilor). [11, pag.6]  

Drept rezultat, migran ii sunt sursa major  de venituri pentru economia 

na ional , remiten ele de peste hotare estimându-se la 1,9 miliarde dolari SUA în 2008, 

reprezentând 31% din PIB-ul Moldovei (al doilea loc pe plan global, dup  Tadjikistan). 

[6] 
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Pe parcursul anilor 1991-2013 s-a atestat o cre tere semnificativ  a 

influxului de remiten e în Republica Moldova. Dac  în anul 2003, suma acestora a 

constituit circa 490 mil. dolari SUA, atunci în anul 2013, au înregistrat valoarea 

record de aproape 2 miliarde dolari SUA. Datele B ncii Mondiale pentru anul 

2013 arat  c  ara noastr  se reg se te printre statele cu cel mai mare volum de 

remiten e pe cap de locuitor, circa 550 dolari SUA per capita. [10] Potrivit analizei 

Institutului de Politici i Reforme Europene, în 2015 remiten ele s-au redus cu peste 

30%. [9]  

Conform Ministerului Finan elor al Republicii Moldova, pentru anul 2016, era 

estimat un deficit bugetar de aproximativ 7,3 miliarde lei sau peste 5,6% din PIB. 

Astfel, acest deficit necesit  surse sigure de acoperire.  [9]  

Migra ia p rin ilor reduce riscurile de s r cie al copiilor, dar este în detrimentul 

educa iei morale i a celei academice a acestora. [11] Unii copii r mîn în s r cie, chiar 

dac  ambii p rin i au migrat. În cazul a 20% de copii moldoveni, cel pu in unul din 

p rin i este peste hotare, iar în cazul a 10% - ambii p rin i sunt pleca i. În 14% de 

familii unde mama este plecat  peste hotare, nimeni nu are grij  de copii; 7% din copiii 

afla i în institu iile reziden iale provin din familiile migran ilor. [8]         

Toate aceste date demonstreaz  importan a i obligativitatea reglement rii 

adecvate a procesului migra ionist. Una din sarcinile importante este re-întoarcerea 

migran ilor în ar . Una din solu iile de re-întoacere ar fi migra ia circular .  

Definirea conceptului de migra ie circular . Conform Dic ionarului Explicativ 

al limbii române, migra ia reprezint  deplasarea în mas  a unor popula ii de pe un 

teritoriu pe altul, determinat  de factori economici, sociali, politici sau naturali. Deci, în 

cadrul procesului migra ionist, persoanele se îndep rteaz  de locuin ele lor obi nuite, 

din motive pacifiste sau agresive, voluntare sau involuntare. [5]  

Migran ii pot avea diferite perioade de edere. Durata perioadei de edere la fel 

influen eaz  procesul migra ionist. Din perspectiva timpului de edere, se identific : 
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migra ia pe termen lung (mai mult de 5 ani), mobilitate pe termen scurt (pîn  la 3 luni), 

migra ie sezonier  (pîn  la 6-9 luni), migra ie temporar  (pîn  la 5 ani). [12]  

Migra ia circular , din perspectiva Comisiei Europene (CE) 2007, reprezint  „o 

form  a migra iei gestionat  într-un mod, care permite un anumit grad de mobilitate 

legal  între cele dou  ri, în ambele sensuri/direc ii”. (Comunicarea Comisiei 

Europene an. 2007) Comisia European  (Comunicarea CE an. 2008) – „circula ia 

temporar , recurent  a persoanelor între dou  sau mai multe ri, în principal în scopuri 

de munc  sau pentru studii”.  

Deci, migra ia circular  este, în esen a sa, migra ie temporar , deoarece 

migran ii trebuie s  revin  în ara sa de origine, în lipsa unui drept de edere permanent 

în ara de destina ie.   

Pe de alt  parte, toate formele de migra ie temporar  nu duc obligatoriu la 

migra ie circular . Cea mai mare parte dintre ele pot implica un singur ciclu de 

migra ie, în timp ce unele programe pot duce la stabilirea permanent  în rile de 

destina ie.  

Astfel, migra ia sezonier  i cea temporar  i stau la baza migra iei circulare.  

Autorul P. Wickramasekara identific  dou  tipuri de migra ie circular : 

spontan  (voluntar ) i gestionat  (reglementat ). Migra ia circular  spontan  

(voluntar ) reprezint  migra ia temporar  cu caracter repetitiv în afara grani elor (în 

ambele sensuri) care implic  mi c ri formale i informale. Migra ia circular  gestionat  

(reglementat ) este migra ia reglementat  de ara de origine,  ara de destina ie sau, de 

regul , prin acorduri bilaterale sau memorandumuri de în elegere (MÎ). [13]   

Comisia European  identific , la fel,  dou  tipuri de migra ie circular : 

migra ia resortisan ilor din ri ter e, stabili i în UE (persoane de afaceri i 

profesioni ti) - migra ia în rile de origine; migra ia persoanelor care au re edin a 

într-o ar  ter  - migra ia intern  c tre un stat membru al UE.  
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 Cauzele migra iei. Cauzele migra iei sunt diferite. A a, Fondul Natiunilor Unite 

pentru Populatie în publica ia sa [7] enumer  un set de cauze ce motiveaz  migra ia la 

nivel global: c utarea unei vie i mai bune pentru individ i familia acestuia; disparit ile 

veniturilor între diferitele zone i în interiorul acelea i regiuni; politicile în domeniul 

muncii; politicile migra ioniste; conflictele politice (ce impulsioneaz  migra ia atît pe 

interior, cît i în exterior). Alte cauze importante de migra ie este degradarea mediului 

ambiant i consecin ele schimb rilor climatice, ce duc la pierderea terenurilor 

cultivabile, p durilor i paji tilor. Dar “refugia ii mediului ambiant”, în majoritatea lor, 

se mut  în alt oras i nu în alt  ar . [3] O alt  cauz  este “exodul de profesioni ti” sau 

migrarea tinerilor intelectuali din rile în curs de dezvoltare pentru a acoperi lacunele 

for ei de munc  ale rilor industrializate.  

Toate aceste cauze sunt caracteristice i societ ii din Republica Moldova. 

Migra ia popula iei moldovene ti în scop economic (de munc ) a fost i este un 

fenomen de mare vizibilitate i important  în rela iile interna ionale i în conceptele de 

identitate na ional . 

Dac  ne referim la fostele state sovietice, motivele care-i determin  pe migran i 

s  plece peste hotare sunt practic acelea i pentru to i emigran ii din spa iul CSI: „în UE 

este mai bine de tr it”, „în rile de origine via a este grea”. 

Dup  cum men ioneaz , Vlad Loghin în ”Vocea Poporului” din  20.01.2015, cu 

referire la un studiu realizat de Agen ia Na ional  de Marketing în ultimele luni ale 

anului trecut, un sfert dintre moldovenii care au plecat la munc  peste hotare declar  c  

au p r sit ara „pentru a da un viitor mai bun copiilor”. O cincime dintre ace tia invoc  

drept motiv acumularea de bani pentru ca, revenind în ar , s  poat  beneficia de un trai 

asigurat, iar cam 18 la sut  spun c  au plecat peste hotare pentru a- i g si un loc de 

munc . Aproape 15% dintre responden i sus in c  au apucat drumurile str in t ii: 

„pentru a avea un trai lini tit”, „pentru a sc pa de nesiguran a zilei de mâine”. 
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Ierarhia motivelor care îi face pe moldoveni s  p r seasc  ara este una constant  

în ultimi doi ani, excep ie f când doar referin a la „nesiguran a zilei de mâine” (locul 5 

în 2014, fa  de pozi ia 4, înregistrat  în 2013). S-a mic orat ponderea celor care 

afirmau c  vor s  p r seasc  ara „pentru a asigura un viitor mai bun copiilor”, „pentru 

a face bani i a se întoarce în ar ” i „pentru a sc pa de nesiguran a zilei de mâine”. În 

schimb, a crescut num rul celor care ar pleca pentru a face studii, pentru a avea un trai 

mai lini tit i pentru a- i g si un loc de munc  bine pl tit. 

Experien e de migra ie circular . Autoarea Gloria Moreno-Fontes Chammartin, în 

lucrarea ”Experien a interna ional  în implementarea programelor migra iei circulare” a 

analizat mai multe ri pentru a stabili anumite modele de migra ie circular  i procesul 

de migra ie circular , în general. [3] Analizînd procesul în 8 ri ale lumii, cercet torul 

identific  un ir de dovezi în favoarea migra iei circulare. 

În experien a mondial  exist  mai multe practici de implementare a unor 

Programe de migra ie temporar  i circular . De exemplu, Programul lucr torului 

migrant ”guest worker” între Germania i Turcia, anii `60 i începutul anilor `70,  în 

SUA au operat pe scar  larg  programe de migra ie temporar  prin programele 

„Bracero”, H-1B i H-2B;  în Korea: Sistemul de permise de munc ; în Canada: 

Programele sezoniere agricole (SAWP); în Australia i Noua Zeeland : Programele 

pentru lucr tori sezonieri; în Maroc: Programul de migra ie circular . [13, pag. 45-61]    

În spa iul european, la fel, literatura de specialitate [14], mai men ioneaz  în 

calitate de Practici bune de migra ie circular  urm toarele exemple: a) Spania i 

Suedia-câteva programe de migra ie temporar  permit lucr torilor temporari (indiferent 

de nivelul calific rilor) de a solicita vize permanente dup  patri ani de edere; b) 

Suedia- permite reunificarea familiei în cazul în care contractul de angajare al 

migrantului temporar dep e te ase luni; c) Germania - schimbarea angajatorului este 

permis  dac  este informat  Agen ia Federal  de Ocupare. [13]    
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Beneficii i probleme. Cercet torii Wickramasekara i Chammartin sus in c  

migra ia circular  aduce multiple avantaje atît pentru rile destin tare i rile de 

origine a migran ilor circulari, cît i pentru îns i migran ii circulari.  

Existen a beneficiilor în procesul migra iei circulare nu impiedic  prezen a unor 

probleme importante. Una din probleme majore identificate în cadrul analizei 

procesului migra iei circulare de c tre cercet tori este insuficien a protec iei i 

drepturilor lucr torilor migran i de calificare joas , care sunt angaja i în scheme de 

migra ie temporar . Lucr torii migran i au alternative limitate în alegerea locurilor de 

munc , în schimbarea angajatorilor. Deseori nu este claritate cu perioada de revenire. 

Multe probleme apar i în procesul de reunificare a familiei migran ilor.  

Pe lîng  beneficii exist  i multe elemente negative ce influen eaz  situa ia 

migran ilor temporari. În acest context, men ion m:   

- Durata scurt  a contractelor (în special în cazul muncilor sezoniere) ar putea însemna 

c  ele pot nega orice asisten  necesar  pentru a munci i a tr i în rile de destina ie 

i pot afecta capacitatea migran ilor de a contribui în ara de origine;  

- Procesul de întoarcere (re-migra ie) poate implica costuri ridicate, care nu pot fi 

recuperate, în totalitate, de c tre migran i;  

- Brokerii pentru locuri de munc  i intermediarii g sesc multe posibilit i de fraudare 

a migran ilor;  

- Puterea excesiv  a angajatorilor în selectarea lucr torilor i re-nominalizarea lor 

pentru vizite ulterioare;  

- În timp ce migran ii sunt a tepta i s  revin  cu competen e, este foarte pu in probabil 

ca angajatorii s  investeasc  în formarea/instruirea migran ilor circulari cu categorii 

de calificare inferioare; 

- Nu exist  posibilit i de integrare, deoarece programele circulare nu pot oferi un 

statut permanent. [13, pag.14] 
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Identificarea acestor probleme au impus recunoa terea de c tre Comitetul 

European Economic i Social a  Drepturilor fundamentale ale imigran ilor  circulari ce 

trebuie protejate în întregime (drepturile sociale, de angajare, dreptul persoanei de a 

locui cu familia sa). Astfel Comisia European , Parlamentul European i Consiliul UE 

promoveaz , în cadrul politicii externe, „un cadrul legal interna ional privind migra ia” 

în baza instrumentelor legale interna ionale. 

În 2013 a fost publicat Raportul „Drepturile fundamentale ale migran ilor într-o 

situa ie neregulamentar  în Uniunea European : Raport comparativ”. 

Acest raport analizeaz  provoc rile juridice i practice cu care se 

confrunt   statele membre ale UE ca acestea s  depun  eforturi pentru a garanta 

drepturile  fundamentale migran ilor i propune modalit i de a încorpora 

aceste drepturi în politicile, legile i practicile administrative care afecteaz  migran ii. 

[2]  Setul de m suri sugerate pentru îmbun t irea programelor de migra ie circular  

includ: vize cu intr ri multiple în scop de munc  temporar ; ex. permise de munc  

sezoniere multi-anuale; proceduri preferen iale de re-intrare pentru sezonul/perioada de 

munc  urm tor/oare pentru migran ii care deja au lucrat legal în ar  i s-au conformat 

cu condi iile de edere legal ; formare înainte de plecare adecvat  (studierea limbii, 

cursuri privind cultura rii, instruire voca ional ) i asisten ; acorduri bilaterale pentru 

protec ia drepturilor lucr torilor migran i i a condi iilor de munc ; acorduri bilaterale / 

multilaterale privind securitatea social  care ar asigura portabilitatea securit ii sociale 

ob inute în ara de destina ie.  [3]    

Migra ia circular  reprezint  un instrument de ameliorare temporar  a situa iei 

economice a popula iei. Avantajele majore al acestui proces constau în posibilitatea, pe 

de o parte, a redres rii situa iei economice a popula iei i de acumulare a unui capital 

ini ial, pe de alt  parte, migran ii se reintorc în ara de origine pentru a investi în 

continuare i a crea bunuri i servicii în ar . 
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Rolul principal al schemelor de migra ie circular  consta în extinderea canalelor 

legale pentru lucr torii cu calific ri joase, medii i înalte din Republica Moldova - 

migra ie organizat  i reglementat  între Republica Moldova i rile de destina ie în 

vederea evit rii mi c rilor nereglementate.  

Studiul experien ei interna ionale de implementare a programelor pentru migra ie 

circular  denot  prezen a unor beneficii pe trei dimensiuni: ara de destina ie, ara de 

origine, migrantul. Totu i, exist  trei condi ii, identificate de cercet torii din domeniu, 

respectarea c rora este obiligatorie pentru a asigura aceste beneficii: conformitatea cu 

standardele minime interna ionale în domeniul protec iei drepturilor omului i celor 

legate de munc ; reglementarea întregului proces migrator (ex. pre-migra ia, plecarea, 

sosirea/ primirea, ederea, întoarcerea i reintegrarea); excluderea abuzurilor (costuri 

excesive, etc) i condi iilor de exploatare. 

Propuneri:  

a) Extinderea c ilor legale pentru migran ii lucr tori din Republica Molodva 

c tre rile dezvoltate prin intermediul schemelor de migra ie circular  gestionat  

(programe de mobilitate  bilaterale), inclusiv pentru migran i cu calific ri joase. 

Prevederi privind posibilit ile de ob inere a ederii permanente pentru lucr torii cu 

experien e migratorii repetate. Dreptul de integrare în cîmpul muncii pe o perioad  de 

termen scurt, sezonier, va influen a favorabil asupra situa iei familiilor migran ilor, dar 

i asupra mediului economic de dezvoltare a teritoriilor (în special, rurale care sunt 

caracterizate la moment de un proces de depopulare).  

b) Acces privilegiat pe pia a for ei de munc  în cazul migra iilor ulterioare - 

care ar putea genera beneficii migran ilor i angajatorilor (perioade mai lungi de edere, 

posibilitatea schimb rii angajatorului, sprijin pentru reintegrare în ara de origine, 

emiterea vizelor multi-anuale i cu intr ri multiple; prevederi privind instruire i 

formare a migran ilor). 
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c) Reducerea inegalit ilor i ilegalit ilor din ar , stimularea cresterii 

economice i crearea de locuri de munc , promovarea dezvoltarii sus inute de c tre stat 

sunt m suri care pot contribui la moderarea presiunilor din cauza c rora multe persoane 

recurg la emigrarea din ar  ca unica solu ie de rezolvare a problemelor sale economice 

i sociale.   

În final, vom incheia cu constatarea realizat  de exper ii europeni, proiectînd-o 

pe realit ile Republicii Moldova. Migra ia circular , în general, i parteneriatele de 

mobilitate, în special, „sunt ni te instrumente promi toare, inovatoare i cuprinz toare 

i pot reprezenta un cadru valoros pentru cre terea nivelului de transparen , 

consolidarea sinergiilor, declan ând cooperarea i asigurând opera iuni mai rentabile 

între parteneri, între Comisie i statele-membre” [15]. Republica Moldova trebuie s  

valorifice posibilitatea unor programe de migra ie circular , ceea ce va permite 

planificarea dezvolt rii teritoriilor, dar, ce este i mai important, re-migrarea popula iei 

în ar . 
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SUMMARY 

This article observes the situation of the touristic sphere development in small towns of Ukraine. 
The author writes about the opportunities which bring to the positive result of the infrastructure 
developing in the regions which are not that evolved as well-known health-resort places. As an 
example the author is analyzing small resort town Skadovsk, Kherson oblast in Ukraine. There are 
some facts in the article which explain poor funding of the town development budgets. In conclusions 
the author shows the necessity of the tourism development in Ukraine in general.   
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SUMMARY 

The article deals with the problem of the human right to information and transparency in public 
administration. Several approaches to transparency are applied in the article. Transparency is seen 
as a promoting concept of democratic reforms in public administration in Central and Eastern 
Europe. The author analyzed basic declarations of  the Council of Europe Convention on Access to 
Official Documents. Besides, the cases, ctaken to the European Court of Human Rights, are 
researched.   

Key words: convent, globalization, government, information, public administration,  right to 
information,  transparency 
 
 In modern conditions of globalization, transparency has a democratic 

instrumental value for political and legal science. Nowadays, the maxim of 

transparency is seen as a global norm and  an  effective tool both on international, and 

governmental domestic level.  In this sense, transparence is often understood as a 

concept, an idea, a principle or a policy, that helps to solve governmental problems and 

promotes building of civil society.    

 The main functions of transparency are defined in the Council of Europe 

Convention on Access to Official Documents ( No 205, 2009), that lays down a right of 

access to official documents. [1] The Convention is the first binding international 

legal instrument that provides  recognition of a general right of access to official 

documents held by public authorities.  

 In this Convention transparency of public authorities is seen as ‘a key feature of 

good governance and an indicator of whether or not a society is genuinely democratic 

and pluralist. It is also essential to the self-development of people and to the exercise of 

fundamental human rights. Limitations on this right are only permitted in order to 

protect certain interests like national security, defense or privacy. The right of access to 
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official documents also strengthens public authorities’ legitimacy in the eyes of the 

public, and its confidence in them. The Convention sets forth the minimum standards to 

be applied in the processing of requests for access to official documents (forms of and 

charges for access to official documents), review procedure and complementary 

measures and it has the flexibility required to allow national laws to build on this 

foundation and provide even greater access to official documents.’ 

 At the present moment this Convention is not in force, as its entry into force 

depends on 10 ratifications by non-member/member states of the Council of Europe. 

Notably, in its Resolution 1954 (2013) 2 October 2013 the Parliamentary Assembly 

calls on all the member States of the Council of Europe which have not yet done so to 

sign and ratify the Council of Europe Convention on Access to Official Documents. [2] 

 The Convention is signed but not ratified by 14 member states.  

 For example, Moldova signed the Convention on 21 December 2010. [3]  The 

Parliament of Moldova has ratified the Council of Europe Convention on the access to 

official documents on 31 October 2013. [4]  

 The importance of the Convention is seen in the fact that ‘…constitutions, 

national laws and jurisprudence across Europe now recognize a right of access to 

official documents…and this right has also been increasingly recognized at the 

international level’. [5] 

  Even though the ECtHR has not recognized a general right of access to official 

documents or information, there are several interesting and ground-braking cases, that 

show certain conditions, under  which Article 10 of the European Convention on 

Human Rights  may point toward a right of access to documents held by public 

authorities.  [6] 

 First, the case law Sdružení Jiho eské Matky v. Czech Republic, application 

n°19101/03, decision on admissibility of 10 July 2006 suggests that under certain 
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circumstances Article 10 of the Convention may imply a right of access to documents 

held by public bodies. [7] 

  Another  conceptual point of view is shown in one of the most important recent 

cases of ECtHR - Guseva v. Bulgaria case law 17 February 2015. [8] 

 This case shows a considerable hesitation of judges, concerning the approach to 

the Article 10 regarding access to information. 

  The Court considered that ‘the applicant must have suffered frustration as a result 

of the impossibility for her to perform her role of an association representative because 

of the failure of the administrative authorities to provide her with the information she 

had sought in implementation of the three final judgments in her favour’  Also in its 

decision the Court pointed out that, in ‘cases where the applicant was an individual 

journalist and human rights defender, it has held that the gathering of information is an 

essential preparatory step in journalism and is an inherent, protected part of press 

freedom (see Shapovalov v. Ukraine, no.45835/05, § 68, 31 July 2012; Dammann v. 

Switzerland, no.77551/01, §52, 25 April 2006).’  

 It is obvious, that transparency is accompanied by human right to information, 

and the relationship between these ‘companions’ is seen by Jonathan Klaaren  ‘…as a 

vehicle for increasing a certain amount of transparency or (stated somewhat differently) 

as a vehicle for furthering the ends or some of the ends contained within the concept of 

transparency’. [9]  

 Jonathan Klaaren also argues that ‘the development of a norm of informational 

privacy, where individual may inforce certain rights and norms concerning information 

about that individual, can be seen as taking away from transparency.  [10] 

 In this sense, B rbulescu v. Romania case law 12 January 2016, concerning the 

surveillance of  Internet usage in the workplace is a ‘good lesson to learn’ about the 

right to privacy and data protection. [11] 
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 Apparently, that solution of such issues by ECtHR can form a model for 

numerous states in Europe.  As we know, rulings of the ECtHR are binding to 

countries, which have ratified the European Convention on Human Rights, including 

Ukraine.  

 Transparency is the most important principle of public administration of Ukraine. 

According to the new Law of Ukraine “On Civil Service” transparency is best 

understood as openness of information about the activities of public servants, except 

those defined in the Constitution and laws of Ukraine.  [12] 

 At the same time Ukraine has not signed or ratified the Council of Europe 

Convention on Access to Official Documents.  

 The Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights Valeria Lutkovskaya 

states that  ‘joining the Council of Europe Convention on Access to Official Documents 

will support Ukrainian enhancement of legislation in the sphere of access to 

information, will input the mechanism of international monitoring of  right of access to 

official documents, will develop the overcoming corruption situation  by means of 

extensive informational openness. Signing and ratification of the Convention will show 

advance Ukraine's loyalty to the principles of freedom of information, access to public 

information, being a positive impact on international image of Ukraine.’[13] 

 By way of conclusion, it is worth to point out that ratification of the Convention 

and its further implementation in Ukraine will become the way of solving problems in 

modern public administration, through the application of constitutionalist principles in 

law and govenrnance.   
BIBLIOGRAPHY: 

1. Council of Europe Convention on Access to Official Documents, available at: 
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/205 

2. Parliamentary Assembly of Council of Europe, Resolution 1954 (2013) National security and 
access to information, 2 October 2013, available at:   

3. <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1377737> 
4. Chart of signatures and ratifications of Treaty 205, available at:  

<http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/205/signatures?p_auth=pP1cvqhB> 



377 
 

5. <http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=350182&lang=2> 
6. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0

9000016800d3836 
7. European Convention on Human Rights, 4 November 1950, 213 UNTS 221 
8. ECtHR   
Article 10:  ‘1.Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to 

hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public 
authority and regardless of frontiers.... 

2.The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to 
such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary 
in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, 
for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection 
of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in 
confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary. 

9. Sdružení Jiho eské Matky v. Czech Republic, ECHR (2006), application n 19101/03, decision 
on admissibility of 10 July 2006 

10. Guseva v.Bulgaria, ECHR (2015), application no. 6987/07, judgment of 17 February 2015 
11. J.Klaaren ‘The Human Right to Information and Transparency’ in Andre Bianchi and 

Anne Peters (eds.), Transparency in International Law, Cambridge University Press, 2013, 
p.225 Ibid, p.237   

12. B rbulescu v. Romania, ECHR (2016),  application no. 61496/08, 12 January 2016  
13. Zakon UkraYini «Pro derzhavu sluzhbu» vid 10.12.2015  889-VIII, available at: < 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19> 
14. <http://www1.ombudsman.gov.ua/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=39

30:2014-06-17-06-27-25&catid=14:2010-12-07-14-44-26&Itemid=75> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



378 
 

ASPECTE PARTICULARE PRIVIND ORGANIZAREA SECURIT II I  
S N T II MUNCII ÎN DOMENIUL AGRICULTURII I ÎN CEL AL  

SERVICIILOR DE CONSTRUC II 
 

Felicia P SC LU , doctor în drept,lector 
universitar, Universitatea de Stat din Moldova  

 
SUMMARY 

Constructions, along with the agriculture branch , involves a large part of the workforce of the 
country. However, this kind of activity involves a multitude of risks of occurrence of accidents at work 
as well as occupational  illnesses. Therefore, it is necessary to adopt specific rules in this area to 
ensure the safety and health of employees working in this sector of the economy. 

On the strength of the right to organization of work (production), and by virtue of ownership, it 
is natural the employer to respond of health and safety of employees in all aspects of legal work. Our 
legislator has implemented the principle that the employer almost unconditionally respond of health 
and safety of employees, whether these powers are exercised personally, whether it entrusts this task 
to another person. 

It is conceivable that the performance of work to be carried out with health and safety at work, 
the whole activity is governed by the imperative of preventing occupational risks. 

 
În general, procesul de munc  reprezint  un sistem format din patru componente 

de baz : omul (executantul), sarcina de munc  (activitatea pe care executantul trebuie 

s  o desf oare), mijloacele de produc ie (instala ii, ma ini, agregate, materii prime 

etc.) i mediul de munc  (ansamblul condi iilor fizice, chimice, biologice i psihologice 

în care executantul î i desf oar  activitatea; cu alte cuvinte, mediul de munc  este 

format din mediul fizic ambiant i mediul social), care interac ioneaz  i se 

intercondi ioneaz , într-o rela ie perpetu  [1]. 

Munca este activitatea noastr  de zi cu zi. Aceast  activitate este desf urat  într-

o multitudine de domenii i sectoare ale economiei na ionale i mondiale. Desf urarea 

activit ii lucrative în fiecare ramur  a economiei, care implic  capitalul uman, impune 

respectarea unor condi ii speciale de securitate, s n tate i igien  a muncii, dictate de 

specificul proceselor tehnice i tehnologice aplicabile în domeniul respectiv, acestei 

activit i fiindu-i propriu calificativul de munc  în condi ii speciale. Dintre doate 

domeniile în care se implic  homo faber (omul produc tor), luînd în considerare 

„specificul” economiei Republicii Moldova, un interes deosebit prezint  expunerea, 
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analiza i sinteza normelor juridice ce determin  condi iile de securitate i s n tate în 

munc  din domeniul agriculturii i din sectorul serviciilor de construc ie.  

