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CUVÂNT ÎNAINTE 

 
DRĂGANU Tudor  
Prof. univ. dr. 
Membru de onoare al Academiei Române 
 
Calitatea mea de a fi cel mai în vârstă dintre autorii de drept administrativ din ţară cred că 

este o circumstanţă care justifică îndrăzneala de a scrie această prefaţă pentru a spune din toată 
inima un binevenit primului număr din viitoarea serie de Caiete ştiinţifice editate la Chişinău de 
Institutul de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, înfiinţat de un grup de inimoşi jurişti 
în frunte cu Doamna Maria Orlov şi veniţi atât din mediul universitar cât şi din rândurile celor mai 
distinşi practicieni din administraţia publică. 

În Statutul adoptat de adunarea constitutivă s-a prevăzut că: scopul principal al I.S.A.M. 
este „de a sprijini administraţia publică în vederea promovării reformei şi asigurării modernizării 
acesteia atât la nivel central, cât şi local, în contextul integrării Republicii Moldova în structurile 
europene prin consolidarea şi extinderea cadrului participativ al societăţii în procesul decizional şi 
a dialogului constructiv dintre administraţia publică şi societatea civilă, având caracter profesional 
şi scop pur ideal ce corespunde intereselor generale ale societăţii, oferind posibilităţi de dezvoltare 
profesională a funcţionarilor din administraţia publică”. 

Propunându-şi acest scop, Institutul Moldovean urmăreşte să realizeze cea ce, din iniţiativa 
strălucitului profesor Paul Negulescu s-a reuşit în bună parte să se îndeplinească prin înfiinţarea la 
Bucureşti a Institutului de Ştiinţe Administrative, organizat în 1926, cu sprijinul şi participarea şi 
a altor jurişti de certă valoare. 

Rezultatul cel mai de seamă al bogatei activităţi a Institutului a fost editarea Revistei de 
drept public, care a apărut neîntrerupt până la instaurarea regimului comunist. 

După prăbuşirea acestui regim, profesorul universitar dr. Antonie Iorgovan are meritul de a 
fi grupat în jurul său un număr de jurişti, mai tineri sau mai în vârstă, care au reînviat Institutul de 
Ştiinţe Administrative, ca un omagiu adus aceluia care i-a pus temeliile şi i-a dat denumirea 
Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” cu sediul, de această dată, la Sibiu. Primul 
gând al profesorului Iorgovan a fost reînfiinţarea Revistei de drept public sub forma unei serii noi, 
care a ajuns acum la cel de-al 12-lea an de existenţă. 

Fără îndoială, Revista de Drept Public nu este, aşa cum s-a afirmat, uneori, prima revistă de 
specialitate apărută în ţara noastră în domeniul dreptului public. Încă cu doi ani înainte de apariţia 
ei, la Cluj, doi jurişti: Tudor Moisil şi Ilie Oanea, au pus bazele Revistei Administrative. Dar, 
spre deosebire de Revista de Drept public, care a izbutit să atragă în jurul ei teoreticienii şi 
practicienii cei mai de frunte în materie, Revista Administrativă de la Cluj, mai modestă, şi-a 
propus să desfăşoare în primul rând o muncă de informare a practicienilor din administraţia 
publică cu privire la noile instituţii apărute după Marea Unire din 1918 şi a frecventelor 
modificări intervenite în legislaţie, căci boala instabilităţii legislative datează încă de atunci la noi. 
Ce-i drept, ea era departe de a avea dimensiunile de azi, când a devenit de-a dreptul îngrijorătoare, 
astfel încât, întrebându-l pe un student ce i-a rămas întipărit în minte după studii serioase şi 
examene date de profesori foarte exigenţi, el mi-a răspuns că ceea ce i-a rămas în minte este că 
legile se modifică la o săptămână o dată, iar celelalte acte normative aproape în fiecare zi. 
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Dar ceea ce caracterizează astăzi Dreptul administrativ nu este numai dinamismul 

dezvoltării lui, ci şi lărgirea continuă a spaţiului lui de aplicare. Intr-adevăr, odată cu dezvoltarea 
tehnicii moderne şi în special a informaticii, precum şi ca urmare a revoluţionării mijloacelor de 
producţie, precum şi a diversificării bunurilor obţinute şi a căilor de distribuire a lor, aparatul de 
stat este pus în situaţia de a interveni tot mai adeseori cu măsuri destinate să protejeze mediul 
înconjurător, să asigure mersul echilibrat al economiei, să ocrotească interesele consumatorilor, să 
creeze condiţii pentru stimularea cercetării ştiinţifice să asigure dezvoltarea echilibrată a 
dezvoltării economice a ţării etc. Această extindere a sferei de acţiune a Dreptului administrativ a 
făcut ca domeniile de intervenţie a lui să fie tot mai numeroase şi mai importante. Sarcinile lui vor 
fi tot mai numeroase ca urmare a integrării noastre în domeniul comunitar şi ca urmare a încheierii 
unor tratate internaţionale. 

O solidaritate în vederea îndeplinirii acestor ţeluri va trebui să se nască şi să se dezvolte 
între Institutele noastre, o solidaritate atât de strânsă, încât să egaleze ceea ce legenda antică 
povestea despre soarta nimfei Echo. Gelos pe nimfa Echo care cânta mai frumos decât el, zeul Pan 
a rupt-o în bucăţi şi a aruncat rămăşiţele ei departe în toate colţurile lumii. Dar de acolo din 
depărtări, nimfa plângea sau râdea de fiecare dată când o părticică din ea era tristă sau veselă. Tot 
aşa şi de aici ne bucurăm când cei de acolo izbutiţi să duceţi la bun sfârşit o valoroasă încercare, 
cum este cea concretizată în apariţia acestui Caiet ştiinţific. 

Cu aceste gânduri, noi juriştii de aici urăm juriştilor de acolo spor la muncă şi valoroase 
înfăptuiri. Hotărâţi de a sprijini cu sincer devotament eforturile pe care le întreprindeţi, vă 
încredinţăm că vom fi întotdeauna alături de Dumneavoastră. 
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Mesaj de salut 

 
 

ROŞCA Tudor  
Doctor Honoris Cauza 
Profesor universitar  
 
 
 Înfiinţarea Institutului de ştiinţe Administrative din republica Moldova a fost un succes 
oferit nu doar comunităţii juridice, ci întregii comunităţi din Republica Moldova. 
 Un succes obţinut cu multă abnegaţie de o întreagă echipă de profesionişti membri 
fondatori a Institutului. Îndrăznim să spunem, că deschiderea ISAM – ului s-a dovedit din start 
importantă şi utilitatea ei obiectivă: numărul mare de participanţi înscrişi la prima sesiune 
ştiinţifică (peste 130, din ţară şi peste hotare). Iar, prin înfiinţarea sa ISAM – ul va consolida 
mediul academic din Republica Moldova, preocupat de dreptul public şi ştiinţele administrative,  
în vederea promovării reformelor din administraţia publică şi asigurării modernizării eficiente a 
acesteia. 
 Timpurile în care trăim, pe drept cuvânt renovatoare, au scos în evidenţă necesitatea 
stringentă a formării unei astfel de instituţii, care ar avea drept scop primordial studierea 
administraţiei şi propunerea de căi noi în procesul de modernizare a procesului administraţiei şi a 
administraţiei publice din ţară. 
 Crearea ISAM-ului ca organizaţie obştească se va ghida după o iniţiativă independentă 
menită să studieze şi să propună soluţii proprii în procesele atât de complexe ale guvernării, să 
reprezinte o nouă baza filosofică a secolului început, deservit de specialişti cu un înalt nivel de 
pregătire şi de consultaţi competenţi. 
 Institutul nou format va servi ca unul dintre principalii indicatori ai marilor schimbări ce se 
realizează în vederea continuării procesului de reintegrare europeană. În acest context în mod 
direct, să înscriem măsurile de perfecţionare şi restructurarea a administraţiei publice în Republica 
Moldova în raport cu principiile şi standardele europene. Vizăm în primul rând analiza şi 
evaluarea mersului de realizare a Hotărârii Guvernului din 30 decembrie 2005 „ Cu privire la 
aprobarea Srategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova”. Acest 
imperativ reiese din faptul, că Strategia prevede un plan integru de modificare şi reformare a 
autorităţilor administraţiei centrale. 
Să le dorim tuturor succese. 
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Institutul Român de Ştiinţe Administrative - tradiţie, prezent şi perspective  

 
Alocuţiune la deschiderea lucrărilor Sesiunii ştiinţifice inaugurale a Institutului de Ştiinţe 

Administrative din Republica Moldova 
Acest material, prezentat de prof. univ. dr.  
Rodica Narcisa Petrescu,  
a fost elaborat în colaborare cu cerc.şt. drd.  
Mihaela M. Popa 

 
Doamnă Preşedinte, Onorat Prezidiu, Distinşi invitaţi, Dragi colegi, 
 
În primul rând, doresc să-mi exprim bucuria de a mă afla astăzi, aici, la Chişinău, cu ocazia primei 

Sesiuni ştiinţifice a tânărului Institut de Ştiinţa Administrative al Moldovei, recent înfiinţat de colegii 
noştri, ca o filială a Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu, cu sediul la Sibiu. 

Vă rog să primiţi salutul călduros şi urările de deplin succes în tot ca va întreprinde ISAM, cu 
sediul în Chişinău, din partea Prof. univ. dr. Antonie Iorgovan, preşedintele ISA „Paul Negulescu”, 
precum şi din partea membrilor Consiliului ştiinţific al Institutului. 

În al doilea rând, îi felicit din toată inima pe colegii din Chişinău pentru înfiinţarea ISAM, care şi-a 
propus ca scop principal, sprijinirea administraţiei publice din Republica Moldova în vederea promovării 
reformei şi asigurării modernizării acesteia, atât la nivel central cât şi local, în contextul integrării ţării în 
structurile europene, prin consolidarea şi extinderea cadrului participativ al societăţii la procesul 
decizional. 

În cele ce urmează, Vă rog să-mi îngăduiţi să vă reţin atenţia cu prezentarea celor mai 
semnificative date şi evenimente din istoricul Institutului Român de Ştiinţe Administrative. 

Institutul Român de Ştiinţe Administrative s-a născut dintr-o necesitate socială, din imperativul 
asigurării unui personal specializat pentru administraţia publică din România, prin dezvoltarea unui 
învăţământ destinat a forma şi perfecţiona cadrele din administraţia publică, imperativ corespunzător 
curentului european al vremii, în care s-au format şi activat fondatorii şi reprezentanţii de seamă ai 
Institutului nostru. 

Astfel, încă din anii premergători creării Institutului Internaţional de Ştiinţe Administrative, de la 
chiar primul Congres internaţional de ştiinţe administrative desfăşurat la Madrid în anul 1910, s-a afirmat 
necesitatea organizării şcolilor administrative pentru funcţionari, idee reiterată în reuniunile similare 
ulterioare. 

Potrivit documentelor din arhiva Institutului Internaţional de Ştiinţe Administrative, în această 
mişcare de idei, ţara noastră a avut o permanentă reprezentare, cu precădere prin specialiştii români care, 
în anul 1925, vor deveni fondatorii Institutului român de Ştiinţe Administrative. 

De altfel, încă în anul 1872 România avusese o instituţie de natură a concretiza dezideratul unui 
învăţământ pentru administraţia publică, respectiv Şcoala liberă de ştiinţe politice şi administrative. 

Deşi prin comparaţie cu situaţia din alte state ale continentului european România avea un avans 
considerabil, totuşi aceste realizări nu creaseră încă învăţământul de perfecţionare pentru administraţia 
publică, a cărui recunoaştere reglementară este atestată abia în anul 1921, în proiectul de Lege pentru 
organizarea judeţelor şi comunelor, care prevedea organizarea unor şcoli speciale independente, sub titlul 
de „Şcoala Superioară Administrativă”. În conformitate cu acest proiect, în anul 1921, ministrul de interne 
depunea la rândul său un proiect de Lege pentru înfiinţarea unei Şcoale superioare de ştiinţe 
administrative, cu o expunere de motive a profesorului Paul Negulescu de la Facultatea de Drept a 
Universităţii din Bucureşti. 

