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Conceptul de guvernare responsabilă 
a evoluat ca un concept esențial legat de 
procesele de democratizare şi descentra-
lizare, precum şi de bună guvernare la ni-
vel local. Buna guvernare este deosebit de 
importantă la nivel local, unde autoritățile  
interacționează zilnic cu cetățenii şi 
comunitățile. Procesul de guvernare la nivel 
local devine mai eficient atunci când pro-
cesul decizional este unul participativ, res-
ponsabil, transparent, incluziv şi respectă 
legea.  Cu toate acestea, în ciuda relevanței 
noțiunii de guvernare responsabilă, se pare 
că lipsesc  reprezentările exacte cu privire la 

condițiile de punere în aplicare a acesteia, 
astfel încât mai multe încercări de a stabili 
un sistem de responsabilitate la nivel local 
s-au dovedit a fi nereuşite. Adesea, este ne-
glijat faptul că interpretarea conceptului 
de guvernare responsabilă este marcată de 
o notă accidentală, puțin compatibilă cu 
realitățile  Republicii Moldova. 

Banca Mondială defineşte buna gu-
vernare ca exerciţiul autorităţii politice şi 
utilizarea resurselor instituţionale pentru 
realizarea managementului nevoilor şi in-
tereselor societăţii şi ale statului. În opinia 
Comisiei Europene, buna guvernare repre-
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REZUMAT
Conceptul de „responsabilitate" a evoluat ca un concept esenţial legat de strategiile de de-

mocratizare şi descentralizare, precum şi de buna guvernare la nivel local. în prezent, noţiunea
de guvernare vine să desemneze o nouă paradigmă care implică responsabilitatea partajată
între diverşi actori, cum ar fi actorii politici, instituţiile şi societatea civilă. O guvernare respon-

sabilă la nivel local implică respectarea principiilor democratice. Noţiunea de responsabilitate
este una polisemicâ şi,prin urmare,se traduce în mod diferit în procesul de modernizare la nivel
central şi local.
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zintă regulile, procesele şi comportamen-
tele care influențează  exercitarea puterilor, 
mai ales din punctul de vedere al deschide-
rii, participării, responsabilității, eficienței şi 
coerenței, care sunt cele cinci principii ale 
bunei guvernări [1].

Buna guvernare este o cerință valabilă la 
toate nivelurile administrației publice. La ni-
vel local ea este de importanță fundamen-
tală întrucât autoritatea la nivel local este 
cel mai aproape de cetățeni şi furnizează 
serviciile esențiale pentru viața acestora.  În 
anul 2007, miniştrii pentru problemele ad-
ministraţiei publice locale din statele-mem-
bre ale Consiliului  Europei  au hotărât să 
adopte Strategia pentru inovare şi bună gu-
vernare la nivel local, cunoscută cu numele 
de Strategia de la Valencia. În  cadrul  Con-
ferinţei de la Valencia, statele-membre au 
convenit să promoveze cadrul legal adec-
vat pentru dezvoltarea democraţiei locale şi 
regionale pe baza a 12 principii cuprinse în 
Strategie, Consiliul Europei angajându-se să 
sprijine procesul de consolidare a capacită-
ţii  autorităților  publice locale  de a asigura 
o guvernare democratică şi eficientă.

Strategia pentru inovare şi bună guver-
nare la nivel local este un instrument practic 
prin care sunt generate sinergii între parte-
nerii locali şi naţionali pentru îmbunătăţirea 
continuă a calităţii administraţiei publice lo-
cale, respectiv a calităţii serviciilor publice şi 
pentru stimularea participării cetăţenilor la 
viaţa publică locală.

Strategia are la bază 12 principii, recu-
noscute şi puse în aplicare de statele demo-
cratice din Europa, respectiv: alegeri con-
forme legislației, reprezentare şi participare 
echitabilă;  receptivitate; eficienţă şi eficaci-
tate; deschidere şi transparenţă; supremaţia 
legii; conduita etică; competenţă şi  capaci-
tate; inovaţie şi deschidere pentru schimba-
re; durabilitate şi orientare pe termen lung; 
management financiar solid; drepturile 
omului, diversitate culturală şi coeziune so-
cială, responsabilitate [1].