Cerin ele specifice în organizarea securit ii i s n t ii muncii în domeniul 

agriculturii. Agricultura este ramura principal  a economiei na ionale a Republicii 

Moldova, în cadrul c reia desf oar  activitatea lucrativ  o bun  parte a popula iei 

rezidente. 

Reglement ri primare, la nivel de principiu, sunt consacrate în Conven ia OIM 

nr. 184/2001 cu privire la securitate i s n tate în agricultur , ratificat  prin Legea 

Republicii Moldova nr. 1058 din 16.05.2002. 

Potrivit articolului 1 al Conven iei OIM nr. 184/2001 [2], termenul agricultur  

include activit ile agricole i forestiere, care sunt destinate exploat rii agricole, 

inclusiv cre terea plantelor, silvicultura, cre terea animalelor i apicultura, prelucrarea 

primar  a produselor de origine vegetal  i animal  de c tre proprietarii întreprinderilor 

sau din numele acestora, cît i utilizarea i deservirea ma inilor, aparatajului, 

echipamentelor, instrumentelor i instala iilor agricole, cuprinzând orice proces, 

depozitare, opera iune sau transport efectuat în cadrul unei exploat ri agricole, destinate 

ob inerii produc iei agricole. 

Articolul 2 al Conven iei OIM nr. 184/2001 determin  domeniile agriculturii 

c rora nu sunt aplicabile dispozi iile conven iei: 

a) agricultura natural , desf urat  în condi ii casnice; 

b) procedeele industriale care utilizeaz  produsele agricole în calitate de materie 

prim  i serviciile aferente acestor procedee; 

c) exploatarea industrial  a p durilor. 

Pentru aplicarea politicii na ionale privind securitatea i s n tatea în agricultur , 

Conven ia OIM nr. 184/2001, în art. 7, prevede instituirea urm toarelor obliga ii în 

sarcina angajatorilor din agricultur : 
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1) obliga ia de realizare a evalu rilor corespunz toare a riscurilor pentru 

securitatea i s n tate lucr torilor agricoli i în baza rezultatelor ob inute, s  adopte 

m surile de prevenire i de protec ie cu scopul de a asigura ca, în toate condi iile de 

munc , activit ile agricole, locurile de munc , ma inile, echipamentul, produsele 

chimice, instrumentele i procedeele aplicate sînt sigure i respect  normele prescrise 

de securitate i s n tate; 

2) obliga ia de a asigura ca lucr torii din agricultur  s  primeasc , inînd cont de 

nivelul de instruire i diferen a de limbaj, o formare adecvat  i corespunz toare, cât i 

instruc ii inteligibile în materie de securitate i s n tate i indica ii la îndeplinirea mucii 

lor, cuprinzând informa ii privind pericolele i riscurile inerente muncii lor i m surile 

ce trebuie luate pentru protec ia acestora; 

3) obliga ia de a lua m suri imediate pentru a înceta orice opera ie care prezint  

un pericol iminent i grav în domeniul securit ii i s n t ii în munc  i s  evacueze 

lucr torii în modul corespunz tor. 

Articolul 8 din Conven ia OIM nr. 184/2001 instituie, ab initio, urm toarele 

drepturi în favoarea salaria ilor: 

a) dreptul de a fi informa i i consulta i în privin a chestiunilor de securitate i 

s n tate, inclusiv privitor la riscurile legate de aplicarea noilor tehnologii; 

b) dreptul de a participa la aplicarea i verificarea m surilor destinate asigur rii 

securit ii i s n t ii i de a alege reprezentan i având competen e în materie de 

securitate i s n tate, precum i reprezentan i în comitetele de igien  i securitate; 

c) dreptul de a se sustrage de la pericolul ap rut la locul de munc  dac  au un 

motiv rezonabil de a crede c  exist  un risc iminent i grav pentru securitatea i 

s n tatea lor i de a informa imediat superiorul lor. Ei nu pot fi sanc iona i în urm  

efectu rii acestor ac iuni. 
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Lucr torii din agricultur  i reprezentan ii lor trebuie s  aib  obliga ia de a se 

conforma m surilor de securitate i s n tate prescrise i de a coopera cu angajatorii 

pentru ca ace tia din urm  s  î i realizeze propriile obliga ii i responsabilit i. 

Conven ia OIM nr. 184/2001 impune elaborarea unor reglement ri adecvate în 

domeniul securit ii în utilizarea ma inilor i echipamentului, ergonomiei, precum i în 

manipularea i transportarea diferitor obiecte, reglement ri care au fost expuse de 

legiuitorul moldav într-o manier  general  (acestea fiind aplicabile în orice sfer  a 

economiei na ionale) în Hot rîrea Guvernului RM nr. 603 din 11.08.2011 „Privind 

cerin ele minime de securitate i s n tate pentru folosirea de c tre lucr tori a 

echipamentului de munc  la locul de munc ” [3] i Hot rârea Guvernului RM nr. 353 

din 05.05.2010 „Cu privire la aprobarea cerin elor minime de securitate i s n tate la 

locul de munc ” [4]. Dispozi ii speciale privind modul de utilizare a ma inilor, 

echipamentelor i utilajului în agricultur , precum i cerin e minime de securitate i 

s n tate în munca prestat  în agricultur  nu au fost elaborate nici prin acte legislative, 

nici prin acte normative subordonate legii. Mai mult decât atât, Hot rârea Guvernului 

RM nr. 353/2010 „Cu privire la aprobarea cerin elor minime de securitate i s n tate la 

locul de munc ” nu se aplic  pentru câmpurile, p durile i alte terenuri care apar in 

unei unit i agricole sau forestiere, dar sunt situate departe de cl dirile unit ii. 

De asemenea, Conven ia OIM nr. 184/2001 prescrie, în acest sens, adoptarea de 

reguli de prevenire i protec ie a lucr torilor din agricultur  în procesul de manipulare 

i utilizare a produ ilor chimici, care s  reglementeze, inter alia, urm toarele aspecte: 

1. Modul de preparare, manipulare, aplicare, p strare i transport al produselor 

chimice; 

2. Activit ile agricole care antreneaz  dispersia de produse chimice; 

3. Între inerea, repararea i cur irea echipamentului i a recipien ilor pentru 

produsele chimice; 
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4. Eliminarea recipien ilor vizi, precum i prelucrarea i eliminarea de eurilor 

chimice i a produselor chimice cu termenul de valabilitate expirat. 

Art. 14 din Conven ia OIM nr. 184/2001 prevede c  legisla ia na ional  trebuie 

s  garanteze c  riscurile, infec iile, alergiile i otr virile vor fi evitate sau reduse la 

minim, pe parcursul manipul rii agen ilor biologici i c  activit ile ce in de cre terea 

animalelor i locurile de desf urare a acestor activit i respect  normele minime de 

securitate i s n tate în munc .  

Aceste prescrip ii consacrate în dreptul interna ional sunt transpuse în dreptul 

pozitiv al Republicii Moldova prin Hot rârea Guvernului RM nr. 1335 din 10.10.2002 

„Despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea condi iilor de munc  la 

locurile de munc  i modul de aplicare a listelor ramurale de lucr ri pentru care pot fi 

stabilite sporuri de compensare pentru munca prestat  în condi ii nefavorabile” [5]. 

Regulamentul în cauz  stabile te: 

1. Modul de evaluare nemijlocit  a condi iilor la locurile de munc  la care se 

îndeplinesc lucr ri prev zute în listele ramurale de lucr ri cu condi ii grele i nocive, 

precum i deosebit de grele i deosebit de nocive, pentru care stabilesc sporuri de 

compensare. Aceast  list  este elaborat  i aprobat  prin Hot rârea Guvernului RM nr. 

1487 din 31.12.2004 „Cu privire la aprobarea Listei-tip a lucr rilor i locurilor de 

munc  cu condi ii grele i deosebit de grele, v t m toare i deosebit de v t m toare 

pentru care salaria ilor li se stabilesc sporuri de compensare” [6]; 

2. Clasele condi iilor de munc  în func ie de con inutul în aerul zonei de lucru al 

substan elor chimice nocive (dep irea CMA, ori); 

3. Clasele condi iilor de munc  în func ie de con inutul în aerul zonei de lucru al 

substan elor nocive de natur  biologic  (dep irea CMA, ori); 

4. Clasele condi iilor de munc  în func ie de con inutul în aerul zonei de lucru a 

aerosolului cu ac iune preponderent fibrogen  (AAPF) i de înc rc tura de praf asupra 
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organelor respiratorii (cuantumul multiplu al dep irii CMA i a nivelului de control al 

înc rc turii de praf (NCÎP); 

5. Clasele condi iilor de munc  în func ie de nivelurile zgomotului, vibra iei 

cumulate i locale, infra- i ultrasunetului la locul de munc ; 

6. Clasele condi iilor de munc  în func ie de indicatorii microclimei pentru 

înc perile de produc ie, indiferent de perioada anului, i pentru teritorii deschise în 

perioada cald  a anului; 

7. Clasele condi iilor de munc  în func ie de parametrii mediului de lumin  al 

înc perilor de producere; 

8. Clasele condi iilor de munc  în func ie de ac iunea radia iilor electromagnetice 

neionizante; 

9. Clasele condi iilor de munc  în func ie de indicii greut ii procesului de 

munc ; 

10. Clasele condi iilor de munc  în func ie de indicii intensit ii procesului de 

munc ; 

11. Evaluarea condi iilor de munc  în cazul ioniz rii aerului i lucrului cu 

substan e radioactive i cu surse de radia ie ionizat . 

Se impune ca necesar  determinarea reprezentan ilor angajatorilor i 

reprezentan ilor salaria ilor de a reglementa prin conven ii colective ramurale i prin 

contracte colective de munc  metodologia de evaluare a condi iilor de munc  în 

agricultur , precum i m surile organizatorice, ergonomice i tehnice ce urmeaz  a fi 

adoptate pentru prevenirea survenirii accidentelor de munc , dar în special a bolilor 

profesionale în cadrul activit ilor lucrative din agricultur .  

Cerin ele specifice în organizarea securit ii i s n t ii muncii în domeniul 

serviciilor de construc ii. Serviciile de construc ii, al turi de ramura agriculturii 

implic  o mare parte a for ei de munc  a Republicii Moldova. Totodat  acest gen de 

activitate implic  i o multitudine de riscuri de survenire a accidentelor de munc , cît i 
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a bolilor profesionale. Prin urmare, este necesar  adoptarea unor norme specifice 

acestui domeniu de asigurare a  securit ii i s n t ii salaria ilor care muncesc în acest 

sector al economiei. Aceast  exigen  a fost recunoscut  i de OIM, care, în 1988, a 

adoptat Conven ia nr. 167 cu privire la securitatea i s n tatea în construc ii. Aceast  

conven ie nu a fost ratificat  de Republica Moldova i, deci, nu produce efecte juridice 

(nu creeaz  obliga ii juridice) pentru ara noastr . Totu i, aceast  conven ie 

îns rcineaz  statele ratificatoare cu reglementarea m surilor de asigurare a s n t ii i 

securit ii în munc , a modalit ii de cooperare între autorit i, angajatori i salaria i în 

vederea aplic rii acestor m suri. În special, conven ia se remarc  prin formularea unor 

m suri de protec ie i prevenire inerente tuturor aspectelor activit ilor de construc ie, 

care presupun un risc de producere a accidentelor de munc  sau de apari ie a bolilor 

profesionale [7]. 

În dreptul na ional, raporturile sociale de organizare a securit ii muncii în 

domeniul serviciilor de construc ii sunt supuse reglement rii prin intermediul Hot rîrii 

Guvernului RM nr. 80 din 09.02.2012 „Privind cerin ele minime de securitate i 

s n tate pentru antierele temporare sau mobile” [8]. În temeiul acestei hot rîri au fost 

aprobate cerin ele minime generale de securitate i s n tate pentru antierele temporare 

sau mobile, conform anexei nr. 1 la Hot rîrea Guvernului RM nr. 80/2012 i cerin ele 

minime specifice de securitate i s n tate pentru antierele temporare sau mobile, 

conform anexei nr. 2 la Hot rîrea Guvernului RM nr. 80/2012. Aceste reglement ri 

tehnico-juridice se aplic  urm toarelor tipuri de activit i, enumerate în Lista 

orientativ  a lucr rilor de construc ii sau de inginerie civil , anex  la Cerin ele minime 

generale de securitate i s n tate pentru antierele temporare sau mobile: 1. Excava ii; 

2. Terasamente; 3. Construc ii; 4. Montarea i demontarea elementelor prefabricate; 5. 

Amenaj ri sau echip ri; 6. Transform ri; 7. Renov ri; 8. Repara ii; 9. D rîm ri de 

ziduri; 10. Demol ri; 11. Mentenan ; 12. Între inere – lucr ri de zugr vit i cur enie; 
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13. Asan ri; 14. Consolid ri; 15. Moderniz ri; 16. Reabilit ri; 17. Extinderi; 18. 

Restaur ri; 19. Demont ri.  

Cerin ele minime generale de securitate i s n tate pentru antierele temporare 

sau mobile reglementeaz  i instituie urm toarele activit i i m suri, destinate 

asigur rii securit ii i s n t ii lucr torilor ce particip  la activit ile de construc ie: 

1) Coordonarea în materie de securitate i s n tate. O astfel de activitate 

trebuie s  fie organizat  atît în faza de studiu, concep ie i elaborare a proiectului, cît i 

în perioada execut rii lucr rilor. Atunci cînd la elaborarea proiectului particip  mai 

mul i proiectan i, beneficiarul i/sau managerul de proiect trebuie s  desemneze un 

coordonator în materie de securitate i s n tate pe durata elabor rii proiectului lucr rii. 

Iar cînd la realizarea lucr rilor pe antier particip  mai mul i antreprenori, un 

antreprenor i unul sau mai mul i subantreprenori, un antreprenor i lucr tori 

independen i ori mai mul i lucr tori independen i, beneficiarul i/sau managerul de 

proiect trebuie s  desemneze un coordonator în materie de securitate i s n tate pe 

durata realiz rii lucr rii. Func ia de coordonator în materie de securitate i s n tate pe 

durata elabor rii proiectului lucr rii i func ia de coordonator în materie de securitate i 

s n tate pe durata realiz rii lucr rii sau a lucr rilor ulterioare pot fi de inute de aceea i 

persoan . 

2) Declara ia prealabil  privind începerea lucr rilor pe antier. Beneficiarul 

lucr rii sau managerul de proiect trebuie s  întocmeasc  o declara ie prealabil  privind 

începerea lucr rilor pe antier în situa ia în care durata lucr rilor este apreciat  a fi mai 

mare de 30 de zile lucr toare i pe antier lucreaz  simultan mai mult de 20 de lucr tori 

sau volumul de lucru estimat necesit  mai mult de 500 de oameni-zi. Declara ia 

prealabil  privind începerea lucr rilor pe antier trebuie s  fie întocmit  conform anexei 

nr. 3 la Cerin e minime i s  fie prezentat  inspec iei teritoriale de munc  în raza c reia 

se vor desf ura lucr rile, cu cel pu in 30 de zile înainte de începerea acestora. Textul 
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declara iei prealabile privind începerea lucr rilor pe antier trebuie s  fie afi at pe 

antier, la un loc vizibil, înainte de începerea lucr rilor.  

3) Principii generale de securitate i s n tate aplicabile proiectului lucr rii. 

Înc  din faza de concep ie, studiu i elaborare a proiectului lucr rii, managerul de 

proiect, proiectantul i, atunci cînd este cazul, beneficiarul trebuie s  ia în considerare 

principiile generale de prevenire în materie de securitate i s n tate prev zute la alin. 

(3) art. 10 din Legea RM nr. 186-XVI/2008, în special în ceea ce prive te alegerea 

solu iilor arhitecturale, tehnice i/sau organizatorice destinate planific rii diferitelor 

lucr ri ori faze de lucru care se desf oar  simultan sau succesiv, estimarea timpului 

necesar pentru realizarea acestor lucr ri sau faze de lucru. 

4) Competen a coordonatorului în materie de securitate i s n tate pe durata 

elabor rii proiectului lucr rii. Coordonatorul în materie de securitate i s n tate pe 

durata elabor rii proiectului lucr rii, desemnat în conformitate cu punctul 3 al 

Cerin elor minime, are urm toarele atribu ii: 

a) s  coordoneze aplicarea prevederilor Cerin elor minime generale; 

b) s  elaboreze, sub responsabilitatea sa, planul de securitate i s n tate al 

antierului, precizînd regulile aplicabile antierului respectiv i inînd seama de 

activit ile de exploatare care se vor desf ura pe antier; planul de securitate i 

s n tate al antierului trebuie s  con in  m suri specifice privind lucr rile care se 

încadreaz  în una sau mai multe categorii din anexa nr. 2 la Cerin ele minime generale; 

c) s  preg teasc  un dosar de lucr ri ulterioare, adaptat caracteristicilor lucr rii, 

con inînd elementele utile în materie de securitate i s n tate de care trebuie s  se in  

seama în cursul eventualelor lucr ri ulterioare; 

d) s  adapteze planul de securitate i s n tate al antierului la fiecare modificare 

adus  proiectului; 

e)s  transmit  elementele planului de securitate i s n tate al antierului tuturor 

celor cu responsabilit i în domeniu;  
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f) s  deschid  un registru de coordonare i s -l completeze; 

g) s  transmit  planul de securitate i s n tate al antierului, registrul de 

coordonare i dosarul de lucr ri ulterioare beneficiarului i/sau managerului de proiect 

i coordonatorului în materie de securitate i s n tate pe durata realiz rii lucr rii;  

h) s  participe la întrunirile organizate de beneficiar i/sau de managerul de 

proiect; s  stabileasc , în colaborare cu beneficiarul i/sau managerul de proiect, 

m surile generale de securitate i s n tate aplicabile antierului;  

i) s  armonizeze planurile proprii de securitate i s n tate ale antreprenorilor cu 

planul de securitate i s n tate al antierului;  

j) s  organizeze coordonarea între proiectan i; 

k) s  in  seama de toate eventualele interferen e ale activit ilor de pe antier. 

5) Principii generale aplicabile pe durata realiz rii lucr rii. Pe toat  durata 

realiz rii lucr rii, angajatorii i lucr torii independen i trebuie s  respecte obliga iile 

generale ce le revin în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea RM nr. 186-

XVI/2008, în special în ceea ce prive te: men inerea antierului în ordine i într-o stare 

de cur enie corespunz toare; alegerea amplasamentului posturilor de lucru, inînd 

seama de condi iile de acces la aceste posturi; stabilirea c ilor i zonelor de acces sau 

de circula ie; manipularea în condi ii de securitate a diverselor înc rc turi; între inerea, 

controlul înainte de punerea în func iune i controlul periodic al echipamentelor de 

munc  utilizate, în scopul elimin rii defec iunilor care ar putea s  afecteze securitatea i 

s n tatea lucr torilor; delimitarea i amenajarea zonelor de depozitare i înmagazinare 

a diverselor materiale, în special a materialelor sau substan elor periculoase; condi iile 

de deplasare a substan elor i materialelor periculoase utilizate; stocarea, eliminarea sau 

evacuarea de eurilor i a materialelor rezultate din d rîm ri, demol ri i demont ri; 

adaptarea, în func ie de evolu ia antierului, a duratei de execu ie efectiv  stabilit  

pentru diferite tipuri de lucr ri sau faze de lucru; cooperarea dintre angajatori i 
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lucr torii independen i; interac iunile cu orice alt tip de activitate care se realizeaz  în 

cadrul sau în apropierea antierului. 

6) Competen a coordonatorului în materie de securitate i s n tate pe durata 

realiz rii lucr rii. Coordonatorul în materie de securitate i s n tate pe durata realiz rii 

lucr rii are urm toarele atribu ii: 

a) s  coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire i de securitate la 

alegerea solu iilor tehnice i/sau organizatorice în scopul planific rii diferitelor lucr ri 

sau faze de lucru care se desf oar  simultan ori succesiv i la estimarea timpului 

necesar pentru realizarea acestor lucr ri sau faze de lucru;  

b) s  coordoneze punerea în aplicare a m surilor necesare pentru a se asigura ca 

antreprenorii i, dac  este cazul, lucr torii independen i respect  principiile prev zute în 

cerin ele minime generale, într-un mod coerent i responsabil, i aplic  planul de 

securitate i s n tate al antierului;  

c) s  adapteze sau s  solicite s  se realizeze eventuale adapt ri ale planului de 

securitate i s n tate al antierului i ale dosarului de lucr ri ulterioare, în func ie de 

evolu ia lucr rilor i de eventualele modific ri intervenite;  

e) s  organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe 

antier, i coordonarea activit ilor acestora privind protec ia lucr torilor, prevenirea 

accidentelor i a riscurilor profesionale care pot afecta s n tatea lucr torilor, 

informarea reciproc  i informarea lucr torilor i a reprezentan ilor acestora i, dac  

este cazul, informarea lucr torilor independen i;  

d) s  coordoneze activit ile care urm resc aplicarea corecta a instruc iunilor de 

lucru i a instruc iunilor de securitate i s n tate în munc ;  

e) s  ia m surile necesare pentru ca numai persoanele abilitate s  aib  acces pe 

antier; s  stabileasc , în colaborare cu managerul de proiect i antreprenorul, m surile 

generale aplicabile antierului;  
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f) s  in  seama de toate interferen ele activit ilor din perimetrul antierului sau 

din vecin tatea acestuia; 

g) s  stabileasc , împreun  cu antreprenorul, obliga iile privind accesul pe 

antier, utilizarea mijloacelor de protec ie colectiv  i a instala iilor de ridicat 

înc rc turi;  

h) s  efectueze vizite comune pe antier cu fiecare antreprenor sau 

subantreprenor, înainte ca ace tia s  redacteze planul propriu de securitate i s n tate;  

i) s  avizeze planurile de securitate i s n tate elaborate de antreprenori i 

modific rile acestora.  

Cerin ele minime specifice de securitate i s n tate pentru antierele temporare 

sau mobile, expuse în anexa nr. 2 la Hot rîrea Guvernului RM nr. 80/2012 [8], 

statueaz  urm toarele componente ale sistemului de securitate pe antierul de 

construc ii: 

a) cerin e minime generale pentru locurile de munc  pe antiere; 

b) cerin e minime specifice pentru posturile de lucru din antiere. 

Criteriile calitative i cantitative de determinare a nivelului de s n tate i 

securitate în mediul de munc , expuse în anexele acestor cerin e minime specifice de 

securitate i s n tate, reitereaz , în mare parte, criteriile cantitative i calitative, 

aprobate prin Hot rîrea Guvernului RM nr. 353 din 05.05.2010 „Cu privire la 

aprobarea cerin elor minime de securitate i s n tate la locul de munc ” [4]. 

În concluzie, putem deduce existen a unei reglement ri na ionale mai ample a 

securit ii i s n t ii în munc  în cadrul activit ii de construc ie, fiind stabilite 

obliga ii i m suri de prevenire i protec ie ce urmeaz  a fi aplicate i luate în 

considera ie la fiecare etap  de desf urare a construc iilor: etapa studiului, conceperii 

i elabor rii proiectului lucr rilor i etapa realiz rii lucr rilor de construc ie.  
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SUMMARY 
Everyone has the right to work, to free choice of labor, to just and satisfying working 

conditions. This is a constitutional guarantee, which has to be respected within labor relationships, 
both as regards permanent position employees, as well as relationships pertaining to part time jobs or 
combination of positions. In this article, we examine the extent of the rights and obligations arising 
between the employer and the employee combining part time jobs or positions. 

 
Orice persoan  are dreptul la munc , la libera alegere a muncii, la condi ii 

echitabile i satisf c toare de munc . Aceasta este o garan ie constitu ional  care 

trebuie respectat  în cadrul raporturilor de munc , atât în rela iile cu titularii func iilor, 

cât i atunci când sunt prezente raporturi de prestare a muncii prin cumul sau prin 

cumularea de func ii. În prezentul articol vom analiza întinderea drepturilor i a 

obliga iilor ce apar între angajator i angajatul care exercit  munca prin cumul sau prin 

cumularea de func ii. 

Potrivit art.267 alin.(1) din Codul muncii, munca prin cumul reprezint  

îndeplinirea de c tre salariat, pe lâng  munca de baz , a unei alte munci, permanente 

sau temporare, în afara orelor de program, în temeiul unui contract individual de munc  

distinct. Astfel este definit  expres no iunea de munc  prin „cumul”. 

În ceea ce prive te no iunea „cumulare” de func ii, legiuitorul nu ofer  o defini ie 

aparte, îns  aceasta poate fi dedus  din textul art.156 al Codului muncii, ca fiind  o 

munc  suplimentar  într-o alt  profesie (func ie) pe care salariatul o îndepline te, la 

aceea i unitate, f r  a fi scutit de munca lui de baz , în limitele duratei normale a 

timpului de munc .  

Diferen a care exist  între aceste dou  concepte – cumul i cumulare – este 

esen ial .  

1. Munca prin cumul reprezint  o munc  prestat  în temeiul unui contract individual de 

munc  distinct, iar cumularea de func ii se realizeaz  în lipsa unui contract individual 
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de munc  suplimentar. Respectiv, în primul caz, p r ile trebuie s  convin  asupra fi ei 

de post, iar în cel de al doilea caz – op ional, deoarece persoana se oblig  s  exercite 

anumite atribu ii suplimentare pentru o perioad  determinat  de timp, nefiind scutit  de 

exercitarea atribu iilor de baz . 

2. Munca prin cumul poate fi exercitat  atât la unitatea în care salariatul î i desf oar  

munca de baz  cât i la o alta, iar cumularea de func ii poate avea loc doar în cadrul 

aceleia i unit i în care salariatul î i desf oar  munca de baz . În context, merit  a fi 

men ionat c  munca prin cumul exercitat  la aceea i unitate, precum i cumularea de 

func ii pot avea loc atât în cadrul aceleia i subdiviziuni structurale cât i în alta, cu 

unele excep ii prev zute de lege.  

Potrivit art.261 din Codul muncii, conduc torul de unitate nu poate s  presteze 

munc  prin cumul la o alt  unitate sau s  cumuleze func ii la unitatea pe care o 

conduce, cu excep iile prev zute de legisla ia în vigoare, care vizeaz , în principiu, 

desf urarea activit ii didactice, tiin ifice i de cercetare.  

Restric ii exist  i în privin a func ionarilor publici a c ror calitate este incompatibil  

cu orice alt  func ie public  decât cea în care au fost numi i. Astfel, în temeiul art.25 

din Lege cu privire la func ia public  i statutul func ionarului public, func ionarul 

public nu este în drept s  desf oare alte activit i remunerate:  

a) în cadrul autorit ilor publice, cu excep iile prev zute de lege;  

b) în func ie de demnitate public  sau în func ie din cadrul cabinetului persoanei care 

exercit  func ie de demnitate public , cu excep ia cazului în care raporturile de serviciu 

sunt suspendate pe perioada respectiv  în condi iile legii;  

c) prin contract individual de munc  sau prin alt contract cu caracter civil, în cadrul 

societ ilor comerciale, cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale, precum 

i în cadrul organiza iilor necomerciale, din sectorul public sau privat, a c ror activitate 

este controlat , subordonat  sau, în anumite privin e, este de competen a autorit ii în 

care el este angajat, cu excep ia activit ilor tiin ifice, didactice, de crea ie i de 
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reprezentare a statului în societ ile economice. Modul de cumulare a acestor activit i 

cu func ia public  se stabile te de Guvern.  