Dat fiind că proiectul rămâne în nelucrare la Cameră, deşi fusese votat de Senat, în anul 1924, 
Facultatea de Drept din Bucureşti solicită Ministrului de instrucţie crearea unui Institut de Ştiinţe 
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Administrative sau, cel puţin, a unui seminar de specializare pe lângă una dintre catedrele sale, cea de 
drept administrativ, sub conducerea profesorului Paul Negulescu. Cererea este reluată în anul următor dar 
fără vreun ecou favorabil la nivel ministerial. Ideea pare să se împlinească odată cu intrarea în vigoare a 
Legii pentru unificarea administrativă din 1925, care prevedea posibilitatea înfiinţării prin decret regal a 
şcolilor administrative de toate gradele. Ministrul de finanţe al vremii ia iniţiativa alocării sumei necesare 
creării şcolii superioare administrative, după ce anchetele realizate de comisiile pentru reorganizarea 
serviciilor publice aflate sub coordonarea sa au relevat faptul că administraţia publică era singura carieră 
în care tinerii erau primiţi fără studii speciale şi pregătire practică. La data de 25 martie 1926, Comisia 
centrală pentru reorganizarea serviciilor publice împreună cu reprezentanţi ai Facultăţii de drept din 
Bucureşti au decis chiar constituirea unei comisii care să elaboreze un proiect de organizare a 
învăţământului administrativ, organism care nu a mai fost convocat de noul Guvern. 

Piedicile puse în calea acestor iniţiative, înapoierea instituţională a administraţiei româneşti, lipsa 
de criterii ştiinţifice în organizarea serviciilor publice româneşti au determinat specialiştii români să se 
asocieze pentru a înfiinţa în anul 1925, la data de 4 iunie, Institutul de Ştiinţe Administrative, ca 
persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial având scopul de a se ocupa cu studiul 
problemelor de ordin administrativ. Primul său sediu a fost stabilit la Facultatea de Drept din Bucureşti, 
având în componenţa Consiliului de administraţie: foşti miniştrii - Constantin Argetoianu, Constantin 
Dimitriu, Mihai Popovici, Ion Cămărăşescu, miniştri şi demnitari în funcţiune – C. Tătărescu, N. Săveanu, 
Al. Crăsnaru, Romulus Voinescu şi cunoscuţii profesori universitari – Gheorghe Meitani, Anibal 
Teodorescu, Constantin Rarincescu. 

Secretarul general al Institutului a fost numit profesorul universitar Paul Negulescu, 
personalitatea ştiinţifică de care se leagă, în mare parte, existenţa şi activitatea Institutului. 

La nivelul primei comisii de cenzori a Institutului au fost implicaţi conferenţiarii universitari N. 
Corodeanu şi D. Cristescu, iar ca supleanţi G. Alexianu, doctor în drept, şi I. Gruia, avocat. 

Potrivit statutului asociaţiei, scopul societăţii era: 
de a contribui la precizarea doctrinei administrative în scopul de a îndruma întocmirea, 

modificarea, coordonarea legilor şi regulamentelor administrative; 
de a stărui pentru introducerea sistemelor de documentare administrativă recomandate de doctrina 

administrativă şi de Congresele Internaţionale de Ştiinţe Administrative; 
de a contribui la ridicarea nivelului moral şi la completarea educaţiei profesionale a funcţionarilor 

administrativi, precum şi de a crea în măsura posibilităţii, instituţii pentru ajutorarea materială a aceloraşi 
funcţionari, sanatorii, internate şcolare, etc; 

de a stabili relaţii cu instituţiile similare străine.” 
Între mijloacele statutare determinate pentru realizarea acestor scopuri s-a numărat, în primul rând, 

editarea unei reviste în care se vor examina diversele probleme administrative, comentându-se legile şi 
regulamentele, arătându-se lipsurile, formulându-se căile de îndreptare, cercetându-se în mod critic 
jurisprudenţa relativă la materiile administrative, relevându-se activitatea şi meritele funcţionarilor. 

Astfel, în anul 1926, sub preşedinţia Profesorului Paul Negulescu, este înfiinţată, ca organ al 
Institutului de Ştiinţe, „Revista de Drept Public”, publicaţie apărută cu regularitate trimestrială (până în 
anul 1933) iar apoi lunară, până în 1943. Încă de la început, alături de studii ale unor reputaţi specialişti 
români, revista a publicat şi studii semnate de specialişti de largă recunoaştere mondială, între care 
profesorii Gaston Jèze (Universitatea din Paris), George Hoetzel (Universitatea din Praga), Maurice 
Hauriou (Decan al facultatii de drept din Touluse, Franţa, şi membru corespondent al Institutului nostru), 
Hans Kelsen, R. Carré de Malberg (Universitatea din Strassbourg), Leon Duguit (Decanul Facultăţii de 
Drept din Bordeaux), B. Mirkine-Guetzevitch (Universitatea din Petrograd), Paul Gronski (Lituania), 
Leonard D. White (Universitatea din Chicago), Paul Duez (Universitatea din Lille), Louis Rolland 
(Universitatea din Paris), Th. Korsakoff (Universitatea din Tartu, Estonia), C.A. Renfarskjold 
(Universitatea din Upsala, Suedia), Gaetano Arangio-Ruiz (Universitatea din Turin), Luigi Ragii 
(Universitatea din Geneva), Roger Bonnard (Universitatea din Bordeaux), J. Laferrière (Universitatea din 
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Paris), Franz Milobar (Universitatea din Zagreb), Stratis Andreades (Grecia), Gerhard Leibholz 
(Universitatea din Gottingen, Germania), L. Vladichin (Universitatea din Sofia), O. Leimgruber (Vice-
cancelar al Confederaţiei elveţiene şi preşedinte al Institutului Internaţional de Ştiinţe Administrative), 
Marcel Waline (Universitatea din Poitiers), Francesco d’Allesio (Universitatea din Napoli). 

Rezultatele nu au întârziat să apară şi, după cum remarca şi profesorul Paul Negulescu, din 
colaborarea oamenilor de ştiinţă din ţară şi din străinătate, încetul cu încetul, s-a format o doctrină serioasă 
în materie administrativă, care a reuşit să influenţeze şi jurisprudenţa română. Aceasta a fost posibil şi 
datorită faptului că în anul 1930, Institutul de Ştiinţe Administrative al României a participat la fondarea 
Institutului Internaţional de Ştiinţe Administrative, cu sediul la Bruxelles, devenind atunci şi una dintre 
primele cinci secţii naţionale ale acestuia, calitate în care a luat parte la toate activităţile sale statutare 
majore. 

Un alt mijloc prin care Institutul şi-a propus să-şi atingă scopurile l-a constituit înfiinţarea unei 
Academii de Studii Superioare Administrative, precum şi a unor şcoli administrative medii şi inferioare 
pentru pregătirea personalului administrativ. În acest sens, Institutul de Ştiinţe Administrative elaborează 
în anul 1926 un anteproiect de organizare a învăţământului administrativ, grefat pe concepţia proiectului 
realizat de profesorul Paul Negulescu în anul 1921, care se va materializa în anul 1928, când, în baza art. 2 
al Legii pentru acordarea calităţii de stabiliment de utilitate publică Institutului de ştiinţe administrative, 
asociaţia înfiinţează Şcoala de documentare şi ştiinţe administrative. 

Cu toate că frecventarea acestei şcoli nu era obligatorie şi cu toate ca ea nu a fost susţinută 
financiar de autorităţile vremii, mulţi, foarte mulţi funcţionari (de ordinul miilor) au urmat cursurile 
acestei prime şcoli de perfecţionare, care a funcţionat până în 1948. Transformările intervenite în anul 
1936 în statutul, modalitatea de organizare şi funcţionarea a şcolii reprezintă, înainte de toate, atestarea 
oficială a valorii şcolii organizată de Institutul de Ştiinţe Administrative. Aceste prefaceri sunt iniţiate prin 
adoptarea Legii administrative din 19361 care dispune că în România perfecţionarea profesională 
administrativă se realizează prin Institutul de Ştiinţe Administrative. 

Progresele sunt consemnate şi în „Revue Internationale des Sciences Administratives” – publicaţia 
trimestrială a Institutului Internaţional de Ştiinţe Administrative, unde se arată că prin activitatea 
Institutului de Ştiinţe Administrative „România a reuşit să fie socotită printre fruntaşele 
progresului ştiinţelor şi al organizării practice administrative.”  

La toate aceste acţiuni majore, s-au adăugat cele pentru dobândirea sediului din strada 
Creţulescu care cuprindea sălile de bibliotecă, documentare, conferinţe şi cursuri. Bogăţia 
depozitului bibliotecii Institutului devenise de notorietate; la sfârşitul celui de-al 12-lea an al 
existenţei sale biblioteca deţinea 9630 de volume, la care se adăugau colecţiile anuale a 128 de 
periodice de specialitate. 

Instituirea regimului politic comunist aduce cu sine sfârşitul acestei prime perioade din 
existenţa Institutului, care în 1948 este desfiinţat în fapt, prin distrugerea clădirii şi a impozantei 
sale biblioteci, după ce în 1943, în condiţii de război şi pe fondul dezinteresului ministerial, 
Revista de Drept Public îşi încetează apariţia şi după ce la data 6 mai 1946, în vârstă de 72 de ani, 
trece în nefiinţă şi Profesorul universitar Paul Negulescu, conducătorul permanent al Institutului. 
În 1950, este publicat în Buletinul Oficial şi Decretul de desfiinţare juridică  a asociaţiei. 

Evocările anterioare, deşi vin din trecutul istoric al activităţilor asociaţiei noastre, nu pot fi 
desprinse de prezent; Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” a fost reînfiinţat oficial la 
Sibiu, în anul 1995, drept continuator al Institutului de Ştiinţe Administrative al României ce a 
funcţionat în perioada 1925-1948, şi care, poate, în alte condiţii istorice, ar fi dăinuit şi astăzi. 

Noii fondatori, între care remarcăm în mod special rolul determinant pe care l-a avut şi-l are prof. 
univ. dr. Antonie Iorgovan de la Universitatea din Bucureşti, rămân fideli aceleiaşi misiuni, aceluiaşi scop 
ce a animat predecesorii să înfiinţeze un organism ştiinţific ce va fi adus prestigiu european şcolii şi 

                                              
1 Publicată în Monitorul Oficial, p. I, nr. 73 din 27 martie 1936 
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ştiinţei româneşti de administraţie publică, prin faptul că a reuşit, eliberat de orice constrângere şi ambiţii 
particulare, să asocieze reprezentanţii cei mai de seamă ai vieţii ştiinţifice, din întreaga ţară, pentru 
progresul administraţiei publice româneşti. 

Această largă şi înaltă reprezentare rămâne unul dintre criteriile esenţiale a căror îndeplinire a 
permis asociaţiei reînfiinţate să redobândească şi să păstreze, începând cu anul 1995 statutul de secţie 
naţională română a Institutului Internaţional de Ştiinţe Administrative (Bruxelles), la a cărui fondare a luat 
parte în 1930. 

În plan naţional, în trecut, ca şi în prezent, importanţa activităţilor desfăşurate de Institutul de 
Ştiinţe Administrative au fundamentat recunoaşterea oficială a statutului de utilitate publică. Algoritmul 
de organizare şi funcţionare urmează principiile întemeietoare care au putut crea un model la nivel 
european, astăzi într-un nou registru, impus de momentul istoric actual, în cadrul dezideratelor ştiinţifice 
de progres şi inovare. 

În contextul imediatei integrări a ţării noastre în Uniunea Europeană, eforturile manifestate în 
ultimii ani de preşedintele Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” – prof. univ. dr. 
Antonie Iorgovan –, ale membrilor Consiliului Ştiinţific, pentru ca asociaţia noastră de utilitate publică să 
redobândească şi dreptul de a asigura perfecţionarea pregătirii profesionale pentru administraţia publică 
este de natură a profita în primul rând administraţiei publice, supusă unui proces reformator fără 
precedent, în care este unanim acceptat că succesul noilor practici îşi află resorturile în rezultatele 
cercetării ştiinţifice. 

Faptul că majoritatea specialiştilor naţionali în ştiinţe administrative sunt membri activi ai 
Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, că numărul experţilor practicieni asociaţi 
activităţilor noastre ştiinţifice este în continuă creştere, reprezintă una dintre garanţiile că activităţile de 
perfecţionare ce se vor desfăşura sub auspiciile Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” , se 
vor bucura de colaborarea celor mai prestigioşi specialişti în domeniu. De asemenea, statutul internaţional 
al I.S.A. „Paul Negulescu”, asocierea ca secţie naţională a celui mare organism ştiinţific internaţional în 
domeniul ştiinţelor administrative, permit Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” să 
atragă în activităţile sale personalităţi ştiinţifice recunoscute în domeniul ştiinţelor administrative la nivel 
european şi mondial, urmărindu-se aplicarea şi în ţara noastră a principiilor moderne ale bunei guvernări. 