Punerea în aplicare a Strategiei depin-
de de eforturile autorităților naționale, 
asociațiilor autorităților locale şi, în cele din 
urmă, autorităților locale individuale. Aces-
te  eforturi trebuie să fie bine pregătite, pla-
nificate, coordonate şi acceptate de către 
toți. Punerea în aplicare a celor 12 principii 
ale Strategiei are ca rezultat o mai  bună  gu-
vernare la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale, ceea ce contribuie în mod direct  
la crearea şi consolidarea cadrului în care 
libera iniţiativă poate să se dezvolte şi să ca-
pete noi valenţe ajungând să creeze locuri 
de muncă în diverse domenii, precum agri-
cultură, servicii, industrii prelucrătoare etc. 
Aplicarea consecventă a celor 12 principii 
ale Strategiei va putea asigura optimizarea 
şi eficientizarea  sarcinilor  administrative şi, 
implicit, eficientizarea rezultatelor obţinute 
în asigurarea serviciilor publice furnizate ce-
tăţenilor.

Buna guvernare la nivel local asigură 
condiţiile pentru înființarea unor noi IMM-
uri, dezvoltarea celor existente şi, implicit, 
crearea de noi locuri de muncă. Buna gu-
vernare la nivel local are numeroase efecte 
pozitive în plan social, stimulând democra-
ţia  participativă, asigurând  furnizarea  unor  
servicii  de  calitate  către  cetăţeni, inclusiv 
din categoria serviciilor sociale şi contribu-
ind direct la creşterea standardelor de viaţă.

Principiul responsabilității este un pilon 
al bunei guvernări. Acesta oferă asigurări că  
aleşii locali şi funcţionarii publici îşi asumă 
responsabilitatea şi sunt traşi la răspun-
dere pentru acţiunile lor.  Drept indicator 
serveşte faptul că toți cei care participă în 
procesul de luare a deciziilor sunt conştienţi 
în legătură cu responsabilităţile colective şi 
individuale pe care şi le asumă pentru de-
ciziile luate, acestea fiind specificate foar-
te clar într-un cadru legal şi în descrierea 
fişelor de post corespunzătoare.

Totodată, responsabilitatea presupune 
faptul că deciziile sunt raportate, explicate 
şi pot fi supuse sancţiunii cetăţenilor. Drept  
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indicatori în acest sens pot servi următoa-
rele: 

- consiliul pregăteşte rapoarte publice în 
mod periodic (sau, cel puțin, anual), pentru 
a explica şi justifica deciziile care au fost lu-
ate;

- cadrul juridic al autorităţii locale inclu-
de detalii cu privire la raportarea, explicarea 
şi sancționarea deciziilor, fapt bine înțeles 
de către reprezentanții aleşi, funcţionari şi 
cetățeni;

- rapoartele şi alte documente vor fi ac-
cesibile şi puse la dispoziția publicului.

Responsabilitatea este consolidată de 
faptul că există măsuri eficiente împotriva 
administrării defectuoase şi împotriva acţi-
unilor autorităţilor locale care încalcă drep-
turile civile. Drept indicatori servesc: 

- autoritatea locală dispune de un audit 
transparent şi independent, după cum este 
prevăzut în cadrul legal. Modalitățile de 
efectuare a controlului sunt respectate şi 
considerate ca fiind independente şi obiec-
tive, fără frică sau favoruri;

- auditorii ştiu cu exactitate cine se face 
responsabil pentru fiecare decizie luată, iar 
cei care participă la luarea deciziilor se pre-
zintă benevol pentru un control public;

- autoritatea locală are un proces pen-
tru remediere obiectiv şi solid, după cum 
este prevăzut în cadrul său legal, împotri-
va administrării defectuoase şi împotriva 
acțiunilor autorităților locale care încalcă 
drepturile civile, în conformitate cu norme-
le, reglementările şi cele mai bune practici.