La fel, func ionarul public nu este în drept s  desf oare activitate de 

întreprinz tor, cu excep ia calit ii de fondator al societ ii comerciale, ori s  

înlesneasc , în virtutea func iei sale, activitatea de întreprinz tor a persoanelor fizice i 

juridice. Îns , func ionarul public poate cumula, în cadrul autorit ii publice în care î i 

desf oar  activitatea, atribu iile func iei sale cu atribu iile func iei publice temporar 

vacante, fapt confirmat prin actul administrativ al conduc torului. Totu i, în temeiul 

art.9 alin.(3) din Legea privind sistemul de salarizare a func ionarilor publici, se admite 

cumularea atribu iilor func iei de inute cu atribu iile unei func ii publice temporar 

vacante de c tre func ionarii publici de conducere i de execu ie.  

Func ionarii publici de conducere pot cumula doar func ii de execu ie. 

Totodat , în temeiul art.30 alin.(2) din Legea cu privire la sistemul de salarizare în 

sectorul bugetar, nu se permite cumularea de func ii în orele de program personalului 

cu func ii de conducere i corpului profesoral. Observ m c  nu exist  restric ii în 

privin a exercit rii muncii prin cumul de c tre personalul cu func ii de conducere i 

corpul profesoral din autorit ile administra iei publice, institu iile i organiza iile 

finan ate de la bugetul public na ional, decât doar pentru conduc torul de unitate, în 

temeiul art.261 din Codul muncii men ionat mai sus. 

3. Pentru a exercita munca prin cumul nu se cere consim mântul angajatorului 

de la locul de munc  de baz , întrucât aceasta se exercit  în afara orelor de program, cu 

excep ia activit ilor didactice, tiin ifice i de cercetare care nu pot fi exercitate decât 

doar în timpul orelor de program. În schimb, pentru cumularea de func ii la aceea i 

unitate ini iativa vine, de regul , de la angajator, care este nevoit s  g seasc  solu ii de 

moment pentru anumite situa ii neprev zute, cum ar fi, spre exemplu, devenirea 

vacant  a unei func ii i, respectiv, îndeplinirea sarcinilor ce revin acestei func ii de 
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c tre un alt angajat pîn  la completarea postului respectiv – situa ie cunoscut  i sub 

denumirea de interimat al func iei. 

4. Persoana care exercit  munca prin cumul se nume te „cumulard” – aceasta 

rezult  din prevederile art.155 din Codul muncii, iar persoana care cumuleaz  o func ie 

la aceea i unitate nu este denumit  într-un fel anume, de i, pentru anumite situa ii, 

descrise mai sus, ar putea fi numit  „interimar” al func iei. 

Reie ind din prevederile legisla iei în vigoare, prin no iunea „cumulard” se în elege 

salariatul care, pe lîng  munca de baz , îndepline te i o alt  munc , permanent sau 

temporar, la aceea i unitate sau alta, în afara orelor de program, în temeiul unui 

contract individual de munc  distinct. Prin no iunea de „interimar” în elegem salariatul 

care, pe lîng  munca de baz , cumuleaz  o alt  func ie, temporar, la aceea i unitate, în 

timpul orelor de program, în lipsa unui contract individual de munc  distinct. 

Astfel, salariatul care exercit  o munc  prin cumul se nume te cumalard, iar 

salariatul care cumuleaz  o func ie pe o perioad  determinat  se nume te interimar. 

Aceast  ultim  calitate trebuie deosebit  de „îndeplinirea obliga iilor de munc  ale 

salaria ilor temporar absen i”, care, potrivit art.156 alin.(1) din Codul muncii, 

reprezint  situa ia cînd salariatul, în afar  de munca lui de baz , stipulat  în contractul 

individual de munc , îndepline te, la aceea i unitate, obliga iile de munc  ale unui 

salariat temporar absent. Spre exemplu, ale persoanei care se afl  în concediul de 

odihn  anual, medical, nepl tit, deplasare sau în alt  situa ie care face imposibil  

prezen a la locul de munc  o anumit  perioad  de timp. 

5. În ambele cazuri trebuie s  existe acordul de voin  al angajatului, care are 

dreptul constitu ional de a- i alege munca pe care s-o îndeplineasc . La fel, o 

particularitate comun  a acestor dou  concepte o reprezint  dreptul la remunera ie 

pentru munca prestat . Totu i, diferen a exist  în cuantumul remunera iei. 

Potrivit art.155 din Codul muncii, salarizarea cumularzilor se efectueaz  pentru munca 

realmente prestat  sau timpul efectiv lucrat. M rimea salariului tarifar sau a salariului 
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func iei pentru cumularzi, precum i m rimea premiilor, a sporurilor, a adaosurilor i a 

celorlalte recompense, determinate de condi iile de salarizare, se stabilesc în contractul 

colectiv sau individual de munc  i nu pot dep i m rimile prev zute pentru ceilal i 

salaria i din unitatea respectiv .  

Merit  aten ie cuvintele „nu pot dep i” m rimile prev zute pentru ceilal i 

salaria i din unitatea respectiv , întrucât, potrivit art.267 alin.(6) din Codul muncii, 

salaria ii angaja i prin cumul beneficiaz  de acelea i drepturi i garan ii ca i ceilal i 

salaria i din unitatea respectiv . Astfel, restric ia „nu pot dep i” trebuie interpretat  în 

sensul c  nici „nu pot fi mai mici” decât m rimile prev zute pentru ceilal i salaria i din 

unitatea respectiv . 

În ceea ce prive te retribuirea muncii în caz de cumulare a func iilor, art.156 

alin.(2) din Codul muncii prevede plata unui spor la salariu care nu poate fi mai mic 

decît 50 la sut  din salariul tarifar (salariul func iei) al profesiei (func iei) cumulate. Cu 

titlu de compara ie, potrivit alin.(3) al aceluia i articol, pentru îndeplinirea obliga iilor 

de munc  ale salariatului temporar absent, m rimea concret  a sporului se stabile te în 

func ie de volumul real de lucr ri executate, dar nu poate dep i 100 la sut  din salariul 

tarifar sau de func ie al salariatului absent. În cazul în care obliga iile salariatului 

temporar absent sunt îndeplinite de mai mul i salaria i, cuantumul sporului se stabile te 

propor ional cu volumul lucr rilor executate de fiecare dintre ei, în limitele salariului 

tarifar sau de func ie al salariatului absent. 

Suplimentar la aceasta, art.30 alin.(2) din Legea cu privire la sistemul de 

salarizare în sectorul bugetar prevede c , în cazul cumul rii profesiei sau func iei de 

c tre mai mul i angaja i, cuantumul suplimentului de plat  pentru cumulare se stabile te 

propor ional volumului lucr rilor executate de fiecare dintre ei, în limitele salariului 

tarifar sau salariului func iei stabilit pentru profesia (func ia) cumulat .  

Cu titlu de excep ie, în temeiul art.9 alin.(3) din Legea privind sistemul de 

salarizare a func ionarilor publici, cuantumul suplimentelor pentru cumularea de c tre 
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func ionarii publici de conducere i de execu ie a atribu iilor func iei de inute cu 

atribu iile unei func ii publice temporar vacante nu va dep i 100% din salariul de 

func ie corespunz tor treptei I a gradului de salarizare stabilit titularului func iei 

publice temporar vacante. Iar potrivit alin.(4) al aceluia i articol, pentru executarea de 

c tre loc iitorul titular a atribu iilor func iei publice de conducere temporar vacante 

suplimente nu se pl tesc. 

6. Spre deosebire de persoana care cumuleaz  func ia, persoana care se angajeaz  

prin cumul la o alt  unitate este obligat , în temeiul art.270 din Codul muncii, s  

prezinte angajatorului buletinul de identitate sau un alt act de identitate, iar dac  func ia 

sau profesia necesit  cuno tin e speciale, angajatorul are dreptul s  solicite de la 

persoana respectiv  prezentarea diplomei sau a altui document ce atest  studiile ori 

preg tirea profesional , sau a extrasului din carnetul de munc , iar la angajarea la 

lucr ri cu condi ii de munc  grele, v t m toare i/sau periculoase - i a certificatului 

privind caracterul condi iilor de munc  la locul de munc  de baz , i a certificatului 

medical. De asemenea, în temeiul art.271 din Codul muncii, în contractul individual de 

munc  p r ile vor stabili durata concret  a timpului de munc  i a timpului de odihn  la 

locul de munc  prin cumul, inându-se cont de prevederile titlului IV din Codul muncii 

i ale altor acte normative. 

7. Salaria ii care presteaz  munc  prin cumul beneficiaz  de un concediu de 

odihn  anual, pl tit conform func iei sau specialit ii cumulate, care se acord  

concomitent cu concediul de odihn  anual de la locul de munc  de baz  (art.272 din 

Codul muncii). E de men ionat c  salariatul care cumuleaz  o alt  func ie nu 

beneficiaz  de asemenea garan ii. 

8. În temeiul art.268 din Codul muncii, Guvernul poate stabili, dup  consultarea 

patronatelor i sindicatelor, particularit ile muncii prin cumul pentru unele categorii de 

salaria i: muncitori, cadre didactice, personal medico-sanitar i farmaceutic, personal 

din sfera cercetare-dezvoltare, salaria i din cultur , art , sport etc. Îns , pentru 
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cumularea de func ii lipsesc asemenea garan ii, întrucât atribu iile sunt exercitate în 

timpul orelor de program i nu influen eaz  durata normal  a timpului de munc . 

9. De comun acord cu reprezentan ii salaria ilor, angajatorii pot prevedea 

anumite restric ii la prestarea muncii prin cumul numai pentru salaria ii cu anumite 

profesii, specialit i i func ii, cu condi ii i regim de munc  deosebite, a c ror munc  

prin cumul ar putea pune în pericol s n tatea sau securitatea procesului de produc ie 

(art.269 din Codul muncii), dar lista profesiilor cumulate nu se limiteaz , în temeiul 

art.30 alin.(2) din Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. 

10. Conform art.86 alin.(1) lit. s) i art.273 din Codul muncii, pe lâng  temeiurile 

generale de încetare a contractului individual de munc , contractul încheiat cu salariatul 

care presteaz  munc  prin cumul poate înceta i în cazul încheierii unui contract 

individual de munc  cu o alt  persoan  care va exercita profesia, specialitatea sau 

func ia respectiv  ca profesie, specialitate sau func ie de baz , iar cumularea de func ii 

înceteaz  în temeiul ordinului emis de c tre conduc torul unit ii. 

11. Un aspect important îl reprezint  momentul desfacerii contractului individual 

de munc  cu salariatul angajat prin cumul. Dac  contractul înceteaz  în leg tur  cu 

lichidarea unit ii, cu reducerea num rului sau a statelor de personal sau în cazul 

încheierii unui contract individual de munc  cu o alt  persoan  care va exercita profesia 

(func ia) respectiv  ca profesie (func ie) de baz , cumulardului i se pl te te o 

indemniza ie de eliberare din serviciu în m rimea salariului s u mediu lunar (art.274 

din Codul muncii). În cazul în care rela iile de munc  prin cumul înceteaz  la ini iativa 

salariatului, aceast  indemniza ie nu va fi achitat . 

12. În finalul acestei analize, dorim s  eviden iem c  în Constitu ia RM sunt 

prev zute o serie de incompatibilit i cu exercitarea oric rei alte func ii retribuite, 

inclusiv prin cumul sau cumulare. Spre exemplu, calitatea de Pre edinte al Republicii 

Moldova (art.81) i func ia de membru al Guvernului (art.99) sunt incompatibile cu 

exercitarea oric rei alte func ii retribuite. La fel, calitatea de deputat (art.70) i func iile 
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de judec tor (art.116), procuror (art.125) i judec tor al Cur ii Constitu ionale (art.139) 

sunt incompatibile cu exercitarea oric rei alte func ii retribuite, îns  în aceste cazuri 

sunt exceptate activit ile didactice i tiin ifice. La fel, exercitarea profesiei de avocat 

este incompatibil  cu oricare func ie retribuit , cu excep ia func iilor legate de 

activitatea tiin ific  i didactic  (art.11 alin.(1) din Legea cu privire la avocatur ) i 

activitatea notarului este incompatibil  cu orice alt  activitate remunerat , cu excep ia 

celei tiin ifice, didactice i de crea ie (art.21 alin.(1) din Legea cu privire la notariat). 

Întinderea drepturilor i a obliga iilor ce apar între angajator i angajatul care 

exercit  munca prin cumul este vast  i cunoa te particularit i specifice, în timp ce 

spectrul rela iilor ce apar între angajator i angajatul care exercit  cumularea de func ii 

este redus la emiterea ordinului de c tre angajator i plata remunera iei în schimbul 

atribu iilor exercitate cu bun  credin  în perioada cumul rii de func ii. 
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ASPECTE JURIDICE PRIVIND PRINCIPIUL NEGOCIERII SALARIULUI 
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SUMMARY 
Salary negotiation is the instrument through which employees sell their labor in combination 

with each other, instead of acting as separate individuals. Overall this negotiation is one of the most 
important aspects of the employer - employee relationship, because it establishes for a time the part of 
reporting between the two parties. Salary negotiation with the employer may be made individually for 
each employee, or in group with their representatives. Salary negotiation is possible only in the 
private sector as in the public sector wage rights are established by law in prescribed limits that can 
not be the object of negotiations and can not be changed through collective bargaining. 

 
 Pentru crearea unui sistem de salarizare eficient si echitabil, institu ia salariz rii 

se e afodeaz  pe anumite principii, dintre care putem men iona principiul negocierii 

salariului.  

 Negocierea trebuie privit  drept cel mai eficient mijloc de comunicare, având 

avantajul c  realizeaz  , în cel mai scurt timp, efectul scontat. Ea se refer  la o situa ie 

în care p r ile participante interac ioneaz  în dorin a de a ajunge la o solu ie 

acceptabil , în una sau mai multe probleme aflate în discu ie. În definirea conceptului 

de negociere se remarc  multe deosebiri, în func ie de pozi ia de pe care aceasta este 

abordat . În cele mai multe cazuri, negocierea este privit  drept form  de comunicare al 

c rui scop const  în rezolvarea unor probleme cu caracter civil, în general, i comercial, 

în special [1]. Este sensul restrâns al no iunii de negociere, cel mai des utilizat. 

În sens larg, prin negociere  se în elege ac iunea de a purta discu ii, în vederea 

ajungerii la o în elegere. În Dic ionarul Explicativ al Limbii Române, negocierea este 

definit  drept "o ac iune prin care se trateaz  cu cineva încheierea unei conven ii 

economice, politice, culturale etc." sau "o ac iune de intermediere, de mijlocire a unei 

afaceri". Alte defini ii includ în conceptul de negociere "orice form  de întâlniri, 

discu ii, consulta ii sau alte leg turi directe sau indirecte". 
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 Unii autori, definesc negocierea ca fiind o "modalitate alternativ  de solu ionare 

a conflictelor bazat  pe comunicare bidirec ional  în care p r ile implicate î i modific  

pe parcurs preten iile i conlucreaz  pentru a genera o solu ie mutual acceptat , urmând 

o anumit  strategie i folosind anumite tehnici i tactici". Ace tia consider  c  

negocierea este un proces structurat în care p r ile, prin concesii reciproce, identific  o 

cale de compromis, în vederea stingerii unei dispute sau a rezolv rii unei situa ii. [2] 

 Negocierea salariului este instrumentul prin care angaja ii î i vînd for a de munc  

în combina ie unul cu cel lalt, în loc s  ac ioneze ca indivizi separa i. În general aceast  

negociere este unul dintre cele mai importante aspecte din rela ia angajat – angajator 

pentru c  stabile te pentru o perioad  de timp o parte a raport rii dintre cele doua p r i. 

În ce prive te negocierea, aceasta ar trebui privit  din ambele perspective, atît a 

angajatorului, cît i a angajatului, pentru a avea o privire cît mai complex  i complet  

asupra modului în care se întampl   întreg procesul. [3] 

 Principiul negocierii în raporturile de munc  se deduce din reglement rile 

generale cuprinse în Constitu ia Republicii Moldova în art.43 alin.4 [4], care stipuleaz  

c  dreptul la negocieri în materie de munc  i caracterul obligatoriu al conven iilor 

colective sînt garantate. 

 Totodat , potrivit prevederilor Codului Muncii [5], formele i condi iile de 

salarizare, precum i m rimea salariilor în unit ile cu autonomie financiar , se 

stabilesc prin negocieri colective sau, dup  caz, individuale între angajator i salaria i 

sau reprezentan ii acestora, în func ie de posibilit ile financiare ale angajatorilor, i se 

fixeaz  în contractele colective i în cele individuale de munc .  

 În concretizarea celor men ionate mai sus, CM al RM dispune c  prin contractul 

colectiv de munc  pot fi statuate angajamente reciproce ale salaria ilor i angajatorului 

privind formele, sistemele i cuantumul retribuirii muncii, precum i mecanismul de 

reglementare a retribuirii muncii, inîndu-se cont de nivelul infla iei i de atingerea 

indicilor economici prev zu i de contractul colectiv de munc  (art.31 alin.2 lit.a i lit.c 
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din CM al RM), pe cînd prin negocieri individuale angajatorul i salariatul determin  

condi iile concrete de retribuire a muncii: salariul de func ie i cel tarifar i 

suplimentele, premiile i ajutoarele materiale (art.49 alin.1 lit.i din CM al RM). 

 Din textele legale citate rezult  c  obiectul negocierilor colective îl reprezint  

reglementarea de principiu a salariz rii angaja ilor c rora le sunt aplicabile contractele 

colective, iar obiectul negocierilor individuale purtate cu prilejul încheierii contractului 

individual de munc  este stabilirea concret  a salariului persoanei în cauz . 

 A adar, negocierea salariului cu angajatorul, persoan  fizic  sau juridic , poate fi 

f cut  atît individual, de fiecare salariat, colectiv sau de reprezentan i ai acestora. 

Negocierea colectiv  a salariului urm re te urm toarele obiective: 

⎯ stabilirea unui anumit nivel al salariului; 

⎯ ob inerea unor avantaje pentru salaria i; 

⎯ mai mult  protec ie social  etc. 

 Totodat , men ion m faptul c  negocierea salariului (la angajare sau pe parcursul 

activit ii) este posibil  doar în sectorul privat al economiei, deoarece în sectorul 

bugetar drepturile salariale se stabilesc prin lege în limite prescrise, care nu pot 

constitui obiect al negocierilor i nu pot fi modificate prin contracte colective de 

munc . Astfel, potrivit prevederilor legale sistemul i condi iile generale de retribuire a 

muncii salaria ilor din sectorul bugetar se stabilesc prin lege. [6] 

 Urmare a faptului c  în ultimii ani economia european  a fost afectat  de criza 

economic, în mecanismele de stabilire a salariilor i nivelurile la care au loc negocierile 

salariale din unele state membre UE, s-au produs o serie de schimb ri care s  le ajute s  

fac  fa  schimb rii bru te a condi iilor economice generate de criz . Schimb rile în 

mecanismul de stabilire a salariului în unele state membre ale UE se refer  la: 

• principalele niveluri de negociere, în general în sensul cre terii gradului de 
descentralizare; 

• mecanismele de coordonare orizontale, transsectoriale, între unit ile de 
negociere; 
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• mecanismele de stabilire a salariului minim i mecanismele de indexare etc. 
 Un efect al acestor schimb ri este sc derea volumului de negocieri salariale 

colective în mai multe ri. În unele state membre, schimb rile au fost negociate de 

partenerii sociali sau impuse de guverne ca reac ie intern  la schimbarea condi iilor, în 

timp ce în altele schimb rile au fost generate de politicile de la nivel european sau au 

fost impuse prin programele de reform  instituite de troica institu iilor  europene i 

interna ionale (Comisia European , Banca Central  European  i Fondul Monetar 

Interna ional), ca o condi ie pentru acordarea pachetelor de asisten  financiar . [7] 

 În concluzie, men ionez c  în momentul în care ajungem la negocierea salarial , 

trebuie s  inem cont întotdeauna de faptul c  orice angajator vrea s  aib  o justificare a 

a tept rilor salariale ale viitorului s u angajat. 
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SUMMARY 
On the provisions of the International Organization of Labour, social dialogue is essentially a 

voluntary process through which employees 'representatives, employers' and government exchange 
information and views, consult, negotiate and reach agreements on issues of common interest such as 
economic and social policy. National Confederation of Trade Unions of Moldova is one of the social 
partners participating actively in the process of wage formation, including in the field of training civil 
servants' pay .mod the salaries of civil servants is different because he wears and understood 
responsibilities, honesty, vigilance , performance studies, self-criticism, etc. Advancing civil servant 
pay scales will perform the following sequence when obtaining individual performance appraisal at 
least the qualifier "good" and achieving minimal period of stay in the previous step. 

 
În conformitate cu dispozi iile articolului 1 din Conven ia nr. 95 din anul 1949 

asupra protec iei salariului a Organiza iei Interna ionale  a Muncii salariul  (indiferent de 

denumirea sa remunera ie, retribu ie etc.) reprezint  suma de bani dat  de patron 

salariatului în temeiul unui contract individual de munc  pentru munca efectuat  sau 

care trebuie efectuat  ori pentru serviciile îndeplinite. Pentru munca prestat  în 

condi iile prev zute de contractul individual de munc , fiecare persoan  are dreptul la 

un salariu în bani, convenit la încheierea contractului.  

Dreptul la salariu, reie ind din dreptul persoanei la munc , constituie o 

prerogativ  fundamental  a individului, afirmat  în mod solemn de Declara ia 

Universal  a Drepturilor Omului (adoptat  de Adunarea General  a Organiza iei 

Na iunilor Unite la 10 decembrie 1948),  care prevede c  “oricine munce te are dreptul 

la un salariu echitabil i suficient care s -i asigure lui i familiei sale o existen  

conform  cu demnitatea uman . [23]. Asemenea dispozi ie se con ine i în Pactul 

Interna ional referitor la drepturile economice i culturale, adoptat la Adunarea General  

a ONU la 16 decembrie 1966, precum i în Cartea Social  European , adoptat  de 

Consiliul Europei în anul 1961. 
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Salariul este pre ul muncii prestate, exprimat în bani. Atunci când munca se 

desf oar  pentru sine este o munc  independent  i produce venit, în situa ia care se 

realizeaz  pentru o ter  persoan  este munc  dependent  i produce salariu. [20] 

Articolul 43 al Constitu iei Republicii Moldova consfin e te dreptul fiec ruia la 

recompens  pentru munc  f r  nici o discriminare. Aceasta înseamn  c  este interzis  

reducerea salariului lucr torului în dependen  de sex, ras , religie, vârst , na ionalitate, 

apartenen  la organiza iile ob te ti etc. Totodat , salariatului i se garanteaz  

men inerea unui nivel de recompens  pentru munc , de aceea statul stabile te m rimea 

minimal  de plat  a muncii - salariul minim. 

 Caracterul garantat al salariului minim se exprim  prin faptul c  salaria ii sânt în 

drept s  pretind  la o anumit  recompens  în schimbul muncii prestate.  Dreptul de a 

primi salariul minim garantat de stat salariatul îl are numai dac  el pe parcursul 

timpului de munc  stabilit a îndeplinit obliga iile sale de serviciu. Aceste garan ii se 

p streaz  i în cazul când norma timpului de munc  i normele muncii nu au fost 

îndeplinite, dar nu din vina salariatului. 

 Salariul minim periodic este majorat luându-se în considera ie costul vie ii, 

schimb rile în bugetul minim de consum i starea social-economic  din ar . 

Salariul fiec rui lucr tor este determinat de rezultatele finale ale muncii, de contribu ia 

personal  prin munc  a salariatului i nu este limitat printr-o m rime maxim . În 

normele de drept este determinat modul de stabilire a m surii muncii i a m surii 

recompensei, sunt fixate i principiile organiz rii salariului. 

Confedera ia Na ional  a Sindicatelor din RM a contribuit esen ial la m rirea 

cuantumului salariului minim pe ar . În cadrul parteneriatului social : Patronat, 

Guvern, Sindicat, în rezultatul negocierilor din cadrul Dialogului Social cuantumul 

salariului minim a fost majorat i adus la m rimea cuantumului minim pentru prima 

categorie de salarizare din sistemul bugetar care eate egal cu 1000 lei (mai, a. 2015). 



405 
 

Începînd cu anul 2009 salariul tarifar pentru categoria I de calificare se negociaz  

de partenerii sociali la nivel de ramur  i se stabile te la nivel egalsau care dep e te 

cuantumul minim garantat al salariului din sectorul real. Salariul  func ionarilor  publici 

în RM are un mecanism deosebit i este stabilit de stat . Pentru stabilirea salariilor de 

func ie ale func ionarilor publici în raport cu sarcinile i atribu iile func iei ocupate, se 

instituie 23 de grade de salarizare, specificate în anexa nr. 1 

Stabilirea gradelor de salarizare: 

Începînd cu 1 aprilie 2012 gradele de salarizare se acord  pe func iile publice 

incluse în statele de personal ale autorit ilor publice, elaborate conform prevederilor 

Hot rîrii Guvernului nr. 1001 din  26.12.2011 i avizate în modul stabilit de Cancelaria 

de Stat. 

Conform art. 12 al Legii privind sistemul de salarizare a func ionarilor publici nr. 

48 din 22.03.2012 sunt prev zute reguli generale privind stabilirea salariului 

     Salariul se stabile te i se pl te te pentru activitatea desf urat  pe perioada unei 

luni calendaristice, în timpul normal de munc , propor ional cu durata efectiv lucrat . 

     Salariul func ionarului public se stabile te, în limitele i în condi iile prev zute de 

prezenta lege i de normele sale de aplicare, prin act administrativ al conduc torului 

autorit ii publice în cadrul c reia î i desf oar  activitatea func ionarul public. 

Salariile de func ie:  

Salariile de func ie se vor stabili în m rimile nominale, specificate pe treptele de 

salarizare care se vor acorda func ionarilor publici în  modul ce urmeaz , i anume: 

- se calculeaz  salariul lunar total cuvenit func ionarului public respectiv, 

conform condi iilor de salarizare prev zute de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 

2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar i de hot rîrea Guvernului 

nr. 525 din 16.05.2006 privind salarizarea func ionarilor publici, cu excluderea sporului 

pentru gradul de calificare (gradul special sau rangul diplomatic) din salariul lunar total 

calculat. La determinarea în acest mod a salariului total,  sporul pentru înalt  
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competen  profesional  i intensitatea muncii se va aplica în cuantumul procentual 

mediu, atins în ultimele 3 luni de activitate. 