Şi dacă în România progresul ştiinţei şi practicii administrative s-a putut împlini numai cu 
contribuţia decisivă şi efortul dezinteresat al membrilor comunităţii academice din ţară şi din străinătate, a 
responsabililor şi funcţionarilor administrativi, a magistraţilor dar şi graţie încrederii arătată de unii 
oamenii politici, iniţiativa colegilor noştri din Republica Moldova, care au găsit voinţa şi forţa de a se 
asocia pentru înfiinţarea unui Institut Naţional de Ştiinţe Administrative, la a cărei deschidere oficială 
avem bucuria să putem participa astăzi, este un fapt de mare utilitate socială, care poate contribui la 
fortificarea administraţiilor noastre. 

În încheiere, felicităm cu acest prilej membrii fondatori ai ISAM, oficialităţile şi specialiştii care 
onorează cu prezenţa domniilor lor acest eveniment ştiinţific inaugural. Ne exprimăm, totodată, speranţa 
că legăturile sufleteşti care, graţie doamnei conf. univ. dr. Maria Orlov, preşedinte al ISAM, şi tuturor 
celor care în decursul acestui ultim deceniu şi-au adus concursul la activităţile Institutului de Ştiinţe 
Administrative al României, vor căpăta trăinicie, pentru a susţine şi completa iniţiativa autorităţilor 
publice, pentru a ajuta la dezvoltarea culturii profesionale a personalului din administraţie şi pentru 
progresul ştiinţelor administrative. 
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 CUVÂNT DE BUN VENIT 

Orlov Maria  
Preşedintele Institutului de Ştiinţe Administrative din 
Republica Moldova 
conf. univ. dr.  

 
                         Stimaţi colegi, Onoraţi oaspeţi, 
Ştim cu toţii că, succesul oricărei guvernări depinde, în mare măsură, de fundamentarea 

ştiinţifică a acestui proces. 
Conduşi de această idee, la 26.02.2006, cei mai optimişti cercetători ai fenomenului şi 

funcţionari din administraţia publică, preocupaţi cu adevărat de soarta acestei Ţări şi de viitorul 
generaţiilor ce ne vor urma, au înfiinţat asociaţia obştească Institutul de Ştiinţe Administrative din 
Republica Moldova. 

Înfiinţarea ISAM nu a fost una întâmplătoare, drept exemplu ne-a servit experienţa 
Institutului de Ştiinţe Administrative al României, fondat în 1926 de către mari personalităţi cu 
renume european, profesori de drept public: Paul Negulescu, Gheorghe Alexianu, Anibal 
Teodorescu, E. D. Tarangul ş. a., care şi-au dedicat întreaga activitate idealului unei bune 
guvernări, iar profesorul Gheorghe Alexianu a pus pe acest altar tot ce are un om mai scump – 
Viaţa – devenind astfel unul din martirii acestui ideal. 

Uimitor de asemănătoare sunt problemele societăţii noastre de astăzi cu cele din  anii 
treizeci ai secolului trecut. Lesne putem înţelege acest fapt din conţinutul lucrărilor de drept 
public din acea perioadă care vor servi şi urmaşilor noştri adevărate călăuze în edificarea statului 
de drept. Numai prin cunoaşterea istoriei guvernării, a  ştiinţei administraţiei, vom putea aprecia 
obiectiv  situaţia existentă şi vom elabora soluţii şi teorii eficiente de modernizare a administraţiei 
publice.  

Această primă sesiune de comunicări ştiinţifice a Institutului de Ştiinţe Administrative din 
Republica Moldova reprezintă un început de drum, marcat deopotrivă de greutăţi şi speranţe. 

Speranţa, poate cea mai mare, este aceea de a acorda un sprijin activ şi semnificativ 
administraţiei publice în înfăptuirea acelor reforme indispensabile, nu numai în perspectiva 
integrării europene dorite de Republica Moldova, dar şi pentru simpla, dar esenţiala bună 
administrare a Ţării. În acest sens, Institutul de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova se 
doreşte a fi un for de discuţii şi un mediu de consolidare şi extindere a cadrului participativ al 
societăţii civile la gândirea şi înfăptuirea procesului de modernizare şi asanare morală a 
administraţiei publice moldoveneşti. Nu în ultimul rând, un gând drag nouă este crearea unor 
posibilităţi noi de dezvoltare profesională a funcţionarilor, lucru realizabil nu atât prin forţa 
politicii, care ne este străină, cât mai ales prin cercetare şi efervescenţă ştiinţifică.  

Asemenea obiective le vom atinge, potrivit modelului oferit de organizaţii similare, prin 
urmărirea a patru linii directoare: desfăşurarea unor activităţi ştiinţifice şi editarea unor publicaţii 
de profil, dezvoltarea unor parteneriate şi participarea activă la diferite conferinţe şi manifestări 
internaţionale, fondarea unor centre de cercetare şi, nu în ultimul rând, prin perfectarea structurii 
interne a Institutului pentru eficientizarea activităţii sale. 

Urmărim, de asemenea, instituirea unei tradiţii în organizarea acestei sesiuni de comunicări 
anuale, ca for de dezbatere ştiinţifică, urmată de publicarea lucrărilor prezentate în Caietele 
Ştiinţifice ale Institutului. Dorim, totodată, editarea mai târziu a unei Reviste Moldoveneşti de 
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Drept Public cu apariţie trimestrială care să asigure continuitatea cercetării şi discuţiei ştiinţifice, 
oferind în egală măsură garanţia tradiţiei şi prestigiului, precum şi posibilitatea afirmării unor noi 
voci pe scena academică a Moldovei. Legătura cu realitatea Europei şi a lumii va fi asigurată prin 
participarea activă a membrilor Institutului la diferitele Conferinţe şi Congrese Internaţionale, 
Inter-regionale şi Europene pentru Administraţie Publică. 

În timp, aceste activităţi vor atrage, în mod firesc, fondarea unor centre de cercetare şi 
foruri de discuţii pe teme de interes public ce vor duce la întărirea societăţii civile şi a conştiinţei 
civice în genere, grăbind cristalizarea unei doctrine administrative naţionale şi sistematizarea 
modului de documentare administrativă. 

Această evoluţie va dezvolta în perspectivă gradul de complexitate al Institutului, astfel 
încât, pe măsura realizării obiectivelor, vizăm organizarea unor grupuri de studiu specializate, 
care să răspundă nevoilor în mişcare ale administraţiei publice din Republica Moldova. De 
asemenea, succesul şi prestigiul Institutului vor fi reflectate de atragerea de fonduri europene şi 
creşterea numărului de membri, deopotrivă înăuntrul sau în afara graniţelor ţării. 

Ne bucurăm azi de prezenţa unor distinşi oaspeţi care dau contur doleanţelor noastre şi 
cărora le urăm cu drag „Bun Venit!”. În speranţa că lucrările ce vor face obiectul comunicărilor de 
azi vă vor suscita interesul, declarăm deschisă Prima Sesiune de Comunicări a Institutului de 
Ştiinţe Administrative din Republica Moldova. 
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PARTEA I 

REFLEC”II ASUPRA ISTORIEI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 

ISTORIA ADMINISTRATIEI PUBLICE 
 

MODIGA Georgeta  
Lector Univ.”Danubius”- Galați 
 

ABSTRACT 
 

THE HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION 
 
Along time, public administration was the study object of many disciplines: law, economy, sociology, 
history, politics, which, together form the body of the science of administration. 
The term “(to) administrate” has various explainations: 

~ Ethimologically speaking, it comes from latin, meaning ”(to) give a hand”/ “(to) handle”/”(to) 
boss”. 

~ In current language, by “administration” we understand: 
- the main body of activity of the executive power in state; 
- the public authorities system which form the executive power; 
- the leading of an economical agent or of a socio-cultural institution. 
- a compartiment of the produntion sectors or of the socio-cultural institutions which aren’t involved 

directly in a productive activity. 
The necessity of a new science of administration comesfrom thefact that social progress, the 

political and economicalone in the state are determined in great part of the quality of their administration. 
A substantial improvementof administration can be done only on scientific research. By applying 

to some scientific principals, the administration will be able to handle more and more complex demands 
coming from the groming society. 

It studies the foresight, organisation, leading, coordination and control operations, and its purpouse 
consists in perfecting the administrative activity, eliminating the useless formalities and the exagerated 
birocracy. 

It aims to use minimal human resources, also material and financial ones, to obtain maximum 
efficiency. This will be possible by developing a rational and efficient activity of administration and by 
making use of scientific principles and methods. 

Between the XLX th and the XX century, in Occidental Europe, rises the phenomenan of 
jurisdiction in administrative activities, which has had as a consequence the expulsion from the 
administratine area of any non-legal elements. 

This action has determined the disconnection of the evolution started in the field of global science 
of administration. 

A second phase was the appearence of the science of organisation which had as a study object the 
scientific organisation of labour, analising anly the technologycal and operational aspects of 
administration and trying to obstain a maximum efficiency, but in the some time neglecting the forensic 
aspects. 

The third phase is the one which binds together the science of administratiore and the 
administrative low. Reality shows that, in a global perspective of administration, judicial and non-judicial 
elements ca’t be separated. 

If in the science of administration some judicial matters were ignorial we would’ve come to 
partial, en correct results. 
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To avoid this situation in the science of administration it is also studied the judicial milien. Also, if 

the study of administrative low neglect the historical and sociologocal reality, it would be incomplete. 
The science of administration is extremely related to other social sciences which study parts of the 

administrative mechanism from their point of view. Is other words, the science of administration is related 
with psychology (labour psychology, human resources, ergonomy), economy, history, geography. 

The well-function of administration, of the public services has become a reason to relax for the 
population, having in count that the bad-function of this system is the cause to many political crises and 
riots. 
 

Ştiinţa administraţiei a apărut în Europa că o reacţie la studiile nordamericane bazate pe eficienţă 
şi, deşi, integrează elemente ale acestora, ea ajunge să lege această reacţie de o veche tradiţie europeană a 
secolului al XVIII-lea, care s-a pierdut după aceea. 

Într-o primă etapă s-a produs o anumită dezorientare şi s-a intenţionat să se pornească de la aspecte 
care par astăzi mai puţin importante. Astfel, s-a căutat, într-un prim moment, să se construiască o ştiinţă 
care să aibă drept obiect de studiu scopurile administraţiei. Mai importantă, însă, a fost intenţia lui 
Langrod de a izola “un fapt administrativ tipic de care ar trebui să se ţină seama şi în jurul căruia să se 
organizeze întregul complex de cunoştinţe privind administraţia”. Însă, această intenţie a eşuat datorită 
caracterului neomogen al administraţiei. De fapt, administraţiile realizează activităţi foarte diverse, care nu 
pot fi reduse la un fapt administrativ strict delimitat şi care să prezinte, în realitate, anumite caractere 
specifice. 

În Franţa şi în Belgia s-a ajuns la folosirea termenului de “ştiinţă administrativă“, în timp ce în 
Italia şi în Spania s-a preferat terminologia de “ştiinţă a administraţiei”, care derivă din traducerea 
termenului din limba germană. 

Studiile efectuate până în prezent asupra administraţiei pornesc de la diverse puncte de vedere: 
• cel juridic; 
• cel managerial, care urmăreşte eficienţa administraţiei; 
• cel politic. 
• Abordarea juridică este preocupată de garanţia acordată cetăţeanului faţă de arbitrariul puterii publice şi 
studiază, în primul rând, relaţiile juridice. Ea constă, în principal, în dreptul administrativ, care studiază 
administraţia publică din Europa, aproape în exclusivitate, după revoluţia franceză. 
• Abordarea managerială orientată spre obţinerea eficienţei organizaţiilor publice îşi are originea în 
studiile nord-americane, care pornesc de la consideraţia comună a organizaţiilor publice şi a celor private. 
• Abordarea politică consideră administraţia că un element al sistemelor politice. În zilele noastre este 
vorba de o noutate deoarece această abordare, deşi a existat în Europa înainte de Revoluţia franceză, s-a 
pierdut apoi datorită dominării punctului de vedere juridic. 

Toate aceste abordări au avut o contribuţie deosebită, deşi trebuie să se ţină cont de faptul nu este 
vorba de a le integra într-o viziune unică, deoarece, în general, aceste abordări se ignoră reciproc. 

