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SUMMARY
The adoption by the Parliament of the Republic of Moldova in April 2012 of the Na-

tional Strategy on Decentralization was an important step for reforming public admi-
nistration system and ensuring real autonomy of local powers. It comprises also a lot 
of recommendations that have to be implemented in order to create a stable and effi-
cient framework for developing the public administration system, as well as the politi-
cal one. In this context, the paper will emphasize the role of political and administrati-
ve relations in the implementation process of National Strategy on Decentralization`s 
action plan, as well as problems that occurred in the process between politicians and 
civil servants, passing through the transition period.

Pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea 
sistemului administraţiei publice în con-
textul transformărilor democratice în Re-
publica Moldova şi racordarea la standar-
dele internaţionale, la 16 iulie 1997 a fost 
ratificată Carta Europeană a Autonomiei 
Locale, document care a fost adoptat în 
Strasbourg, la 15 octombrie 1985, de că-
tre statele-membre ale Consiliului Euro-
pei. [1] Ratificarea acestui document a re-
prezentat un nou pas în consolidarea sis-
temului de administraţie publică în Repu-
blica Moldova, dar a creat, concomitent, 
o nouă platformă de provocări pentru 
reprezentanţii puterii implicaţi în proce-
sul de modelare şi remodelare a relaţiilor 
politice şi administrative existente la acea 
etapă. Prin promovarea principiilor fun-
damentale care asigură autonomii locale 
autentice pentru administraţiile publice şi 
care determină mecanismele eficiente în 
domeniul descentralizării au fost lansate 
noi discuţii cu privire la modalităţile şi ca-
pacităţile sistemului politic de a interacţi-

ona cu sistemul administraţiei publice şi 
identificarea rolului pe care îl au relaţiile 
politice şi administrative în acest context.

Un accent separat a fost pus pe două as-
pecte fundamentale care vor trece ca un fir 
roşu prin toată Strategia de descentralizare 
şi cercetare propusă: revizuirea, prin prisma 
Strategiei, a relaţiilor existente între institu-
ţiile cu subordonare centrală plasate în teri-
toriu, pe de o parte, şi administraţiile alese 
la nivel local şi raional, pe de altă parte, pre-
cum  şi calitatea reformelor în domeniul po-
litic care au fost lansate pentru dezvoltarea 
sistemului administraţiei publice modern 
prin prisma rolului relaţiilor politice şi ad-
ministrative din Republica Moldova. Dacă 
relaţiile politice şi administrative aplicate în 
procesul decizional din Republica Moldova 
se vor dezvolta şi consolida în conformitate 
cu principiile şi normele etice stabilite prin 
lege, atunci Strategia Naţională de Descen-
tralizare şi Planul de acţiuni vor fi imple-
mentate cu succes. Din păcate, la ora actua-
lă nu putem vorbi despre un proces integru 

şi concertat de implementare a prezentei 
Strategii. Cauze sunt multiple, obiective şi 
subiective, dar majoritatea sunt generate 
de lipsa unei viziuni clare a politicienilor, 
pe de o parte, şi a funcţionarilor publici, pe 
de altă parte, în conceptul de coexistenţă 
a administraţiei şi politicului ca sisteme ce 
interacţionează în baza legală. În acest sens, 
Republica Moldova este dominată de mo-
delul contradictoriu care este caracterizat 
prin dominaţia de competiţie şi conflicte în-
tre politicienii aleşi şi funcţionarii de carieră. 
Acest tip de model se dezvoltă  în contexte 
când au loc  schimbări radicale de guvern şi 
statul trece printr-o perioadă de tranziţie în-
târziată. [9] În cercetarea savantului Zeljko 
Sevic, „Relaţiile politice şi administrative în 
statele mici,” sunt reflectate caracteristicile 
fundamentale cu care operează sistemul 
administraţiei publice, care este relaţia con-
statată dintre funcţionarul public şi politici-
an şi cum reformele sunt lansate. O atenţie 
sporită este acordată modalităţii de interac-
ţiune dintre politicieni şi funcţionarii publici 
în procesul de implementare a reformelor 
lansate în perioada de instabilitate politică, 
economică şi socială. [2] Aceste caracteris-
tici pot fi aplicate şi în Republica Moldova. 
Mecanismele necesare pentru a eficientiza 
comunicarea şi a responsabiliza actorii im-
plicaţi în proces trebuie să corespundă ne-
cesităţilor celor 3 sfere: politică, financiară 
şi administrativ-managerială sau organiza-
ţională.