Studiu de caz:Pentru un ef de direc ie autonom  a Consiliului raional cu salariul 

de func ie 1300 lei, consilier de stat de clasa II (spor 350 lei), cu o vechime în munc  

de 14 ani (spor 30%), din care 8 ani vechime în serviciul public, realizat  dup  27 

august 1991 (spor 8%) i premiu 50%, salariul total calculat, în condi iile indicate, se 

determin  dup  cum urmeaz : 

• salariul de func ie: 1300 lei 

• sporul pentru grad de calificare: 350 lei; 

• sporul pentru vechime în munc : (30% + 8%)       (1300 + 350) x 0,38 = 627 lei; 

• premiul (50%):  (1300 + 627) x 0,50 = 963,5 lei 

• Salariul total, f r  sporul pentru gradul de calificare:  

  1300 + 703627 + 963,5 + 550,75 = 2890,5 lei 

Reie ind din rezultatul ob inut, inînd cont de evaluarea performan elor 

profesionale individuale i în limitele fondului de salarizare aprobat, conduc torul 

autorit ii stabile te treapta de salarizare, c reia îi corespunde salariul egal sau mai 

mare decît cel calculat conform subalineatului unual lit. a),dup  cum urmeaz : 

• treapta I-III – func ionarilor publici func iile c rora sunt raportate la gradele de 
salarizare 21-23; 

• treapta I - func ionarilor publici cu o vechime în serviciul public realizat  dup  
27 august 1991 de pîn  la 2 ani; 

• treptele II –V – func ionarilor publici cu o vechime în serviciul public realizat  
dup  27 august 1991 de la 2 ani pîn  la 15 ani;    

• treptele V – VII – func ionarilor publici cu o vechime în serviciul public realizat  
dup  27 august 1991 de peste 15 ani. 

În vechimea în serviciul public realizat  dup  27 august 1991 se include i 

concediul par ial pl tit pentru îngrijirea copilului pîn  la vîrsta de 3 ani. 

Pentru diferen ierea func ionarilor dup  treptele de salarizare legislatorul a 

prev zut un diapazon destul de larg (de la treapta II pîn  la treapta V i, respectiv, de la 

treapta V pîna la treapta VII) în func ie de vechimea în munc  în serviciul public, dup  
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27 august 1991. Stabilirea treptei de salarizare fiind la dispozi ia conduc torului 

autorit ii publice, iar vechimea în munc  fiind unul din irul de indicatori care pot fi 

lua i în seam  pentru aceasta, în scopul facilit rii procesului se propun pentru utilizare 

urm toarele tran e orientative de vechime pentru aprecierea treptelor de salarizare: 

de la 2 pîn  la 6 ani – treapta II                    de  la 14 pîn  la 16 ani – treapta V 

de la 6 pîn  la 10 ani – treapta III                de la 16 pîn  la 18 ani – treapta a VI 

de la 10 pîn  la 14 ani – treapta IV              peste 18 ani – treapta VII  

Astfel, în cazul efului de direc ie din exemplu, c ruia îi corespunde gradul 10 de 

salarizare, i dispune de o vechime în serviciul public, realizat   dup  27 august 1991 

de 8 ani, treapta orientativ  de salarizare va fi treapta III. Acestei trepte îi corespunde 

salariul de func ie 4400 lei, salariul total, inînd cont de sporul pentru grad de calificare, 

va constitui 4400+350=4750 lei, iar majorarea salariului în procente – 

4750:3240,5=46,6%. 

În acest mod se determin  prealabil treptele orientative de salarizare i salariile 

de func ie pentru to i func ionarii publici din cadrul autorit ii publice. Dup  aceea se 

determin  suma salariilor astfel stabilite în vederea aprecierii încadr rii în limita 

fondului de salarizare, aprobat pentru unitate pentru anul 2012 i procentul mediu de 

majorare a fondului de salarii. 

În cazul cînd, suma salariilor astfel stabilite dep e te fondul de salarizare 

aprobat, treptele de salarizare i, respectiv salariile de func ie urmeaz  a fi rectificate 

pentru încadrarea în fond în modul ce urmeaz . 

1) Se determin  procentul mediu  a major rii fondului de salarii pe unitate  

conform formulei:                  Pm = (Fa – 12 fl) x 100 8fl 

unde:  Fa - fondul anual de salarizare aprobat pentru anul 2012 cu excluderea 

sumei ajutorului material; 

   fl – fondul lunar de salarii calculat conform condi iilor de salarizare în vigoare 

pîn  la 31 martie 2012. 
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2) Prin împ r irea coeficientului  mediu de majorare a fondului  de salarii pe 

unitate la coeficientul mediu de majorare a salariului determinat în urma stabilirii 

treptelor de salarizare orientative în func ie de vechimea în serviciu se determin  

coeficientul de recalculare a lor. 

3) Prin înmul irea salariului de func ie corespunz tor treptei orientative ini ial 

stabilite cu coeficientul de recalculare se determin  noua m rime orientativ  a salariului 

de func ie. 

4) Prin alegerea celui mai apropiat cuantum al salariului de func ie din Anexa nr. 

1 la lege se determin  treapta de salarizare.   

Studiu de caz:În autoritatea public  cu fondul anual de salarizare, f r  a ine  cont 

de ajutorul material, în m rime de  Fa=6586,0 mii lei, fondul lunar calculat al 

salariului, conform condi iilor în vigoare pîn  la 31 martie 2012 constituie 437,0 mii 

lei. În acest caz 

Pm= (6586,0-12x437,0)x100 = 1342,0x100  = 38,4 % 

8x437,0                    3496,0 

În cazul în care cre terea medie a salariilor în cadrul direc iei autonome a 

Consiliului raional sus men ionate s-a cifrat la 45,2 %, coeficientul de regresie va 

constitui 1,384:1,452=0,953. În aceste condi ii, salariul de func ie rectificat  al efului 

de direc ie din exemplu, va constitui 4400x0,953=4193,2 lei. În Anexa nr. 1 acestei 

m rimi îi corespunde salariul de func ie 4200 lei prev zut pentru treapta II de 

salarizare.  Aceasta se încadreaz  în tran a prev zut  în lege, care prevede c , în cazul 

func ionarului public cu o vechime în serviciul public, realizat  dup  27 august 1991, 

de la  2 ani pîn  la 15 ani treapta de salarizare i se stabile te în limitele II-V. 

Dup  stabilirea treptei orientative de salarizare, conduc torul autorit ii publice, 

în func ie de evaluarea performan elor profesionale individuale  ale func ionarului 

public i inînd cont de mijloacele financiare disponibile în fondul de salarizare aprobat, 
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va decide stabilirea treptei de salarizare determinate în modul indicat, va reduce sau 

majora treapta de salarizare în limitele prev zute în lege. 

Func ionarilor publici debutan i numi i în func ie prin concurs se va  acorda 

treapta I de salarizare. Func ionarilor publici numi i în func ii publice de conducere de 

nivel superior li se va acorda  treapta I de salarizare. Func ionarilor publici care se vor 

reîncadra în func ie public  dup  1 aprilie 2012, treapta de salarizare se va acorda la 

decizia conduc torului autorit ii publice, inînd cont de evaluarea anterioar  a 

performan elor profesionale individuale, dar nu mai înalt  de treapta IV.  

În cazurile cînd, pîn  la reîncadrare func ionarul public nu a fost evaluat în 

modul stabilit, treapta de salarizare se va stabili în acelea i limite (II-IV), inînd cont de 

vechimea  în  munc   în  serviciul public. În acela i mod, se va stabili treapta de 

salarizare i pentru persoanele venite în serviciul public, care anterior au exercitat 

func ii de demnitate public , au fost func ionari publici cu statut special (militari, 

colaboratori ai organelor ap r rii na ionale, securit ii statului i ordinii publice,) 

persoanele cu experien  în activitatea de baz  a autorit ii publice, transferate din 

unit ile economice din subordine. 

Avansarea func ionarului public în treptele de salarizare urm toare se va efectua 

succesiv în cazul ob inerii la evaluarea performan elor profesionale individuale cel 

pu in a calificativului “bine” i a realiz rii termenului minimal de aflare în treapta 

precedent . 

Începînd cu 1 aprilie 2012, treptele de salarizare se stabilesc în limitele treptelor 

I-III pentru func ionarii publici de conducere de nivel superior tarifica i pe gradele 21-

23 i, respectiv, I-VII pentru func ionarii publici raporta i la gradele 1-20 de salarizare. 

 Treptele de salarizare IV-V i, respectiv, VIII-IX se vor acorda ulterior, la 

expirarea a 2 ani de aflare în treapta a III i, respectiv,  în treapta a VII,  conform 

rezultatelor evalu rii performan elor individuale începînd cu evaluarea pentru anul 

2012 i anii urm tori, în mod succesiv. În cazurile în care, pentru unii func ionari 
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publici, prin aplicarea prevederilor prezentei legi salariul total este mai mic decît 

salariul total calculat func ionarilor publici respectivi la data punerii în aplicare a 

prezentei legi, conform condi iilor de salarizare în vigoare, prev zute de Legea nr.355-

XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar i de 

hot rîrea Guvernului privind salarizarea func ionarilor publici, acestora li se va pl ti 

diferen a de salariu pe perioada de activitate în autoritatea public  respectiv  în aceea i 

func ie sau într-o func ie mai avansat . 

Este cunoscut faptul c  nivelul de trai al popula iei unei ri depinde în mare  

m sur , de nivelul veniturilor salariale ale acesteia. În rile dezvoltate salaria ii 

constituie între 65 i 93 % din popula ia ocupat . În toate rile salariul condi ioneaz  

situa ia economic  a unui num r important de locuitori. Salariul este important i 

pentru faptul c  este sursa principal  de existen  a omului. 

Sistemul de salarizare este necesar s  satisfac  cel pu in urm toarele condi ii 

generale: stabilitate, restructurare, protec ie social . De aceea politica salarial  trebuie 

s  se caracterizeze prin flexibilitate, mobilitate, transparen . 

Faptul c  liberalizarea salariilor, care a avut loc în procesul reform rii 

economice, nu a fost înso it  de trecerea de la un sistem de salarii centralizat la unul 

bine determinat ne demonstreaz  c  m surile luate de conducerea rii în domeniul 

salariz rii nu s-au bazat pe estim ri corecte i exacte a situa iei social economice din 

ar . Ac iunea tot mai intens  a factorilor: cursul de schimb, devalorizarea valutei 

na ionale, privatizare au f cut ca politica salarial  s  treac  pe locul secund. 

Constituirea unei politici salariale este posibil  i nu se va putea realiza, dac  nu 

vor func iona corespunz tor i concomitent celelalte pie e cu care se va afla în 

permanent  conexiune: pia a produselor i a serviciilor, pia a financiar . Dac  masa 

monetar , creditul, dobînda i fluctua ia cursului de schimb nu se vor mi ca pe baze 

economice, atunci nici salariul nu- i va p stra puterea de cump rare, ac iunea sa se va 

regidiza, se vor amplifica omajul, tensiunile sociale, iar reforma se va încetini sau 
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chiar va stagna i de aceea e necesar  asigurarea controlului din partea statului i a 

reglement rii proceselor principale, care au loc în sfera remuner rii.    

În ara noastr , dup  cum se apreciaz  în unele publica ii de referin , datorit  

faptului c  înc  nu s-au modificat sim itor sistemele de salarizare, c  firmele nu i-au 

creat înc  o politic  proprie în materie de remunerare a muncii, salariul nu opereaz  

înc  în mod corespunz tor pe pia a muncii i î i îndepline te defectuos func iile sale de 

recompensare a muncii, de echilibru economic i social. 

Pentru ca salariul s  devin  un stimulent pentru munc  i o pîrghie a flexibilit ii 

pie ei munci în perioada de tranzi ie, obiectivul acestuia ar  urm ri cel pu in 

urm toarele: 

- cre terea productivit ii muncii, deci respectarea corela iei dintre randamentul 

muncii i valoarea for ei de munc  exprimat  prin salariu; 

- stimularea prin salariu, autoperfec ionarea i calitatea muncii prestate; 

- cre terea nivelului de trai, deci o ameliorare a puterii de cump rare a popula iei. 

În rile aflate în tranzi ie spre economia de pia  liberalizarea salariilor nu a fost 

înso it , cum era i firesc, prin trecerea de la un sistem de salarizare centralizat la unul 

nou, bine determinat. Este adev rat c  noile sisteme de salarizare, motivarea, ca func ie 

a stimul rii compartimentului individual în vederea ob inerii unor performan e 

deosebite în munc , a fost neglijat . Noile sisteme de salarizare nu reflect  gradul de 

dificultate i importan a diverselor categorii de activit i, nu exist  o rela ie între salariu 

i performan  real  în munc . 

 Situa ia social-economic  a întreprinderilor, caracterizat  prin instabilitate, 

oblig  la performan e din ce în ce mai mari pentru a rezista concuren ei interne i 

externe. Evolu ia mentalit ii salaria ilor trebuie s  fie aceea c  echitatea intern  a 

recompenselor în întreprinderi nu mai este asociat  egalitarismului, ci recompens rii 

reu itei  sau performan ei individuale. Pentru aceasta este nevoie de a diminua sau 

suprima cre terile generale ale salariilor în favoarea cre terilor individuale. Cre terile 
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generale ale salariilor în cadrul întreprinderii pot fi realizate în func ie de anumite 

criterii: vechime în munc , nivel de calificare etc. 

 Crearea unui cadru general macroeconomic asupra salariului poate fi realizat prin 

încurajarea ini iativei i diversit ii din partea statului. În economia de pia  statului îi 

revine atribu ia de a asigura cu salarii competitive angaja ii din sectorul bugetar, avînd 

ca obiectiv men inerea i atragerea personalului competent, de înalt  calificare. Pentru 

realizarea acestui obiectiv în Republica Moldova în legea nou adoptat , de c tre 

Parlament privind sistemul de salarizare a func ionarilor publici, se impune 

restructurarea sistemului de salarizare din sectorul bugetar prin stabilirea unor salarii de 

func ie, menit s  asigure motivarea func ionarului public în func ie de evolu ia în 

carier  i performan ele profesionale individuale. În aceste condi ii este important  

c utarea unor direc ii cu ajutorul c rora ar putea fi ob inut  stabilitatea i durabilitatea 

dezvolt rii economice. 

 În lucrare se încearc  formarea unei imagini riguroase i corecte asupra 

problematicii salariz rii în Republica Moldova, atît la nivel macro, cît i la cel 

microeconomic. 

De asemenea se propune introducerea unor elemente noi în sistemul de salarizare 

existent în republica Moldova: stabilirea salariilor flexibile etc., care ar duce la 

stimularea angaja ilor pentru realizarea unor performan e deosebite în munc . 

Realizarea unor performan e deosebite în munc  duc la cre teri de salarii, iar acestea, la 

rîndul lor, duc inevitabil la cre terea nivelului de trai al salaria ilor. 

Consider m, c  în Republica Moldova ca în orice ar  cu economie concuren ial  

rolul statului în domeniul politicii salariale trebuie s  fie primordial i trebuie s  se 

refere la : 

1. Stabilirea unei legisla ii adecvate etapei de dezvoltare a societ ii, care s  

reglementeze la nivel macroeconomic problemele salariz rii personalului; 

2. Asigurarea cu salarii a angaja ilor din sfera bugetar ; 
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3. Asigurarea protec iei sociale pentru unele categorii specifice de personal 

(pensionari, studen i, invalizi); 

4. Determinarea strategiei de dezvoltare a politicii salariale în sectoarele economiei 

na ionale; 

5. Indexarea salariului inînd seama de ritmul infla iei; 

6. Implicarea statului în politica salarial . 
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CARACTERELE SPECIFICE ALE DREPTULUI LA ODIHN  
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SUMMARY 

The right to rest is consequence of the right to work and allows citizens to rebuild depleted force 
in the labour process, to have the free time to rest, to complete the preparation of professional and 
scientific and cultural, to participate in political life, social, sportive. Those who work are entitled to 
weekly rest and to annual paid leave, rest. The duration of the annual holiday of rest, as well as the 
amount of indemnities, are determined by law, and in relation to some clear criteria, such as type and 
category of work, length of service, salary level. The right to strike can be viewed as a way to defend the 
right to work, and the ways to defend the law in the context of a strike can be considered as the means, 
conditions that provide a wider protection and represents a guarantee of condition of human right in 
society. 

 
Dreptul la odihn  este consecin a fireasc  a dreptului la munc  i permite cet enilor 

s - i refac  for a epuizat  în procesul muncii, s  dispun  de timp liber pentru a se odihni, 

s - i completeze preg tirea profesional- tiin ific  i cultural , s  participe la via a politic , 

social , sportiv . Cei care lucreaz  au dreptul la repaus s pt mînal, precum i la concedii de 

odihn  anuale pl tite. Durata concediilor de odihn  anuale, precum i cuantumul 

îndemniza iilor, sînt determinate de legisla ie i raportate la unele criterii clare, precum: 

felul i categoria muncii prestate, vechimea în munc , nivelul salariz rii etc. 

Concediul de odihn  pl tit este acordat anual tuturor salaria ilor, conform art. 112 din 

Codul muncii, p strîndu-li-se locul de munc  i cî tigul mediu, iar art. 113 stabile te durata 

concediului anual pl tit i art. 115 prevede modul de acordare a acestuia.Reglement ri 

speciale referitoare la concediul anual pl tit unor categorii de salaria i con in i o serie de 

alte acte în vigoare: Legea serviciului public (art. 27), Legea cu privire la Curtea 

Constitu ional  (art. 22), Legea cu privire la statutul judec torului (art. 29), Legea cu privire 

la avoca ii parlamentari (art. 37), Legea cu privire la procuratur  (art. 45), Legea cu privire 

la poli ie (art. 37) etc. 
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Normele incluse în Codul muncii referitoare la timpul de odihn  sînt aduse în 

concordan  cu normele interna ionale i ele se resfrîng asupra tuturor persoanelor ocupate 

în economia na ional , dar nefiind respectate de c tre angajatori. În urma acestui sondaj, 

lucr torii sînt nevoi i s  lucreze f r  zile de odihn  i cu un concediu anual pl tit nu mai 

mult de 14 zile. O alt  component  a acestui drept fundamental o constituie dreptul la o 

echitabil  salarizare. Garan iile specifice sînt fundamentate în Pactul interna ional i în 

Carta Social  European  ce recunosc dreptul fiec rei persoane la o remunerare care s  

asigure fiec rui  salariat: 

- un salariu echitabil i egal pentru mîn  de valoare egal , f r  nici o 

discriminare; 

- o existen  decent  pentru salariat i familia acestuia; 

- dreptul la cre terea salariului pentru timpul prestat  peste limita normal  de 

munc ; 

- asigurarea unei perioade rezonabile pentru preaviz în caz de încetare a perioadei 

de angajare; 

- salariul egal, la munc  egal , femeilor i b rba ilor. 

  În textul constitu ional na ional, nu este inclus  egalitatea salariz rii femeilor i 

b rba ilor pentru o munc  egal , spre deosebire de constitu iile altor state (Constitu ia 

României art.38 alin. 4). Acest principiu trebuie s  fie de baz  atît la elaborarea normelor 

juridice referitoare la munc , cît i la încheierea oric ror conven ii (contracte) de munc . 

În acest domeniu, în literatura juridic  str in , se discut   asupra a dou  formul ri i 

anume: egalitatea salariz rii s  se produc  la munc  de valoare egal  (no iune folosit  de 

tratatul de la Versailles din 29 iunie 1919) sau doar la munc  egal . 

  În realitate aceste dou  no iuni nu sînt diferite, munca, pentru a se stabili dac  este 

sau nu egal , trebuie oricum s  fie evaluat .  Dificultatea const  îns  în posibilitatea 

cuantific rii valorii muncii (sau a muncii). În aceast  privin  exist  mai  multe metode: 

calcularea diferen ei de randament între b rba i i femei (folosit  în Australia); metoda 
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pre ului de cost sau a valorii de ansamblu a mîinii de lucru (calcularea elementelor de 

cost separat pentru munca b rba ilor i pentru cea a femeilor); criteriul naturii muncii 

(criticat  pentru c  uneori munci diferite pot avea valoare egal ); metoda analizei muncii 

(se clasific  diversele func ii ale muncii f r  discriminare); criteriul cerin elor impuse 

persoanei pentru executarea unei munci normale; metoda sistemelor de clasificare i 

metoda punctelor (se aplic  în func ie de num rul de trepte care se acord  muncii în 

cauz ). Toate aceste metode au fost criticate, dar ele deocamdat  sînt unicele care se 

folosesc pentru a fundamenta egalizarea salariz rii femeii cu b rbatul în cazul unor munci 

egale.  

 În acest domeniu este aplicabil  i Conven ia Organiza iei Interna ionale a Muncii 

nr.100 privind egalitatea de remunerare a mîinii de lucru masculin  i a mîinii de lucru 

feminin  pentru o munc  de valoare egal  [3]. Conven ia, de i nu r spunde expres la 

problema deja pus  în doctrin , prevede jaloanele care ar trebui s  fie avute în vedere 

pentru rezolvarea ei. 

Nefiind prev zut de actul constitu ional, consider c  legislatorul trebuie s  

conformeze acestui act Legea suprem  i s  prevad   dreptul la o echitabil  salarizare i 

principiul egalit ii salariz rii femeilor i b rba ilor pentru o munc  egal  în con inutul 

s u. 

Reglement ri referitoare la stabilirea i la calcularea salariului minim con ine 

Capitolul II al Titlului V din Codul muncii (Salariul minim garantat). Cu reglement ri de 

detalii în acest domeniu vine Legea nr. 1432 din 28.12.2000 privind modul de stabilire i 

reexaminare a salariului minim, care define te salariul minim ca m rime minim  a 

retribu iei, în lei, stabilit  de c tre stat pentru o munc  simpl , necalificat , sub nivelul 

c reia patronul nu este în drept s  pl teasc  pentru norma de munc  pe lun  sau pe or , 

îndeplinit  de angajat. 

Fa  de salariul minim expunem opinia c  m rimea actual  a acestuia nici pe 

departe nu satisface cerin ele minime pentru existen a normal  a unei persoane, 
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nemaivorbind de necesitatea acoperirii cheltuielilor de între inere din acest salariu i a 

membrilor familiei salariatului sau s  asigure un trai decent acestuia. Prin urmare, 

m rimea salariului minim nu corespunde pe deplin cerin elor legale i constitu ionale, 

ea urmeaz  a fi majorat  treptat ajungînd la nivelul minim de existen . 

Evolu ia benefic  a dreptului la munc  mai rezid  într-un principiu fundamental 

al acestuia – principiul negocierilor.  

Juristul german Filip Lotmar este autorul conceptului cu privire la contractul 

individual de munc , al c rui obiect este munca omului [9, p. 126]. Acest principiu 

confer  ast zi rela iilor juridice de munc  origine conven ional , adic  negociat , 

plasîndu-l atît în sfera dreptului public, cît i în sfera dreptului privat. Principiul 

negocierilor vizeaz  sistemul de stabilire a drepturilor i obliga iilor reciproce ale 

salaria ilor i angajatorilor. Dac  în cadrul sistemului totalitar i al economiei 

planificate p r ile contractelor individuale de  munc  erau lipsite de posibilitatea de a 

stabili prin în elegeri reciproce alte drepturi i obliga ii decît cele prev zute de lege, 

atunci în cadrul unui sistem democratic, cu economie de pia  persoanele sînt libere nu 

numai s  decid  dac  muncesc sau nu, ci i s  propun , s  cear , s  accepte multiple 

condi ii ale contractelor individuale de munc .  

În acest fel noul principiu presupune c  drepturile i obliga iile salaria ilor se 

stabilesc prin negociere liber  a acestora cu patronii, iar condi iile de munc  din unit i, 

drepturile i obliga iile reciproce ale salaria ilor i patronilor se stabilesc prin contracte 

colective de munc , ce se încheie la nivelul unit ilor, ramurilor de unit i sau la nivel 

na ional.  

Principiul negocierii este o continuare a principiului libert ii muncii. El se 

bazeaz  pe reciprocitate i presupune existen a unor posibilit i ale p r ilor de a 

influen a soarta contractului individual de munc . 

Acest principiu are semnifica ie dubl . Pe de o parte, permite p r ilor 

contractului individual de munc  s  negocieze i s  instituie alte condi ii decît cele 
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prev zute de lege, pe de alt  parte, le interzice s  stabileasc  condi ii care nu sînt doar 

contrare legii, ci ar agrava situa ia salaria ilor. 

De i imperativele timpului impun corectarea principiului in favorem, sper m ca 

în Republica Moldova el s  se p streze, asigurînd astfel o protec ie mai durabil  a 

drepturilor salaria ilor. Principiul negocierii nu se poate aplica doar vis-a-vis de 

prevederile imperative ale legii. În cazul unor func ii de mare importan  pentru stat 

(func ii publice) sau de notoriu interes pentru angajatori (func ii de gestionare a 

valorilor materiale), legea instituie condi ii suplimentare de ocupare sau de destituire. 

Acestea nu pot fi aplicate abuziv de c tre angajatori, invocînd principiul sus-

men ionat, dac  nu îndrept esc principalul obiectiv al acestora - cel de asigurare a 

productivit ii i a randamentului procesului de munc . Prin urmare, principiul 

negocierilor, pe de o parte nu urmeaz  a fi aplicat dac  legea întemeiat nu admite acest 

lucru; pe de alt  parte, se va aplica, de exemplu, în eventualitatea legifer rii clauzei de 

neconcuren  pentru a concretiza limitele îngr dirii dreptului la munc . 

Dreptul la grev  poate fi privit ca un mod de ap rare a dreptului de a munci, iar 

modalit ile de ap rare a dreptului în cadrul grevei pot fi considerate ca mijloace, 

condi ii care asigur  o protec ie l rgit  i reprezint  un garant al condi iei de drept al 

omului în cadrul societ ii.  

Prin grev  se subîn elege încetarea activit ii de munc  de c tre muncitori pentru 

a crea presiuni asupra patronului cu condi ia satisfacerii cerin elor lor, dar totodat  

greva nu demonstreaz  o dorin  din partea muncitorilor de a anula contractul de 

munc , din aceast  cauz  interzicerea f r  motive întemeiate a grevei trebuie 

considerat  form  de munc  silnic . Garantarea dreptului la grev  se realizeaz  atît prin 

înscrierea lui în Constitu ia Republicii Moldova la categoria drepturilor i libert ilor 

fundamentale ale omului, cît i prin obliga ia statului de a reglementa printr-o lege 

special  modalit ile de desf urare a grevei. 
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Articolul 45 din Constitu ie se mul ume te numai s  enun e recunoa terea acestui 

drept.  Consider m c  modalit ile exercit rii i limitele folosirii lui urmeaz  s  fie 

sabilite prin Lege fundamental , fapt ce ar permite o garantare constitu ional  a acestei 

prevederi. Cele mai r spîndite cauze ce provoac  grevele sînt: neachitarea salariilor sau 

restructurarea unor ramuri industriale, cauzate de reducerea volumului de produc ie, 

fapt ce provoac  mic orarea num rului de angaja i în ramurile respective.            

Greva general  a tinerilor din iunie 2006 din Fran a, la care s-au al turat 

sindicatele, a afectat întreaga ar . Trenurile, metrourile i cursele aeriene au fost grav 

perturbate  de greva general  care a paralizat întreaga Fran a. Aproape toate sindicatele 

franceze s-au solidarizat cu mi c rile de protest studen e ti fa  de Prima Angajare 

(CPA), proiectul de lege al premierului pentru a combate omajul în rîndul tinerilor. 

De i le oferea absolven ilor un loc de munc , CPA nu le asigura i protec ia de o 

eventual  concediere din partea angajatorului, pentru primii doi ani de activitate. 

Aceasta prevedere este inacceptabil  pentru studen imea francez . 