Republica Moldova, deşi este membru 
al Consiliului Europei, nu a subscris, deo-
camdată, la Strategia pentru inovare şi bună 
guvernare la nivel local. Totuşi țara noastră 
şi-a asumat o serie de obligații în promova-
rea guvernării democratice, participând la 
sesiunile Comitetului European pentru De-
mocraţie şi Guvernanţă (CDDG), ce reuneş-
te oficiali din statele-membre ale Consiliului 
Europei care implementează acţiuni inter-
guvernamentale în domeniul guvernării 

democratice, promovând democraţia parti-
cipativă la nivel local şi sprijinind reformele 
administrative.

În acest context, este important să 
înțelegem care sunt mecanismele prin 
care actualmente poate fi responsabilizată  
administrația publică şi, în consecință, care 
este eficacitatea lor. Un asemenea meca-
nism sunt acordurile internaționale şi în ca-
zul Republicii Moldova evidențiem Acordul 
de Asociere între Republica Moldova şi UE, 
care condiționează sprijinul Uniunii Euro-
pene pentru țara noastră prin promovarea 
democrației, bunei guvernări şi a participă-
rii [2]. 

Urmează acordurile de finanțare în cadrul 
cărora buna guvernare şi democrația sunt 
condiționalitățile ajutorului pentru dezvol-
tare oferit Republicii Moldova. Alte meca-
nisme ale responsabilizării administrației 
publice ar fi asigurarea transparenței prin 
publicarea trimestrială a stării de executa-
re a bugetului, elaborarea şi realizarea unui 
plan național de bună guvernare, a coduri-
lor deontologice, implementarea sistemu-
lui de management al calităţii, respectiv, al 
procesului de certificare a calităţii serviciilor 
– ISO 9001, pentru serviciile prestate cetă-
ţenilor etc.

Printre mecanismele sociale ținem să 
evidențiem cultura democratică, care pre-
supune, inter alia, că funcționarul public 
este conştient de faptul că mijloacele atri-
buite exercitării funcției sale sunt propri-
etate publică de care nu trebuie să abuze-
ze. Cultura democratică impune asumarea 
greşelilor şi demisia dacă situația o cere. 
În şirul mecanismelor sociale de asigurare 
a responsabilzării administrației publice se 
înscrie şi eficacitatea libertăților cetățeneşti 
(libertatea de a demonstra, libertatea de 
exprimare şi libertatea de asociere); presă 
liberă; cultura civică (cunoaşterea dreptu-
rilor şi îndatoririlor); încrederea cetățenilor 
în administrația publică; colaborarea între 
autoritățile publice şi societatea civilă.
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Pentru succesul programelor de de-
mocratizare şi de descentralizare, în curs 
de realizare în multe țări la inițiativa 
donatorilor occidentali, promovarea 
responsabilității guvernanților față de 
cei conduşi pare să joace un rol tot mai 
important. Acest lucru se datorează ide-
ii că nu este suficient ca într-o țară să fie 
create  instituții democratice şi să se or-
ganizeze alegeri libere. Odată ajunşi în 
funcții, guvernanții trebuie, de asemenea, 
să răspundă pentru succesele şi insucce-
sele înregistrate şi să accepte pierderea 
mandatului şi alte sancțiuni în caz de 
eşec. Aceasta este singura modalitate de 
a se asigura că instituțiile democratice se 
înrădăcinează şi nu rămân disfuncționale.

Descentralizarea, înțeleasă ca un trans-
fer al sarcinilor, funcțiilor şi resurselor de la 
nivelul central la nivelul autorităților locale 
pare a fi o abordare promițătoare în acest 
context. În multe state, care se angajează în 
mod oficial în eforturile de democratizare şi 
descentralizare, guvernele, în realitate, nu 
respectă regulile jocului [3, p. 53]. Acest lu-
cru se atestă nu numai la nivel național, dar 
şi  la nivelul primăriilor şi consiliilor locale. 
Cauza rezidă nu doar în reticența factorilor 
de decizie, dar şi în lipsa unei culturi demo-
cratice a populației. Statul este adesea per-
ceput de către populație ca un corp străin, 
cu care aceasta se confruntă la distanță. 
Alegătorii se consideră mai degrabă adepți 
ai liderilor politici, cu care au afiliere etnică 
sau familială. În cazul succesului electoral, 
susținătorii contează pe avantaje materia-
le directe sau pe ocuparea unor poziții în 
structurile administrative. Pe de altă parte, 
ideea de a fi cetățean, față de care sunt res-
ponsabili politicienii, nu este larg răspân-
dită. În astfel de circumstanțe, reformele 
de descentralizare conduc mai degrabă la 
umflarea aparatului administrației publice 
şi nu contribuie la îmbunătățirea serviciilor 
publice. În asemenea condiții, conceptul 
responsabilității, care este o parte indis-

pensabilă a alegerilor democratice, se re-
alizează cu greu.