De-a lungul timpului, administraţia publică a făcut obiectul de studiu al mai multor discipline: 
drept, ştiinţe economice, sociologie, psihologie, istorie, ştiinţa politică care, împreună, alcătuiesc corpul 
ştiinţelor administrative, adică acele ştiinţe sociale care au că punct de plecare administraţia. 

La origine, studiul administraţiei publice se baza pe patru piloni: 
• Primul, reprezentat de dreptul administrativ este cel care, în ciuda anilor, a rămas întotdeauna autonom, 
constituind o poartă de intrare imperativă a ştiinţei administrative. 
• Cel de-al doilea pilon pleacă de la sociologul german Max Weber, ale cărui principale studii aveau în 
vedere legitimitatea şi rolul birocraţiei. 
Această ramură va conduce: 
- pe de o parte, la analiza comparată a administraţiilor; 
- pe de altă parte la ştiinţa comportamentului indivizilor ce constituie aceste organizaţii. 
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• Cel de-al treilea pilon pleacă de la Taylor şi s-a diversificat cel mai mult. Acest inginer american a fost 
promotorul organizării ştiinţifice a muncii (OSM) care urmărea specializarea şi suprimarea gesturilor 
inutile prin intermediul studiilor, „timpilor şi mişcărilor”. Acest curent a fost urmat de un studiu mai 
gestionar şi economic al administraţiei, care a ajuns la managementul public. 
• Ultimul pilon a fost inaugurat de către Thomas Woadrow Wilson, care a fost ales preşedinte al SUA 
(1912 – 1919) şi care era profesor de ştiinţe politice la Universitatea Princeton. Într-un articol din 1887 el 
sugera introducerea unor metode de administrare ştiinţifică în cadrul administraţiei publice. Scopul său era 
acela de a limita abuzurile patronatului care erau percepute ca o frână în calea calităţii şi eficienţei. 

Necesitatea apariţiei unei ştiinţe a administraţiei decurge din faptul că progresul social, politic, 
juridic şi economic al unui stat este determinat în mare măsură de calitatea administraţiei sale. O 
îmbunătăţire substanţială a administraţiei nu se poate realiza decât pe baza unor cercetări ştiinţifice. Prin 
aplicarea unor principii ştiinţifice, administraţia va putea face faţă cerinţelor tot mai complexe ale 
societăţii aflată în plină transformare. 

Dezvoltarea sa impetuoasă este rezultatul a două necesităţi: cea a specializării şi cea a integrării 
cunoştinţelor din viaţa administraţiilor publice şi private. Având în vedere semnificaţia bivalentă a 
administraţiei – de structură şi de activitate - în vederea înfăptuirii funcţiilor administraţiei - de prevedere, 
organizare, conducere, coordonare, control – şi a sarcinilor sale pentru servirea oamenilor, ştiinţa 
administraţiei are de cercetat ambele aspecte ale noţiunii, ţinând seama de faptul că structura nu se poate 
concepe fără activitate şi că ele se intercondiţionează reciproc. 

M. Oroveanu afirma că ştiinţa administraţiei cercetează structura şi activitatea organelor 
administrative în scopul îmbunătăţirii lor, urmărind îndeplinirea optimă a sarcinilor acestora, ce au în 
vedere satisfacerea intereselor generale în concordanţă cu respectarea drepturilor şi intereselor personale 
ale oamenilor. 

Din această definiţie rezultă, în mod explicit, scopul ştiinţei administraţiei şi, în mod implicit, 
natura cercetărilor sale interdisciplinare. Ea studiază funcţiile de prevedere, organizare, conducere, 
coordonare şi control, iar scopul său constă în perfecţionarea activităţii organelor administrative, 
lichidarea formalismelor nefolositoare şi a birocraţiei exagerate. Ea urmăreşte ca, printr-o structură şi 
activitate raţională şi eficientă a aparatului administrativ şi prin utilizarea unor principii şi metode 
ştiinţifice, să se folosească resurse umane, materiale şi financiare minime, obţinându-se un randament 
maxim. 

Concluzia la care s-a ajuns astăzi în cercetarea administraţiei este că ştiinţa administrativă şi 
dreptul administrativ sunt două discipline autonome şi necesare pentru studiul administraţiei, dar lucrurile 
nu au stat din totdeauna aşa. Relaţia dintre cele două ştiinţe a cunoscut de-a lungul timpului mai multe 
perioade de transformare. 

- În perioada secolelor XIX şi XX, în Europa occidentală apare fenomenul de juridicizare a 
activităţilor administrative, ce a avut drept consecinţă excluderea din domeniul administrativ a oricărui 
element nejuridic. Acest lucru a determinat întreruperea evoluţiei începute în domeniul ştiinţei globale a 
administraţiei. 

Dreptul, fiind prin esenţa sa, mai mult regulatorul decât motorul acţiunii, eforturile s-au orientat 
spre responsabilităţi, modalităţi, garanţii, sisteme de control, desigur foarte utile, dar nu şi pentru 
cercetarea activităţii administraţiei, neglijându-se conţinutul acesteia. 

Deşi dreptul administrativ cercetează, totuşi, unele probleme de organizare şi funcţionare, un astfel 
de studiu este efectuat cu titlu secundar şi este insuficient. Totodată, noile fenomene administrative, a 
căror apariţie şi transformare este continuă, scăpau adesea analizei juridice care, prin natura ei, era legată 
de actele juridice aflate în vigoare. Acest fapt a dat naştere unui decalaj între drept şi realităţile vieţii. 

- O a doua etapă a constituit-o apariţia ştiinţei organizării care avea ca obiect de studiu organizarea 
ştiinţifică a muncii, analizând doar aspectele tehnologice, operaţionale ale funcţionării administraţiei cu 
scopul de a obţine un randament maxim, neglijându-se, însă, total aspectele juridice. 
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În loc să fie stimulată, dezvoltarea ştiinţei administraţiei a fost frânată prin abordarea unilaterală a 

activităţii administrative, comiţându-se o eroare asemănătoare cu cea a juriştilor din unele state europene, 
care studiau administraţia numai din punct de vedere juridic. 

Pe lângă critica adusă abuzului juridicizării activităţilor administrative s-a mai afirmat că 
legalitatea constituie prin sine însăşi o piedică în activitatea eficientă a administraţiei. Această afirmaţie 
este eronată întrucât numai prin respectarea normelor juridice se poate ajunge la o organizare raţională şi 
eficientă a activităţii administraţiei. Dacă la obţinerea eficienţei s-ar ajunge prin încălcarea normelor 
juridice care, într-un stat de drept, reprezintă voinţa generală, ar însemna că acel regim este nedemocratic, 
ceea ce, în stadiul social actual, este inadmisibil. 

- Cea de a treia etapă este cea a colaborării dintre ştiinţa administraţiei şi dreptul administrativ. 
Realitatea arată că, într-o perspectivă globală a administraţiei, factorii juridici şi extrajuridici nu pot fi 
separaţi. Dacă în ştiinţa administraţiei s-ar ignora problemele juridice s-ar ajunge la rezultate parţiale şi 
inexacte. Pentru a evita această situaţie în ştiinţa administraţiei se studiază şi mediul juridic. De asemenea, 
dacă studiul dreptului administrativ ar neglija realităţile istorice şi sociologice, tehnologice etc., el ar fi 
incomplet. 

Totodată, din punct de vedere practic, nu se poate exercita vreo funcţie în administraţie fără a 
poseda temeinice cunoştinţe de drept administrativ. Cunoaşterea dreptului administrativ oferă ştiinţei 
administraţiei posibilitatea unei mai bune înţelegeri a instituţiilor, o metodă pentru studierea 
competenţelor. Dreptul administrativ furnizează ştiinţei administraţiei un aparat metodologic care îi 
permite să evite o abordare exclusiv sociologică sau psihologică. 

Spre deosebire de dreptul administrativ, sarcina ştiinţei administraţiei constă în a răspunde la 
întrebarea de ce raporturile juridice din administraţiei se înfăţişează aşa şi nu altfel, recomandând cum 
trebuie să fie folosite posibilităţile pe care le creează dreptul, în vederea obţinerii unor rezultate maxime 
economice şi sociale. 

Ca urmare, ştiinţa administraţiei, care cercetează administraţia în ansamblu şi dreptul 
administrativ, care studiază normele juridice ale aceleiaşi administraţii, trebuie să colaboreze. Fiecare 
dintre aceste discipline este distinctă, autonomă, iar faptul că ambele discipline studiază o materie atât de 
vastă ca cea a administraţiei nu poate constitui un motiv pentru contopirea lor. 

• Relaţiile dintre ştiinţa administraţiei şi management sunt de tipul parte la întreg. Astfel, 
managementul general reprezintă ştiinţa care studiază regulile generale de conducere eficientă a unui 
sistem social, în timp ce ştiinţa administraţiei are ca obiect studierea unui singur element al sistemului 
social şi anume, administraţia publică. 

• Între ştiinţa administraţiei şi sociologie există, de asemenea, o legătură foarte strânsă, determinată 
de imposibilitatea existenţei administraţiei în afara mediului social. Mediul social exercită o influenţă 
hotărâtoare asupra administraţiei. 

Ca urmare, pentru a înţelege faptul administrativ în profunzime a apărut o ştiinţă auxiliară 
denumită sociologia administraţiei. Aceasta era necesară cu atât mai mult cu cât există sociologia politică, 
sociologia economică, sociologia urbană, sociologia rurală etc, ale căror rezultate sunt utilizate de către 
ştiinţa administraţiei. 

Sociologia oferă cercetătorului posibilitatea de a înţelege fenomenele legate de condiţiile sociale şi 
culturale în cadrul cărora se formează şi se transformă organizaţiile administrative. Ştiinţa administraţiei 
foloseşte concluziile sociologiei pentru a ajunge la o mai mare concordanţă între activitatea organelor 
administrative şi cerinţele societăţii. 

• Știința administraţiei are strânse relaţii şi cu celelalte ştiinţe sociale care studiază segmente ale 
mecanismului administrativ din unghiul lor de vedere specific. Astfel, ştiinţa administraţiei are legături cu 
psihologia (psihologia muncii, resursele umane, ergonomia), demografia, etnologia, economia, istoria, 
geografia. 

Termenul de a administra are mai multe accepţiuni: 
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• Din punct de vedere etimologic, el provine din latină şi înseamnă a da o mână de ajutor, a conduce, a 
dirija. 
• În limbaj curent, prin “administraţie“ se poate înţelege: 
- conţinutul principal al activităţii puterii executive a statului; 
- sistemul de autorităţi publice care înfăptuiesc puterea executivă; 
- conducerea unui agent economic sau a unei instituţii social-culturale; 
- un compartiment din unităţile productive sau din instituţiile social-culturale care nu desfăşoară nemijlocit 
o activitate direct productivă. 

“Dictionary of American Governement and Politics” reţine pentru sintagma “public 
administration“ următoarele explicaţii: 
- funcţia executivă în guvern; 
- executarea (aplicarea) politicilor publice; 
- organizarea şi conducerea poporului şi a altor resurse pentru atingerea obiectivelor guvernării; 
- arta şi ştiinţa conducerii aplicate în sectorul public. 

Administraţia publică reprezintă, însă, un termen mult mai larg decât conducerea publică 
(managementul public), întrucât ea nu se limitează numai la management, ci include şi împrejurările 
politice, sociale, culturale şi legale care influenţează conducerea treburilor publice. Aşadar, termenul de 
administraţie are două sensuri principale: 
- pe de o parte, el desemnează maniera în care sunt rezolvate treburile curente cu caracter public, 
procedeele folosite pentru rezolvarea acestora şi modul în care sunt gestionate serviciile publice; 
- pe de altă parte, el reprezintă ansamblul autorităţilor şi agenţilor care se consacră conducerii acestor 
treburi curente. 

Când vorbim de administraţie se au în vedere două aspecte: 
- pe de o parte, funcţiunea, care semnifică activitatea de stabilire a mijloacelor necesare pentru satisfacerea 
intereselor generale, a scopurilor avute în vedere; 
- pe de altă parte, organul, ce reprezintă instrumentul pus la îndemână să realizeze, adică ansamblul 
instituţiilor care sunt responsabile cu aplicarea deciziilor adoptate. 
Studiul organizării administrative a pus în evidenţă existenţa a două mari categorii de organe 
administrative: 
- în primul rând, organele administraţiei publice care deservesc colectivităţi teritoriale, având nevoi 
specifice şi care deţin competenţa teritorială de a organiza servicii: administraţia centrală, administraţia 
teritorială de stat, administraţia locală (din comune, oraşe, municipii) şi cea judeţeană; 
- în al doilea rând, instituţiile publice care trebuie să răspundă unor interese care necesită o organizare 
tehnică şi autonomă. 