Aceast  grev  este un exemplu al nemul umirii unei categorii din societatea 

francez  ce  demonstrez  neindeferen a fa  de o modificare la prima vedere minor  în 

legisla ia statului. Ajungînd la m suri extreme de exprimare a opiniei lor, fapt nepermis 

de legisla ia intern , ei au dovedit c  actele normative i modific rile ulterioare sînt 

pentru societatea civil  i în folosul societ ii civile. 

 Posibilitatea de limitare a dreptului la grev  pentru anumite categorii de 

muncitori, luînd în considerare caracterul lor profesional i consecin ele posibile ale 

întreruperii de c tre ei a procesului de munc ,  realizarea drepturilor i a libert ilor 

omului i cet eanului nu trebuie s  încalce drepturile i libert ile altor persoane, în 

corespundere cu care drepturile i libert ile omului pot fi limitate de c tre o lege  

numai în a a m sur  în care asta este necesar în scopul protec iei normelor de baz  ale 

Constitu iei: moralitatea, s n tatea, drepturile i interesele legitime ale altor persoane, 
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asigurarea securit ii statale. Astfel se determin  pentru Legislativ în ce m sur  pot fi 

limitate aceste drepturi.  

Pe lîng  asta, lista serviciilor minime necesare în organiza iile, filialele, 

reprezentan ele, de activitatea c rora depinde securitatea oamenilor, asigurarea s n t ii 

popula iei i a intereselor societ ii în fiecare ramur  (subramur ) a economiei este 

elaborat  i ratificat  de c tre organul executiv, care asigur  coordonarea i 

reglementarea activit ii în ramurile (subramurile) respective ale economiei, prin 

coordonare cu uniunea na ional  a sindicatelor. În cazul în care, în ramura (subramura) 

economiei func ioneaz  cîteva uniuni na ionale sindicale, lista lucr rilor (serviciilor) 

minime este elaborat  de comun acord cu toate sindicatele na ionale ce func ioneaz  în 

aceast  ramur . Normele elabor rii i ratific rii listei minime a serviciilor sînt 

determinate de c tre Guvernul Republicii Moldova. 

Conflictul în cadrul unui colectiv de munc  nu se manifest  întotdeauna prin 

greve, pentru c  înainte de a intra în grev  este necesar  utilizarea procedurilor pa nice. 

Aceast  etap  este obligatorie. 

În cadrul reglement rii dreptului la greve, trebuie s  existe un consens între 

protejarea intereselor profesionale prin intermediul grevei i respectarea intereselor 

societ ii care pot suferi în urma grevei i ine de obliga ia statului ca ele s  fie 

respectate. 

Actele interna ionale despre drepturile fundamentale ale omului con in referiri la 

dreptul de asociere, stabilind expres posibilitatea asocierii în sindicate. Men ion m în 

acest sens: Declara ia universal  a drepturilor omului (art. 20); Pactul interna ional cu 

privire la drepturile civile i politice (art. 22); Conven ia european  a drepturilor omului 

(art. 11); Conven ia OIM nr. 87 privind libertatea asocierii i protec iei dreptului la 

organiza ie, adoptat  la San Francisco la 9 iulie 1948 [10, p. 175]. 

Dreptul în cauz  este garantat printr-o serie de dispozi ii legale, cum ar fi: 
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a) art. 42 alin.(2) din Constitu ie prevede c  sindicatele contribuie la ap rarea 

intereselor profesionale, economice i sociale ale salaria ilor; 

b) art. 52 alin.(2) din Constitu ie garanteaz  dreptul organiza iilor legal 

constituite de a adresa peti ii; 

c) Legea sindicatelor nr. 1129 din 07.07.2000 este o lege organic  ce 

reglementeaz  raporturile sociale ce apar în leg tur  cu realizarea de c tre cet eni a 

dreptului constitu ional de a întemeia i de a se înscrie în sindicate, stabile te cadrul 

juridic al întemeierii lor, garan iile activit ii, reglementeaz  rela iile lor cu autorit ile 

publice, cu patrionii i cu asocia iile patronilor; 

d) Codul muncii protejeaz  dreptul la negocieri colective prin participarea 

sindicatelor la încheierea conven iilor i contractelor colective de munc , f r  nici un 

fel de limitare a acestui drept; stabile te dreptul sindicatelor de a reprezenta salaria ii în 

conflictele de munc  i de a organiza grev , în cazul în care nu se ajunge la 

solu ionarea conflictului respectiv i la îndeplinirea cerin elor salaria ilor i sindicatelor 

lor.  

Men ion m c , de i reglementarea modului de constituire i de activitate a 

sindicatelor era o necesitate imperioas  înc  de la momentul afirm rii Republicii 

Moldova în calitate de stat suveran i independent, ea a fost realizat  abia în vara anului 

2003 i dezvoltat  prin prevederile Codului muncii din 2003. Consider m c  situa ia 

respectiv  se datoreaz  în mare m sur  faptului c , în noile condi ii social-economice, 

sindicatele i-au pierdut din rolul protector i ap r tor real al drepturilor salaria ilor. 

Dup  adoptarea Legii sindicatelor i a Codului muncii, sindicatelor li s-au oferit pîrghii 

suficiente pentru a influen a deciziile patronilor i pentru a-i determina s  acorde 

asisten  suficient  salaria ilor lor. În acest context credem c  sindicatele î i vor mai 

consolida anumite pozi ii pentru a garanta i asigura realizarea drepturilor salari ilor.  

            Sistemul de protec ie social  al Republicii Moldova presupune dou  aspecte 

interdependente: sistemul de asigur ri sociale i sistemul de asisten  social . Astfel, 
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dac  pl ile de asigur ri sociale prev zute de sistemul de pensii i asigur ri sociale 

(pensii pentru limit  de vîrst , invaliditate, urma ) nu sînt suficiente pentru asigurarea 

unui nivel minim de trai cet enilor, atunci este aplicat sistemul de asisten  social  

(indemniza ii, aloca ii sociale, compensa ii). 

 Structura sistemului de pensionare este mo tenit  din epoca socialist  care 

prevede pentru diferitele categorii de angaja i diferite modalit i de calculare a pensiei, 

ceea ce creeaz  condi ii de inechitate diverselor categorii de persoane asigurate, în 

acest sens func ionînd un ansamblu de legi care reglementeaz  modalitatea 

discriminatorie de stabilire i calculare a pensiilor. Sîntem de p rere c  aceast  

modalitate violeaz  principiul potrivit c ruia cuantumul pensiilor nu trebuie stabilit  în 

func ie de persoan , ci de contribu ia depus  în fondul de pensionare. 

 De i în ultimii ani cheltuielile de stat pentru s n tate au crescut semnificativ 

situa ia r mîne nesatisf c toare fa  de necesit ile sistemului na ional de ocrotire a 

s n t ii. Cheltuielile pentru s n tate în Moldova sînt aproape de 2 ori mai mici decît 

în alte ri în curs de dezvoltare i de 5 ori mai mici decât în rile dezvoltate, unde 

unui locuitor îi revine în medie circa $200. Finan area normal  a ocrotirii s n t ii ar 

însemna cel pu in 7% din PIB-ul rilor în curs de dezvoltare.  Aceasta ar însemna un 

echivalent de circa $70 pe cap de locuitor în Republica Moldova, în timp ce la moment 

acesta constituie doar $46,7 USD (Recomand ri ale Organiza iei Mondiale a 

S n t ii). 

             O mare parte a popula iei, cu preponderen  din localit ile rurale, nu are 

acces la servicii elementare de s n tate. Majoritatea institu iilor din acest sector 

activeaz  cu mari dificult i: nu dispun de apeduct, re ele de canalizare i înc lzire etc. 

Consider m c  familiile cu mul i copii, familiile incomplete, familiile tinere, omerii, 

invalizii, pensionarii i angaja ii din sectorul agrar sînt cele mai dezavantajate 

categorii de persoane. Acestea necesit  o aten ie sporit  din partea statului în ceea ce 

prive te protec ia lor social . 
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            În Republica Moldova drepturile persoanelor cu disabilit i nu sînt 

asigurate deplin. În primul rînd este înc lcat dreptul lor la munc , persoanele cu 

disabilit i fiind dezavantajate la angajarea în cîmpul muncii din cauza 

deficien elor de care sufer , iar autorit ile nu le ofer  nici garan ii, nici avantaje. 

Nici dreptul la protec ie social  nu este respectat, de i anume acest drept ar trebui 

respectat pentru a asigura un nivel adecvat acestora. În 2005 pensiile au r mas 

extrem de mici, în special pentru persoanele care sînt invalizi din copil rie (200-

300 lei) i care nu numai c  nu le ofer  un minimum de trai decent, dar nu le 

acoper  nici m car cheltuielile necesare pentru medicamente..                                                   

Astfel, starea general  a s n t ii popula iei Republicii Moldova degradeaz  în 

mod constant cu toate consecin ele ce deriv  din aceasta. Spre exemplu, pe parcursul 

ultimilor ani se observ  men inerea tendin ei de agravare a situa iei persoanelor 

bolnave de tuberculoz  care se datoreaz  politicilor sociale inadecvate ale statului. 

Includerea tuberculozei i a altor boli sociale în lista maladiilor tratate din asigur rile 

medicale obligatorii este o eroare, care, iminent, duce la majorarea num rului de 

îmboln viri. Incluse în lista respectiv , bolile sociale r mîn a fi tratate doar dup  

depistare, în timp ce unele activit i profilactice sînt ignorate. Circa 450 de mii de 

persoane din localit ile rurale nu dispun de poli e de asigurare medical . 

În consecin , dac  drepturile civile i politice se pot asigura prin adoptarea 

actelor legislative, apoi cele economice i sociale, la care se refer  i dreptul la 

munc , solicit , pe lîng  cadrul legislativ adecvat, luarea m surilor eficiente pentru 

respectarea lor, cum ar fi prevederea resurselor financiare pentru achitarea pensiilor i 

a altor indemniza ii sociale f r  întîrziere, instituirea structurilor statale i private 

pentru prestarea serviciilor. 

Respectarea deplin  a acestei categorii de drepturi poate fi realizat  numai în 

cazul în care dezvoltarea economic  a statului poate asigura un nivel de trai decent, 

c ci consecin ele negative ale declinului economic afecteaz  în primul rînd pia a 
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muncii. O doz  semnificativ  a vinov iei în ceea ce prive te respectarea drepturilor i 

protec ia muncii revine autorit ilor. Spre exemplu, consider m c  Inspec ia muncii 

nu insist  suficient asupra respect rii de c tre agen ii economici a condi iilor i 

prevederilor legale în domeniu. Inspec ia muncii are un rol foarte important în 

prevenirea accidentelor fiind abilitat  cu dreptul de a examina accidentele de munc  

înaintea instan elor de judecat .  

 M surile de protec ie a muncii sînt concretizate în primul rînd în instrumente 

legislative, la care pot fi ad ugate hot rîri sau ordonan e guvernamentale prin care se 

reglementeaz  diferite aspecte ale protec iei propriu-zise. Legiuitorul constituant a 

prev zut  m surile de protec ie ce includ: securitatea i igiena muncii; regimul de 

munc  al femeilor i al tinerilor; instituirea unui salariu minim pe economie; repausul 

s pt mînal; concediul de odihn  pl tit; reglementarea prest rii muncii în condi ii grele i 

alte situa ii specifice. 

         O solu ie ar fi elaborarea proiectelor na ionale privind asigurarea dreptului la 

munc  i protec ia muncii, menite s  contribuie la ob inerea mijloacelor financiare din 

partea organiza iilor interna ionale i statelor donatoare. 

         Actualmente garan iile specifice ale dreptului la munc  trebuie s  se concretizeze 

în urm toarele m suri: 

-   reglementarea unor politici de preg tire profesional  adaptate la cerin ele pie ei 

muncii; 

      -  elaborarea i introducerea unor sisteme de evaluare a performan elor profesionale 

în sectorul public;            

      -   constituirea unui sistem echitabil i eficient de protec ie social  a salaria ilor care 

i-au pierdut serviciul. 

 Aceste m suri urm resc, pe de o parte, constituirea de oportunit i egale pe pia a 

muncii pentru toate persoanele apte de munc , iar, pe de alt  parte, sus inerea financiar  

a celor care sînt lipsi i temporar de venituri profesional. 
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MUNCA PERSOANEI CONDAMNATE – EXCEP IE DE LA PRINCIPIUL 
INTERZICERII MUNCII FOR ATE 

 
Veronica MERLAN, doctorand , Universitatea de 
Stat din Moldova 

 

SUMMARY 
I consider it necessary and very apropriate to discuss the labor of imprisonedpersons in 

Republic of Moldova because it has some similarities with forced labor.First of all, the imprisoned 
persons cannot give their consent, so it can be said that they are forced to perform a labor (that they 
cannot choose) as a part of a punishment given tot them by justice for the committed crime. In this 
article i tried to explain which are the conditions for the labor of thesentenced persons, the types of 
labor existed in prison and also i explained such concepts as community services and releasing from 
punishent befour the given term. Despite all the comitted crimes, the sentenced persons are equal in 
rights and obligations as other citizens of the Republic of Moldova and this constitutional rights 
should be known and respected.  

 
Abordarea acestui subiect i anume munca persoanelor condamnate este, dup  

p rerea mea, necesar  întrucît reprezint  un capitol contradictoriu i o latur  distinct  a 

muncii, cu o legisla ie special . Vizînd calitatea specific  a condamnatului  este foarte 

important de f cut anume clarific ri referitor la statutul de munc  al acestuia i 

drepturile i obliga iile sale.  

Astfel, încep prin a clarifica conceptul de munc  for at . În conformitate cu art.2 

din Conven ia privind munca for at  i obligatorie[1], prin munc  for at  se în elege 

orice munc  sau serviciu pretins unui individ sub amenin area unei pedepse oarecare i 

pentru care individul nu s-a oferit benevol. Conform art. 7 din Codul Muncii al 

R.Moldova, munca for at  reprezint  orice munc  sau serviciu impus unei persoane sub 

amenin are ori pentru are persoana nu i-a exprimat consim mîntul liber.  

Constitu ia Republicii Moldova [2] (art.44 alin.2) i Codul Muncii al 

Rep.Moldova [3] (art.7 alin.5) prev d expres care sunt excep iile de la principiul 

interzicerii muncii for ate: a) serviciul militar sau activit ile desf urate în locul 

acestuia de ce care, potrivit legii, nu îndeplinesc serviciul militar obligatoriu; b)munca 

unei persoane condamnate prestat  în condi ii normale în perioada de deten ie sau de 

liberare condi ionat  de pedeaps  înainte de termen; c)presta iile impuse în situa i 
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creat  de calamitate ori de alt pericol,precum i cele care fac parte din obliga iile civile 

normale stabilite de lege. 

Munca condamna ilor poate fi studiat  prin trei concepte: 1) conceptul penal  

prevede c  individul condamnat la pedeapsa cu închisoare pentru o fapt  antisocial  nu 

poate sta degeaba pe perioada deten iei – astfel încît munca pentru aceste persoane face 

parte din stilul de via  i este o regul  pe care sunt obliga i s  o îndeplineasc . Prin 

încadrarea în munc  persoanele condamnate î i exerseaz  i dezvolt  abilit i i calit i 

profesionale, roluri i responsabilit i sociale; 2) conceptul social presupune faptul c  

munca de inu ilor reprezint  ca un pas de preg tire pentru via a acestora din exteriorul 

închisorii i trebuie privit  ca un element pozitiv al pedepsei nu ca unul punitiv; 3) 

conceptul etic  stabile te c  munca persoanelor condamnate are o importan  decisiv  

atât asupra s n t ii fizice/psihice a de inu ilor dar confer  i o stare de împlinire 

alungând într-o oarecare m sur  gîndurile negre/sumbre. Mai mult ca atît, munca 

respectiv  se poate transforma într-o obi nuin  pe care persoana condamnat  o va 

respecta i la ie irea în libertate. [4]Astfel munca persoanelor de inute prezint  un 

element benefic atît pentru persoanele aflate în deten ie, dar i pentru penitenciar i nu 

în ultimul rând pentru societate.  

To i de inu ii condamna i sunt supu i obliga iei de a munci inîndu-se cont de 

aptitudinile lor fizice/mintale. De inu ilor trebuie s  li se acorde o munc  productiv  

suficient  pentru a-i ocupa pe durata normal  a unei zile de lucru. Aceast  munc  

trebuie s  fie pe cît posibil de natur  a men ine sau m ri capacitatea lor de a- i câ tiga 

în mod cinstit existen a la ie irea în societate. Minorilor de inu i trebuie s  li se ofere 

ansa de a presta o munc  productiv /cu poten ial i remunerat  pentru a le m ri 

încrederea în sine i posibilitatea de a cre te profesional.[5] 

Perioada de deten ie se consider  acea perioad  în care condamnatul î i isp e te 

pedeapsa cu închisoarea.Conform prevederilor Statulului execut rii pedepsei de c tre 

condamna i, pct.5,prin deten ie se presupune orice form  de privare institu ional  de 
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libertate, dispus  în baza unei hot rîri definitive sau executporii a instan ei de 

judecat .Închisoarea, în conformitate cu prevederile art. 70 din Codul Penal al 

Republicii Moldova [6], presupune privarea de libertate a persoanei vinovate de 

s vîr irea unei infrac iuni prin izolarea acesteia de mediul normal de via  i plasarea 

ei, în baza hot rîrii instan ei de judecat , pe un anumit termen, într-un penitenciar.  

Statutul condamnatului, este stabilit de legisla ia execu ional penal , i anume de 

urm toarele acte normative: Codul de Executare [7], Legea RM cu privire la sistemul 

penitenciar [8] i Statutul execut rii pedepsei de c tre condamna i [9]  

Vom men iona în cîteva cuvinte despre munca condamna ilor în penitenciare. 

Conform art.253 din Codul de Executare, condamnatul poate fi antrenat la munc  

inîndu-se seama de starea lui fizic  i psihic  constatat  de c tre medic. În cazul în 

care se depisteaz  c  starea lui de s n tate nu corespunde normelor necesare pentru 

prestarea niciunei categorii de munci – condamnatul nu poate fi impus la prestarea 

acestea – întrucit, în caz contract, munca data va fi considerat  ca prestat  în mod 

for at. Conform pct. 547 din Statut,condamnatul poate fi antrenat la o munc  

remunerat  ( inîndu-se cond de aptitudinile fizice i intelectuale ale acestuia, cît i de 

profesia i specialitatea lui), sau neremunerat  (ca de exemplu: lucr rile de îngrijire i 

amenajare a penitenciarului i a teritoriului, de îmbun t ire a condi iilor de trai i 

medico-sanitare de de inere. În cazul muncii remunerate, timpul de munc  i de odihn  

a condamnatului se stabile te în conformitate cu legisla ia muncii. În cazul muncii 

neremunerate, Codul de Executare stabile te c  timpul de munc  a condamnatului este 

de maxim 2 ore pe zi, i nu mai mult de 10 ore pe s pt mîn . Condamna ii care au 

împlinit vîrsta de pensionare, i condamna ii invalizi de gradul I, II sunt antrena i în 

munc  conform propriei voin e.  

Art. 254 din Codul de Executare, dar i Capitolul IV din Legea cu privire la 

sistemul penitenciar, precizeaz  care sunt modalit ile i condi iile de antrenare a 

condamna ilor la munc . Deci, în func ie de categoria penitenciarului i a regimului de 
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deten ie, condamna ii sunt antrena i în munci remunerate în penitenciare sau în afara 

acestora, în sectoarele, atelierele de produc ie, sau gospod riile auxiliare ale 

penitenciarelor, în lucr rile de deservire a institu iilor penitenciare, la intreprinderile 

din cadrul sistemului penitenciar, precum i la alte persoane fizice sau juridice 

indiferent de forma lor de proprietate. 

Conform art. 14(16) din Legea cu privire la sistemul penitenciar, antrenarea 

de inu ilor la munc  la întreprinderile cu orice form  juridic  de organizare ce nu fac 

parte din sistemul penitenciar se face în temeiul contractului încheiat între administra ia 

institu iei penitenciare i cea a întreprinderii respective. Reiese c , de inutul este 

considerat, conform legisla iei civile, ca o persoan  ter  la contract, întrucît nu este 

parte direct  la încheierea acestuia. Astfel, în cazul în care persoana condamnat  este 

supus  unei munci în afara penitenciarului, angajatorii beneficiaz  de anumite avantaje, 

i anume: serviciile de resurse umane au mai pu in de lucru în ceea ce ine de selec ia 

de personal, plata impozitelor i costuri mai reduse); se realizeaz  un bun control al 

raportului de munc  deoarece contractul de munc  se încheie direct cu penitenciarul, iar 

beneficiarul (angajatorul) achit  doar factura care reprezint  contravaloarea exact  a 

orelor de munc  prestate; for a de munc  este sigur , stabil  i continu . [10] 

În ceea ce prive te sistemul de remunerare, concediile, modalit ile de instruire a 

condamna ilor precum i stimularea i sanc ionarea disciplinar  a acestora – toate sunt 

pe deplin reglementate în sec iunea a 4a din Capitolul XXIV al Codului de Executare a 

Republicii Moldova, i a sec iunea 48-50 din Statutul execut rii pedepsei de c tre 

condamna i.  

Reie ind din cele men ionate mai sus, se cuvine a face careva clarific ri. Astfel 

munca prestat , per general, de o persoan , urmeaz  a fi calificat  dup  dou  criterii: 

criteriu de vârst  – care stabile te limita de jos a vârstei de la care o persoana poate 

presta o munc  în calitate de salariat; i criteriu volitiv – adic  consim mântul, dorin a 

persoanei de a îndeplini munca respectiv . Anume al doilea criteriu i calific  muncile 
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ca fiind for ate sau liber alese. În cazul muncii depuse de c tre persoanele condamnate 

– criteriul volitiv lipse te, întrucît persoanele respective nu consimt la prestarea muncii, 

dar voin a/consim mîntul lor nici nu este cerut ca fiind o condi ie. De fapt, munca 

depus  de persoanele de inute este o obliga ie, o parte a sanc iunii pe care trebuie s  o 

execute ace tia pentru savîr irea faptelor antisociale. Munca neremunerat  prestat  de 

c tre condamna i – poate fi asemuit  categoriei de munc  for at  – dac  nu ar fi 

constituit o excep ie de la aceasta în conformitate cu prevederile Constitutiei, Codului 

Muncii si a multor alte reglement ri interna ionale. Pe cînd munca remunerat  prestat  

de c tre condamna i, la prima vedere, pare a fi o situa ie normal  – adic  un raport de 

munc  în toat  for a acestuia – desi, însu i Codul de Executare, stipuleaz , în cadrul art. 

254(3) c  muncile prestate de condamna i nu constituie rela ii individuale de munc  în 

sensul legisla iei muncii. Deci, chiar dac  sunt aparent prezente toate elementele 

necesare unui raport tipic de munc , reglementat de Codul Muncii al Republicii 

Moldova, i în cazul muncii remunerate prestate de c tre condamnat – putem afirma c  

este o munc  for at  – dac  nu ar fi fost declarat  o excep ie, din considerentul c  nu 

presteaz  benevol aceasta munc  – i fa  de acesta nu poate fi aplicabil principiul 

libert ii muncii cu toate particularit ile sale.  

Vreau s  men ionez, în acest sens, câteva prevederi din Regulile ce in de 

Standardele minime privind tratamentul de inu ilor. [11]Conform acestei reglement ri 

interna ionale, munca din cadrul institu iilor penitenciare nu trebuie s  fie chinuitoare, 

i în limitele compatibile cu propria alegere profesional  i exigen ele din partea 

administra iei institu iei, de inu ii pot s  î i aleag  tipul de munc  pe care pot s  îl 

indeplineasc . Cu toate c  acestea sunt simple recomand ri, ele au un caracter 

interna ional, i merit  a fi luate în considera ie de legisla ia intern . Îns , din cercetarea 

prevederilor interne, i anume a Codului de Executare, observ m c  condamnatul nu 

are dreptul de a alege tipul de munc  pe care îl va îndeplini pe perioada deten iei – 

indiferent de categoria de munc  remunerat  sau nu.  
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Liberarea condi ionat  de pedeaps  înainte de termen poate fi definit  ca fiind o 

categorie a liber rii de pedeaps  penal  ce const  în punerea în libertate a 

condamnatului din locul de de inere înainte de executarea deplin  a pedepsei, sub 

condi ia c  pîn  la împlinirea duratei acesteia s  nu mai s vîr easc  infrac iuni sau 

delicte administrative, s  nu se eschiveze cu premeditare de la îndeplinirea obliga iilor 

stabilite de instan a de judecat . De institu ia liber rii condi ionate poate beneficia orice 

condamnat la pedeapsa închisorii, indiferent de durata acesteia, condamna ii cu 

trimitere într-o unitate militar  disciplinar  sau arest, precum i condamna ii la 

deten iunea pe via  Instan a de judecat  este aceea care hot r te în fiecare caz în parte 

dac  este sau nu oportun  acordarea liber rii condi ionate.[12] 

Conform art. 91 din Codul Penal al Republicii Moldova, liberarea condi ionat  

înainte de termen poate fi aplicat  dac  condamnatul, care la momentul savîr irii 

infrac iunii a atins vîrsta de 18 ani, a executat: cel pu in jum tate din termenul de 

pedeaps  stabilit pentru savîr irea unei infrac iuni usoare sau mai putin grave; cel pu in 

dou  treimi din termenul de pedeaps  stabilit pentru savîr irea unei infrac iuni grave; 

cel pu in trei p trimi din termenul de pedeaps  stabilit pentru s vîr irea unei infrac iuni 

deosebit de grave sau excep ional de grave etc.  

Aplicînd liberarea condi ionat  de pedeaps  înainte de termen, instan a de 

judecat , conform prevederilor art. 91(2), îl poate obliga pe condamnat s  îndeplineasc  

obliga ii ca: a. S  nu î i domiciliul f r  consim mîntul organului competent; b. S  nu 

frecventeze anumite locuri; c. S  urmeze un tratament în caz de alcoolism, narcomanie, 

toxicomanie sau o boal  veneric ; d. S  acorde sus inere material  familiei; e. S  repare 

daunele cauzate în termenul stabilit de instan . Una din modalit ile de reparare a 

daunelor cauzate prin infrac iunea comis  – poate fi o munc  prestat  în folosul 

comunit ii pentru o anumit  perioad  de timp, stabilit de instan . Dac  nu ar fi 

considerat  ca excep ie de la principiul interzicerii muncii for ate sau obligatorii, ar 
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putea fi calificat  ca atare, întrucît aici lipse te consim mîntul persoanei în cauz  i 

libertatea de alegere a muncii pe care o va presta.  

Munca neremunerat  în folosul comunit ii este o pedeaps  penal , stabilit  de 

instan a de judecat  persoanei ce a s vîr it o infrac iune i are drept scop antrenarea 

condamnatului în munca gratuit , socialmente util , în afara orelor rezervate 

programului de serviciu sau de studii, f r  a-i provoca acestuia suferin e fizice sau a-i 

leza demnitatea.[13]În conformitate cu prevederile art.67 din Codul Penal, munca 

neremunerat  în folosul comunit ii const  în antrenarea condamnatului, în afara 

timpului serviciului de baz  sau de studii, la munc , determinat  de autorit ile 

administra iei publice locale.  