Gradul de responsabilitate este, de ase-
menea, determinat de relația dintre repre-
zentantul administrației publice şi cetățean. 
Responsabilitatea pentru deciziile luate de 
autoritățile publice centrale este percepu-
tă mai dificil de cetățean, în cazul în care 
administrația centrală este considerată 
competentă pentru aceste cazuri. La nivel 
local însă actorii sunt cunoscuți şi nu se pot 
eschiva de la confruntarea personală cu 
problemele care apar. Această circumstanță 
ar fi trebuit să exercite un anumit efect 
de disciplinare asupra reprezentanților 
administrației publice locale. De asemenea, 
accesul la informație poate fi mult mai facil 
în condițiile clare pe care le poate stabili o 
autoritate publică locală. Astfel, responsabi-
litatea în conexiune cu instrumentul alege-
rilor locale ar putea fi, cel puțin, la nivel local 
o modalitate fezabilă prin care populația să 
influențeze luarea deciziilor.

Autonomia locală porneşte de la ideea  
guvernării directe a comunității de către 
cetățenii săi. Distanța dintre conducători şi 
cei conduşi este redusă la minimum, ast-
fel încât problema controlului se simplifi-
că considerabil [4, p.15]. Controlul asigură 
transparența şi transformă responsabilita-
tea într-un dialog permanent. Acest lucru 
ghidează în mod clar foaia de parcurs, por-
nind de la faptul că cetățenii abordează per-
manent majoritatea evenimentelor admi-
nistrative din localitățile lor. De asemenea, la 
nivel local interesul de control al cetățenilor 
şi de responsabilizare a administrației pu-
blice este frecvent transpus în viață. Astfel, 
societatea civilă este asociată cu asociațiile 
autoorganizate de cetățeni, ONG-uri, uni-
uni şi asociații obşteşti. Aceste asociații 
sunt capabile să acționeze în mod eficient 
în raport cu  administrația publică locală, 
să propună sancțiuni, iar membrii lor sunt 
capabili să lanseze critici şi să protesteze. 
La nivel local responsabilitatea pare a fi un 
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instrument cu şanse mai mari de viabilitate, 
a cărui funcționare depinde de activismul şi 
inițiativa cetățenilor.

Un element important care ține de res-
ponsabilizarea administrației ține şi de ori-
ginea resurselor financiare ale bugetului lo-
cal. Dacă dreptul acordat autorităților locale 
de a colecta impozite şi taxe este înlocuit de 
contribuțiile oportuniste ale elitelor, atunci 
răspunderea față de cetățeni dispare.

Astfel, ajungem la concluzia că pentru ca 
responsabilitatea să devină un instrument 
de consolidare a bunei guvernări la nivel 
local trebuie îndeplinite mai multe condiții:

- trebuie să existe o veritabilă respon-
sabilitate a administrațiilor locale față de 
cetățeni şi nu  față de autoritățile centrale;

- o delimitare clară a competenței şi 
responsabilității administrației publice lo-
cale;

- o gestiune transparentă a autorităților 
administrației publice locale;

- asigurarea dreptului la informare pen-
tru cetățeni;

- o cultură a responsabilității în care fac-
torii de decizie politică se simt forțați să-şi 
justifice acțiunile față de comunitatea loca-
lă şi niciun comportament interesat perso-
nal nu este tolerat.

Asociația internațională a primarilor 
francofoni a lansat în circuitul internațional 
principiile unei guvernări responsabile la 
nivel local. Acestea sunt: respectul pentru 
binele comun; buna gestionare a resur-
selor; control; responsabilitate; echitate; 
independență; transparență; responsabili-
tate socială şi față de mediu; consultare şi 
participare; cunoştințe şi competență; lea-
dership şi oferirea exemplului [5, p. 8-13].