În consecinţă, administraţia publică apare ca o activitate desfăşurată de către autorităţile publice ce 
utilizează prerogativele puterii publice în scopul satisfacerii nevoilor de interes public. 
- În concepţia profesorului Charles Debbasch, administraţia publică “este aparatul de gestiune a 
problemelor publice. Ea este ansamblul serviciilor publice a căror desfăşurare permite realizarea 
obiectivelor definite de către puterea politică.“ 
- În aceeaşi optică, profesorul Paul Negulescu afirma că “activitatea statului manifestată prin activitatea 
diverselor servicii publice şi supusă ordinii legale, constituie administraţiunea“, el definind administraţia 
publică drept “aceea instituţie complexă care reuneşte toate serviciile destinate satisfacerii intereselor 
generale, regionale sau comunale“. 

Din cele expuse până acum rezultă că nu putem să ne referim numai la stat fără a ţine cont şi de 
grupurile sociale. Pe de altă parte, putem afirma că administraţia, ca şi statul, este un produs istoric, deci 
această temă trebuie să fie studiată referindu-ne la epoca modernă deoarece administraţia publică există 
numai atunci când apare din punct de vedere istoric statul. 

Aceasta nu exclude existenţa în alte epoci istorice a unei organizări în serviciul puterii, inclusiv în 
grupuri de entitate minimă. Evident, în diverse epoci, au existat formaţiuni politice cu organizaţii proprii 
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foarte dezvoltate. În Egipt, China, Imperiul Roman şi Imperiul Bizantin au existat importante organizaţii 
care aveau capacitatea de a mobiliza mari ansambluri de mijloace în serviciul puterii. 

Însă, nu este nimic mai periculos decât a face paralele de la o epocă la alta referindu-ne la 
instituţiile din trecut ca şi când acestea ar avea acelaşi sens ca cele din prezent. Organizaţiile din diversele 
epoci istorice nu erau administraţii publice pentru că administraţia, aşa cum o înţelegem astăzi, acţionează 
ca un element al statului care nu se poate identifica cu orice fel de organizaţie politică. În plus, 
administraţia, ca element indispensabil al statului, contribuie la identificarea însăşi a statului contemporan 
şi pentru că există o relaţie intimă între stat şi administraţie, aceasta trebuie să se situeze într-o împrejurare 
istorică. 

Toate aceste observaţii implică necesitatea de a ne referi la epoca începând cu care a apărut statul 
şi administraţia. Din acest punct de vedere există, însă, poziţii diferite. 

• Astfel, referindu-ne la factorii politici şi economici generali se poate afirma că statul a apărut în 
perioada Renaşterii, în epoca modernă, când a dispărut feudalismul politic şi a început o dezvoltare 
incipientă a burgheziei şi a capitalului comercial şi financiar. În conformitate cu această poziţie, originea 
administraţiilor publice ar trebui să se situeze în epoca monarhiilor absolute. 

• Însă, dacă părerea anterioară este legitimă şi are în favoarea sa argumente valabile, este tot la fel 
de sigur că formarea statului aşa cum o înţelegem astăzi, reprezintă un proces care este legat de Revoluţia 
franceză atunci când a avut loc depersonalizarea puterii, când puterea a căpătat un caracter juridic şi 
raţional, influenţând viaţa publică, ajungând la sensul statului de drept. 

În orice caz, ar trebui ca problema apariţiei statului şi administraţiei publice să rămână deschisă 
atât din motive ce ţin de realitatea istorică, întrucât există diferenţe notabile între diferitele ţări, cât şi din 
motive de natură metodologică. 

În definitiv, dacă se susţine că administraţia este un produs istoric, nu se poate uita că nu există o 
trecere bruscă de la regimul vechi la noua organizare de după revoluţie, ceea ce constituie un subiect al 
ştiinţelor sociale pornind de la operele lui Tocqueville. 

De altfel pe noi ne interesează studiul organizaţiilor publice ale statelor occidentale în timpul 
secolelor care au urmat după Renaştere până la sfârşitul secolului XVIII. Se pare că atunci exista o 
administraţie care se baza pe ierarhie. În primul rând ele erau subordonate principatelor medievale. Acest 
aspect ne interesează pentru că sistemul agenţilor regelui se află la originea administraţiei actuale, dar şi 
pentru că, în acest proces mai persistă date de identificare cu acele principate mai ales când acestea aveau 
o limbă şi cultură proprie. 

Cu toate acestea, având în vedere statul absolut, nu se poate nega faptul că se ajunge într-un teren 
stabil o dată cu apariţia statului constituţional. În virtutea transformărilor care au avut loc, administraţia 
devine o entitate proprie, nu mai este o prelungire a „braţului” regelui şi a agenţilor săi, ea devenind o 
structură impersonală ca şi statul. 

Începând din acest moment, ea va fi supusă unor norme juridice elaborate de către Parlament şi nu 
se mai supune unei singure persoane căreia îi raportează activitatea sa, ci statului. Trebuie adăugat faptul 
că administraţia publică în virtutea rotaţiei clasei politice devine un element stabil a vieţii publice din 
fiecare ţară. 

Desigur a existat o administraţie în statul absolutist, ca şi în statul liberal, însă, de la început 
trebuie să precizăm faptul că transformările apărute în statul liberal au fost imense. Puţin îşi dau seama că 
transformările suferite de către stat au la origine evenimentele din administraţie. Parlamentul din secolul 
XIX nu se deosebea prea mult de cel din prezent, în ceea ce priveşte organizarea şi aspectele formale, iar 
tribunalele de justiţie au suferit şi ele puţine schimbări. Administraţia publică a fost cea care a suferit 
schimbările cele mai profunde şi este logic întrucât ei îi revine sarcina de a îndeplini scopurile statului, 
care a suferit cele mai importante transformări. 

Dacă se intenţionează să se rezume într-o formulă ansamblul schimbărilor care au avut loc în 
organizarea politică, s-ar putea spune că, s-a trecut de la statul monoclasă la statul pluriclasă, ceea ce a 
implicat o complexă evoluţie. În mod sigur, au existat modificări fundamentale care sunt legate de 
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probleme strict politice, cum ar fi extinderea votului universal şi apariţia partidelor politice care 
întruchipează şi apără interesele diferitelor grupuri sociale. Cu toată importanţa acestora, nu se poate uita 
că modificările au afectat, în principal, organizaţia administrativă care îndeplineşte scopurile statului. 

S-a trecut de la un stat liberal, care urmărea întărirea structurii administrative pentru exercitarea 
puterii, la un stat prestator de servicii pentru ansamblul populaţiei pentru ca apoi aceasta să evolueze mai 
departe într-un stat care să programeze toată economia într-o formă directă sau indirectă. 

Aceasta semnifică exercitarea de către stat şi administraţia sa publică a conducerii economice a 
ţării şi necesitatea de a furniza în mod masiv prestaţii sociale pentru toată populaţia astfel încât să se 
generalizeze ideea statului social de drept. dezvoltă, se extinde: există o creştere a serviciilor publice. 
Pretutindeni statul intervine din ce în ce mai mult în viaţa naţiunii. 

S-a trecut de la statul jandarm la statul providenţă; ca urmare, serviciile publice au crescut ca 
număr şi ca volum. Expansiunea administrativă rezultă dintr-o tendinţă internă a administraţiei, o tendinţă 
naturală de a se extinde, de a prolifera: este tendinţa generală pe care o semnala Spinoza: „totul tinde a 
persevera în eul său şi de a mări acest eu”. 

Cauza acestei tendinţe vine din dorinţa statului de a face faţă unor noi nevoi sociale, de a oferi 
condiţii de viaţă mai bune membrilor săi împotriva 
diferitelor riscuri ale vieţii. 

Lumea întreagă a ajuns la „vârsta administrativă”. Această vârstă se caracterizează prin numărul şi 
volumul mare al serviciilor publice, precum şi prin complexitatea administraţiei. Buna funcţionare a 
administraţiei, a serviciilor publice a devenit un element de linişte, după cum mersul defectuos al 
serviciilor publice se află la originea multor crize politice şi chiar revolte populare. Statul modern, 
prevăzut cu un aparat administrativ enorm, trebuie să nu piardă controlul administraţiei, să nu fie lovit de 
neputinţă, în ciuda gigantismului său sau tocmai din cauza aceasta. 

Regimul politic existent într-o ţară influenţează în mod substanţial administraţia statului respectiv. 
Din acest punct de vedere apar diferenţieri majore în modul de organizare şi funcţionare a sistemului 
administrativ, dictate de cele două categorii de regimuri politice şi anume, regimurile democratice şi 
regimurile autoritare sau totalitare. 

Deosebirea fundamentală între cele două tipuri de regimuri constă în diferenţa sau identitatea 
dintre grupul uman care exercită puterea politică şi cel care administrează din punct de vedere profesional. 

Într-un regim democratic se admite existenţa unei administraţii profesionale. În consecinţă, grupul 
uman al funcţionarilor şi, în special, cel al înalţilor funcţionari (birocraţii) poate şi trebuie să coexiste cu 
diferite ideologii politice şi va interveni, mai mult sau mai puţin, în societate conform ideologiei partidului 
de la putere. 

Într-un regim totalitar sau autoritar situaţia este opusă, administraţia fiind identificată, într-o 
măsură mai mică sau mai mare, cu clasa politică conducătoare, mai ales la nivelele sale superioare. În mod 
evident, ambele regimuri vor fi întotdeauna influenţate de către împrejurările politice, economice şi 
sociale concrete. 

În cadrul regimurilor democratice, diferenţe considerabile apar între regimurile de tip parlamentar 
şi cele de tip prezidenţial. În regimul democratic, apar următoarele caracteristici specifice: 

• Administraţia se află sub autoritatea directă a guvernului, dar se organizează şi funcţionează 
conform liniilor generale impuse de aleşii poporului. 

• Există o concordanţă între voinţa majorităţii electorilor şi conduita administraţiei ce se poate 
asigura prin: 
- modul de desemnare a şefului statului în regimul prezidenţial; 
- desemnarea şi responsabilitatea miniştrilor în regimul parlamentar; 
- autoritatea legilor care sunt emanaţia parlamentului şi existenţa creditelor înscrise în bugetul votat de 
parlament (în ambele regimuri). 

• Democraţia antrenează în mod necesar descentralizarea care tinde să încredinţeze gestiunea 
colectivităţilor locale unor organe alese pe plan local. 
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• Parlamentul, independent de acţiunea pe care o exercită în domeniile legislativ şi bugetar 

(elaborarea de legi şi votarea creditelor bugetare), exercită anumite influenţe asupra administraţiei: 
- în regimul parlamentar, Parlamentul formulează critice la adresa administraţiei, instituie anchete, 
adresează interpelări miniştrilor. Uneori, de la tribuna Parlamentului se pot denunţa abuzuri şi se pot iniţia 
propuneri. De asemenea, miniştrii, şefii serviciilor publice sunt, de regulă, numiţi de majoritatea camerelor 
parlamentare. 
- în regimul prezidenţial sau de monarhie constituţională, controlul Parlamentului este mai puţin energetic 
decât în regimul parlamentar propriu-zis, dat fiind faptul că miniştrii nu sunt responsabili decât în faţa 
preşedintelui sau regelui. Totuşi, şi în aceste cazuri, Parlamentul îşi menţine supremaţia, prin faptul că 
votează legile şi bugetul, de care administraţia este dependentă. 

• În regimul democratic, administraţia este supusă nu numai controlului Parlamentului, ci şi 
supravegherii presei, care este liberă să critice miniştrii şi funcţionarii. 

• Ansamblul libertăţilor publice permite cetăţenilor să-şi expună doleanţele şi să fie protejaţi contra 
abuzurilor. 

De asemenea, administraţii, adică cetăţenii îşi pot exprima adeziunea sau dezaprobarea prin 
intermediul votului. 

• Administraţia este supusă şi unor controale interne care decurg din ierarhie şi tutelă. 
Există însă şi anumite pericole: 

• politica riscă să se amestece în administraţie şi să o facă să-şi piardă caracterul ei de 
imparţialitate şi de neutralitate; 

• funcţionarii sunt supuşi atât presiunilor alegătorilor, cât şi partidelor aflate la putere, care tind să 
confişte administraţia în profitul lor. 