Se cunoaşte faptul că relaţiile politice 
şi administrative rămân a fi un obiect de 
cercetare ştiinţifică destul de dificil şi ne-
explorat  în contextul transformărilor poli-
tice, economice, sociale, administrative şi 
culturale în statele cu democraţie fragilă. 
Este cert că domeniul şi serviciile adminis-
traţiei publice, privite în calitate de furnizori 
de activităţi imparţiale şi orientate către 
cetăţean, deseori se confruntă cu viziunea 
diferită a purtătorilor de putere politică 
implicaţi în proces. Acest fapt se datorează 
opiniilor diferite care au fost consolidate pe 

parcursul anilor în memoria colectivă a re-
prezentanţilor sistemelor vizate ce au drept 
scop competiţia internă neloială pentru re-
cunoaşterea publică la nivel local, regional, 
naţional şi internaţional. Relaţiile politice şi 
administrative ar trebui, teoretic şi practic, 
să creeze un spaţiu de comunicare trans-
parent şi complex, punţi de colaborare şi 
parteneriate între sistemul politic şi siste-
mul administraţiei publice, cu scopul asi-
gurării dezvoltării unui sistem democratic 
şi eficient de guvernare. Sistemul politic, în 
esenţă, este un subsistem al sistemului so-
cial global, care cuprinde relaţiile politice, 
instituţiile politice, cultura politică ce asigu-
ră organizarea şi conducerea de ansamblu 
a societăţii, funcţionalitatea sa. Sistemul ad-
ministraţiei publice este parte a sistemului 
social global, la fel ca şi sistemul politic. Mo-
dalitatea de interacţiune între ele reprezintă 
complexitatea relaţiilor care se stabilesc şi 
influenţa acestora asupra realizării funcţio-
nalităţii societăţii. Din păcate, în ţările care 
încă sunt în perioada de tranziţie, aceste 
procese de coabitare sunt stagnate, pe de 
o parte, din lipsa unei culturi politice par-
ticipative şi pe de altă parte, din lipsa unei 
strategii vizionare cu privire la necesităţile 
sistemului administraţiei publice şi meca-
nismele legale de funcţionare a acestuia. 
Contextul în care a fost adoptată Strategia 
Naţională de Descentralizare a fost unul 
complex. Contextul în care este implemen-
tată această Strategie este şi mai complex. 
Această dihotomie poate fi explicată prin 
diferenţele care există între sistemele bi-
rocratice naţionale şi politicile de reformă, 
privite prin prisma paradigmei weber-iene. 
Astfel, cercetarea va contribui la extinderea 
discuţiilor cu privire la necesitatea stabilirii 
unor criterii foarte clare în ce priveşte lan-
sarea reformelor şi continuitatea acestora, 
calitatea relaţiilor politice şi administrative 
şi rolul acestora în administrarea activităţi-
lor sistemului, precum şi rezultatul care este 
aşteptat de către factorii de decizie privind 
modernizarea administraţiei publice în Re-



Administrarea Publică, nr. 2, 2015 Administrarea publică: teorie şi practică 135134 Tribuna tânărului cercetător