Aceste principii vin să afirme încă o dată 
faptul că la bazele unei guvernări respon-
sabile se află interesul general şi încrede-
rea. Aleşii locali şi funcționarii publici din 
comunități se află în serviciul populației şi 
trebuie să apere interesele comunității, adi-
că să plaseze interesul general deasupra 

intereselor particulare. În momentul în care 
un reprezentant al administrației locale sau 
un ales local privilegiază propriile interese 
sau nu-şi respectă rolul şi responsabilitățile 
se produce abuzul de încredere. Aceasta 
înseamnă că persoana nu se comportă aşa 
cum se aşteaptă comunitatea. Scandalurile 
(cazurile de corupție, conflictele de interes, 
fraudele, proasta gestiune a bunurilor pu-
blice, abuzul de putere) nu fac decât să sub-
mineze încrederea cetățenilor.

În Republica Moldova s-a ajuns la conclu-
zia că nu poate fi asigurată o guvernare efici-
entă şi responsabilă la nivel local fără un sis-
tem de atribuire/transfer al competențelor 
între administrația publică centrală şi 
administrația publică locală de ambele 
niveluri, caracterizat prin funcționalitate, 
claritate, stabilitate, corelare cu resursele 
disponibile şi cu capacitățile administrative 
ale unității administrativ-teritoriale, obiec-
tiv prevăzut de Strategia privind reforma 
administrației publice pentru anii 2016-2020 
[6]. Potrivit Raportului de monitorizare a im-
plementării reformei administrației publice 
şi distribuției resurselor, în vederea realiză-
rii acestui obiectiv a fost adoptată Legea 
nr. 153 din 01.07.2016 pentru modificarea 
şi completarea unor acte legislative. Con-
form acestor modificări, reprezentanții 
administrației publice locale au devenit 
agenți constatatori pentru contravențiile 
prevăzute în Codul Contravențional (Legea 
nr. 218 din 24.10.2008) la art. 154 ,,încălcarea 
regulilor de gestionare a deşeurilor”, art. 178 
,,încălcarea regulilor de construire a caselor 
cu un nivel în localitățile rurale şi a căsuțelor 
de livadă în întovărăşirile pomicole”, art. 
179 ,,Construcții neautorizate şi intervenții 
neautorizate la construcțiile existente”, art. 
273 ,,încălcarea regulilor de comerț” [7,   p. 
20]. Totodată, potrivit informațiilor Can-
celariei de Stat, deocamdată nu au fost 
elaborate propuneri privind transmiterea 
sau delegarea competențelor, resurselor şi 
responsabilităților către administrația pu-
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blică locală, în baza estimărilor capacităților 
acestora, acțiune prevăzută în Strategia pri-
vind reforma administrației publice [6]. De 
notat, că în anii 2013-2014, cu suportul par-
tenerilor de dezvoltare, a fost elaborat un 
proiect al Nomenclatorului competențelor 
autorităților publice [8], care a fost supus 
dezbaterilor publice cu reprezentanții 
administrației publice locale, însă nu a fost 
nici până astăzi aprobat. 

În acest sens experții formulează o serie 
de recomandări menite să contribuie la rea-
lizarea cu succes a obiectivelor formulate în 
Strategia privind reforma administrației pu-
blice. Printre acestea evidențiem  aprobarea 
Metodologiei de evaluare a capacității ad-
ministrative a APL [9], elaborată încă în anii 
2014-2015 cu suportul PNUD Moldova; re-
alizarea studiilor de evaluare a capacităților 
administrației publice locale şi identificarea 
domeniilor de partajare a competențelor; 
definitivarea, consultarea publică şi apro-
barea Nomenclatorului competențelor 
autorităților publice; elaborarea unui set 
de recomandări privind transmiterea sau 
delegarea competențelor, resurselor şi 
responsabilităților către administrația pu-
blică locală, în baza estimărilor capacităților 
acestora şi prezentarea lor către Comisia 
paritară pentru descentralizare şi Consiliul 
național pentru reforma administrației pu-
blice. De notat, că Metodologia de evaluare a 
capacității administrative a APL şi Nomencla-
torul competențelor autorităților publice sunt 
documente deja elaborate, care ar necesita 
doar minime definitivări pentru a fi puse în 
aplicare. 