În cadrul regimului totalitar apar următoarele caracteristici principale: 
• Administraţia este complet dependentă de Executiv. Ea rămâne subordonată legii, însă legea 

rezultă din voinţa unui colegiu guvernamental sau al unui dictator, nu din aceea a reprezentanţilor aleşi ai 
naţiunii. 

• Administraţia îşi pierde caracterul de imparţialitate, ea trebuind să servească interesele 
guvernului, ale dictatorului sau ale partidului care îl susţine. 

• Formalităţile de procedură sunt simplificate sau neglijate, dreptul la grevă este suspendat, au loc 
epurări pe criterii politice. 

• Totalitarismul antrenează în mod automat centralizarea, colectivităţile fiind administrate de către 
agenţi numiţi sau desemnaţi prin alte procedee decât sufragiu universal direct. 

• Controlul exterior este minor. Slăbeşte controlul presei şi al opiniei publice, în timp ce controlul 
intern se intensifică, administraţia fiind supusă unei puteri ierarhice şi discreţionare foarte puternice. 

Administraţia funcţionează într-un mediu prin excelenţă politic, iar o separaţie clară a activităţilor 
politice de cele nepolitice este aproape imposibil de făcut. 

Complexitatea crescândă a vieţii sociale moderne şi, implicit, a procesului administrativ, face ca, 
în mod inevitabil, din ce în ce mai multe decizii, care privesc o anumită comunitate, să fie lăsate în seama 
unor funcţionari, câteodată chiar de rang inferior. 
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Unele aspecte ale organizării organelor administrative ale Basarabiei 

în  perioada guvernării provizorii (1812-1818) 
COPTILEŢ, Valentina  

dr. conf.univ 
 
Some aspects of administrative organization of Basarabia within period of temporary 

government (1812-1818) are analyzed in the article. 
Having annexed in 1812 the territory between Prut and Dniestr principality of Moldova 

(Basarabia), Russian czarism acknowledged Moldova’s specific legal character in its first laws on 
new-acquired province, having granted administrative autonomy to it. 

In the article, factors that conditioned the maintenance of traditional administrative institutions 
are mentioned, system of administrative bodies established by laws of June 23 – February 2, 1913 
(mode of reformation, competence) as well as reorganizations followed since 1816 introduction of 
Russian type administrative institutions has been started by. 

 
Anexând Basarabia la 1812, Imperiul Rus in primele legi cu privire la provincia recent cucerită 

a recunoscut caracterul juridic specific al ei,  acordând Basarabiei o anumită autonomie formală, care 
i-a dat posibilitate populaţiei autohtone dreptul de a-şi avea doar unii reprezentanţi în administraţia 
Basarabiei, de a se aplica unele colecţii de legi ale Moldovei şi de a se folosi temporar de limba 
maternă.[1] 

Realizarea unei politici mai subtile, acceptarea compromisului (autonomia Basarabiei) a fost 
impusa de un şir întreg de considerente atât de ordin intern, cât şi de ordin extern. Ţarismul rus vedea 
în Basarabia un cap de pod pentru viitoarele cuceriri în peninsula Balcanică, o etapă de tranziţie în 
înaintarea lui spre Bosfor urmărind scopul "de a atrage şi alte popoare la Imperiul ţarist".[2] În toamna 
anului 1812 însuşi Imperiul Rus se afla într-o situaţie critică fiind invadat de armata franceză. 
Imperiul ţarist a fost nevoit să ţină seama de situaţia internă a provinciei noi anexate (ruinată de 
războiul îndelungat), de modul de gândire şi tradiţiile populaţiei româneşti din stânga Prutului, care se 
deosebea de supuşii mai vechi ai Imperiului, şi de starea de spirit a românilor din dreapta Prutului, de 
o eventuală reacţie a acestora din urmă, în cazul în care ţarismul ar fi promovat o politică mai dură, 
mai rigidă faţă de consângenii lor din Basarabia. Aplicarea legislaţiei ruseşti în Basarabia, [3] 
îndepărtarea boierimii locale de la administrarea ţinutului, considera contele Capodlstria, putea cauza 
nemulţumirea şi protestele boierilor locali.  

Astfel, menţinerea drepturilor, proprietăţilor, obiceiurilor, legislaţiei vechi au fost făcute nu 
dintr-o simplă generozitate faţă de românii de la est de Prut, ci din interes pragmatic. Direcţia de bază 
a ţarismului in organizarea administrativă a provinciei urmărea introducerea treptată în Basarabia a 
administrării guberniale, a legislaţiei şi a sistemului financiar rus.[4] 

                                              
1 D. Grama. Specificul evoluţiei doctrinei suveranităţii în Moldova în sec. al XlX-lea // Buletinul asociaţiei tinerilor jurişti. 
Revistă de drept, nr.9(13). - Chişinău, 1998, p 7. 
2 Testament pentru urmaşi. - Chişinău, 1992, p.6. 
3 I.Varta. Noi date inedite despre statutul Basarabiei de sub dominaţia ţaristă// Revistă de istorie a Moldovei, 1998. nr.3-4, p.99. 
4 И.Анцynoв, B.Жyков. Peформы в ynpaвлении Бeccapa6ии c 1812 no 1828 г. // Ученные записки КГУ, т. 26, 1957, 
cтp.145. 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

26 
Proiectul legii referitor la administrarea noului teritoriu a fost semnat de către P.V.Ciceagov la 

23 iulie 1812 având denumirea "Înfiinţarea administrării provizorii în oblastia Basarabiei".[1] La 2 
august 1812, legea este semnată de Alexandru I.[2] 

Potrivit legii de administrare provizorie a Basarabiei, în fruntea administraţiei provinciale se 
situa guvernatorul civil care dirija toate domeniile administraţiei locale interne (§17), se subordona 
doar comandantului-şef al armatei de la Dunăre (§20) [3] şi avea dreptul să stabilească legături directe 
cu şefii guberniilor învecinate, cu domnii Moldovei şi Valahiei în toate problemele ce ţineau de 
competenţa administrării sale.[4]  

Conform legii provizorii, cetăţile Hotin, Bender, Izmail, Chilia şi Akkerman erau conduse de 
un guvernator militar, în această funcţie a fost numit general-maiorul ţarist, de origine germană, 
Harting. 

Provincia era condusă de un guvern local în fruntea căruia se afla guvernatorul. Guvernul era 
compus din două departamente, în competenţa primului departament intrau: problemele legislative, 
religioase şi judecătoreşti, poliţia, învăţământul. Atribuţiile celui de al doilea departament se reduceau 
la probleme de statistică, la informaţii despre populaţie, venituri, vămi, comerţ şi industrie (§11).[5] 

Guvernatorul civil avea dreptul de a selecta, din rândurile boierilor, consilieri în guvernul 
local, stabilindu-le funcţiile. El avea dreptul să elibereze paşapoarte şi foi de drum. 

§ 6 al legii prevedea pentru populaţia Basarabiei păstrarea legilor ei. Toate afacerile trebuiau 
rezolvate în limbile rusă şi moldovenească §19. Analizând   legea sus menţionată D.Grama consideră 
că dispoziţiile § 19 prezentau o imixtiune periculoasă în afacerile interne ale ţinutului, creând premise 
pentru înlăturarea limbii române din toate sferele vieţii sociale, deoarece limbii ruse i-au fost acordate 
aceleaşi drepturi ca şi limbii române.[6] 

Legea păstra divizarea administrativ-teritorială de până la anexare. Ispravnicii urmau să fie 
numiţi de guvernator din rândurile boierilor moldoveni care au depus jurământ de credinţă faţă de 
Imperiu Rus, aşa încât coloniştii nu aveau acces la administrarea provinciei. 

Analizând prevederile legii din 23 iunie, D.Poştarencu a ajuns la concluzia că ea oferea 
românilor dintre Prut şi Nistru posibilitatea de a-şi păstra specificul naţional în circumstanţele în care 
au nimerit contrar voinţei lor,[7] însă aceste cedări erau doar temporare. 

Guvernatorul S.Sturza a primit de la P.V.Ciceagov instrucţiuni referitoare la sarcinile noii 
administraţii, la regulile de care trebuia să se călăuzească în procesul de guvernare a provinciei. 

                                              
1 În literatura de specialitate ea poartă diferite denumiri:" Înfiinţarea administrării provizorii în oblastea Basarabiei", a se vedea: 
AI.Boldur. Autonomia Basarabiei.- Chişinău, 1929, p.12; A.Crihan o numeşte "Constituţia provizorie din 1812", a se vedea: 
A.Crihan. Drepturile românilor asupra Basarabiei după unele surse ruseşti. -Chişinău, 1995, p.36; "Regulamentul din 1812", a 
se vedea: P.Cazacu. Moldova dintre Prut şi Nistru 1812-1918, p.126. În istoriografia postbelică din Republica Moldova ea este 
denumită "Regulile administrării provizorii în Basarabia". A se vedea: A.Cypилов. Уnpaвление Бeccapa6ской области в 
1812-1817. //Труды Одесского Государственнго Университета. Сборник юридического факультета, т. 2, 1954, стр., 93; 
Г.Феодоров. Государственно-административное устройство и местное npaвo Beccapa6ии 1812-1917. -Кишинев, 1974, 
стр.44; În istoriografia contemporană - "Regulamentul privind instituirea administraţiei provizorii în Basarabia", a se vedea: 
Dinu Poştarencu. O istorie a Basarabiei în date şi documente.- Chişinău, 1998, p.64; "Instituirea administrării provizorii a 
Basarabiei", a se vedea; Sergiu Cornea. Administraţia provizorie a Basarabiei (1812-1818) //Administrarea publică, nr.3, 1997, 
p.49. 
2 L.Casso. Rusia şi bazinul Dunărean. – Iaşi, 1940, p. 198. 
3 Prin decretul imperial din 31 mai 1813 guvernatorul civil a fost subordonat autorităţilor centrale ruseşti. A se vedea:  D.Poş-
tarencu. O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, p. 70. 
4 D.Poştarencu, op.cit., p.66 
5 D.Poştarencu, op.cit., p.65 
6 D.Grama. Lupta românilor de la răsărit de Prut pentru apărarea legilor Ţării Moldovei în primele decenii ale secolului al XlX-
lea. // Destin romînesc, 1994, nr.1, p.89. 
7 D.Poştarencu. Politica ţaristă de deznaţionalizare a administraţiei Basarabiei, p.71  
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La 2 februarie 1813, pe baza legii provizorii şi a instrucţiunilor date de Ciceagov, a fost 

adoptată "Legea cu privire la instituirea a două departamente de stat şi a Adunării generale".[1]. Legea 
a dezvoltat mai detaliat principiile şi normele legilor provizorii din 1812 şi a servit drept bază pentru 
punerea lor în funcţiune.  

Pentru o mai bună administrare a provinciei, prin legea din februarie 1813, cancelaria 
administraţiei civile a fost reorganizată in guvernul provinciei Basarabia.[2] Guvernul era format din 
două departamente şi adunarea lor comună. Adunarea comună a departamentelor era abilitata să 
examineze în apel deciziile luate de departamentele guvernului. Deciziile ei erau definitive fiind luate 
cu o majoritate simplă de voturi. 

Departamentele aveau câte trei colegii (secţii). 
Departamentul întâi avea următoarele colegii: 
1. colegiul pentru afacerile judiciare, format din patru consilieri din rândurile moşierilor 

localnici; 
2. colegiul pentru cercetări şi pricini penale, alcătuit din patru consilieri (trei din moşieri 

localnici şi un ofiţer rus); 
3. colegiul pentru administrarea poliţiei municipale şi provinciale condus de un ofiţer rus.[3] 
La examinarea dosarelor civile şi penale colegiile trebuiau să se conducă de obiceiurile şi 

legile locale. Colegiile nu dispuneau de dreptul de a lua decizii, ci efectuau numai lucrul de pregătire, 
hotărârea urmând să fie luată de adunarea departamentului cu o majoritate de voturi. Hotărârile luate 
de adunare puteau fi contestate in ordine de apel în adunarea comună. 

În subordonarea departamentului se aflau şi funcţionarii administraţiei locale (ispravnicii, şefii 
de poliţie etc.). 