În Europa de Est, Republica Ceh  i Ungaria au fost primele state care au 

introdus o asemenea form  de pedeaps . Letonia a introdus munca în folosul 

comunit ii în anul 1999. [13] În Republica Moldova, Codul Penal din 1961 [14] nu 

con inea în cadrul art. 21, întitulat “categoriile de pedepse” acest tip de pedeaps , 

munca neremunerat  în folosul comunit ii fiind introdus  abia dup  adoptarea noului 

Cod Penal în 2002.  

Munca neremunerat  în folosul comunit ii este o pedeaps  care restrînge dreptul 

la munc  al condamnatului, fiind totodat  i una restrictiv  de libertate, deoarece 

executarea sa are loc în anumite condi ii coercitive stabilite de legisla ie. [12] Art.67 

din Codul Penal al Republicii Moldova stabile te anumite condi ii i limite temporale 

de executare a acestei pedepse. Deci, conform alin(2) al articolului men ionat mai sus, 

munca neremunerat  se stabile te pe un termen de la 60 la 240 de ore i este executat  

de la 2 la 4 ore pe zi. În plus, trebuie de men ionat c  perioada limit  în care munca 

neremunerat  poate fi prestat  de c tre condamnat este de cel mult 18 luni, timp care se 

calculeaz  de la data r mînerii definitive a hot rîrii judec tore ti(art.67(5)).  

Alin(4) al art.67 din Codul Penal al Republicii Moldova, exclude cercul de 

persoane c rora le poate fi stabilit  ca pedeaps  munca neremunerat  în folosul 
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comunit ii, acestea fiind urm toarele: invalizii de gradele I,II, militarii prin contract, 

femeile gravide, femeile care au copii în vîrst  de pân  la 8 ani, persoanele care nu au 

atins vîrsta de 16 ani i persoanele care au atins vîrsta de pensionare.  

Categoriile de munci care sunt considerate ca prestate în folosul comunit ii sunt 

stabilite prin Anexa 2 al Hot rîrii Guvernului Rep.Moldova despre aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub form  de 

munc  neremunerat  în folosul comunit ii [15]. Vom men iona doar cîteva 

exemple:cur area acoperi urilor de z pad , cosirea ierbii i t ierea arbu tilor, 

amenajarea i cur area teritoriilor; lipirea afi elor; între ierea în stare func ional  a 

sistemelor de evacuare a apelor etc.  

Particularit ile de baz  ale acestei pedepse penale pot fi considerate urm toarele: 

1. condamnatul nu este pl tit pentru executarea muncii în folosul comunit ii; 2. munca 

are un caracter comunitar, adic  lucr rile executate de condamnat trebuie s  fie social 

utile, cu un impact pozitiv pentru întrega societate; 3. munca s  fie executat  în afara 

timpului serviciului de baz , sau în afara orelor de studii; 4. munca este determinat  de 

c tre autorit ile administra iei publice locale, ceea ce presupune c  aceste autorit i 

desemneaz  tipul lucr rilor care vor trebui executate, i respectiv vor fi implicate în 

procesul de supraveghere a isp irii pedepsei date. [12] 

Conform unei opinii de specialitate, munca neremunerat  are trei aspecte de 

baz : 1. Factor de pedeaps  – acest aspect se manifest  prin limitarea timpului liber al 

infractorului impunîndu-i acestuia un num r de ore de munc  în beneficiul comunit ii. 

Amenda ar insemna o pedeaps  pentru întreaga familie, iar deten ia o m sur  de 

pedeaps  prea dur  pentru anumite categorii de pedepse. 2. Factor de reabilitare – 

isp indu- i pedeapsa în comunitate infractorul nu este izolat de societate, nu este lipsit 

de familie i de locul de munc  3. Factor economic – statul nu cheltuie pentru 

condamnat, ci condamnatul produce pentru societate. [16] 
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Astfel, munca persoanelor condamnate reprezint  o excep ie de la principiul 

interzicerii muncii for ate, întrucît persoana în cauz  este supus  unei munci f r  

posibilitatea de a alege liber categoria, felul i cantitatea muncii respective. Dar, aceast  

munc  nu trebuie s  fie privit  ca o sanc iune sau un element punitiv, ci ca o parte a 

procesului de autoeducare a persoanei condamnate, o punte educativ , i o perspectiv  

pentru viitorul profesional dar i psiho-emo ional.   
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UTILIZAREA CONTRAR DESTINA IEI A MIJLOACELOR DIN 
ÎMPRUMUTURILE INTERNE SAU EXTERNE GARANTATE DE STAT: 

PROPUNERI DE PERFEC IONARE A ART.240 CP RM 
 

Gheorghe RENI , magistru, asistent judiciar la 
Judec toria sectorului Centru, mun. Chi in u 

       
SUMMARY 

The present study brings out the issue of criminal liability for offences regulated in art.240 PC 
RM. Preliminary, it is revealed that the somewhat deficient title of the usage against its end-
destination of internal and external loans granted by state comprises two typical forms of the offence, 
as well as an aggravated form. It is emphasized that art.240 PC RM it is not applicable to budgetary 
resources and to those financial funds which consist of state aids and loans granted by state. 
Ultimately, the article focuses on a proposal the lege ferenda, which is to redraft the provisions of 
art.240 PC RM, following as a pattern the art.307 of the Criminal Code of Romania. 
 

Ab initio, în art.240 CP RM, sub denumirea marginal  de utilizarea contrar 

destina iei a mijloacelor din împrumuturile interne sau externe garantate de stat sunt 

reunite dou  variante-tip de infrac iuni i o singur  variant  agravant  de infrac iune. 

Astfel, prima variant -tip a utiliz rii contrar destina iei a mijloacelor din 

împrumuturile interne sau externe garantate de stat, inserat  la alin.(1) art.240 CP RM 

se exprim  în utilizarea contrar destina iei a mijloacelor din împrumuturile interne sau 

externe garantate de stat, dac  aceasta a cauzat daune în propor ii mari. 

Varianta agravant  a utiliz rii contrar destina iei a mijloacelor din împrumuturile 

interne sau externe garantate de stat, specificat  la lit.b) alin.(2) art.240 CP RM, 

presupune c  infrac iunea prev zut  la aliniatul (1) este s vâr it  de dou  sau mai multe 

persoane. 

Cea de-a doua variant -tip a utiliz rii contrar destina iei a mijloacelor din 

împrumuturile interne sau externe garantate de stat, consemnat  la lit.c) alin.(2) art.240 

CP RM, rezid  în utilizarea contrar destina iei a mijloacelor din împrumuturile interne 

sau externe garantate de stat, soldat  cu daune în propor ii deosebit de mari. 

În acest registru, not m: legiuitorul a sfidat regula, potrivit c reia variantele-tip de 

infrac iuni pot fi prev zute de articole sau de alineate, nu îns  de litere. 
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Dup  aceast  trecere în revist  a aspectelor tehnico-legislative a infrac iunilor 

prev zute la art.240 CP RM, punct m c  obiectul juridic special al infrac iunilor în 

cauz  îl formeaz  rela iile sociale cu privire la utilizarea conform destina iei a 

mijloacelor din împrumuturile interne sau externe garantate de stat [9, p.111]. 

Obiectul material al infrac iunilor specificate la art.240 CP RM îl constituie 

mijloacele din împrumuturile interne sau externe garantate de stat. Anume mijloacele 

din împrumuturile interne sau externe garantate de stat poart  pecetea faptei 

prejudiciabile cuprinse la art.240 CP RM. Condi ia obligatorie de garantare din partea 

statului a ramburs rii acestor mijloace le confer  un statut juridic deosebit, i anume: de 

a constitui datoria statului [1, p.74; 9, p.112]. 

Conceptul de „datorie de stat” este tran at la art.2 din Legea cu privire la datoria 

sectorului public, garan iile de stat i recreditarea de stat, adoptat  de Parlamentul 

Republicii Moldova la 22.12.2006 [5], ca fiind obliga iile contractuale pecuniare 

curente i scadente ale statului i dobânzile datorate i neonorate, ap rute din calitatea 

statului de debitor sau fidejusor, fiind contractate, în numele Republicii Moldova, de 

Guvern, prin intermediul Ministerului Finan elor, în moned  na ional  sau în valut  

str in . 

Totodat , în acela i act normativ, legiuitorul distinge între datorie de stat extern  

care constituie o parte integrant  a datoriei de stat reprezentând totalul sumelor 

obliga iilor neonorate i dobânzilor datorate i neonorate, contractate, în numele 

Republicii Moldova, de Guvern, prin intermediul Ministerului Finan elor, de la 

nereziden ii Republicii Moldova. Valorile mobiliare de stat emise pentru a fi plasate pe 

pie ele financiare interna ionale, care sunt procurate de reziden i ai Republicii Moldova 

sunt atribuite datoriei de stat externe; i datorie de stat intern  prin care se desemneaz  

o parte integrant  a datoriei de stat reprezentând totalul sumelor obliga iilor neonorate 

i dobânzilor datorate i neonorate, contractate, în numele Republicii Moldova, de 

Guvern, prin intermediul Ministerului Finan elor, de la reziden ii Republicii Moldova. 
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Valorile mobiliare de stat emise pentru a fi plasate pe pia a intern  a Republicii 

Moldova, care sunt procurate de c tre nereziden i sunt atribuite datoriei de stat interne. 

Din Raportul Ministerului Finan elor al Republicii Moldova privind situa ia în 

domeniul datoriei sectorului public, garan iilor de stat i recredit rii de stat pe nou  luni 

ale anului 2015 [8], afl m c  la situa ia din 30.09.2015, soldul datoriei de stat a fost 

compus din 1334,0 mil. dolari SUA datorie de stat extern  i 6714,2 mil. lei datorie de 

stat intern . 

În contextul celor elucidate, inter alia, din alin.(1) art.3 din Legea cu privire la 

datoria sectorului public, garan iile de stat i recreditarea de stat, rezult  c  Guvernul, 

în persoana Ministerului Finan elor, este autorizat: s  contracteze împrumuturi de stat, 

interne i externe, în moned  na ional  sau în orice valut  str in ; i s  acorde garan ii 

de stat interne i externe, exprimate în moned  na ional  sau în orice valut  str in . 

De asemenea, în accep iunea alin.(1) art.48 din Legea privind sistemul bugetar i 

procesul bugetar, adoptat  de Parlamentul Republicii Moldova la 24.05.1996 [4], 

Guvernul poate contracta împrumuturi pe pia a financiar  intern  i extern  în 

condi iile legisla iei. 

Dup  aceast  deslu ire, pentru a stabili dac  într-adev r este vorba despre mijloace 

din împrumuturi interne sau externe garantate de stat ( i nu despre mijloace din 

împrumuturi de alt gen), în doctrina juridic  s-a etalat, cu drept cuvânt, c  este necesar 

a controla eviden a scriptic  a acestora în Registrul de stat privind datoria de stat [1, 

p.73; 9, p.112].  

Dizvoltând firul logic, subliniem c  în Regulamentul privind raportarea datoriei 

public (anexa nr.2 la Hot rârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la unele 

m suri de executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria 

public , garan iile de stat i recreditarea de stat, nr.1136 din 18.10.2007 [3]), se 

prevede, printre altele: Registrul de stat al datoriei de stat (în continuare – Registru) 

este registru public, întocmit de c tre Ministerul Finan elor în scopul asigur rii 
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eviden ei curente a tuturor obliga iunilor directe interne i externe, rezultate din 

împrumuturile contractate de c tre Guvern, în numele Republicii Moldova, prin 

intermediul Ministerului Finan elor. Registrul, ca instrument principal de identificare, 

gestiune i control asupra datoriei de stat, trebuie s  asigure: înregistrarea cronologic  

i sistematic , prelucrarea i p strarea informa iei cu privire la situa ia datoriei de stat a 

Republicii Moldova i efectuarea opera iunilor i utilizarea procedurilor de stingere a 

datoriei de stat.   

În acela i timp, în Regulamentul cu privire la Registrul de stat privind garan iile 

de stat (anexa nr.3 la Hot rârea Guvernului Republicii Moldova nr.1136 din 

18.10.2007), se stabile te, printre altele: Registrul de stat al garan iilor de stat (în 

continuare – Registru) este registru public, întocmit de c tre Ministerul Finan elor în 

scopul asigur rii eviden ei curente a tuturor obliga iilor condi ionale interne i externe, 

rezultate din emiterea garan iilor de stat. Registrul se ine de Ministerul Finan elor în 

form  electronic  i se utilizeaz  în strict  conformitate cu destina ia lui, fiind 

sistematizat i completat astfel încât s  permit  în orice moment identificarea i 

controlul opera iunilor efectuate. 

În ipoteza în care mijloacele din împrumuturi nu sunt notate m car în unul din cele 

dou  registre nominalizate mai sus, inute de Ministerul Finan elor, atunci art.240 CP 

RM este inaplicabil. 

Dispozi ia art.240 CP RM nu poate opera în cazul în care sunt utilizate contrar 

destina iei mijloacele bugetare. Aceasta întrucât bugetul public na ional nu poate s  

reprezinte sursa mijloacelor din împrumuturile interne sau externe garantate de stat. 

Apropo, înc  în 2008, a fost elaborat un proiect de lege [7], prin care s-a urm rit 

suplinirea Codului penal cu art.2391 „Utilizarea contrar destina iei a mijloacelor 

bugetare”. Acest articol proiectat are urm torul con iunut: „(1) Utilizarea contrar 

destina iei a mijloacelor bugetare, adic  în scopuri ce nu corespund destina iei aprobat  

de organele competente, soldat  cu daune în propor ii mari, se pedepse te cu amend  în 
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m rime de la 300 la 500 unit i conven ionale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, în 

ambele cazuri cu sau f r  privarea de dreptul de a exercita o anumit  activitate pe un 

termen de pân  la 3 ani; (2) Aceea i ac iune: a) s vâr it  de dou  sau mai multe 

persoane; b) soldat  cu daune în propor ii deosebit de mari se pedepse te cu amend  în 

m rime de la 500 la 700 unit i conven ionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, în 

ambele cazuri cu sau f r  privarea de dreptul de a exercita o anumit  activitate pe un 

termen de la 2 la 5 ani”. Îns , constat m cu regret c  pân  la urm , proiectul de lege 

men ionat nu a fost adoptat.  

De lege lata este de remarcat c  alin.(4) art.298 din Codul contraven ional 

instituie r spunderea pentru utilizarea contrar destina iei sau dezafectarea mijloacelor 

bugetare de c tre institu iile finan ate din mijloacele bugetelor i fondurilor 

componente ale bugetului public na ional. Totu i, consider m c  sanc ionarea 

contraven ional  a faptelor care vizeaz  utilizarea neconform  a destina iei mijloacelor 

bugetare nu este suficient  pentru a preveni ac iunile i activit ile care contravin legii i 

intereselor bugetului de stat i este imperioas  interven ia legii penale în acest sens 

privit  ca o ultima ratio. 

La fel, sfera de inciden  a art.240 CP RM nu se extinde asupra mijlocelor care 

formeaz  ajutorul de stat. Suportul normativ al acestei conluzii deriv  din alin.(2) art.6 

al Legii cu privire la ajutorul de stat, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 

15.06.2012 [6], în acord cu care se consider  ajutor de stat: a) subven iile i/sau 

subsidiile; b) anularea sau preluarea de datorii; c) scutirile, reducerile, amân rile sau 

e alon rile la plata impozitelor i taxelor; d) acordarea unor împrumuturi cu dobânzi 

preferen iale; e) acordarea de garan ii în condi ii preferen iale; f) investi ii ale 

furnizorului, dac  rata profitului acestor investi ii este mai mic  decât cea normal , 

anticipat  de c tre un investitor privat prudent; g) reducerile de pre  la bunurile i 

serviciile furnizate, inclusiv vânzarea unor bunuri mobile i imobile sub pre ul pie ei. 
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Nu în ultimul rând, art.240 CP RM nu este aplicabil în cazul creditelor de la stat. 

Or, nici de aceast  dat  creditele de la stat nu au cum s  se circumscrie no iunii de 

„mijloace din împrumuturile interne sau externe garantate de stat”.  

A adar, pornind de la cele statuate supra, putem conchide c  este mult prea 

r strâns  sfera de ac iune a art.240 CP RM. Iat  de ce, se impune o perfec ionare a 

acestei normei.  

Un model de eleva ie juridic , demn de recep ionare de legiuitorul moldovean, 

este art.307 „Deturnare de fonduri” din Codul penal al României [2]. Conform acestei 

norme, se prevede r spunderea pentru schimbarea destina iei fondurilor b ne ti ori a 

resurselor materiale alocate unei autorit i publice sau institu ii publice, f r  respectarea 

prevederilor legale (alin.(1)). De asemenea, articolul în cauz  stabile te r spunderea 

pentru schimbarea, f r  respectarea prevederilor legale, a destina iei fondurilor 

provenite din finan rile ob inute sau garantate din fonduri publice (alin.(2)). 

Este lesne de sesizat c , modalitatea de redactare a normei de incriminare 

prev zute la art.307 din Codul penal al României relev  faptul c  aceasta înglobeaz  

toate mijloacele ce alc tuiesc fondurile publice, fie c  este vorba de mijloce b ne ti ori 

alte resurse materiale alocate unei autorit i publice sau institu ii publice. Înclin m a 

crede c  reformularea dispozi iei art.240 CP RM, dup  modelul stabilit în dispozi ia 

art.307 din Codul penal al României este oportun  i se las  a teptat . În acest fel, s-ar 

asigura în mod coerent i echilibart disciplina financiar , care implic  folosirea 

fondurilor b ne ti i a foloaselor legal ob inute conform destina iei stabilite în condi iile 

legii. 

Sub un alt aspect, latura obiectiv  a infrac iunilor prev zute la art.240 CP RM are 

urm toarea structur : 1) fapta prejudiciabil  care se manifest  prin utilizarea contrar 

destina iei a mijloacelor din împrumuturile interne sau externe garantate de stat; 2) 

urm rile prejudiciabile: în cazul alin.(1) art.240 CP RM consist  în daune în propor ii 

mari (2500 unit i conven ionale), iar în cazul lit.c) alin.(2) art.240 CP RM – daune în 
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porpor ii deosebit de mari (5000 unit i conven ionale); 3) leg tura cauzal  dintre fapta 

prejudiciabil  i urm rile prejudiciabile. 

În corespundere cu  art.12 din Legea cu privire la datoria sectorului public, 

garan iile de stat i recreditarea de stat, mijloacele ob inute din împrumuturile interne i 

externe de stat sau din plasarea valorilor mobiliare de stat, în limitele bugetelor anuale, 

vor fi utilizate pentru: a) sprijinirea dezvolt rii economiei rii i activit ii 

investi ionale; b) promovarea exporturilor; c) crearea de noi locuri de munc  i 

îmbun t irea condi iilor sociale i ecologice în ar ; d) lichidarea consecin elor 

calamit ilor naturale i ale altor situa ii excep ionale; e) rambursarea anticipat , 

rambursarea, refinan area i restructurarea obliga iilor existente i a garan iilor; f) 

finan area deficitului bugetar i acoperirea necesit ilor decalajului temporar de cas  al 

bugetului de stat.  

Concomitent, în pct.36 al anexei nr.5 din Hot rârea Guvernului Republicii 

Moldova cu privire la unele m suri de executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 

2006 cu privire la datoria public , garan iile de stat i recreditarea de stat, nr.1136 din 

18.10.2007, se stipuleaz  scopurile principale ale recredit rii resurselor împrumuturilor 

de stat externe prin intermediul institu iilor financiare participante.  

Nesocotirea prevederilor reliefate, atrage ineluctabil calificarea faptei în baza 

art.240 CP RM, fire te, atunci când se produc daunele cerute de aceast  norm  

(propor ii mari sau porpor ii deosebit de mari).  

În acest segment de cercetare, accentu m c  în cazul în care utilizarea contrar 

destina iei a mijloacelor din împrumuturile interne sau externe garantate de stat implic  

producerea unor urm ri mai reduse decât 2500 unit i conven ionale, nu poate fi 

aplicat  nici m car r spunderea contraven ional . Aceasta deoarece în Codul 

contraven ional nu se reg se te o norm  complementar  cu art.240 CP RM. Se pare c  

este o omisiune nejustificat  a legiuitorului i ar fi de dorit suplinierea acestui vacuum. 

Din acest  pespectiv , S. Brînza i V. Stati, au alegat temeinic c , eventual, dac  
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s vâr irea faptei incriminate la art.240 CP RM presupune folosirea inten ionat  a 

situa iei de serviciu într-un mod care contravine intereselor publice sau drepturilor i 

intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice i juridice, r spunderea va putea fi 

aplicat  conform art.327 CP RM sau art.312 din Codul contraven ional [1, p.75; 9, 

p.120], opinie la care subcriem f r  rezerve. 

În definitiv , reiter m c  de lege ferenda este oportun de a modifica dispozi ia 

art.240 CP RM, dup  modelul stabilit în dispozi ia art.307 din Codul penal al României 

i edictarea unei norme contraven ionale complementar  cu art.240 CP RM.  
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SUMMARY 

This article focuses on the history of the modern relations of the Russia Federation and the 
Republic of Moldova, that has a little more that twenty years. Nevertheless, this small historic 
proportions period of time is  associated with such significant events like the recognition in the  
international arena, the  establishment of diplomatic relations, the formation of the  legal basis of 
bilateral relations, cooperation within international organizations. The past period was characterized 
by various changes in the course of which there were processes of integration and disintegration, new 
interstate associations arise. In this  regard, in the  interstate relations between Russia solved the  
contradictions, determing thus, prospects and dynamics of modern and future Russian-Moldavian 
relations and  Moldova were developed political, economic, spiritual and cultural connections, 
appeared and were . 
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SISTEMUL ADMINISTRATIV- JURIDIC AL INSTITU IEI EXPERTIZEI 
JUDICIARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 
Grigore VORNICESCU, doctorand,  
Universitatea de Studii Politice i Economice 
Europene „Constantin Stere” 

 
SUMMARY 

The rule of law issues in reforming judicial institutions, including judicial expertise is in 
continuous development. For Republic of Moldova, the search for solutions in this regard was 
initiated with the justice reform. For Moldova, the search for solutions in this regard was initiated 
simultaneously with the justice reform. 

Therefore, continuing the string of investigations and research dedicated to judicial expertise 
institution from judicial administrative system of the Republic of Moldova. 

 
Institu ia expertizei judiciare în Republica Moldova  

În Republica Moldova justi ia se afl  în ultumul deceniu într-o permanent  

evolu ie i a întrat acum într-o o nou  faz , determinat  de unele modific ri i 

complet ri esen iale ale actelor legislative, care reglementeaz  principiile 

organizatorice ale func ion rii institu iilor expertizelor judiciare.  

Institu ia expertizei judiciare din Republica Moldova activeaz  i se c l uze te 

de Constitu ia Republicii Moldova din 29.07.1994, Legea nr.1086-XIV din 23 iunie 

2000 cu privire la expertiza judiciar  i alte legi, de hot rârile Parlamentului,  

ordonan ele, hot rârile i dispozi iile Guvernului, precum i de alte documente. 

Aceste legi constituie cadrul legal care stabile te sistemul garan iilor juridice 

pentru buna func ionare a activit ii Institu iei expertizei judiciare din Republica 

Moldova. 

În aceast  nou  etap  vor fi necesare eforturi suplimentare pentru solu ionarea 

mai eficien  a sarcinilor ce stau în fa a Institu iei expertiz  judiciar . În acest sens un 

rol important îi revine Ministerului Justi iei al Republicii Moldova i subdiviziunile de 

specialitate în cadrul sistemului expertiz  judiciar , adic  Institutului expertiz  

judiciar , ca organ al autoadministr rii judiciare i garant al independen ii sistemului 

judiciar. 
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În contextul reform rii sistemului administrativ-juridic privind expertiza 

autotehnic  judiciar  este de men ionat c  dezvoltarea sistemului administrativ-juridic 

de expertiz  judiciar  inclusiv expertiza autotehnic  are drept scop promovarea 

politicilor coerente de stat în domeniul expertizelor judiciare, compatibile cu 

mecanizmele rilor europene, în asigurarea unei protec ii eficiente în domeniul 

expertizei autojudiciare i în cadrul integr rii sistemului na ional de expertize 

autotehnice judiciare  în dezvoltarea sistemului judiciar a Republicii Moldova. 

Principalele scopuri ale Strategii în domeniul expertizei autotehnice judiciare 

sunt dup  cum urmeaz : 

- Asigurarea condi iilor optime pentru crearea expertizei autotehnice judiciare eficiente. 

- De a îmbun t i baza normativ  a sistemului judiciar în domeniul expertizei 

autotehnice judiciare. 

- Crearea unui  mecanism viabil de combatere a înc lc rilor în domeniul expertizei 

autotehnice judiciare. 

- Ridicarea nivelului con tientiz rii publice cu privire la importan a i valoarea expertizei 

autotehnice juudiciare. 

- Educarea i antrenarea agen ilor, profesioni ti, func ionari publici i speciali ti din 

domeniul expertizei autotehnice judiciare. 

- L rgirea i dezvoltarea cadrului cooper rii interna ionale în domeniul expertizei 

autotehnice judiciare. 

- De a îmbun t i sistemul informatic i serviciile cu privire la expertiza autotehnic  

judiciar . 

- Îmbun t irea pe multiple planuri activitatea Institu iei expertiz  judiciar  privind 

cadrele judiciare a expertizei autotehnice. 

- Impunerea i a fi întreprinse m suri concrete în vederea asigur rii tehnico-materiale a 

institu iei expertiz  judiciar , asigurare ce ar corespunde necesit ilor reale pentru 

împlementarea noului cadru legislativ, privind expertiza autotehnic  judiciar .  
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Ministerul Justi iei al Republicii Moldova i subdiviziunile de specialitate în 

cadrul sistemului expertizei judiciare. 

În conformitate cu art. 107 alin.(1) din Constitu ia Republicii Moldova[1], 

ministerele sînt organe centrale de specialitate ale statului care traduc în via , în 

temeiul legii, politica Guvernului, hot r rile i dispozi iile lui, conduc domeniile 

încredin ate i sunt responsabile de activitatea lor. Conform art. 96 alin.(1) din 

Constitu ia Republicii Moldova,[2] activitatea Guvernului este asigurat  de realizarea 

politicii externe a Republicii Moldova i exercit  conducerea general  a administra iei 

publice, el se profileaz  ca organ central collegial al administra iei publice, care, 

întrucît ac ioneaz  în temeiul i în aplicarea legilor în vigoare, are caracterul unui organ 

executiv. 

Guvernul Republicii Moldova este un organ cu competen  general , în sensul c  

el dispune de atribu ii interesînd toate sau aproape toate ramurile i domeniile activit ii 

executive ( înv mînt, justi ie, ect), fiind abilitat s  ia m suri interesînd fie numai pe 

unele dintre ele, fie ansamblu lor. Ministerul Justi iei al Republicii Ministerul Justi iei 

al Republicii Moldova al turi de celelalte subdiviziuni din subordine formeaz  o 

categorie distinct  de organe ale statului, care au rolul de a organiza executarea i de a 

executa nemijlocit legea. Ministerul Justi iei al Republicii Moldova î i desf oar  

activitatea în domeniul cre rii, organiz rii i desf ur rii competen elor pe întreg 

teritoriul rii, astfel acestea se prezint  ca autorit i centrale. 

