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SUMMARY
Good governance is the process whereby public institutions perform public activiti-

es, manage public resources and guarantee respect for human rights in a manner free 
of abuse and corruption, paying particular attention to the rule of law. 

To achieve good governance, public authorities should focus on eight key dimensi-
ons: supremacy of law, participation, orientation to consensus, accountability, trans-
parency, responsiveness, effectiveness and efficiency, equity and inclusion. Each of the 
eight dimensions are important in the process of government and are to ensure a de-
cent standard of living for the population.

Conceptul de guvernare a apărut oda-
tă cu dezvoltarea civilizaţiei. Pe parcursul 
dezvoltării statului birocratic s-au conturat 
două mari teorii cu privire la stat:   teoria 
mecanicistă şi teoria organică,  în care gă-
sim reflectat conceptul de guvernare.

Astfel, în teoria mecanicistă, guverna-
rea este o activitate necesară pentru men-
ţinerea ordinii în societate. Guvernarea 
este un mecanism şi un scop, statul este 
expresia legii, iar legea este ilustrarea per-
fectă a raţionalităţii. Fără o ierarhie puter-
nică impusă de către  stat interesele indivi-
duale pot deveni dominante în defavoarea 
interesului general. 

Teoria organică a statului consideră gu-
vernarea ca o cale de ghidare a societăţii 
spre o ordine mai bună. Guvernarea este 
interpretată ca un proces care conduce 
societatea în direcţia relizării unor condiţii 
mai bune, aşa după cum creierul coordo-
nează un întreg organism. 

Dicţionarul limbii române explică sen-
sul termenului de guvernare prin „a con-
duce, a administra, a dirija un stat, un po-
por.” Termenul de „guvernare” este întâlnit 
la toate nivelurile politico-administrative 

(global, european, naţional, local)  şi este 
utilizat în diverse contexte sociale, politice, 
economice ş. a. (Fig. 1)

În perioada formării statelor naţionale  
şi a colonialismului, o bună guvernare era 
echivalentă cu îndeplinirea obiectivelor 
statului naţional în ideea că ceea ce era 
bun pentru stat, respectiv, pentru popor, 
era automat expresia unei bune politici de 
guvernare.

 În prezent, în literatura de specialitate 
nu există o definiţie unică şi exhaustivă a 
„bunei guvernări,” la fel cum nici nu există 
o delimitare a obiectivului acesteia, care ar 
presupune o acceptare universală. Acest 
termen este utilizat cu o mare flexibilitate, 
ceea ce poate constitui un avantaj, dar şi o 
sursă de dificultăţi la nivel operaţional. În 
funcţie de context şi de obiectivul deter-
minat, buna guvernare cuprinde respecta-
rea totală a drepturilor omului,  asigurarea 
supremaţiei legii, participarea eficientă, 
parteneriatele mai multor actori, sectorul 
public eficient şi efectiv, legitimitatea, ac-
cesul la cunoştinţe, informaţiile şi educaţia, 
acordarea atribuţiilor politice oamenilor, 
echitatea, dezvoltarea durabilă, atitudinile 
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Fig. 1. Semantica termenului de guvernare.

şi valorile care promovează responsabilita-
tea, solidaritatea şi toleranţa. 

Cu toate acestea, există un consens 
semnificativ, potrivit căruia prin  buna gu-
vernare înţelegem guvernarea care:  

- se bazează pe respectarea legilor şi 
aplicarea regulamentelor;

- presupune asumarea deplină a răs-
punderii faţă de membrii societăţii;

- permite participarea echitabilă a tu-
turor factorilor interesaţi în elaborarea şi 
formularea politicilor şi deciziilor politice;

- permite participarea cetăţenilor la 
buna funcţionare a instituţiilor publice;

- este transparentă;
- asigură integritatea reprezentanţilor 

administraţiei publice;
- livrează servicii publice în mod efici-

ent.
Buna guvernare asigură minimalizarea 

corupţiei, luarea în considerare a opiniilor 
minorităţilor, iar vocile celor mai vulnera-
bile categorii ale societăţii să fie auzite în 
procesul de luare a deciziilor. Buna guver-
nare este receptivă faţă de necesităţile cu-
rente şi viitoare ale societăţii.