Departamentul doi şi-a început activitatea la 2 februarie 1813, fiind compus la fel din trei 
colegii: 

1. pentru statistică (ţinea evidenţa statistică a populaţiei judeţului, a fondului funciar şi 
imobiliar al statului), având în sarcina sa culegerea tuturor informaţiilor referitor la "avantajele pe care 
le putea obţine Rusia din această provincie";[4] 

2. pentru finanţe care era răspunzător de colectarea impozitelor de la populaţia judeţului, ţinea 
evidenţa veniturilor şi cheltuielilor de stat, a concesiilor, a staţiilor de poştă arendate, precum şi a 
obligaţiilor populaţiei faţă de Coroană numite havalete; 

3.  pentru comerţ şi industrie.[5] 
Fiecare colegiu era condus de un ofiţer rus sau de un boier local. Ca şi în primul departament, 

colegiile efectuau pregătirea deciziilor, acestea urmând să fie aprobate la adunarea departamentului. 
Legile stabileau o reprezentare preponderentă a boierilor locali in aparatul administrativ, 

coraportul dintre consilierii moldoveni şi ruşi fiind de 7:5. Consilierii erau desemnaţi şi numiţi de 

                                              
1 Ca şi legea din 23 iulie 1812, ea este denumită în mod diferit de specialişti: ”Pravilele guvernării vremelnice a Basarabiei", a 
se vedea: N.Ciachir. Basarabia sub stăpânire ţaristă (1812-1917). – Bucureşti, 1992, p.33; E Aramă. Istoria dreptului românesc. 
– Chişinău, 2003,  p.92; G.Feodorov, op.cit., p.45; "Legea despre instituţiile administrative ale Basarabiei", a se vedea: 
S.Comea, op.cit., p.50; "Legea cu privire la instituirea a două departamente de stat şi a Adunării generale", a se vedea: Записки 
Beccapa6cкoro статистического комитета. – Кишинев, 1868, T.lll, crp.113-116; Dinu Poştarencu. O istorie a Basarabiei în 
date şi documente. 1812-1940, p.69-70. Predominantă în literatura de specialitate este denumirea de "Pravilele guvernării 
vremelnice a Basarabiei' şi în Arhiva Naţională a Republicii Moldova această lege este expusă în textul originar cu denumirea 
de " Pravilele guvernării vremelnice a Basarabiei". 
2 ANRM, f.5, inv.3, d.1, fila 1  
3 In primul colegiu au fost numiţi în calitate de consilieri boierii M.Râşcanu, D.Râşcanu, P.Catargi şi I.Carp, în colegiul pentru 
cercetări şi pricini penale - N.Catargi, T.Başotă, Mihalachi şi P.Bukin, iar în colegiul pentru administrarea politiei municipale şi 
provinciale - funcţionarul P.Leibin, a se vedea: ANRM, f.5, inv.3, d.1, fila 2. 
4 ANRM, f.5, inv.3, d.33, fila 1 verso  
5 ANRM, f.5, inv.3, d.33, fila 1 verso. 
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guvernator. Dezbaterile se făceau în două limbi: rusă şi română. Fiecare departament avea două 
cancelarii: una rusă şi alta românească. 

Guvernul provincial, după structura şi competenţa sa, amintea divanul Moldovei.[1]. Acest fapt 
a fost recunoscut chiar şi de ideologii ţarismului, în opinia istoricului ţarist A. Nakko, ţarismul, în 
perioada iniţiala, a atribuit guvernului provincial asemănarea cu divanul moldovenesc cu scopul ca 
trecerea la administrarea Basarabiei, conform rânduielilor ruseşti, să fie mai puţin vădită.[2] 

Administraţia locală a fost menţinută fără schimbări. S-a păstrat vechea împărţire 
administrativ-teritorială în judeţe, care a fost introdusă şi în fostele raiale turceşti şi in Bugeacul 
tătăresc. 

Judeţele erau conduse de ispravnici numiţi pe un an după obiceiul moldovenesc de 
guvernatorul civil, la recomandarea adunării generale, din rândurile boierilor locali loiali 
administraţiei ţariste ca: Catarglu, Chica, Balş, Leon, Vârnav ş.a.[3] Ispravnicii aveau atribuţii extinse 
atât executive, cât şi judiciare. 

Judeţele erau subîmpărţite în ocoale, în componenţa cărora intra un număr anumit de sate.  
Ocoalele erau conduse de ocolaşi şi căpitanii de mazili, iar târgurile erau conduse de căpitanii de 
târguri.  Funcţionarii respectivi erau numiţi în funcţie de ispravnici,   în fruntea satelor se aflau 
vornicii sau starostii. 

Analizând  structura  administraţiei locale, se poate constata că ea a cuprins unităţi şi organe 
reglementate de legislaţii şi principii diferite. Conducerea judeţelor, satelor avea la bază principiul 
naţional, populaţia aflându-se în subordinea administraţiei civile, în timp ce oraşele erau conduse după 
principii ruse, fiind supuse şefilor militari. 

În vara anului 1813, exercitarea funcţiei de guvernator civil a fost încredinţată general-
maiorului Harting.  

General-maiorul Harting a concentrat în mâinile sale atăt autoritatea militară, cât şi cea civila. 
La începutul anului 1816, guvernatorul Harting. pe motiv de boală, a fost concediat, fiind 

înlocuit de guvernatorul Ekaterinoslavului, grecul Karagheorghe. 
Prin decretul imperial din 26 mai 1816 Basarabia a fost pusă în subordinea guvernatorului 

plenipotenţiar militar al Podollei, care a devenit rezidentul provinciei. În funcţie de rezident a fost 
numit general-locotenentul Bahmetiev. El a concentrat în mâinile sale puterea civilă şi militară. 
Instituirea funcţiei de namesnic a însemnat o nouă etapă in calea limitării autonomiei Basarabiei, 
deoarece în felul acesta se reduceau atribuţiile guvernatorului civil şi ale guvernului provincial. 

Decretul din 26 mai 1816 prevedea păstrarea în continuare a autonomiei Basarabiei, dar 
totodată urmărea transpunerea în viaţă a direcţiei inaugurate de Harting, prevăzând, ca excepţie de la 
regula generală de neintegrare a autorităţilor Basarabiei în sistemul ministerelor ruse, amestecul 
Ministrului de Interne in treburile provinciei, mal ales în problema coloniştilor şi în cea legată de 
judecarea cauzelor referitoare la funcţionari.[4] Prin acest decret în provincie s-a creat un domeniu 
aparte de administraţie, aceasta fiind supusa în întregime dispoziţiilor ministerelor ruse. Amestecul 
ocazional devine curând permanent. Legea din 22 martie 1818 a creat pentru administrarea 
coloniştilor un organ special -Direcţiunea generală a coloniştilor din regiunea de Sud, supusă 
nemijlocit autorităţilor ruseşti. Deci, mai întâi, prin colonizarea Basarabiei, iar apoi prin instituirea 

                                              
1 G.Feodorov, op.cit., p.47 
2 Записки  императорского Одесского общества истории и древностей. Одесса, 1900, т.XXII, стр.115  
3 I.Nestor.Istoria Basarabiei. – Chişinău, 1991, p.181 
4 Новый памятник законов Империи Российской. Отделение второе. Содержащее в себе собрание законов о 
должностях высших правительств и зависящих от них мест, расположенное по общему штату Империи Российской. 
Часть десятая, том III, СПб, 1832, стр.115 
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unei administraţii ruse distincte pentru colonişti s-a pus începutul deznaţionalizării instituţionale în 
Basarabia. 

Toate instituţiile administrative ale Basarabiei erau subordonate rezidentului.  
În judeţe a fost introdusă funcţia de revizor şi sameş. Principalele obiective ale revizorului erau 

menţinerea ordinii publice în judeţe, supravegherea activităţii ispravnicilor, limitarea abuzurilor 
acestora. El avea următoarele atribuţii: primea petiţii de la populaţie, supraveghea gestionarea 
finanţelor, activitatea organelor de poliţie şl paza frontierei, în caz de depistare a unor neajunsuri, 
revizorul era obligat să raporteze imediat rezidentului imperial.[1] În funcţia de revizori în Basarabia 
au fost numiţi numai funcţionari ruşi, fapt care a contribuit la limitarea accesului basarabenilor la 
conducere în administraţia locală şi la reducerea sferei de aplicare a legilor locale. Aceasta situaţie 
explică neîncrederea ţarismului faţă de funcţionarii locali, neîncredere parţial îndreptăţită, deşi 
revizorii ruşi de asemenea comiteau abuzuri. 

La 2 august 1817. la Chişinâu a fost înfiinţată Duma orăşenească. Primul primar al Chişinăului 
a fost ales A.Nour.[2] 

Din cele menţionate putem concluziona: 
•  După anexarea teritoriului dintre Prut şi Nistru al Moldovei la Imperiul Rus în  1812, 

autorităţile ţariste, în primele legi de guvernare, au promis menţinerea instituţiilor administrative 
anterioare. A fost păstrată împărţirea administrativ-teritorialâ în judeţe, ocoale, sate şi oraşe. Sistemul 
administraţiei locale a rămas neschimbat, judeţele fiind administrate după obiceiul moldovenesc de 
ispravnici numiţi pe un an. Ocoalele erau conduse de către ocolaşi, numiţi în funcţie de ispravnici, iar 
satele - de vornici. La constituirea instituţiilor administrative provinciale (a guvernului] de asemenea 
s-a ţinut cont de structura şi competenţa Divanului Principatului Moldova, în aparatul administrativ 
boierii locali aveau o reprezentare preponderentă în raport cu cea a consilierilor ruşi. 

•  Sistemul administrativ al Basarabiei, stabilit în anii 1812-1813, se caracteriza prin 
următoarele trăsături: era provizoriu; se extindea asupra întregului teritoriu; se afla în subordonare 
exclusivă faţa de comandamentul Armatei Dunărene, care a substituit, până în mai 1813, organele 
puterii centrale. 

•  În cadrul instituţiilor administrative funcţionau obiceiurile şi limba maternă a băştinaşilor. 
•  Menţinerea instituţiilor administrative tradiţionale a fost condiţionată de mai mulţi factori de 

ordin intern şi extern: preocuparea ţarismului de imaginea sa în Balcani (afişarea unor avantaje ale 
stăpânirii ruseşti), de starea de spirit antirusească a populaţiei basarabene, cât şi de starea de spirit a 
românilor din dreapta Prutului. 

•  Caracterul provizoriu al sistemului administrativ introdus în Basarabia a provocat divergenţe 
între boierimea locală şi funcţionarii ruşi, care urmăreau introducerea în provincie a instituţiilor ad-
ministrative ruseşti. 

•  Începând cu 1816, sistemul administrativ începe să sufere unele reorganizări: la nivelul 
conducerii centrale este introdusă instituţia rezidentului imperial, iar la nivel local - instituţia 
revizorului şi a sameşului, o administraţie distinctă pentru colonişti, neintegratâ administraţiei 
basarabene. Prin aceste reorganizări a început introducerea în Basarabia a instituţiilor administrative 
de tip rusesc, continuându-se deznaţionalizarea instituţională în Basarabia. 

 

                                              
1 ANRM, f.4, inv.2, d.4, fila 12-13 
2 ANRM, f.4, inv.1, d.84, fila 1 
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BASARABIA ŞI REFORMA TERITORIAL-ADMINISTRATIVĂ A 

ROMÂNIEI DIN 1925. 
MORARU Pavel  

Doctor în istorie. 
SUMMARY 

 
Political union from 27 march 1918 of Bessarabia with Romania was followed by an succession in 

social, economical, political, cultural sphere, destined to improve the integration process of romanian 
society in Big Romania. 

One of the first measures in this direction was the administrative-territorial reorganization, because 
the provinces Bessarabia, Bucovina and Transylvania was governed much time in different ways and were 
necessary the introduction of the same territorial unities, institutions, rule and administrative principles for 
all regions. 

The first administrative reorganization in Bessarabia after the Union was in 29 April 1918 when 
was adopted law on Bessarabian administration, by which was created a common regime of administrative 
leading for Bessarabia and Romania, was setting up a new county – county Cahul. 

Unitary administrative administration was made relatively fast (in 1925) by generalization of the 
administrative unities from entire country. But this law’s elaboration wasn’t an easy activity, being 
consorted by many controversies and hot discussions, some spokesmen of provinces of Reunited 
Romania, insisting on keeping of local features and in this way diminishing from start the principle which 
stays at ground of law’s elaboration – standardization of territorial-administrative system of Reunited 
Romania. Very active in this mind was the spokesmen of Bessarabian Zemstve. 

At the beginning of 1921 year was published the Project for a new distribution of Romania in 
counties, which followed by further completions, will stays at the ground of territorial-administrative 
organization of Big Romania. It was elaborated by a group of professionals, led by S. Mehedintsi (head of 
Administrative commission), Vintila Mihailescu (secretary), Al. Crasnaru, prof. V. Merutsiu, colonel 
Lintesh, colonel A. Vasilescu, Al. Grigorescu (members). 

