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RESUME
L’article scientifique représente une recherche qui porte sur un thème d’actualité 

évalueant le rendement de la culture organisationelle dans le cadre de la gestion des 
établissements d’administration publique. Le domaine d’étude est axé sur la culture or-
ganisationelle dévélopé parreille l’épicentre de niveau du réussite des politiques externs 
et intérieures; des politiques de droit, des politiques monetaires, fiscales, sociaux, cultu-
relles etc.
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Cercetarea ştiinţifică evaluează impactul 
culturii organizaţionale asupra managen-
tului guvernamental evident demonstrat 
prin efectele şi rezultatele managementu-
lui instituţiilor administraţiei publice.

Originalitatea şi actualitatea ştiinţifică 
se manifestă prin analiza randamentului 
competenţelor şi realizărilor parametrilor 
politicilor culturale ale sectorului public ce 
generează evoluţia culturii organizaţiona-
le private şi publice, care contribuie la dez-
voltarea managementului public racordat 
standardelor internaţionale, ce dezvoltă 
comunicarea dintre diverse etnii şi naţiuni, 
care evoluează negocierile etice, ce soluţi-
onează dilemele etice ş. a.; de asemenea, 
contribuie la elevarea nivelului culturii 
sectorului civil.

Misiunea guvernului, funcţiunile şi 
funcţiile emergente ale managementului 
administraţiei publice centrale şi locale 
sunt concentrate continuu pe politica na-
ţională bazată pe fondul monetar evolutiv 
ce exagerează redistribuţia de satisfacere 
a nevoilor şi cerinţelor populaţiei repre-
zentând imaginea statului demonstrată 
prin activitatea guvernamentală scindată 

de multiseculara voce a poporului, crista-
lizând cultura unei naţiuni încadrate în ac-
tualul spaţiu geoeconomic, geoinformatic 
etc., conformată fenomenului globalizării. 
Administraţia publică constituie sectorul 
ce valorifică imaginea Republicii Moldova 
pe plan internaţional.

Misiunea cercetării ştiinţifice prezintă 
evaluarea empirică, analitică şi practică a 
stadiului etic al contemporaneităţii rezul-
tat din retrospectiva managementului pu-
blic ce promovează directivele guverna-
mentale; în acest context sunt luate spre 
studiu stadiile etice: imoral, reactiv, al con-
formităţii, de integritate, al alinierii totale. 
Republica Moldova denotă, în acest scop, 
emanciparea stadiului moral al integrităţii 
pentru conformarea cu cerinţele globali-
zării de atingere a stadiului etic al alinierii 
totale. 

Scopul implică cercetarea impactului 
culturii organizaţionale asupra manage-
mentului administraţiei publice evoluat în 
mediul microsocioeconomic şi politic care 
este promovat în mediul macrosocioeco-
nomic şi politic al guvernării actuale. [1] 
Obiectivele pot fi realizate implementând 
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diverse metodologii, strategii moderne, 
valorificarea rezultatelor scontate, eficien-
tizarea potenţialului, elemente inovaţio-
nale etc. 

Cultura organizaţională a guvernului 
include managementul culturii guvernării, 
comportamentul organizaţional al auto-
rităţilor publice şi alte aspecte ale culturii 
avansate ce se dezvoltă ca o obligaţie a as-
cendenţei nivelului reuşitelor politicilor in-
terne şi externe; politicilor de drept, politi-
cilor monetare, fiscale, sociale, culturale ş. 
a. [1], [2], [3] Cultura guvernamentală care 
tinde spre atingerea stadiului etic dirijând 
cultura organizaţională a managementu-
lui administraţiei publice este bazată pe 
comportamentul organizaţional-model 
prezentat de savanţi care depăşeşte stere-
otipurile anterioare şi corespunde confor-
mităţilor cu legislaţia în vigoare, tradiţiilor, 
miturilor organizaţionale, diverselor tipo-
logii, altor factori şi elemente, multitudinii 
indicatorilor culturii organizaţionale a in-
stituţiilor publice; aplicaţia tuturor acestor 
componente în diverse ramuri şi domenii 
participă la emanciparea nivelului vie-
ţii politice, sociale, economice, culturale, 
educaţionale ş. a. care formează, în conse-
cinţă, un stat integru. [4], [5]