În aceeaşi ordine de idei, Strategia pri-
vind reforma administrației publice formu-
lând obiectivul ,,consolidarea capacităților 
autorităților administrației publice centrale 
şi locale în domeniul descentralizării şi dez-
voltării locale şi regionale”, pune acentul pe 
necesitatea unei guvernări locale responsa-
bile [6]. Cu referire la politicile de responsa-
bilizare la nivel local, angajamentul Guver-

nului în cadrul reformei de descentralizare a 
fost de a avansa etapizat, astfel ca transferul 
competenţelor de la nivelul central către alt 
nivel de administrare să fie efectuat în co-
relare cu activităţile de consolidare a capa-
cităţilor administrative şi instituţionale ale 
autorităţilor publice locale [6]. Activităţile 
realizate în anii 2012-2015 în domeniul des-
centralizării şi consolidării autonomiei locale 
au constituit mai puţin de 50% din toate ac-
ţiunile aprobate în Planul de acţiuni pentru 
implementarea Strategiei naţionale de des-
centralizare. Modificările esenţiale prevăzu-
te de Strategia privind reforma administrației 
publice [6] se referă la creşterea capacităţii 
administrative a unităţilor administrativ-te-
ritoriale, reducerea fragmentării şi raţiona-
lizarea structurilor administrativ-teritoriale, 
care va favoriza autonomia locală şi furniza-
rea eficientă a serviciilor publice. Astfel, ele-
mentele-cheie care determină avansarea 
reformei țin de transferul de competențe 
de la nivelul central la cel local şi de conso-
lidarea capacităților administrației publice 
locale. 

Raportul de monitorizare relevă însă 
faptul că până în acest moment nu s-a pro-
dus o consolidare palpabilă a capacităților 
autorităților administrației publice centrale 
şi locale în domeniul descentralizării şi dez-
voltării locale şi regionale, fapt atestat de 
numărul infim de persoane instruite speci-
ficat de Cancelaria de Stat [7,  p. 23]. 

Aceeaşi Strategie privind reforma 
administrației publice identifică printre pro-
blemele în asigurarea unei administraţii pu-
blice responsabile transparenţa şi accesul la 
informaţie. La acest capitol poate fi consta-
tat faptul că toate autoritățile administrației 
publice de nivelul II dispun de pagini elec-
tronice, însă relevanța informației prezenta-
te şi actualizarea acesteia rămân puncte sla-
be pentru o serie de autorități. Autoritățile 
administrației publice locale de nivelul I 
rămân restanțiere la acest capitol, deoarece 
un număr mare de primării nu dispune până 
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în prezent de pagini electronice proprii. 
În concluzie, ținem să subliniem că nu 

poate fi asigurată o guvernare eficientă 
şi responsabilă la nivel local fără o putere 
delegată, fără autonomie colectivă şi indi-
viduală şi fără abilitățile necesare pentru 
îndeplinirea funcțiilor prescrise. Totodată, 
nu există o guvernare locală eficientă şi 
responsabilă fără responsabilitate, control 
obiectiv şi sancțiuni.

În prezent, noțiunea de guvernare vine 
să desemneze o nouă paradigmă care impli-
că partajarea responsabilității între diferiți 
actori, cum ar fi actorii politici, instituțiile şi 
societatea civilă. Guvernarea responsabilă 
implică respectarea principiilor democra-

tice. Constatăm că noțiunea de responsa-
bilizare este una polisemică, prin urmare, 
se declină în mod diferit în modernizarea 
la nivel central şi la cel local. La moment 
sunt necesare eforturi suplimentare, astfel 
încât să se raționalizeze cadrul instituțional 
prea fragmentat, să se elimine suprapune-
rea competențelor, îmbunătățind, totoda-
tă, controlul şi echilibrul instituțional, să se 
ofere o dimensiune strategică politicii de 
responsabilizare a administrației publice şi 
să se amelioreze capacitatea administrativă 
a funcționarilor publici. Astfel, în contextul 
cooperării pentru dezvoltare, responsabili-
tatea va deveni un instrument de consoli-
dare a bunei guvernări la nivel local.
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