publica Moldova şi apropierea acesteia de 
necesităţile reale ale cetăţeanului. Vor fi pre-
zentate, succint, fazele de implementare a 
Strategiei, problemele principale care apar 
în proces, eforturile APL şi APC în promova-
rea noilor modele de cooperare şi comuni-
care, şi posibila dezvoltare şi provocare de 
viitor a sistemului în cazul implementării 
pas cu pas a reformei majore în APL. Este de 
menţionat că opţiunile înaintate în prezen-
ta Strategie sunt rezultatul unui proces de 
consultări ample cu reprezentanţii autorită-
ţilor administraţiei publice locale de nivelul 
întâi, inclusiv nivelul al doilea, efectuate prin 
intermediul Congresului Autorităţilor Loca-
le din Moldova (CALM) şi a reprezentanţilor 
societăţii civile prin intermediul Consiliului 
Naţional pentru Participare (CNP) şi altor 
părţi interesate în acest proces de reformă. 
Strategia Naţională de Descentralizare (în 
continuare – Strategie) a fost adoptată de 
către Parlamentul Republicii Moldova la 5 
aprilie 2012.  Scopul prezentei Strategii  „a 
derivat din necesitatea planificării strategi-
ce a procesului de descentralizare, pentru 
a consolida capacităţile autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale, a îmbunătăţi ma-
nagementul şi calitatea serviciilor prestate 
cetăţenilor.” [5] Un rol deosebit în elabora-
rea Strategiei l-a avut Guvernul Republi-
cii Moldova, care a revitalizat activitatea 
Comisiei paritare pentru descentralizare, 
astfel asigurând comunicarea şi consolida-
rea relaţiilor politice şi administrative între 
reprezentanţii sectorului guvernamental şi 
ai celui neguvernamental. Activitatea Co-
misiei în acest sens este una determinan-
tă. Comisia paritară pentru descentralizare 
a fost constituită în vederea coordonării şi 
monitorizării procesului de implementare 
a descentralizării administrative, în temeiul 
Legii nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 pri-
vind descentralizarea administrativă (Moni-
torul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 
29-31, art. 91) şi are în atribuţiile sale gene-
ralizarea soluţiilor propuse de grupurile de 
lucru sectoriale pentru a le înainta Guvernu-

lui spre aprobare încadrate într-un plan de 
acţiuni, care va cuprinde etapele distincte 
de implementare ale procesului de descen-
tralizare. 

Etapele de implementare şi activităţile 
pentru atingerea obiectivelor propuse în 
Strategie sunt următoarele: 1) în primele 12 
luni ale anului 2012-2013 este planificată 
elaborarea şi aprobarea de acţiuni concrete 
ce vor asigura derularea eficientă a proce-
sului de descentralizare pentru atingerea 
obiectivelor în perioada propusă şi etapa a 
doua are drept scop (2012-2015) realizarea 
obiectivelor propuse în baza etapei 1, unde 
sunt create premisele necesare descentrali-
zării reale a administraţiei publice. Această 
etapă este una foarte complexă şi solicitan-
tă, atât din perspectivele factorului politic 
cât şi din perspectiva factorului administra-
tiv.   

În cadrul şedinţei Comisiei Paritare pen-
tru descentralizare din 25 octombrie 2012, 
prezidată de preşedintele comisiei, ex-pre-
mierul R. Moldova, Vlad Filat,  în care au par-
ticipat reprezentanţii Guvernului, inclusiv 
Cancelaria de Stat, reprezentanţii adminis-
traţiei publice locale şi ai societăţii civile au 
prezentat principalele realizări, dar şi pro-
blemele de implementare a prevederilor 
din cadrul Planului de acţiuni al Strategiei 
pentru anii 2011-2015. Fiind ultima şedinţă 
organizată în acest sens în anul 2012, este 
important să menţionăm următoarele reali-
zări: a fost elaborat Nomenclatorul compe-
tenţelor administraţiei publice locale;  a fost 
elaborată metodologia de estimare a capa-
cităţilor APL care va servi drept bază pentru 
transferul de competenţe de la ministere la 
nivel local, în special în domeniul educaţi-
ei şi asistenţei sociale; au fost organizate 
cursuri pentru APL şi APC în domeniul po-
liticilor de descentralizare în cadrul Acade-
miei de Administrare Publică. În context, a 
fost expusă şi o serie de probleme cu care 
se confruntă la moment factorii de decizie 
pentru implementarea planului de acţiuni 
al prezentei Strategii, precum: lipsa unei 

viziuni coerente în procesul de implemen-
tare a prezentei Strategii. Această deficienţă 
este determinată de mai mulţi factori isto-
rici, politici, economici şi culturali, precum şi 
de modelul de guvernare existent în socie-
tate şi nivelul culturii politice a cetăţeanului.

Autorul articolului „Administraţia publi-
că croată în perioada de criză” a elaborat o 
ipoteză prin care îşi exprimă certitudinea 
că sistemul administraţiei publice în statele 
mici şi de tranziţie este în permanentă miş-
care. Nu întotdeauna această mişcare este 
şi benefică. Autorul confirmă că comple-
xitatea sistemului administraţiei publice 
este direct proporţională cu complexitatea 
sistemului politic în care aceasta se dez-
voltă. [5]  Totodată, acest sistem interacţi-
onează şi depinde din ce în ce mai mult de 
necesităţile sectorului privat, nonformal, 
civil. Aceste realităţi determină ca input-
urile faţă de sistem să fie mai mari şi mai 
complexe. Pentru a răspunde necesităţilor 
de sistem, este importantă dezvoltarea 
abilităţilor profesionale ale funcţionarilor 
publici, pe de o parte, şi ale politicienilor 
care adoptă legi şi stau la straja implemen-
tării acestora, pe de altă parte.