Cultura organizaţională pe plan inter-
naţional se devoltă ca un domeniu ştiin-
ţific începând cu anii ’30 ai sec. al XX-lea, 
iar în Republica Moldova interesul pentru 
acest domeniu începe să capete amploare 
cu 30 de ani în urmă. [5], [6] Actualmente, 
cultura organizaţională dezvoltă un nou 
domeniu academic şi prezintă recente 
subiecte ale dezbaterilor publice despre 
interpretarea ,,zgomotului cultural,” aşa 
cum el este considerat un fenomen co-
rupt şi imoral, de asemenea, un moment 
nefavorabil pentru continuitatea umani-
tăţii, acest fapt denotă apariţia unor noi 
viziuni ce prezic şi previn apariţia derulării 
fenomenului cultural ca un impact nega-
tiv asupra viitorului management al admi-
nistraţiei publice. [7] În acest mod, cultura 

guvernamentală posedă capacitatea de a 
discerne acţiunile juste de cele corupte în 
scopul dezvoltării managementului public 
stimulând încrederea sectorului civil. 

Comportamentul organizaţional al 
autorităţilor publice concernând etica 
managerială pentru depăşirea situaţiilor 
de risc, de criză ş. a. aplică în infrastruc-
tura sectorului public inovaţiile confor-
mate standardelor de ultimă actualitate 
pe plan internaţional în corespundere cu 
schimbările mediului exterior. [8], [9] Etica 
managerială guvernamentală dezvoltată 
în cadrul instituţiilor sectorului public se 
loveşte de următorul argument: ,,valorile, 
credinţele, normele nu pot sa fie închise 
într-o cochilie”, ele sunt mereu raportate la 
cele internaţionale; personalul administra-
ţiei publice şi alţi lucrători implicaţi în ac-
tivitatea entităţilor publice formează com-
portamentul lor moral pe parcursul anilor 
de activitate în conformitate cu compor-
tamentul organizaţional-model intuitiv 
creat în cadrul unităţii de muncă ce este 
în interdependenţă cu miturile persistente 
în entitatea publică respectivă şi alte ele-
mente ale culturii organizaţionale, în acest 
mod comportamentul organizaţional are 
o tendinţă continuă de corespundere cu 
modelul comportamentului etic prezentat 
de savanţi şi acceptat pe plan internaţio-
nal. [10]

Cercetările empirice se rezumă la ideea 
evoluționistă prezentată de G. Rossouw şi 
L. van Vuuren care descriu respectul nor-
melor etice în conduita instituţiilor publice 
ca fiind un fapt onorabil şi demn de urmat; 
comportamentul etic este motivat spre 
respectul managementului etic al statului 
în scopul încadrării în fenomenul evoluţiei 
sistemului global pentru satisfacerea sta-
diului moral de aliniere totală [11] ceea ce 
poate contribui la prosperitatea nivelului 
micro- şi macropolitic, economic, socio-
cultural ş. a., demonstrând uniformizarea 
şi globalizarea. Cultura organizaţională  
a administraţiei publice relevă tendinţe-
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le evolutive care nu pot avea consecinţe 
contradictorii sau corupte. Începând cu 
situația în care se ignoră total dimensiu-
nea managementului etic în diverse do-
menii şi până la o satisfacere totală a lui, 

[12] se cunosc diverse tipuri de metode, 
modele şi modalități de elevare a culturii 
şi comportamentului organizațional, cele 
mai renumite şi utilizate fiind (tabelul 1.1):

Tabelul 1.1

Metode, modele şi modalităţi de elevare a culturii şi comportamentului 
organizaţional

Metode, modele şi modalităţi de 
elevare a culturii şi comportamen-

tului organizaţional

Descrierea modelului

Modelul de menţinere a culturii Securizare informațională, motivare socioeconomică, 
procese evaluative, orientări pe termen lung. [4]

Modelul de abordare interpretativă a 
culturii

Descrierea evenimentelor precedente şi rezultatele di-
rectivelor de viitor. [7]

Modelul de abordare funcțională: 
culturală, economico-financiară, logi-
că şi sistemică

Soluționarea primară a dilemelor etice, comportamen-
tul managerial capătă caracter globalizat, inițierea sta-
diului de aliniere totală prin abordarea economico-fi-
nanciară, logică şi sistemică unitară. [7]

Modelul taxonomiei
identității sociale

ş. a.

Modelul 
Brewer &
Nash

Abordarea sociologi-
că şi psihosocială este 
diversificată prin alte 
două modalități.