De i legisla ia nu prevede în mod expres, autorit ile de specialitate pot fi 

înfiin ate numai în subordinea Guvernului care îi coordoneaz  i controleaz  întreaga 

activitate.  

Ministerele promoveaz  o opolitic  statal  de cadre direc ionat  spre completarea 

propriului aparat central i a organelor de resort cu speciali ti de înalt  calificare, 

creeaz  sistemul ramural de instruire continu  a cadrelor, organizeaz  preg tirea 
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speciali tilor cu studii superioare i medii de specialitate, asigur  preg tirea cadrelor, 

inclusiv în str in tate [3].    

Ministerul Justi iei al Republicii Moldova este creat în baza unei legi organice i 

numai atunci cînd exist  sarcini, probleme de interes na ional. Institu ia este dotat  cu 

resurse atunci cînd exist  sarcini, probleme de interes na ional, cu resurse umane, 

materiale, financiare i informa ionale. Are atribu ia ce îi revine cea  administrativ  i 

cea de ocrotire a ordinii de drept. 

Organizarea i func ionarea institu iei judiciare (Ministerul Justi iei al 

Republicii Moldova) 

Ministerului Justi iei al Republicii Moldova se înfiin eaz  numai în condi iile 

legii i în func ie de necesit ile existente într-o societate, într-un anumit moment. 

Ministerul Justi iei al Republicii Moldova reprezint  existen a problemei de interes 

na ional, problem  care urmeaz  s  fie în sarcina organului special creat pentru 

solu ionarea ei.  

Conducerea i coordonarea activit ii ministerului este l sat  în seama 

ministrului care r spunde de întreaga sa activitate în fa a Guvernului. Numirea 

Ministerului Justi iei al Republicii Moldova în func ie este realizat  de eful statului în 

cadrul procedurilor de investire a Guvernului. Ei intr  în exercitarea atribu iilor lor 

dup  depunerea jur mîntului i sunt responsabili de domeniul de activitate ce le-a fost 

încredin at.  

Func ia de ministru poate fi ocupat  numai de cet eni ai Republicii Moldova i 

aceast  func ie este incompatibil  cu oricare alt  func ie fie public  sau privat , cu 

excep ia activit ii tiin ifice sau didactice. Func ia de ministru înceteaz  în caz de 

demisie, de demitere, incompatibilit i, expirarea mandatului sau în caz de deces.  

Revocarea ministrului are loc pentru înc lcarea legisla iei, omisiuni în activitate, 

incompeten . În activitatea sa, ministrul ocup  o func ie politic  i una administrativ . 
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Institu ia expertiz  judiciar  al Republicii Moldova i subdiviziunile de 

specialitate în cadrul sistemului expertiz  judiciar . 

Institu ia expertiz  judiciar  din Republica Moldova este menit  s  efectueze 

cercet ri tiin ifice în domeniul expertizei judiciare i criminologiei, elaborarea 

planurilor acestor cercet ri, metodele eficiente de cercetare i aplicare a lor în practica 

expertizei judiciare i criminologiei, în combaterea criminalit ii i în înf ptuirea 

justi iei. 

Pentru dezvoltarea institu iei expertiz  judiciar  din Republica Moldova a fost  

creat i reorganizat Laboratorul central de cercet ri tiin ifice în domeniul expertizei 

judiciare în Institutul Republican de Expertiz  Judiciar  i Criminalistic  de pe lîng  

Ministerul Justi iei în baza Hot rîrii Guvernului Republicii Moldova în conformiate cu 

alineatul (6) al articolului 12 i articolului 45 din Legea nr.1086-XIV din 23 iunie 2000 

cu privire la expertiza judiciar  [4]. 

 Întru executarea acestei legi, au fost aduse modific ri i complet ri cadrului 

legislativ ce reglementeaz  principiile organizatorice ale func ion rii institu iei 

expertiz  judiciar . Institutul Republican de Expertiz  Judiciar  este o institu ie 

tiin ific  de baz  a Republicii Moldova în domeniul expertizei judiciare. 

Apoi Institutul Republican de Expertiz  Judiciar  i Criminalistic  de pe lîng  

Ministerul Justi iei se reorganizeaz , prin transformare în Centrul Na ional de 

Expertize Judiciare de pe lîng  Ministerul Justi iei[5]. 

 Organizarea i func ionarea activit ii Centrului Na ional de Expertize Judiciare 

 Activitatea de administrare în institu iile judiciare este orientat  spre realizarea i 

satisfacerea trebuin elor organiza iei. Totodat , organizarea i func ionarea Centrul  

Centrului Na ional de Expertize Judiciare este reglementat  de Hot rîre de Guvern cu  

Centrul Na ional de Expertize Judiciare de pe lîng  Ministerul Justi iei este 

institu ie de stat specializat  în sfera efectu rii expertizelor judiciare. Centrul este 

condus de c tre director, numit i eliberat din func ie prin ordinul ministrului justi iei.  
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Numirea i eliberarea din func ie a directorului Centrul Na ional de Expertize 

Judiciare, potrivit noilor reglement ri constitu ionale, se face de c tre Ministerul 

Justi iei al Republicii Moldova, prin ordinul ministrului justi iei. Func ia de director al 

Centrului Na ional de Expertize Judiciare pot candida cet eni ai RM care au locuit sau 

locuiesc pe teritoriul statului i posed  limba de stat.  

Directorul Centrul Na ional de Expertize Judiciare nume te în func ie 

vicedirectorii, dup  coordonarea cu ministrul justi iei. În lipsa directorului Centrului 

func iile acestuia le îndepline te unul dintre vicedirectori. Vicedirectorii se supun 

nemijlocit directorului Institutului i activeaz  în limitele împuternicirilor încredin ate 

lor de c tre directorul Centrului. 

Centrul are ca obiect de activitate efectuarea expertizelor criminalistice.  

Expertiza judiciar  poate fi definit  ca fiind un proces i rezultatul unei cercet ri 

tiin ifice, a unor împrejur ri de fapt, efectuat  la cererea organelor de urm rire penal  

sau instan ei de judecat  în cadrul unui dosar (penal sau civil). [6]   

În subordinea Centrului func ioneaz   diferite  laboratoare pe genuri de expertize 

judiciare 

Sarcinile i atribu iile Centrului Na ional de Expertize Judiciare 

Director al Centrului Na ional de Expertize Judiciare are func ia de reprezentare 

a statului – de a prezenta interesele justi iei atât în cadrul Ministerului Justi iei. Aceasta 

se realizeaz  în momentul acredit rii reprezentan ilor diplomatici, încheierea tratatelor 

interna ionale, conferire a decora iilor i titlurilor de onoare, de acordare a celor mai 

înalte grade militare, de numire în anumite func ii. 

Ca director al Centrului Na ional de Expertize Judiciare, directorul are sarcina de 

a exercita conducerea general  a activit ii Centrului i poart  r spundere personal  

pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin Centrului, pentru folosirea ra ional  a 

mijloacelor bugetare, p strarea mijloacelor financiare i a valorilor materiale, 

autenticitatea indicilor eviden ei i celor din d rile de seam . 
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Sarcinile, func iile i împuternicirile fiec rei autorit i centrale de specialitate de 

ramur  sunt determinate de Regulamentul intern al fiec rei autorit i, aprobat prin 

Hot rîrea Guvernului  nr. 1052 din 12 septembrie 2006 

Structura Centrului se elaboreaz  i se perfec ioneaz , reie ind din sarcinile i 

func iile ce-i revin, stabilite de prezentul Regulament, planurile de cercet ri tiin ifice, 

i se aprob  de c tre Ministrul Justi iei. 

Concep ia institu iei expertizei juduciare din Republica Moldova i a edific rii 

acestuia în lumea contemporan , presupune urm toarele condi ii i exigen e 

importante: 

1.Institu ia expertizei judiciare este o parte component  a sistemului judiciar i 

nu poate s  evolueze separat de aceasta. 

2.Adoptarea i respectarea unei legi bune i drepte, care s  exprime interesele 

majorit ii membrilor societ ii. 

3.O alt  condi ie rezid  în expertiza judiciar  autotehnice, care s  asigure 

dezvoltarea tiin ei tehnico-juridice, dotarea tehnico-material  a institu iilor judiciare, 

solu ionarea problemelor tehnico-juridice i ridicarea nivelului culturii juridice în 

domeniu expertizelor judiciare.   

Concluzii: 

1. Plecând de la necesitatea de a circumscrie orice modificare legislativ  în 

domeniul expertizei judiciare inclusiv expertiza autotehnic  judiciar  este necesar de a 

elabora o Lege privind expertiza autotehnic ; 

2.  O problem  deosebit  o constituie adaptarea tinerilor speciali ti, încadra i 

dup  absolvirea institu iilor de înv mânt cu profil juridic în activitatea expertizelor 

autotehnice judiciare i elaborarea m surilor privind organizarea implement rilor 

cuno tin elor primite; 

3. Necesar de organizat cursuri i seminare în domeniul expertizei autotehnice, 

pentru preg tirea unui expert autotehnic de performan . În acest scop, un rol deosebit 
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de important le revine tiin ei expertologiei (expertizei autotehnice) i asigur rii 

procesului de instruire cu materiale didactice; 

4. În Republica Moldova lipse te o legisla ie cu privire expertiza autotehnic  

judiciar  care s  defineasc  expertiza autotehnic , s  prevad  toate aspectele 

metodologice de efectuare a expertizelor autotehnice, precum i s  introduc  prevederi 

privind metodologia de efectuare a expertizelor autotehnice. 

Recomand ri: 

1. Prognozarea dezvolt rii de perspectiv  a sistemului de selectare i preg tire  

a cadrelor pentru organele expertiz  judiciar  în corespundere cu necesit ile actuale de 

cadre cu diverse niveluri de instruire; 

2. De a perfec iona în continui sistemul de selectare i examinare a candida ilor 

la studii i serviciu, orientându-l spre formarea unui înalt nivel profesional, de preg tire 

pentru expertiza autotehnic  judiciar ; 

3. Perfec ionarea legisla iei privind aspectele generale i regulile de efectuare a  

expertizei autotehnic  judiciar , cu scopul ridic rii nivelului colaboratorilor din 

sistemul judiciar autotehnic.    

Prin urmare, recomand rile stabilite pentru urm torii ani se axeaz , în special, pe 

asigurarea dirij rii i a impulsion rii procesului de implementare, astfel încât acest s  

devin  credibil i efectiv. Recomand rile includ i necesitatea de a elabora pân  în anul 

2018 o nou  strategie de armonizare cu legisla ia na ional  vizând expertiza autotehnic  

judiciar  în conformitate cu normele UE i interna ionale.  

Prin prezenta lucrare dorim s  contribuim la dezvoltarea doctrinei juridice 

na ionale, la completarea  bibliografiei în domeniul expertizei autotehnice judiciare.   
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CONFLICTELE ARMATE CU CARACTER ASIMETRIC: 
RISCURI ÎN DEZVOLTAREA REGIONAL  

  
Petru IARMALIUC, sistent,universitar,doctorand, 
Academia Militar  a For elor Armate „Alexandru 
cel Bun”, Republica Moldova 
 

SUMMARY 
Asymmetrical armed conflicts present a increased current to international peace and security, 

which currently has before it a number of challenges from state and non-state actors. In this context, 
the subject matter arouses interest for Moldova because after the implosion of the Soviet Union more 
hotly discussed issue unconventional armed conflicts / asymmetric armed conflicts in the former 
soviet space. Scheduled appearance of various subcultures within countries, including in Moldova. 
Ethnic problem in Moldova, which is perpetuated with our country declaring its independence as well 
as lack of social cohesion regarding the development path of Moldova;  
 

Reforma i consolidarea capacit ii organelor administra iei publice, a 

principalelor insitu ii de stat  are ca scop  nemijlocit de a r spunde  prompt i eficace la 

necesit ile cet enilor,prezentându-se astfel ca fiind una din cele mai prioritare direc ii 

întru asigurarea dezvolt rii durabile a unei societ i. 

Securtiatea cet eanului, a grupurilor sociale i a întregii societ i luate  în 

ansamblu, actualmente trebuie catalogat  ca o  valoare a omenirii. Aceast  valoare 

deriv  din nevoile oamenilor de a fi asigura i cu bun stare  i siguran  în mediul lor de 

existen . 

Statul, prin impelementarea politicilor publice prin puterea executiv  i 

autorit ile administra iei publice, vine s - i asume prevenirea i gestionarea riscurilor 

de orice natur , în contextul securit ii na ionale. Cu toate c  subiectul siguran ei i 

bun st rii popula iei  nu este centrat pe stat, ci pe cet eni, viziunile, strategiile, 

politicile de ac iune i m surile care se iau cu efect în cîmpul securit ii umane, apar in, 

în mod covîr itor, statului[1, p.77]. Asigurarea securit ii na ionale în ansamblu nu 

trebuie privit  ca asigurarea securit ii doar a institu iilor statului, ci în mod prioritar a 

cet enilor. 

Leg tura dintre securitatea uman  i dezvoltarea regional  este seminficativ , 

deoarece prin concentrarea mai multor unit i administrativ-tertitoriale întru sporirea 
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nivelului social-economic al cet enilor vine s  diminueze riscurile  interne la care pot 

fi expu i resortisan ii statului. 

Avînd în vedere necesitatea de a spori nivelului de via  al cet enilor,  

încrederea în admninistra ia public  i institu iile statului din partea cet enilor, 

Parlamentul Rpublicii Moldova  a adoptat la 28 decembrie 2006 Legea Nr. 438 privind 

dezvoltarea regional  în Republica Moldova, care la art.1 a legii men ionate stabile te 

c  politic  de dezvoltare regional , reprezint  activitatea coordonat  a autorit ilor 

administra iei publice centrale i locale, a colectivit ilor locale i a organiza iilor 

neguvernamentale, orientat  spre planificarea i realizarea unei dezvolt ri social-

economice teritoriale echilibrate, spre sprijinirea nemijlocit  a dezvolt rii social-

economice a zonelor defavorizate [2]. Astfel, în anul 2010 a fost aprobat  prima în 

acest sens, Strategie Na ional  de Dezvoltare Regional în Republica Moldova [3].  

În aceast  ordine de idei este necesar de a specifica c , dezvoltarea regional  

constituie o tr s tur  specific  statelor occidentale, care în marea sa majoritate sunt  

member ale Uniunii Europene. Prin urmare, adoptarea legii men ionate i a Strategii 

Na ionale de Dezvoltare Regional  în Republica Moldova, vine în contextual 

dezvolt rii regionale. 

Dezvoltarea regional  în mod indirect,  în opinia noastr , ar urm ri crearea unui 

mediu favorabil pentru coeziunea social  i teritorial  a rii, i nu în ultimul rind, de 

solidarizare a întregii societ i sub paravanul bun st rii i siguran ei cet eanului.  

Pe cît de actual  i deplasat  în paginile istoriei este dezvoltarea regional  la 

general, la fel se prezint  a fi conflcitele armate cu caracter asimetric, care au o leg tur  

tangen ial  cu dezvoltarea regional . Aceast  abordare interdisciplinar  are drept 

misiune de a asigura o temelie de cercetare pentru bun starea, securitatea i sigurana a 

cet eanului. 

Sfîr itul sec. an XX – lea i începutul sec.al XXI-lea  a fost înzestrat cu o 

dinamic  a schimb rii fiind impulsionat , în principal, de evolu iile economice i 
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tehnologice care au un impact asupra structurilor sociale, sistemelor politice, puterii 

militare i pozi iei statelor i imperiilor individuale. Aceast  dinamic  este, în acela i 

timp,  neuniform  din considerentul neregularit ii inova iei tehnologice i al cre terii 

economice iregulate [4, p.390]. 

Pornind de la aceste premise, putem ini ia o cercetare tiin ific  a conflictelor 

armate cu caracter asimetric, reie ind din starea de facto în care se afl   în general 

mapamondul i în special Republica Moldova.  

Astfel, trebuie s  definim  termenul de „asimetrie” în conflictele armate, care 

conform Dic ionarului Universal al Limbii Romane [5, p.63], în elegem lips  de 

simetrie, nesimetrie (din fr. Asymetrie). 

În acest sens este necesar s  elucid m termenul „simetric” pentru a face o 

explica iune asimetriei, care prima conform dic ionarului explicativ roman online  se 

în elege  faptul c  simetric, are simetrie, caracterizat prin simetrie, ale c rui p r i sunt 

a ezate cu simetrie; (despre elemente care alc tuiesc un tot) care este a ezat într-o 

anumit  ordine; cu simetrie. Rela ie între elementele unei mul imi în care, dac  un 

anumit element este în rela ie cu un al doilea, acesta este în rela ie cu primul; func ie a 

mai multor variabile care nu se schimb  dac  se permut  variabilele [6]. 

Avînd în vedere cele consemnate în dic ionarul explicativ al limbii romane i 

racordând la obiectul supus cercet rii, aducem ca exemplu pozi ia Dr. GheorgheV duv  

[7] precum c  în conflictele armate asimetria se manifest  prin faptul c  for ele 

implicate  în conflict  sunt complet diferite, de regul  dispropor ionate i incompatibile, 

dar care ac ioneaz  asimetric i eficient una asupra celeilalte. 

Actualitatea conflictelor armate cu caracter asimetric poate fi contestat  de unii 

speciali ti ai dreptului interna ional umanitar, dat fiind faptul c  unele tactici i tehnici 

de ducere a conflictelor armate care cad sub inciden a asimetriei au fost formulate  înc  

în antichitate de c tre Sun Tzu în „Arta r zboiului”, Carl Von Clausewitz în lucrarea 
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„Despre R zboi” i indianul Kautilya în lucrarea sa monumental  „Arthashastra”, toate 

acestea au fost aplicate cu iscusin  de-a lungul istoriei strategiilor conflictelor armate. 

Totu i, contemporanietatea asimetriei în conflictele armate se manifest  c  

fiecare entitate implicat  în conflict ac ioneaz  altfel decît celelalte, recurgand în 

acela i timp la vulnerabilit ile p r ii opozante sau folosindu-se partea pozitiv  a 

celeilalte entit i. Astfel, în conflctele armate cu caracter asimetric, amenin rile sunt cu 

atît mai mari cu cît statele democratice respect  regulile fundamentale ale dreptului 

interna ional, în timp ce partea opozant  le sfideaz  i provoac  o mare discrepan  în 

cadrul conflictului [8, p.115]. 

Totodat , un rol determinant în cadrul conflictului armat cu caracter asimetric îl 

are sociologia, psihologia, isotria, ideologia i cultura combinate cu metodele 

conven ionale a conflictelor armate.  

Actualitatea conflictelor armate cu caracter asimetric  rezid  i din Directiva nr. 

3000.07 emis  în anul 2008 de Departamentul Ap r rii al Statelor Unite al Americii, 

care reprezint  un document cu o rezonan   impun toare politico-militar . În acest 

sens Irregular Warfare/conflict asimetric este ridicat la acela i nivel al importan ei 

precum r zboiul conven ional [9, p. 9]. Tema supus  cercet rii suscit  interes pentru 

Republica Moldova avînd temei urm toarele circumstan e: 

1. La nivel interna ional, dup  implozia Uniunii Sovetice, se discut  tot mai aprig 

problema conflictelor armate neconven ionale/conflictele armate cu caracter 

asimetric, de consecin ele c rora nici Republica Moldova nu este lipsit ; 

2. Apari ia programat  a diverselor subculturi în cadrul statelor, inclusiv pe 

teritoriul RM; 

3. Saltul tehnologiilor informa ionale faciliteaz  materializarea acestor tipuri de 

conflicte neconven ionale, aducând un set de amenin ri în adresa securit ii 

interna ionale, regionale i na ionale; 
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4. Problema etnic  în Republica Moldova, care se perpetuaz  odat  cu declararea 

independe ei rii noastre cît i lipsa unei coeziuni sociale privitoare la calea de 

dezvoltare a Republicii Moldova; 

5. Dezvoltarea social-economic  despropor ionat  a raioanelor rii noastre ; 

6. Lipsa unei coeziuni teritoriale a Republicii Moldova; 

7. Conflictul istoric privind identitatea ca na iune; 

Avînd temei cele expuse anterior, putem conchide c  conflcitele armate cu 

caracter asimetric au un impact negativ i destabilizator în dezvoltarea regional  atît 

interiorul unei ri cît i dezvoltarea regional  interstatal . Unii autori [10, 

p.118]specific  c  anexarea Peninsulei Crimeea i  conflictul din estul Ucrainei; 

Conflictul transnistrean din Republica Moldova; Orientul Apropiat: Siria, Liban etc.; 

Orientul Mijlociu: Irakul, Turcia, constituie exemple elocvente. 

În acest sens dac  este s  purcedem la o analiz  simpl  a existen ei acestor 

conflicte armate cu caracter asimetric sau a circumstan elor care determin  apari ia lor 

constat m c  dezvoltarea regional  este supus  unui sistem de riscuri ale fenomenului 

de conflict armat cu caracter asimetric. 

Totodat , dezvoltarea regional  la un nivel sc zut  sau chiar absent  poate 

constitui  un risc în apari ia unor conflicte armate cu caracter asmiteric, astfel for ele 

ostile pot folosi acest aspect vulnerabil pentru a pune bazele unui asemena conflcit.  

Deci, dezvoltarea regional  i conflictele armate cu caracter asimetric au o influen  

reciproc  i despropor ionat  i evolutiv  una asupra alteia. 
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ROLUL AUTORIT II PUBLICE PRIVIND MODUL DE CERCETARE A 
ACCIDENTELOR DE MUNC  

                                                                                  Alina PLE CA, doctorand , 
                                                                          facultatea Drept, USM 

 
SUMMARY  

        In the following article were approached some aspects dealing with the procedure of the 
research of the accidents at work. Here, were mentioned the concrete and exhaustive regulations 
regarding the manner to research the accidents at work, as well as the modality to communicate and 
research different types of the accidents at work, and the modality to register and record.  
        In addition, it has been mentioned the particular importance regarding the research of the 
accidents at work and their proper documentation. This permits to establish the social insurance 
rights for the injured workers and represents the ground for the legal liability for those responsible to 
produce these accidents. 
 
         No iunea de accident de munc este atribuit  unui proces de munc  i implic  în 

mod obligatoriu prezen a omului, în calitate de executant. 

          Calitatea persoanei accidentate reprezint  unul dintre cele mai importante 

elemente constitutive ale calific rii accidentelor de munc . În calitate de subiect la 

producerea accidentelor de munc  estelucr torul. Potrivitno iunii art. 1 din Legea nr. 

186 din 10.07.2008[1] ,lucr tor - orice persoan  încadrat  în munc , în condi iile legii, 

de c tre un angajator, inclusiv stagiarii i ucenicii. 

Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de munc , aprobat prin 

Hot rîrea Guvernului nr.1361 din 22.12.2005 [2] (în continuare Regulament), 

acccidentele clasific : accidente de munc ; accidente în afara muncii. 

Prin accident de munc  se în elege un eveniment care a produs v t marea violent  

a organismului salariatului (leziune, stres psihologic, electrocutare, arsur , degerare, 

asfixiere, intoxica ie acut , leziuni corporale provocate de insecte i animale, de 

calamit i naturale etc.), ca urmare a ac iunii unui factor de risc (însu ire, stare, proces, 

fenomen, comportament) propriu unui element al sistemului de munc  (executant, 

sarcini de munc , mijloace de produc ie, mediu de munc ) i care a condus la pierderea 

temporar  sau permanent  a capacit ii de munc  ori la decesul salariatului, survenit: 

a) în timpul îndeplinirii sarcinii de munc  sau obliga iilor de serviciu;  
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b) înainte de începerea sau dup  încetarea lucrului, cînd salariatul se deplaseaz  de 

la intrarea în incinta întreprinderii, institu iei, organiza iei (în continuare - unitate) pîn  

la locul de munc  i invers, î i schimb  îmbr c mintea personal , echipamentul 

individual de protec ie i de lucru i invers, preia sau pred  locul de munc  i 

mijloacele de produc ie;  

c) în timpul pauzelor stabilite, cînd salariatul se afl  pe teritoriul unit ii sau la 

locul s u de munc , precum i în timpul frecvent rii înc perilor sanitaro-igienice sau 

auxiliare;  

d) în timpul deplas rii de la domiciliu la lucru i invers, cu transportul oferit de 

unitate, în modul stabilit, precum i în timpul îmbarc rii sau debarc rii din acest mijloc 

de transport;  

e) în timpul deplas rii de la unitatea în care este încadrat salariatul, pîn  la locul de 

munc , organizat în afara teritoriului unit ii, sau pîn  la o alt  unitate, i invers, pentru 

îndeplinirea unei sarcini de munc  sau a obliga iilor de serviciu, în timpul util pentru 

aceasta i pe traseul stabilit al deplas rii, indiferent de modul de deplasare sau mijlocul 

de transport utilizat; 

f) în cadrul particip rii la ac iuni culturale, sportive sau la alte activit i organizate 

de unitate în baza ordinului sau dispozi iei emise de angajator;  

g) în cadrul ac iunii întreprinse din proprie ini iativ  pentru prevenirea sau 

înl turarea unui pericol ori pentru salvarea altui salariat de la un pericol în 

circumstan ele specificate la literele a),b), ),d) i f) ale prezentului punct;  

h) în timpul instruirii de produc ie sau practicii profesionale în baz  de contract 

încheiat între angajator i institu ia de înv mînt, între angajator, elevi i studen i.  

Comunicarea despre producerea accidentului de munc . Fiecare accidentat sau 

martor ocular este obligat s  anun e imediat despre accidentul produs conduc torul s u 

direct sau oricare conduc tor superior al acestuia i s  acorde, dup  caz, primul ajutor. 

Conduc torul, fiind anun at despre accident:  
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va organiza acordarea ajutorului medical accidentatului i, dac  va fi necesar, îl va 

transporta la o institu ie medical  de la care va solicita certificatul medical cu privire la 

caracterul v t m rii violente a organismului acestuia; va evacua, dup  caz, personalul 

de la locul accidentului; va informa angajatorul despre accidentul produs;  va men ine 

neschimbat  situa ia real , în care s-a produs accidentul, pîn  la primirea acordului 

persoanelor care efectueaz  cercetarea, cu excep ia cazurilor în care men inerea acestei 

situa ii ar provoca alte accidente ori ar periclita via a sau s n tatea altor persoane. În 

cazul în care se impune modificarea situa iei reale, în care s-a produs accidentul, în 

prealabil se vor face fotografii i scheme ale locului unde s-a produs accidentul, se vor 

aduna probe, materiale ce pot furniza informa ii despre accidentul produs, pentru a fi 

predate persoanelor care efectueaz  cercetarea.  

Angajatorul va comunica imediat despre producerea accidentelor la locul de 

munc  (prin telefon sau prin orice alte mijloace de comunicare) Inspectoratului de Stat 

al Muncii, Casei Na ionale de Asigur ri Sociale i, dup  caz, forului superior, organului 

sindical de ramur  sau interramural, organelor pentru supraveghere tehnic  sau 

energetic , Centrului de Medicin  Preventiv  teritorial  (în cazurile de intoxica ie 

acut ). 