Să nu excludem faptul ca sistemul ad-
ministrativ-teritorial în Republica Moldova 
este fragmentat excesiv, ceea ce reprezintă 
un impediment major în procesul de im-
plementare a Strategiei. Acest complex de 
probleme constituie marea provocare a sis-
temului relaţiilor politice şi administrative. 
Astfel, lipsa performanţei funcţionale a APL 
este cauzată de limitările de personal şi de 
practicile defectuoase în managementul re-
surselor umane. [5]  De această părere sunt 
autorii Strategiei şi experţii care analizează 
sistemul în complexitatea sa.

La fel, instrumentele cu care pot influ-
enţa funcţionarii publici politicienii şi vice-
versa sunt diferite. Dacă funcţionarii publici 
posedă expertiză în domeniu, experienţa 
acumulată pe parcursul carierei şi longevi-
tatea sub diferiţi actori politici, stabilitate, 
neutralitate politică şi imparţialitate, uni-

tate în opoziţie cu fragmentarea sistemu-
lui politic şi grupurile de interese, atunci 
politicienii au votul cetăţenilor,  pot numi  
politicieni de carieră în fruntea instituţiilor 
publice, pot apela la expertiza externă a sis-
temului administrativ (echipele de consilieri 
sau firme de consultanţă naţionale şi inter-
naţionale), pot influenţa crearea bugetului 
şi posibilitatea de a interveni în structura in-
ternă a instituţiilor publice. În baza acestor 
instrumente de influenţă, pot fi stabilite şi 
relaţiile politice şi administrative care există 
la un anumit nivel sau altul între factorii de 
decizie politici sau administrativi. Astfel, la 
capitolul organizării şi  funcţionării autori-
tăţilor administraţiei publice  locale au fost 
efectuate unele intervenţii de ordin legis-
lativ în vederea optimizării şi consolidării 
capacităţilor administraţiei publice locale, 
precum: o modificare de esenţă la Legea 
nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006  privind 
administraţia publică locală a fost efectuată 
prin Legea nr. 220 din 19.10.2012, potrivit 
căreia absenţă consilierului fără motive în-
temeiate de la trei şedinţe consecutive ale 
consiliului local reprezintă temei pentru re-
vocarea  mandatului acestuia înainte de ter-
men. Aceste modificări înaintate de Guvern 
au fost necesare din cauza că art. 19 al Legii 
privind administraţia publică locală, precum 
şi art. 11 al Legii privind statutul alesului lo-
cal stabilesc expres obligativitatea consilie-
rului de a participa la şedinţele consiliului şi 
ale comisiei permanente din care face parte. 
Totodată, art. 5, alin. (2) din Legea privind 
statutul alesului local şi exercitarea manda-
tului alesului local, prevede încetarea man-
datului consilierului înainte de termen în 
caz de absenţă fără motive întemeiate de la 
3 şedinţe consecutive ale Consiliului sau ale 
comisiei din care face parte.  Însă, în art. 24 
al Legii privind administraţia publică locală, 
această prevedere a fost omisă, iar drept re-
zultat al acestei neconcordanţe, după alege-
rile locale din 2007, activitatea multor consi-
lii locale a fost ineficientă din cauza lipsei de 
cvorum. [11]
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O altă modificare, la fel de importantă, 
în contextul implementării Strategiei, a fost 
realizată prin Legea nr. 168  din  11.07.2012 
prin care a fost amendată Legea pentru 
modificarea Legii nr. 768-XIV din 2 februa-
rie 2000  privind statutul alesului local.  Po-
trivit modificărilor efectuate,  statutul de 
consilier local, raional sau municipal devine 
incompatibil cu calitatea de deputat în Par-
lament, funcţia de membru al Guvernului, 
calitatea de persoană cu funcţie de demni-
tate publică sau funcţionar public în cadrul 
Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, în 
Aparatul preşedintelui raionului, în direcţii 
şi alte subdiviziuni în subordinea Consiliului 
Raional,  cu calitatea de persoană cu funcţie 
de demnitate publică sau funcţionar public 
în primării şi preturile capitalei, precum şi 
calitatea de şef, de şef-adjunct în structu-
rile subordonate autorităţilor publice loca-
le (instituţii publice, servicii, întreprinderi 
municipale). Această modificare reprezintă, 
expres, o voinţă politică prin care se delimi-
tează clar funcţiile şi competenţele aleşilor 
locali. [13] 