Buna guvernare este pocesul prin care 
instituţiile publice desfăşoară activităţi 
publice, gestionează resurse publice şi ga-
rantează respectarea drepturilor omului 

într-o manieră liberă de orice  abuz şi co-
rupţie, acordând o atenţie deosebită prin-
cipiului statului de drept.

  În  anii  ’80 ai secolului al XX-lea,  ideea  
bunei  guvernări  este  importată  cu rapi-
ditate  şi  entuziasm  de  ştiinţele  politice  
din Marea  Britanie,  cu ocazia dezvoltării 
prin susţinerea guvernamentală a unui 
program de intervenţie pentru îmbună-
tăţirea administraţiei locale. 

Fondul  Monetar Internaţional  şi   Ban-
ca  Mondială   sunt   printre   primele   or-
ganisme  internaţionale  care   facilitează   
transferul  discursului  despre  buna guver-
nare într-un spaţiu larg. 

Migrarea  discursului cu privire la buna 
guvernare către  sfera  internaţională  este  
consolidată  în  continuare  de  contribuţi-
ile  aduse  şi de  alte  organisme de profil, 
printre care Uniunea Europeană şi Organi-
zaţia Naţiunilor  Unite. În  acest  context,   
menţionăm  viziunea  asupra conceptului  
de  „bună  guvernare”  sintetizată  de  Co-
misia Europeană  în  „Cartea  albă  privind  
guvernarea  europeană”;  documentul  
consideră  că  termenul  de  ,,guvernare”  se  
referă  la  regulile, procesele şi comporta-
mentele care afectează modul în care  este  
exercitată  puterea  la  nivel  european,  în  
special  în  ceea  ce  priveşte  eforturile  de  
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promovare a  participării,  responsabilităţii,  
eficienţei şi coerenţei.

Analiza conceptului de bună guverna-
re ne conduce la structurarea noţiunii de 
bună guvernare pe trei dimensiuni. Di-
mensiunea  tehnică a  conceptului,  care  
vizează  aspectul  economic  al  guvernării,  
transparenţa responsabilităţilor  guvernu-
lui,  eficacitatea  în managementul  resur-
selor  publice  şi  stabilitatea  în  reglemen-
tarea  sectorului privat de activitate. Di-
mensiunea  socială, care presupune  con-
struirea,  întărirea  şi  promovarea  instituţi-
ilor  democratice  şi  a  toleranţei  la nivelul 
societăţii.  Dimensiunea  politică  care  se  
referă  la  caracterul  legitim  al guvernului/
guvernării,  la  responsabilitatea  elemen-
telor  politice  din guvern, respectul pentru 
drepturile omului şi pentru lege.

În literatura de specialitate  sunt iden-
tificate şi analizate  opt dimensiuni ale bu-
nei guvernări: participare, orientare spre 
consens, responsabilitate, transparenţă, 
receptivitate, eficacitate şi eficienţă, echi-
tate şi caracter cuprinzător şi supremaţia 
legii (Fig. 2). 

Echitate şi includere. Prosperitatea unei 
societăţi depinde  de asigurarea faptu-

lui că toţi membrii au rolul lor şi nu sunt 
excluşi din stratul principal al societăţii. 
Aceasta presupune că tuturor grupurilor  
sociale, în special celor vulnerabile , li se 
acordă şansa de a-şi îmbunătăţi nivelul de 
bunăstare.

Echitate şi eficienţă. Buna guvernare 
presupune că procesele şi instituţiile pro-
duc rezultate ce întrunesc nevoile socie-
tăţii, asigurând, concomitent, utilizarea în 
modul cel mai eficient posibil a resurselor 
puse la dispoziţia lor. Conceptul eficienţei 
în contextul bunei guvernări mai implică 
folosirea durabilă a resurselor naturale şi 
protecţia mediului ambiant.