Soluționarea conflictelor de 
interese
prin implementarea 
sistemului de securitate
informațională, 
eliminând discordanța 
dintre subiectul şi 
obiectul procesului 
organizațional. [8]

Modelul 
Weigert

Cercetătorul Weigert este un 
savant contemporan, care 
a studiat complexitatea re-
glării proceselor de la nivel 
molecular, posibil de efectu-
at prin invesigații pe bază de 
implanturi intracelulare în di-
verse organisme vii, inițierea 
cercetărilor a fost efectuată 
pe un eşantion de animale; 
clasificarea identităților so-
cioumane prin analiza soft-
ware-lor organizaţiilor, evalu-
area computerizată a proce-
sului de muncă, înregistrarea 
datelor. [13] 
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Studiul demonstrează evoluţia culturii 
organizaţionale a sectorului public prin re-
zultatul randamentului evaluat ca fiind de 
85%, iar cultura organizaţională a sectoru-
lui privat denotă un randament de 75%. 
Aceste date statistice perpetuează un me-
diu favorabil pentru viitoarele ascensiuni 
ale randamentului acesteia comparativ cu 
standardele etice pe plan internaţional. 
Cultura organizaţională guvernamentală, 
cultura organizaţională a managementu-
lui administraţiei publice centrale şi locale, 
similar administrarii publice demonstrate 
pe plan internaţional, dezvoltă o cultură 
organizaţională bazată pe managementul 
etic luat drept mediu concurenţial în sco-
pul evoluării negocierilor etice cu partene-

Figura.1.1. Parametrii de echilibru ai managementului etic al instituțiilor publice.
Sursa. Management şi comportament managerial [citat 27.01.14], <http://ro.scribd.

com/doc/47338512/management-si-comportament-managerial>.

rii strategici având obiective comune con-
formate fenomenului globalizării. Partene-
rii strategici ai Republicii Moldova sunt de-
monstraţi de tratativele istorice ce au avut 
efecte benefice asupra economiei, politi-
cii, culturii ş. a. ţării, parteneriatul strategic 
trebuie fortificat în scopul realizării misi-
unii comune; ţările europene contribuie 
activ la încadrarea completă a Republicii 

Moldova în Uniunea Europeană sporind 
procesul internaţionalizării. Astfel de par-
teneri strategici ca Rusia, România, Franţa, 
Belgia, Olanda, Ucraina ş. a. contribuie la 
valorificarea socioculturală, economică, 
politică ş. a. pentru a perpetua integritatea 
umanităţii; tratativele cu ţările de o cultu-
ră mai îndepărtată ca S.U.A., Canada, ţările 
Orientului Apropiat, Îndepărtat ş. a. sunt 
benefice pentru soluţionarea planurilor de 
perspectivă ale sistemului global. Procesul 
evolutiv de integrare completă a R. Mol-
dova pe plan internaţional este dirijat de 
politicile sociale, instruire şi informare con-
tinuă şi un management etic al instituțiilor 
publice echilibrat de nivelul raportului ur-
mătorilor parametri relevanţi (figura 1.1):

Etica managerială a administraţiei pu-
blice dezvoltată de mediul ştiinţifico-aca-
demic prezintă principiile morale, norme-
le, valorile istorice, conţinutul şi rolul lor în 
societate dezvoltând un aspect de clasă, o 
cultură organizaţională ca o componentă 
esenţială a culturii internaţionale care, în 
acest context, devine o paradigmă cultura-
lă ce constituie echilibrul dintre bine şi rău 
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demonstrând o etică prosperă ca element 
esenţial al imaginii unei societăţi civilizate. 

Actualmente, mecanismul eticii mana-
geriale publice este axat pe multitudinea 
domeniilor evoluate de sectorul public şi 
al sectorului privat al statului, de aseme-
nea, şi al altor ramuri dezvoltate de forţele 
comune ale cetăţenilor. [14], [15]

Concluziile şi recomandările prezintă no-
ile directive ale comportamentului manage-
rial guvernamental în scopul dezvoltării unui 
management public integru pentru anihila-
rea discriminărilor, aşa cum fiecare cetăţean 

are libera voinţă contribuind individual la 
evoluarea mediului social, politic, economic, 
educaţional, cultural unitar care prin interac-
ţiunea lor formează istoria umanităţii şi inte-
gritatea fenomenului globalizării.

Contribuţia personală tinde să sensibi-
lizeze comportamentul organizaţional gu-
vernamental în scopul depăşirii situaţiilor 
de criză şi alte dificultăţi ale confruntării 
administrării resurselor limitate cultura or-
ganizaţională fiind prezentată ca mediul 
cel mai favorabil de ascendenţă pe plan 
internaţional.
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