Prin Legea nr. 291 din 29.06.2012 a fost 
amendată Legea privind administraţia pu-
blică locală. În temeiul acesteia a fost per-
fecţionată procedura de constituire a consi-
liilor locale, unde a fost prevăzut expres care 
probleme urmează a fi examinate  în  şe-
dinţă de constituire (validarea mandatelor, 
constituirea fracţiunilor, a comisiilor consul-
tative şi de specialitate). Cu referire la mă-
surile bugetar-fiscale pentru anul 2013, care 
au relevanţă asupra administraţiei publice 
locale şi asupra descentralizării, urmează de 
evidenţiat următoarele: introducerea cotei 
standard a TVA de 20% pentru producţia 
agricolă primară cu restituirea diferenţei de 
12% (20% – cota nouă, 8% – cota veche) în 
decurs de 45 de zile. Măsura va avantaja pro-
ducătorul agricol intern faţă de importator, 
căruia nu i se va restitui o parte din TVA şi va 
susţine procesatorul de producţie agricolă 
care suportă această diferenţă până acum. 
Producătorii agricoli vor beneficia de resti-

tuirea a 12 puncte procentuale. Respectiv, 
de la bugetul de stat vor primi banii înapoi 
în timp de 30 de zile, aceasta prevede nor-
ma legală care este prevăzută pentru anul 
2013. Este de menţionat că, la reacţia celor 
ce nu sunt de acord cu acest mecanism,  ex-
premierul Vlad Filat  a solicitat Ministerului 
Finanţelor instituirea unei Comisii respon-
sabile de restituirea TVA agricultorilor, care 
ar asigura transparenţa, implicarea minimă 
a factorului uman şi respectarea termenului 
prevăzut de legislaţie în acest sens. Vlad Fi-
lat a mai solicitat Inspectoratului Fiscal Prin-
cipal de Stat (IFPS) să demonstreze  maximă 
atenţie şi corectitudine în procesul de admi-
nistrare fiscală în general şi, în mod special, 
în relaţia cu agricultorii. Această specificare 
a fost făcută, deoarece deseori, în cadrul 
reformei, multe decizii sunt adoptate cu 
suspiciune şi neîncredere. Cu toate acestea, 
obiectivele specifice ale Strategiei trebuie 
implementate sistemic, complex, cu impli-
carea factorilor decizionali din domeniu.                               

O altă componentă importantă din pre-
zenta Strategie care a fost abordată, este 
componenta socială şi educaţională ana-
lizată prin prisma administraţiei publice. 
Astfel, au fost propuse măsuri legislative de 
eficientizare a utilizării resurselor financiare 
publice şi măsuri sociale întreprinse în acest 
scop.                

Prin Legea nr. 48 din 22.03.12 privind sis-
temul de salarizare a funcţionarilor publici a 
fost instituit un nou model de salarizare pe 
principiul motivării în funcţie de evoluţia în 
carieră şi performanţele profesionale indi-
viduale. Totodată, a fost modificată Legea 
nr. 35-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire 
la sistemul de salarizare în sectorul bugetar 
prin stabilirea pentru personalul în cauză sa-
larii de funcţie care însumează toate plăţile 
suplimentare prevăzute în legislaţia în vigoa-
re, premierea în mărime de 20% din salariul 
de funcţie şi plata premiului anual. De ase-
menea, au fost majorate salariilor persoane-
lor cu funcţie de demnitate publică, inclusiv 
primari, preşedinţi de raioane şi judecători. 

Deşi Guvernul Republicii Moldova a operat 
majorări salariale şi de pensii în ultimii doi 
ani, din păcate, criza regională încetineşte 
creşterea economică a ţării şi Guvernul este 
forţat să amâne următoarea majorare salari-
ală pentru o parte din categoriile bugetare.          