Responsabilitate. Responsabilitatea 
este o cerinţă-cheie a bunei guvernări. In-
stituţiile publice, instituţiile private, orga-
nizaţiile societăţii civile trebuie să poarte 
răspundere faţă de cei care vor fi afectaţi 
de deciziile luate sau acţiunile întreprinse.   
Responsabilitatea poate fi exercitată prin 
asigurarea transparenţei actului de guver-
nare şi  respectarea principiului suprema-
ţiei legii.

Participare. Participarea actorilor so-
ciali la actul de guvernare constituie fun-
damentul unei bune guvernări. Participa-

Fig. 2. Dimensiunile  bunei guvernări.
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rea poate fi directă sau prin intermediul 
instituţiilor sau reprezentanţilor legitimi.  
Participarea trebuie să fie informată şi or-
ganizată. Aceasta înseamnă libertatea de 
asociere şi de exprimare, pe de o parte, şi o 
societate civilă bine organizată, pe de altă 
parte.

Supremaţia legii. Buna guvernare pre-
supune un cadru juridic favorabil aplicat 
în mod imparţial.  De asemenea, buna 
guvernare implică protejarea deplină a 
drepturilor omului, în special a drepturilor 
minorităţilor. Implementarea imparţială a 
legislaţiei se bazează pe o justiţie indepen-
dentă şi caracterul imparţial şi incoruptibil 
al organelor de poliţie.

Transparenţa. Transparenţa în activita-
tea administraţiei publice reprezintă fun-
damentul democraţiei şi principalul mijloc 
în combaterea corupţiei şi ineficienţei.  În 
această ordine de idei transparenţa impli-
că circulaţia liberă a informaţiei  şi dispo-
nibilitatea acesteia celor care sunt vizaţi 
de deciziile în cauză şi implementarea 
acestora.  Informaţia este comprehensivă 
şi furnizată în forme şi prin mijloace uşor 
inteligibile.

Receptivitate. Buna guvernare presupu-
ne că instituţiile şi procesele sunt focusate 
pe deservirea tuturor factorilor interesaţi 
în termeni rezonabili.

Orientare spre consens. O guvernare 
este constituită pentru întreaga societa-
te, unde sunt implicaţi mai mulţi actori cu 
diferite interese şi opinii. Buna guvernare 
impune medierea diferitelor interese ex-
primate în societate pentru a ajunge la un 
consens larg spre binele întregii societăţi. 
Acest deziderat poate fi obţinut prin con-
ştientizarea contextului istoric, cultural şi 
social al societăţii sau comunităţii.

Evoluarea unei guvernări este condiţio-
nată în mare parte de următorii factori:

- procesul prin care guvernele sunt ale-
se, monitorizate şi înlocuite;

- capacitatea guvernării de a formula şi 
a implementa politici adecvate;

- respectul pe care cetăţenii şi statul îl 
poartă pentru instituţiile care    reglemen-
tează interacţiunile economice şi sociale 
dintre ei.

Aceşti factori determină  dimensiunile 
guvernării, care stau la baza evaluării aces-
teia. Sunt cunoscute şase dimensiuni ale 
guvenării:

1. Voce şi responsabilitate – percepţiile 
ce se referă la măsura în care cetăţenii unei 
ţări sunt în stare să participe la alegerea 
guvernului său, libertatea de exprimare, 
libertatea de asociere şi libertatea presei.

2. Stabilitatea politică şi absenţa violen-
ţei  - percepţiile legate de posibilitatea de 
destabilizare sau răsturnare a guvernului 
de către mijloace neconstituţionale sau 
violente, inclusiv de violenţa şi terorismul 
motivat politic.

3. Eficacitatea guvernării – totalitatea 
percepţiilor legate de calitatea serviciilor 
publice, a serviciilor civile şi gradul inde-
pendenţei acestora în raport cu presiunile 
politice, calitatea formulării şi implemen-
tării politicilor publice, credibilitatea an-
gajamentelor guvernului faţă de aceste 
politici.

4. Calitatea procesului de reglementare 
-  percepţiile referitoare la capacitatea gu-
vernului de a formula şi implementa poli-
tici şi reglementări adecvate care permit şi 
promovează dezvoltarea sectorului privat.