În cazul producerii accidentelor grave i mortale, va comunica suplimentar 

comisariatului de poli ie din raza raionului sau sectorului în care s-a produs accidentul.  

Dac  printre accidenta i se vor afla salaria i ai altor unit i din ar  sau din 

str in tate, angajatorul la care s-a produs accidentul va comunica imediat despre 

aceasta administra iei unit ii respective i reprezentan ei diplomatice a rii cet enia 

c reia o avea accidentatul (în cazul accidentului mortal al salariatului unei unit i din 

str in tate, deta at în interes de serviciu la o unitate din Republica Moldova).  

Regulamentul stabilite i anumite angajamente pentru institu ia medical , astfel, 

(pct. 11 din Regulament) institu ia medical  care acord  asisten  accidentatului este 

obligat  s  anun e Inspectoratul de Stat al Muncii sau inspec ia teritorial  de munc , în 
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raza c ruia se afl , datele cunoscute ce in de identitatea accidentatului i a unit ii în 

care s-a produs accidentul. Comunicarea despre producerea accidentelor va cuprinde 

urm toarele date: denumirea, adresa unit ii sau a angajatorului persoanei fizice; 

numele, prenumele, starea familial , vîrsta i profesia accidentatului / accidenta ilor; 

data i ora producerii accidentului;  locul i circumstan ele care se cunosc în leg tur  cu 

accidentul produs;  caracterul v t m rii violente a organismului accidentatului;  numele 

i func ia persoanei care a transmis comunicarea, num rul telefonului de leg tur . 

În acest context, pct. 110 din Hot rîrea nr.1425 din 11.10.2006 [3], pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 din 

România prevede c  în cazul accidentelor de circula ie produse pe drumurile publice, 

soldate cu decesul victimelor, în care printe victime sunt i personae aflate în 

îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu, serviciile poli iei rutiere vor comunica 

evenimentul la inspectoratul teritorial de munc  din jude ul pe raz  c ruia s-a produs. 

Scopul cercet rii accidentelor de munc  const  în clasificarea lor, determinarea 

circumstan elor, cauzelor i înc lc rilor actelor normative i altor reglement ri ce au 

condus la accidentarea salaria ilor, stabilirea persoanelor care au înc lcat prevederile 

actelor normative i a m surilor corespunz toare întru prevenirea unor asemenea 

evenimente.  

Accidentele grave i mortale produse la locul de munc  sînt cercetate de 

Inspectoratul de Stat al Muncii. Cele cu incapacitate temporar  de munc  - de comisia 

angajatorului, iar în unele cazuri - de Inspectoratul de Stat al Muncii (în cazul în care 

angajatorul nu dispune de posibilitatea de a constitui o comisie de cercetare a 

evenimentului).  

La cercetarea accidentelor au dreptul s  participe, dup  caz, reprezentan ii 

împuternici i ai forului superior, ai autorit ilor administra iei publice locale (speciali ti 

pentru protec ia muncii), Casei Na ionale de Asigur ri Sociale i ai organului sindical, 



473 
 

Centrului de Medicin  Preventiv  teritorial, precum i s  asiste persoanele care 

reprezint , în modul stabilit, interesele accidenta ilor sau ale familiilor acestora.  

La cercetarea accidentelor care s-au produs la obiectele supuse controlului 

organelor pentru supraveghere tehnic  sau energetic  au dreptul s  participe i 

reprezentan ii împuternici i ai acestor organe.  

Conform pct.17 din Regulament[2], persoanele desemnate s  cerceteze accidentele 

au dreptul s  pun  întreb ri i s  ia declara ii de la orice persoan  cu func ii de 

r spundere, salariat, persoan  ce de ine informa ii referitoare la accident, s  examineze 

orice documente ale angajatorului necesare pentru identificarea circumstan elor i 

cauzelor producerii accidentelor i s  dispun , dup  caz, efectuarea expertizei tehnice a 

mijloacelor de produc ie. 

Fiecare participant la cercetarea unui accident, pe parcursul desf ur rii acesteia, 

în prezen a inspectorului de munc , are dreptul s  pun  întreb ri persoanelor cu func ii 

de r spundere, salaria ilor, persoanelor ce de in informa ii referitoare la accident, s  

înainteze propuneri i, dup  caz, s - i expun  în scris opinia privind circumstan ele, 

cauzele producerii accidentului i despre persoanele care au înc lcat actele normative i 

alte reglement ri, ce au condus la producerea accidentului. Opinia va fi înaintat  

persoanelor care cerceteaz  evenimentul spre a fi inclus  în dosarul de cercetare. 

Referitor la cercetarea accidentelor în afara muncii se va efectua în modul stabilit 

de prezentul Regulament. Comisia unit ii, iar, dup  caz, inspectorul de munc , va 

finaliza cercetarea, cu întocmirea în form  liber  a unui proces-verbal de cercetare a 

accidentului în afara muncii, în care vor fi expuse doar circumstan ele i cauzele 

producerii acestui eveniment. Procesul-verbal întocmit de comisia unit ii va fi aprobat 

de conduc torul unit ii respective, cu aplicarea tampilei unit ii. Inspectorul de 

munc  va întocmi procesul-verbal pe blancheta cu antet a inspec iei teritoriale de 

munc .  
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În cazul în care angajatorul nu a comunicat accidentul produs, un atare accident 

poate fi cercetat i în baza cererii depuse de persoanele interesate. 

Pentru cercetarea unui accident cu incapacitate temporar  de munc , în termen de 

cel mult 24 de ore din momentul primirii comunic rii despre acest eveniment, 

angajatorul va desemna prin dispozi ie scris  comisia de cercetare.  

Comisia va fi format  din cel pu in trei persoane, în componen a c reia vor intra 

conduc torul serviciului (specialist) pentru protec ia muncii i cîte un reprezentant al 

angajatorului i al sindicatului (salaria ilor).  

Persoanele desemnate în comisia de cercetare trebuie s  dispun  de preg tire 

tehnic  respectiv  i s  nu fac  parte dintre persoanele care aveau obliga ia de a 

organiza, controla sau conduce procesul de munc  la locul unde s-a produs accidentul. 

Unele accidente vor fi cercetate i de Inspectoratul de Stat al Muncii.  

Accidentul suportat de salariatul unei unit i în timpul îndeplinirii sarcinii de 

munc  sau obliga iilor de serviciu la o alt  unitate va fi cercetat de c tre comisia unit ii 

la care s-a produs accidentul, cu participarea reprezentantului unit ii al c rei salariat 

este accidentatul.  

Accidentele suportate de elevi i studen i în timpul cînd presteaz  munca sau î i 

desf oar  practica profesional  în unit i vor fi cercetate de comisia unit ii, cu 

participarea reprezentantului institu iei de înv mînt.  De la data emiterii dispozi iei 

respective, comisia unit ii va cerceta circumstan ele i cauzele producerii accidentului, 

va întocmi i va semna, în termen de cel mult 5 zile lucr toare, procesul-verbal de 

cercetare (conform anexei nr.1 la prezentul Regulament), care ulterior va fi aprobat i 

semnat de c tre angajator în termen de 24 ore. Accidentele cercetate de Inspectoratul de 

Stat al Muncii se vor finaliza cu întocmirea unui proces-verbal de cercetare (conform 

anexei nr.2 la prezentul Regulament) pe blancheta cu antet a inspec iei teritoriale de 

munc  respective. 
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Accidentele grave i mortale vor fi cercetate de c tre Inspectoratul de Stat al 

Muncii, care va desemna inspectorii de munc  ce vor efectua cercetarea accidentelor 

f r  a se preta influen elor de orice fel.  

La cererea Inspectoratului de Stat al Muncii sau unit ii, institu ia medical  care 

acord  asisten  accidentatului va elibera, în termen de 24 ore, certificatul medical cu 

privire la caracterul v t m rii violente a organismului acestuia, iar institu ia de 

expertiz  medico-legal , în termen de 5 zile dup  finalizarea expertizei, va elibera 

Inspectoratului de Stat al Muncii, în mod gratuit, concluzia din raportul de expertiz  

medico-legal  asupra cauzelor decesului accidentatului. 

Evenimentul produs în timpul îndeplinirii obliga iilor de serviciu cu transport auto, 

aerian, fluvial, naval sau feroviar va fi cercetat în conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament, folosind, dup  caz, materialele de cercetare întocmite de 

organele de supraveghere a traficului.  

Organele de supraveghere a traficului, în temeiul unui demers, vor elibera 

angajatorului sau inspectorului de munc , în termen de 5 zile de la momentul finaliz rii 

cercet rii, concluzia asupra cauzelor producerii accidentului i persoanelor care au 

înc lcat prevederile actelor normative.  

De la data emiterii dispozi iei de cercetare a accidentului, inspectorul de munc  va 

întocmi i va semna, în termen de cel mult 30 zile (cu excep ia cazurilor care necesit  

expertize tehnice, situa iilor în care Inspectoratul de Stat al Muncii poate prelungi 

termenul pîn  la ob inerea documentelor necesare i rezultatelor expertizelor), procesul-

verbal de cercetare (anexa nr.2 al Regulamentului) pe blancheta cu antet a inspec iei 

teritoriale de munc  respective. 

În cazul particip rii reprezentan ilor procesul verbal va fi semnat i de ace tia. 

Cercetarea accidentelor se va finaliza cu întocmirea dosarului de cercetare care va 

cuprinde: procesul-verbal de cercetare a accidentului de munc  (în cazul accidentelor 

colective, procesul-verbal se va întocmi pentru fiecare accidentat); procesul-verbal de 
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cercetare a accidentului în afara muncii;  opiniile participan ilor la cercetarea 

accidentului (dup  caz);  declara iile accidenta ilor (dac  va fi posibil);  declara iile 

persoanelor care au obliga ia s  asigure m surile de protec ie a muncii la locul de 

munc  unde s-a produs accidentul;  declara iile martorilor oculari; fotografii i scheme 

ale locului unde s-a produs accidentul; alte acte i documente necesare pentru 

clarificarea circumstan elor i cauzelor ce au condus la producerea accidentului; 

încheierea expertizei tehnice (dac  este necesar ); certificatul medical cu privire la 

caracterul v t m rii violente a organismului accidentatului; concluzia din raportul de 

expertiz  medico-legal  asupra cauzelor decesului accidentatului (în cazul accidentelor 

mortale).  

Inspectorul de munc  va expedia, în termen de cel mult 3 zile de la data semn rii 

procesului-verbal de cercetare, cîte un exemplar al dosarului de cercetare al 

accidentului: Inspectoratului de Stat al Muncii, organului de poli ie, inspec iei 

teritoriale de munc , unit ii respective, dup  caz, organelor i institu iilor 

reprezentan ii c rora au participat la cercetare. Originalul dosarului de cercetare a 

accidentului se expediaz  unit ii iar, dup  caz, autorit ii administra iei publice locale 

care înregistreaz  i ine eviden a accidentelor produse la angajatori - persoane fizice.  

Dac  Inspectoratul de Stat al Muncii va constata c  la cercetarea accidentului au 

fost comise erori sau au ap rut noi circumstan e ale producerii accidentului, inspectorul 

general de stat al muncii este în drept s  dispun  o cercetare nou  sau suplimentar  a 

accidentului în cauz . 

Accidentele se înregistreaz  i se in în eviden  de c tre unit i, ale c ror salaria i 

sînt sau au fost accidenta ii, iar cele produse la angajator - persoan  fizic  se 

înregistreaz  i se in în eviden  de c tre autoritatea administra iei publice locale 

(prim rie) pe teritoriul c reia este înregistrat contractul individual de munc .  

Ucenicilor, elevilor i studen ilor pe timpul practicii prefesionale li se aplic  

normele de protectie a muncii. Astfel, în conformitate cu pct. 33 din 
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Regulament,accidentele suferite de elevi i studen i în timpul prest rii muncii sau în 

cadrul practicii profesionale la unit i se înregistreaz  de unitate.  

Accidentele de munc  se înregistreaz  i se in în eviden  separat de accidentele 

în afara muncii. 

 Dosarele de cercetare a accidentelor se in în eviden  i se p streaz  la unitate 

(prim rie) timp de 50 de ani, iar la organele interesate - în func ie de necesitate.  

În cazul lichid rii unit ii (prim riei) sau neasigur rii integrit ii documentelor, 

dosarele de cercetare a accidentelor se vor transmite spre p strare arhivei de stat. 

 Unit ile (prim riile) vor raporta anual organelor de statistic , în modul stabilit, 

despre situa ia statistic  a accidentelor de munc  înregistrate în perioada de referin . 

Potrivit Raportului statistic Nr.1 SSM [4], datele statistice de securitate i s n tate 

în munc  prezint   unit ile economice i sociale cu num rul de salaria i de 20 i mai 

multe personae, precum i toate institu iile bigetare indiferent de num rul de salaria i, 

la organul territorial de statistic , la inspec ia teritorial  de munc  pentru uz de serviciu. 

Formularul cuprinde: denumirea, adresa juridic , domeniul de activitate a unit ii, 

efectivul de personal, cheltuieli pentru realizarea m surilor de protec ie i prevenire, 

num rul de accidenta i în munc , repartizarea accidentelor în munc  pe împrejur ri i 

cauze, felul împrejur rilor care au condus la producerea accidentelor de munc , cauze 

ale accidentelor de munc , starea condi iilor de munc , înlesniri i sporuri pentru 

condi ii nefavorabile de munc . 

În opinia autorilor Eduard Boi teanu i Nicolae Romanda [5]., Raportul statistic ar 

fi bine s  inlud  în sine informa ii i indicatori ce s-ar referi: la num rul de unit i 

economice care desf oar  activit i de securitate i s n tate în munc  într-un mod 

organizat; la num rul de persoane desemnate pentru desf urarea activit ilor de 

securitate i s n tate în munc ; la num rul i categoriile de personal instruit în materie 

de securitate i s n tate în munc .  
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În Raportul de activitate al Inspectoratului de Stat al Muncii [6], pentru anul 2014, 

este men ionat c , din cauza deficien ilor de securitate, anul, potrivit statisticilor, se 

înregistreaz  un num r impun tor de accidenta i proveni i din accidente de munc .  

Fiind refletat  repartizarea accidenta ilor, pe împrejur ri, pe cauze, pe activit i 

economice, din unit ile cu un efectiv de peste 20 lucr tori. 

În concluzie remarc m importan a deosebit  a modului de cercetare a accidentelor 

de munc  i documentarea acestora în modul corespunz tor. La fa a locului producerii 

accidentului de munc , inspectorul trebuie s  ia explica ii de la accidentat i de la 

martori, s  constate modific rile care au fost f cute la locul accidentului, s  

întocmeasc  planul de cercetare, s  examineze minu ios locul de munc , utilajul, 

mijlocul de transport unde a avut loc accidentul. 

În opinia autorului procesele-verbale de cercetare a acccidentelor de munc  

întocmite de c tre comisia de cercetarea desemnat  de c tre angajator nesit  a fi 

înregistrare la Inspectoratul de Stat al Muncii. Pentru transparen  ar fi binevenit  

plasarea proceselor-verbale de cercetare a accidentelor de munc  pe site-ul 

Inspectoratului de Stat al Muncii, pentru transparen , cu retu area datelor cu caracter 

personal, preluînd exemplul altor institu ii i autorit i. Procesului-verbal de cercetare a 

accidentului de munc  constituie temei al r spunderii juridice a celor vinova i pentru 

producerea accidentului. 

În opinia autorului faptul c  la prezentarea datelor satatistice privind securitatea i 

s n tatea în munc  nu particip  i  unit ile economice i sociale cu num rul de 

salaria i mai mic de 20, aceasta duce la neputin a de a reflecta situa ia real  în domeniul 

securit ii i s n t ii în munc . 
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ROLUL AUTORIT ILOR PUBLICE ÎN PROCESUL REALIZ RII 
DREPTULUI DE PETI IONARE 

 
            Ion CONICOV, doctorand,  
              Institutul deCercet ri Juridice i Politice,  

                       Academia de tiin e a Moldovei 
  

SUMMARY 
 

The right of petition is combinable with all other means of defense of rights and interests in the 
Constitution and the law. Its exercise can not be limited or restricted by constitutional government or 
other public authority. 
 Means petition, in general, the presentation of a request or proposal to the constitutional public 
authorities or to any public authority to take, adopt or propose certain measures. 
Public authorities are the ones that set in motion the mechanism of realization of the right to petition, 
and the improvement of quality of authorities is decisive as will secure the rights guaranteed by the 
Constitution and other regulations in the field. 

 
Dreptul de peti ionare joac  un rol decisiv în realizarea drepturilor consfin ite de 

lege pentru cet enii statului de drept, iar realizarea lui este influen at  direct de 

activitatea autorit ilor publice care transpun în practic  cadrul legislativ din domeniu.  

Cu regret, Legea cu privire la peti ionare [1] nu ofer  o defini ie clar  asupra 

dreptului de peti ionare ci doar precizeaz  ce se în elege prin peti ie, astfel,  potrivit art. 

4 „Prin peti ie, în sensul prezentei legi, se în elege orice cerere, reclama ie, propunere, 

sesizare, adresat  organelor de resort, inclusiv cererea prealabil  prin care se 

contest  un act administrativ sau nesolu ionarea în termenul stabilit de lege a unei 

cereri.”, precum i formularea oferit  de c tre art. 52 Constitu ia Republicii Moldova: 

„Cet enii au dreptul s  se adreseze autorit ilor publice prin peti ii formulate numai 

în numele semnatarilor”[2]. 

Dreptul de peti ionare este un drept fundamental, ce confer  cet enilor 

posibilitatea de a se adresa organelor de stat, unit ilor economice i altor organiza ii cu 

propuneri, sesiz ri, reclama ii i cereri privind interesele personale sau ob te ti i 

obliga ia acestor organisme de a primi, examina i rezolva peti iile, precum i de a 

comunica peti ionarilor solu iile adoptate [3, p. 306].  
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F r  nici îndoial  putem constata importan a semnificativ  a institu iei dreptului 

de peti ionare în sistemul public de conducere al statului. Întreg complex de func ii pe 

care îl cuprinde institu ia dreptului de peti ionare care este necesar i indispensabil. 

ine de precizat, c  tot complexul de func ii men ionat este perceput diferit, 

evident, c  în situa ia în care, institu ia dreptului de peti ionare nu ar exista de fel, 

statului iar fi mult mai greu s  colecteze informa iile legate de popor, i respectiv iar 

veni mai greu s  urm reasc  schimbarea situa iilor i s  ofere o reac ie la problemele 

iscate. [4, p. 3] 

 Rela iile sociale prin intermediul c ruia se manifest  dreptul cet enilor la 

peti ionare, reprezint  obiectul reglement rii a mai multor ramuri de drept: contencios 

administrativ, procesual civil, procesual penal i altor ramuri. Îns , toate aceste 

reglement ri nu trebuie s  contravin  în acela i timp normelor constitu ionale, aceasta 

s-ar explica prin: - în primul rînd, caracterul normativ de drept prin intermediul c ruia 

se realizeaz  dreptul de peti ionare de c tre cet eni în raport cu organele statului este o 

condi ie esen ial  în dezvoltarea democratismului în statul de drept; 

 - în al doilea rînd, în majoritatea cazurilor, cauza înaint rii peti iilor de c tre 

cet eni spre organele statului, este nemul umirea privind munca autorit ilor de stat 

sau a func ionarilor dup  caz, activitatea c ruia este peti ionat . Dup  teoriile 

savantului rus  ., ”voin a statului de drept poate fi manifestat  doar prin 

voin a persoanelor fizice, i anume respectarea legii (conform literei, scopului i 

formei) care formeaz  voin a concret  a individului distinct  de cea a statului ”. [5, p. 

43] 

 Astfel, cet enii au posibilitatea de a se manifesta împotriva statului ca institu ie 

politic , cînd contest  un act normativ care a întrat în vigoare, cînd contest  decizia 

persoanei oficiale care contravin legii.  

 Peti ia, f r  îndoial  reprezint  în sine un act, a c rui scop este de a produce 

efecte coercitive cu valoare juridic  . [6, p. 318-319]  
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 Totodat , urmeaz  a fi în eles c  prin peti ionare se are în vedere a cea trimitere, 

mesaj adresat organelor statului ( în vocabularul politic: structurilor puterii publice). 

[7, p. 5-7]  

Nenum ratele solicit ri trimise de cet eni c tre entit ile sociale, angajatorilor, 

etc., neîndoielnic au i ele o importan  deosebit , doar c  asupra lor nu se r sfrânge 

normele i regulile de drept care se refer  la peti iile cet enilor c tre organele statului. 

[8, p. 31]   

Întrucât, peti iile, sunt înaintate ca regul  de c tre cet enii, care întâmpin  

greut i majore, unde f r  ajutorul cuvenit este imposibil  o atare ie ire din situa ie, sau 

cei care încearc  s  îmbun t easc  situa ia în ar , atunci analiza masei de peti ii poate 

servi ca surs  operativ  i precis  de informa ii care vorbesc despre probleme societ ii 

i lacunele cu care se confrunt  sistemul de stat, i posibil g sirea solu iilor.. [9, p.115] 

 Totodat  peti ia reprezint  un important element de comunicare dintre cet ean i 

stat, respectiv stat i cet eni. În acest sens, peti iei i se atribuie toate sensurile teoriei 

comunica iilor. Dac  este s  trat m peti ia în acest mod, atunci important i 

semnificativ nu este atît peti ia (toate solicit rile, reclama iile, cererile, sesiz rile) cît i 

recomand rile, adic  acele adres ri care presupun anumite trebuin e, care fac trimitere 

la viitoare probleme cît i la solu iile lor. [10, p. 397] 

ine de precizat, c  în conformitate cu publica ia elaborat  de Asocia ia 

Ob teasc  Transparency International – Moldova, dintre propunerile cele mai 

importante, înaintate de peti ionari privind îmbun t irea activit ii sistemului de 

peti ionare în activitatea autorit ilor publice sunt: 

- instruirea continu  a func ionarilor în scopul sporirii nivelului de cunoa tere a 

legisla iei; 

- aplicarea de c tre func ionari a legisla iei la func ionarea sistemului de peti ionare; 

- oferirea r spunsurilor clare, corecte i complete; 
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- instalarea panourilor la intrarea în institu ia public  i plasarea informa iei privind 

modul de depunere a plîngerilor/cererilor; 

- examinarea deplin /profund  a peti iei i excluderea expedierii unui r spuns formal; 

- desemnarea în cadrul institu iei publice a unei (unor) persoane sau a unei structuri 

care va avea atribu ia de rezolvare a problemelor peti ionarilor; 

- aplicarea mai larg  a peti iilor electronice, crearea accesului cet enilor la sistemul 

electronic de peti ii, prin intermediul paginilor electronice ale institu iilor publice, 

atât la nivel central, cât i local; 

- anchetarea cazurilor de înc lcare a legisla iei de c tre func ionari; 

-  în sprirea sanc iunilor aplicate func ionarilor pentru înc lcarea legisla iei cu privire 

la peti ionare; 

- tratarea nediscriminatorie a peti ionarilor; 

- solu ionarea peti iilor în termene restrânse. [11, p. 55-57]  

Dreptul de peti ionare urmeaz  a fi în eles i în sensul celui subiectiv. Dreptul 

subiectiv se identific  ca o totalitate de drepturi i revendic ri ca ine de competenta 

individului ca ac ioneaz  în temeiul dreptului obiectiv. [12, p. 28]  

Pentru noi studierea dreptului constitu ional, dreptul de peti ionare, prezint  un 

interes tiin ific i anume de pe pozi ia în elegerii lui ca pe un drept subiectiv, sau ca pe 

o garan ie legislativ  i o posibilitate de comportament a personalit ii vizate. [13, p. 

285] Dreptul subiectiv este alc tuit din mai multe elemente, care sunt prioritate i 

compune con inutul: 

Con inutul dreptului subiectiv al dreptului de peti ionare con ine urm toarele: 

I. Dreptul la conduit , dreptul a de a s vâr i anumite ac iuni atribuite dreptului 

constitu ional de peti ionare alc tuit din: 

1. dreptul la evaluarea critic  a activit ii organelor de stat, adic  posibilitatea acestui 

drept de a evalua munca organelor publice, de a se exprima asupra neajunsurilor i 

propunerea îmbun t irilor; 
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2. dreptul de a înainta recomand ri privind îmbun t irea activit ii organelor statului 

de drept i oficialilor responsabili; 

3. dreptul cet enilor de a ini ia prin propria inten ie (prin intermediul înaint rii 

peti iilor colective) aprobarea, anularea sau modificarea anumitor acte normative de 

drept sau alte decizii ale organelor publice i oficialilor lor; 

4. dreptul de a solicita implicarea autorit ilor de stat în realizarea unor libert i i 

drepturi bine determinate; 

5. dreptul de a se adresa c tre organele statului pentru ap rarea drepturilor înc lcate, 

libert ilor i intereselor reglementate de lege, inclusiv drepturile altor persoane 

ter e. Necesar de subliniat, c  acest drept al subiectului nu este limitat dup  con inut, 

obiectul peti iei poate fi orice decizie, ac iune sau inac iune a autorit ilor statului i 

oficialilor responsabili, cât i orice alte persoane fizice sau juridice. Cu toate c , 

astfel de decizii trebuie percepute de subiectul peti iei ca pe o înc lcare a drepturilor 

i intereselor legale, iar constatarea adev rului revine la fel organelor statului 

(organele ierarhic superioare sau instan ele de judecat ). 

II. Dreptul de solicitare a îndeplinirii responsabilit ilor oferite de lege de c tre 

oficialii statului, i în cazul nerespect rii, de obligat prin intermediul organelor 

ierarhic superioare s  îndeplineasc  for at atribu iile care i se cuvin în numele 

respect rii drepturilor cet eanului. [14, p. 46] 

Aptitudinea de a cere implic  corespunz tor i anumite obliga ii, astfel subiec ilor de 

drept li se îndreapt  obliga ia autorit ilor care este compus  din: 

1. primirea, înregistrarea, examinarea i oferirea r spunsului peti iei în termenul 

stabilit de lege; 

2. în cazul neîndeplinirii obliga iilor stabilite, colaboratorul autorit ii vizate trebuie 

s  suporte anumite consecin e negative sub forma unor sanc iuni disciplinare 

stabilite de lege. 
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Cu toate c , dreptul subiectiv este strâns legat de responsabilit i, fiind în permanent  

legate una de alta. Este recunoscut faptul, c  orice norm  de drept presupune i un 

raport reprezentativ obliga ional. Prin urmare i oficialul responsabil are anumite 

obliga ii fa  de organul superior.  

 Aceast  calitate este necesar  pentru ca subiectul dreptului de peti ionare s  nu 

fac  abuz de drepturile sale sau s -l foloseasc  în scopuri calomnioase sau de 

amenin are a vie ii i familiei oficialului statului. 

 Drept rezultat celor men ionate mai sus, putem în elege cu prec dere c  

autorit ile publice sunt cele care pun în mi care mecanismul de realizare a dreptului de 

peti ionare, iar îmbun t irea calit ii activit ii autorit ilor este una decisiv  întrucât 

va putea asigura drepturile garantate de Constitu ia Republicii Moldova i de alte acte 

normative din domeniu. 
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