A fost realizată modificarea modului de 
plată a indemnizaţiei pentru incapacitatea 
temporară de muncă, care are drept scop 
diminuarea abuzurilor făcute de unii anga-
jaţi din contul bugetului de stat şi al angaja-
torului. Angajatorii ar putea achita plăţi sa-
lariaţilor pentru primele cinci zile de incapa-
citate de muncă, potrivit noilor modificări 
ale politicii bugetar-fiscale şi vamale pentru 
anul 2013. În prezent, pentru incapacitate 
de muncă prima zi calendaristică este plă-
tită din contul bugetului asigurărilor sociale 
de stat, a doua, a treia şi a patra zi calenda-
ristică – din mijloacele  financiare ale anga-
jatorului, iar şomerilor – începând cu a cin-
cea zi calendaristică – din contul bugetului 
asigurărilor sociale de stat. Modificările în 
cauză sunt necesare deoarece vor conduce 
la economii de mijloace financiare în buge-
tul asigurărilor sociale de stat, şi sunt justifi-
cate deoarece cheltuielile cresc din an în an, 
iar în mare parte, acestea se datorează res-
ponsabilităţii reduse a angajatorilor în ceea 
ce priveşte crearea condiţiilor favorabile la 
locul de muncă.                                          

Prin Legea pentru modificarea şi com-
pletarea Legii nr. 1225-XII din 8 decembrie 
1992 privind reabilitarea victimelor represi-
unilor politice  nr. 173  din  11.07.2012 a fost 
modificat modul de restituire a bunurilor, 
recuperarea valorii acestora prin achitarea 
de compensaţii persoanelor supuse repre-
siunilor politice (art. 12 şi art. 121).  Potrivit 
acestor modificări, restituirea bunurilor şi 
recuperarea valorii lor ce nu pot fi restitui-
te se efectuează în exclusivitate din contul 
bugetului de stat prin transfer către buge-
tele locale de nivelul II. Modificarea dată a 
fost propusă din considerentul că până la 
ea bugetele locale de nivelul II nu acope-
reau cheltuielile pentru efectuarea acestor 

plăţi. De asemenea, modificările au vizat şi 
cetăţenii din stânga Nistrului pentru care li 
s-a acordat posibilitatea de a se adresa cu 
cererile de restituire a bunurilor către comi-
siile speciale din raioanele limitrofe: Rezina, 
Dubăsari şi Anenii Noi.                          

Legea privind reabilitarea victimelor re-
presiunilor politice stabilea dreptul victime-
lor represiunilor politice la credit bancar fără 
dobândă pentru construcţia locuinţei noi 
(în cazul în care nu dispuneau de locuinţă în 
proprietate) sau pentru reparaţia locuinţei 
restituite sau avute în proprietate. Din contul 
bugetului de stat se rambursează 50 la sută 
din suma creditului obţinut. La situaţia din 1 
ianuarie 2011, de credite preferenţiale au be-
neficiat 953 de persoane, victime reabilitate 
ale represiunilor politice, în sumă de 27,5 mln. 
lei, dintre care 13,7 mln. lei – sub garanţia au-
torităţilor publice locale. Pentru asigurarea re-
alizării dreptului acestor persoane, prin Legea 
de modificare a unor acte legislative nr. 48 
din 26.03.2011 a fost substituit mecanismul 
de acordare a creditelor preferenţiale prin 
acordarea indemnizaţiilor nemijlocit de către 
autorităţile administraţiei publice locale, fără 
implicarea instituţiilor financiare, în cuantum 
de 50 la sută din mărimea stabilită de Guvern 
pentru restaurarea caselor vechi. Beneficiarii 
constituie persoanele care, la situaţia din 1 
ianuarie 2010, deţineau  scrisori de garanţie 
pentru obţinerea creditelor preferenţiale, eli-
berate de autorităţile administraţiei publice 
locale, dar care nu au obţinut creditele nomi-
nalizate.                                    

Totodată, prin Legea nr. 91 din 01.11. 
2011 cu privire la completarea unor acte 
legislative a fost modificată competenţa 
autorităţilor publice în domeniul înfiinţă-
rii, reorganizării şi lichidării instituţiilor de 
învăţământ de stat, astfel încât instituţiile 
de învăţământ gimnazial şi liceal vor putea 
fi constituite, reorganizate sau lichidate de 
către Ministerul Educaţiei la propunerea au-
torităţilor publice locale de nivelul doi, până 
acum lucrul acesta se făcea la propunerea 
autorităţilor publice locale de nivelul unu.