5. Principiul statului de drept/suprema-
ţia legii – ansamblul  percepţiilor legate de 
măsura în care agenţii au încredere şi res-
pectă normele societăţii.

6. Controlul corupţiei presupune per-
cepţiile referitoare la măsura în care este 
exercitată puterea publică în scopuri pri-
vate, inclusiv formele neînsemnate şi de 
anvergură ale corupţiei, precum şi „cap-
turarea” statului de către elite şi interese 
private.

Buna guvernare cuprinde trei niveluri: 
(a) sisteme şi proceduri interne; 
(b) sisteme şi proceduri de avangardă;  
(c) sisteme de verificare şi echilibrare.
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Pornind de la definiţia şi dimensiunile 
„bunei guvernări”, în ultimii ani au fost ela-
borate diferite metode de evaluare a cali-
tăţii guvernării. Sunt cunoscute sistemele 

de evaluare - Indicatorii de Guvernare 
la Nivel Mondial (IQM),1 care sunt publi-
cate anual de Institutul Băncii Mondiale. 
Indicatorii sunt bazaţi pe câteva sute de 

Principiu/ 
Sector Participare Echitate Decenţă   Respon-

sabilitate
   Trans-
parenţă Eficienţă

Societatea 
civilă

1. Liber-
tatea de 
asociere

2. Societate 
fără dis-
criminare

 3. Liber-
tatea de 
exprimare

4. Respec-
tarea nor-
melor de 
reglemen-
tare

5. Liber-
tatea presei

6. Contri-
buţie la 
procesul 
de luare a 
deciziilor

Societatea 
politică

7. Repre-
zentarea 
legislativă a 
societăţii

8. Politicile 
reflectă 
preferinţele 
publice

9. Concu-
renţă paş-
nică pen-
tru puterea 
politică 

10. Legisla-
torii poartă 
răspundere 
în faţa 
cetăţenilor

11. Transpa-
renţa 
partidelor 
politice

12. Eficienţa 
funcţiei 
legislative

Executivul 13. Con-
sultări 
intraguver-
namentale

14. Stan-
darde 
adecvate 
de trai

15. Se-
curitatea 
personală a 
cetăţenilor

16. Forţele 
de securi-
tate sunt 
executivul 
civil

17. Executi-
vul asigură 
informaţie 
corectă

18. Eficienţa 
ramurii 
executive

Birocraţia 19. Funcţi-
onarii pub-
lici definesc 
politici

20. Oportu-
nităţi egale 
la serviciile 
publice

21. Funcţi-
onarii pub-
lici respec-
tuoşi în 
raport cu 
cetăţenii

22. Funcţi-
onarii pu-
blici poartă 
răspundere

23. Procesul 
de luare a 
deciziilor 
din  ser-
viciul public 
transparent

24. Sistem 
bazat pe 
merit pentu 
recrutare

Societatea 
economică

25. Con-
sultarea 
sectorului 
privat 
vizând 
politicile

26. Regle-
mentări 
aplicate 
în egală 
măsură

27. Gu-
vernul 
respectă 
drepturile 
patrimonia-
le private

28. Regle-
mentarea 
sectorului 
privat în 
scopul 
protejării 
muncito-
rilor

29. Transpa-
renţă în 
politica 
comerţului 
iternaţi-
onal

30. Inter-
venţiile fără 
corupţie

Justiţia 31. Procese 
non-
formale de 
soluţionare 
a conflic-
telor

32. Ac-
ces egal 
la justiţie 
pentru toţi 
cetăţenii 

33. Dreptu-
rile omului 
încorporate 
în practica 
naţională

34. Colabo-
ratorii 
instanţelor 
de judecată 
poartă 
răspundere

35. Claritate 
în admi-
nistrarea 
justiţiei

36. Eficienţa 
sistemului 
juridic

Tabelul 1. Matricea sectoarelor de guvernare, principii şi indicatori. 

Sursa. Sumarul Politicii CASE, Moldova, iulie 2010.

 1 <www.govindicators.org>.
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variabile individuale care măsoară per-
cepţiile guvernării, exstrase din 35 de sur-
se de date întocmite de 33 de organizaţii 
diferite din lumea întreagă. Aceste sisteme 
de evaluare au permis desfăşurarea unor 
discuţii serioase privind calitatea guver-
nării şi urmează să marcheze un proces 
semnificativ  în perfecţionarea guvernării. 
E de menţionat faptul că aceşti indicatori 
reflectă punctul de vedere extern asupra 
proceselor de guvernare în ţările vizate şi 
nu întotdeauna se ţine cont de informaţii-
le şi opiniile din interiorul acestor ţări.

  Evaluarea Guvernării la nivel Mon-
dial (EGM) are drept scop identificarea 
modalităţii în care experţii evaluează ca-
litatea guvernării. EGM este o dimensiu-
ne fundamentată teoretic care cuprinde 
aceiaşi indicatori şi metode de abordare în 
fiecare ţară (Tab.1). EGM constă în sonda-
jul experţilor naţionali din fiecare ţară care 
participă la acest proces de evaluare. Ast-
fel, aprecierea se bazează pe opiniile  fac-
torilor de interes local. La etapele de criză 
rolul administraţiei publice în orice ţară 
creşte proporţional cu gravitatea crizei şi 
dacă sistemul administraţiei publice însăşi 
nu este desăvârşit, contribuţia acestuia la 
depăşirea crizei este insuficientă şi neefi-
cace. 

În procesul de transformări  politice, 
sociale şi economice în Republica Moldo-
va  administraţia publică nu este, pur şi 
simplu, un instrument pentru executarea 
politicilor publice, dar unul în care publi-
cul vede lumea, în special, lumea politică. 
În acelaşi timp, domeniul administraţiei 
publice este criticat dur de societate.

Capacitatea guvernului de a realiza ac-
tivitatea în volum mare efectiv şi cu con-
ştiinciozitate este supusă îndoielilor de 
către populaţie. Cetăţenii au motive să fie 
nemulţumiţi de modul în care sunt gu-
vernaţi. Lipsa de responsabilitate a func-

ţionarilor din autorităţile publice întăresc 
convingerea că există un deficit democra-
tic greu de acoperit. Economiştii sunt con-
vinşi   că instituţiile de stat nu pot concura 
cu structurile comerciale pe piaţă. Experţii 
şi oficialii aleşi, de diferite niveluri, critică 
administraţia publică şi propun reorgani-
zarea ei.  În aceste condiţii, asigurarea unei 
bune guvernări a devenit provocarea de 
bază pentru realizarea actului de guverna-
re. 

Pentru democratizarea în continuare a 
vieţii publice, modernizarea administraţiei 
publice şi aducerea ei în concordanţă cu 
standardele europene  avem nevoie de o 
mai mare deschidere spre cetăţeni, spre 
mediul extern în care activează autorităţi-
le publice

Punând în comun informaţiile şi expe-
rienţa ţărilor dezvoltate, identificăm că cel 
mai bun mod de a înainta spre o bună gu-
vernare este încurajarea dialogului la sca-
ră largă despre idei, acţiuni şi opţiuni. În 
acest fel, guvernul, autorităţile locale pot 
lua decizii care să fie înţelese de cetăţeni. 
Subiectele de reflecţie trebuie să includă 
necesitatea inovării şi creşterea compe-
tenţelor pentru a face faţă imperativului 
timpului şi a ne putea integra în  marea fa-
milie europeană,  schimbările demografi-
ce, emigraţia populaţiei, securitatea ener-
getică, protecţia mediului.

La rândul lor, toţi cetăţenii ţării trebuie 
să fie conştienţi de importanţa participării 
şi implicării lor în procesul de guvernare. 
Societatea civilă poate influenţa formula-
rea politicilor şi a proiectelor prin interme-
diul calităţii de membru în comitete, pre-
zentării directe a memorandumurilor sau 
prin intermediul  reprezentanţilor aleşi şi 
stabilirea interactivă a normelor în proce-
sul de implementare a politicilor, proiecte-
lor şi schemelor cu impact asupra cetăţe-
nilor. 
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