Administrarea Publică, nr. 2, 2015 Administrarea publică: teorie şi practică 139138 Tribuna tânărului cercetător

La moment, există o serie de iniţiative 
legislative care urmăresc descentralizarea 
sistemului fiscal, oferind o mai mare liber-
tate financiară autorităţilor publice locale. 
În prezent, autorităţile locale sunt limitate 
în ceea ce priveşte gestionarea impozitelor 
şi taxelor şi, ca urmare, au un potenţial fis-
cal insuficient. Totodată, autorii constată că 
„numeroasele înlesniri şi facilităţi stabilite 
prin lege erodează baza fiscală, iar sistemul 
existent de transferuri între administraţia 
publică centrală şi cea locală de diferite ni-
veluri este ineficient şi descurajează efortul 
fiscal al autorităţilor locale.”

 În linii generale, acestea sunt unele 
dintre modificările care au fost operate în 
procesul de optimizare a relaţiilor existen-
te dintre politic şi administrativ, astfel rea-
lizându-se un transfer de competenţe tot 
mai mare administraţiei publice locale de 
nivelul unu şi doi. În context, Tony Verheijen 
şi Aleksandra Rabrenovic consideră că crite-
riile care trebuie respectate în acest proces 
de implementare a Strategiei prin prisma 
relaţiilor politice şi administrative sunt ur-
mătoarele: a) dezvoltarea din perspectivă 
istorică a relaţiilor dintre politicieni şi funcţi-
onarii publici cu repercusiunile tranziţiei tre-
buie analizată sub toate aspectele teoretice 
şi praxiologice; b) existenţa cadrului legal 
care reglementează relaţiile dintre politic şi 
administrativ, gradul de formalizare a aces-
tora şi tipul de model acceptat de întreaga 
societate; c) cultura politică şi tradiţiile soci-
ale şi economice; d) evoluţia procesului de 
dezvoltare a politicilor şi rolul funcţionarilor 
publici în acest proces continuu. [2]

În mare parte, paradigma wilsoniană 
în ce priveşte dezvoltarea relaţiilor dintre 
guvernare şi funcţionarii publici este clară: 

politicienii elaborează politicile, iar funcţio-
narii publici le implementează. Chiar dacă 
această abordare este prezentată într-o 
manieră învechită în comparaţie cu trans-
formările prin care trece sistemul admi-
nistraţiei publice, ea persistă în statele cu 
democraţie în dezvoltare. Factorii care de-
termină această realitate au fost expuşi an-
terior. Strategia adoptată în Republica Mol-
dova pentru perioada de 3 ani, propune 
schimbarea acestei abordări, în special prin 
modificarea a peste 40 de acte normative 
care stabilesc atribuţii normative pentru 
APL, urmate de o serie de acţiuni prioritare 
importante pentru asigurarea unei autono-
mii reale a administraţiei publice. În conti-
nuarea abordării lui Wilson, modelul care 
poate fi atribuit sistemului administraţiei 
publice din Moldova este direct conectat 
la „modelul stilului de viaţă de oraş,” care în 
accepţiunea lui Peters reprezintă, pe lângă 
relaţiile de subordonare şi relaţiile de co-
ordonare, când funcţionarii publici sunt în 
relaţii bune cu politicienii, şi pentru binele 
localităţii colaborează în condiţii de coabi-
tare paşnică. [9] Este un model pragmatic, 
însă care are şi dezavantajele sale. Este im-
perios necesar ca obiectivele Strategiei la 
final de implementare să corespundă nece-
sităţilor. [4]                     

În concluzie, putem constata că la nivel 
de implementare, instituţiile statului încă 
nu sunt suficient de transparente şi nu au 
tendinţa de organizare a relaţiilor politice şi 
administrative într-o manieră corectă şi co-
erentă. Multitudinea de probleme cu care 
se confruntă sistemul administraţiei publi-
ce şi sistemul politic, privit ca un tot întreg, 
periclitează din mersul reformei, ceea ce va 
stagna procesul de descentralizare a APL.
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