For studies of this Project, Assembly of zemstve’s spokesmen of Home General Directorate in 
Bessarabia was sending in 2 April 1921 to county zemstve of Chisinau, Cetatea Alba, Hotin, Tighina, 
Orhei, Soroca and Baltsi by one exemplar of this project. 

At the meeting of Assembly of zemstve’s spokesmen from 6 April was decided to create a special 
Commission for closer examination of this law’s project and for maddening modification proposals to 
romanian government. It’s curiously the fact of project’s translation in russian for the Russian spokesmen 
of Bessarabian zemstve. 

Zemstve’s spokesmen showed an exaggerated conservatism by putting into doubt the need of 
administrative, legislative and judicial standardization of Big Romania. They consider that “It’s 
unnecessary to uproot the local features for implementing other new, even better ones. Local features are 
already better because they correspond to people psychology, what we cannot say about the others even 
much better”. 

Many opponents of Union saw in bessarabian zemstve a salvation in the way of romanization and 
tried to orient the activity in this direction, but others big officials of bessarabian administration, specially 
these coming from Old Kingdom, blamed the zemstve’s activity after 1918, considering “an anomaly that 
has impact on people’s spirit”. According the opinion of C. Filipescu and E. Giurgea, zemstves was the 
bodies that hinder romanian politics because “is not possible to exist in the same country two kinds of 
administration”. But, the keeping of zemstves was necessary for a transitional period of time because they 
have traditions, activity experience and even authority between populations. 
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After more discussions, at 14 June 1925 was promulgated law on administrative unification of 

Romanie, which entered into force in 1 January 1926, it representing the basic law for inter-law period. 
Unirea politică din 27 martie 1918 a Basarabiei cu România, a fost urmată de un şir de reforme în 

sfera socială, economică, politică, culturală, etc., menite să desăvârşească procesul de reintegrare a 
societăţii româneşti din cadrul României Mari. 

Una dintre măsurile importante a constituit-o unificarea legislativă care avea drept scop crearea 
unui sistem juridic adecvat noilor condiţii de dezvoltare a Basarabiei în cadrul Statului român. Procesul de 
unificare a decurs treptat, timp de zece ani şi cu multe dificultăţi, admiţându-se în această perioadă 
funcţionarea paralelă a unor legi vechi şi a celor noi, adoptate de administraţia românească.1 

De rând cu reforma legislativă, se impunea reorganizarea teritorial-administrativă a României, 
deoarece provinciile Basarabia, Bucovina şi Transilvania, care s-au unit cu România în 1918, au fost 
guvernate timp îndelungat în mod diferit. Deci, era necesară introducerea aceloraşi unităţi teritoriale, 
instituţii, norme şi principii administrative în toate teritoriile româneşti. 

Prima reorganizare administrativă în Basarabia de după Unire a avut loc la 29 aprilie 1918, când a 
fost adoptată legea cu privire la administrarea Basarabiei. În consecinţă, s-a creat un regim de conducere 
administrativă comun pentru România şi Basarabia,2 a fost înfiinţat un nou judeţ – judeţul Cahul. 

Reorganizarea administrativă unitară a României s-a realizat relativ repede (în 1925), prin 
generalizarea aceloraşi unităţi administrative pe cuprinsul întregii ţări. După o serie de măsuri de tranziţie, 
în iunie 1925 a fost promulgată legea de unificare administrativă, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 
1926. Dincolo de unele critici care i s-au adus, ea reprezenta legea de bază pentru perioada interbelică.3 

De subliniat că, elaborarea acestei legi a fost o activitate nu tocmai uşoară, însoţită de multiple 
controverse şi discuţii aprinse, unii reprezentanţi ai provinciilor unite cu România, insistând asupra 
păstrării specificului local, ştirbind din start principiul care stătea la baza elaborării acestei legi – de 
uniformizare a sistemului teritorial-administrativ al României Reîntregite. Extrem de activi în acest sens s-
au dovedit a fi reprezentanţii Zemstvelor basarabene. 

La începutul anului 1921, a fost publicat în „Buletinul Oficial al Ministerului de Interne” 
(Suplimentul nr. 2), Proiectul pentru o nouă împărţire a României în judeţe,4 care în urma completărilor 
ulterioare, urma să stea la baza reformei teritorial-administrative. Acesta a fost elaborat de un grup de 
specialişti, în frunte cu S. Mehedinţi (preşedinte al Comisiei administrative), Vintilă Mihăilescu (secretar), 
Al. Crăsnaru, prof. V. Meruţiu, colonel Linteş, colonel A. Vasilescu, Al. Grigorescu (membrii). 

Potrivit Proiectului, iniţierea reorganizării administrative a României Mari a fost motivată de 
faptul că, „judeţele României prezintă mari anomalii”: 

Nepotriviri ca suprafaţă. Unele judeţe erau prea mici ca întindere; spre exemplu, „Din Hotin ai 
croi peste 8 judeţe cât vecinul său Zastavna; Romanul intră de 4 ori în Ialomiţa; Braşovul de 6 ori în 
Hunedoara, iar Bihorul, Aradul şi Caraş-Severinul întrec de 2-9 ori pe cele mai multe dintre judeţele 
Ardealului, fără să găseşti vreo justificare în condiţiunile geografice sau în niscaiva interese economice ori 
administrative”. 

Nepotriviri ca număr de populaţie. Era mare lipsa de proporţie în ceia ce priveşte numărul 
locuitorilor: „Împărţind la cele 76 de judeţe de astăzi populaţia întregii ţări (vreo 17 milioane de locuitori) 
ar veni cam 223.000 de suflete pe judeţ. În realitate, dintre cele 11 judeţe ale Bucovinei, nici unul nu 
atinge măcar jumătatea mijlociei, iar Văşcăuţii e de 4 ori mai prejos de mijlocie. În restul ţării mai sunt 
apoi 33 de judeţe sub medie, 16 abia o întrec cu puţin şi numai 9 judeţe o depăşesc cu vreo 100.000 de 

                                              
1. I. Agrigoroaiei, Gh. Palade, Basarabia în cadrul României întregite (1918-1940). Ed. „Universitas”, Chişinău, 1993, p. 73, 
75. 
2. A. Moraru, Istoria românilor. Basarabia şi Transnistria (1812-1993). Ed. „Universul”, Chişinău, 1995, p. 182. 
3. I. Agrigoroaiei, Gh. Palade, Basarabia în cadrul României întregite (1918-1940), p. 8-9. 
4. Arhiva Naţională a Republicii Moldova, Chişinău (în continuare – A.N.R.M., Chşn.), Fond 70, inv. 5, dosar 18, filele 7-16 
verso. 
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locuitori”. Din această cauză, sarcina prefecţilor şi a celorlalte organe administrative era cât se poate de 
neegală. 

Nepotriviri ca înlesniri de comunicaţie. Era normal ca judeţe mai mari să fie acolo unde erau multe 
şosele şi căi ferate, iar unde acestea lipseau, judeţele să fie mai mici, pentru ca deplasarea cetăţenilor şi a 
reprezentanţilor administraţiei în interes de serviciu să fie cât mai uşoară pe distanţe mari. „Vedem tocmai 
dimpotrivă – se spunea în Proiect. Între Prut şi Nistru, unde sunt puţine căi ferate, iar şosele mai deloc, 
judeţele sunt foarte mari; din contră, în Bucovina, unde drumurile sunt bune şi dese, sunt foarte mici. 
După măsura celor din Bucovina, Basarabia trebuie să aibă vreo 50 de judeţe, nu 9 cum este azi”. 

Anomalii de formă. Unele judeţe erau foarte înguste (Suceava, Tecuci, Cahul, etc.), de vreo 4 ori 
mai lungi decât late. „Un locuitor din capătul laturii lungi trebuie să facă un drum cu mult mai ocolit decât 
cel aşezat aproape la mijlocul laturii respective (presupunând că şi capitala e în centru, ceea ce nu e 
totdeauna cazul)”. 

Excentricitatea capitalelor. În loc să fie cât mai aproape de mijloc, unele capitale erau aşezate la 
margine, aşa că era „peste mâna locuitorilor din marginea opusă a judeţului să meargă până la oraşul 
capitală. (...). Toate aceste nepotriviri dovedesc că împărţirea de azi a judeţelor n-a pornit dintr-un plan 
unitar şi bine chibzuit pentru înlesnirea administraţiei şi a nevoilor populaţiei. De altfel, aşa ceva nici nu se 
putea aştepta, când ţinuturi întregi au fost până mai ieri în mâna străinilor. (Când Moldova de la răsărit de 
Prut a fost despărţită de Moldova de la apus de Prut, unele judeţe au fost frânte în două, cu toate că 
locuitorii lor se întâlneau în vadul Prutului). E firesc deci ca acum, când ţara s-a întregit, să ţinem seamă 
cât se poate mai mult de nevoile vieţii de toate zilele, atât din punctul de vedere administrativ, cât şi 
economic”. 

Ca punct de plecare pentru o nouă împărţire administrativă a ţării era principiul, potrivit căruia, 
circumscripţiile teritoriale să fie cât mai proporţionale ca întindere şi număr de locuitori. Cu toate acestea, 
se sublinia că, „Hotarele judeţelor n-au să asculte de nevoile simetriei, ci de trebuinţele oamenilor”. 

La baza reformării nu erau judeţele mici, deoarece veniturile lor erau mici, iar cheltuielile 
„proporţional prea mari, deoarece au şi ele nevoie de prefect şi alte aparate administrative, ca şi judeţele 
mari”. Din aceleaşi motive, nu s-au acceptat ca model nici judeţele mijlocii (spre exemplu, în cazul 
judeţelor mici, România avea nevoie de vreo 340 de prefecţi, iar cu cele mijlocii de circa 170 – „ceea ce 
este enorm”). 

Autorii Proiectului, menţionau că, „Nu mai rămânea, aşa dar, decât să ne oprim la judeţele 
apropiate de mijlocia celor mari. Căutând această mijlocie, am găsit că variază cam între 3 şi 400.000 
locuitori. Dacă am urma pilda statelor cu organizaţie mai asemănătoare cu a noastră (Franţa şi Italia) ar 
trebui să croim judeţe cu o populaţie şi mai mare. Dar pentru un moment, socotim că ţara noastră se poate 
mulţumi şi cu această medie mai modestă. Ea corespunde şi intereselor superioare ale armatei şi va înlesni 
în chip apreciabil dezvoltarea vieţii publice, atât din punct de vedere administrativ, cât şi economic şi 
cultural”. 

Prin mărirea teritorială a judeţelor, se preconiza înlesnirea descentralizării administrative. Se miza 
pe „plasa autonomă”, deoarece comuna şi plasa care existau, erau slabe „în toate privirile”. Această plasă 
urma să aibă „concentrate la un loc toate organele esenţiale; va fi o miniatură de guvern, condus de capul 
plasei şi controlat de prefect. Aşa dar capul judeţului va priveghea nu atât comunele, cât mai ales organele 
din centrul plaselor, căpătând astfel un rol superior celui de azi”. 

Judeţul trebuie deci, să fie mai mare, „deoarece descentralizarea reală jos, presupune o concentrare 
de atenţie sus, ceea ce reclamă personalităţi administrative cu însuşiri deosebite, cari nu se poate găsi 
tocmai uşor”. 

În concluzie, se sublinia că, „Plecând de la aceste temeiuri, ţinând socoteală de condiţiile 
geografice, de căile de comunicaţie şi de nevoile populaţiei, după cum e despărţită prin munţi, dealuri, 
ape, etc., ţinând seamă şi de consideraţii istorice, când ele nu atingeau nevoile economice şi 
administrative, am dobândit 48 de judeţe – mai firesc rotunjite decât cele vechi. Lucrând astfel, am urmat 
şi dorinţele locuitorilor cari au înaintat petiţii şi memorii, cerând înlăturarea hotarelor supărătoare”. 
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Conform Proiectului, judeţele urmau să fie concentrate în „regiuni” şi aceasta din cauza că, „Nici 

o măsură de administraţie: nici militară, nici administrativă, şcolară, bisericească, judecătorească, sanitară, 
silvică, etc., nu se mulţumeşte cu judeţul ca unitatea cea mai înaltă, ci a împărţit ţara în regiuni, 
circumscripţii, eparhii, corpuri de armată, inspecţii, etc., fără ca un minister să ţină seamă de celelalte”. 
Regiunile urmau să corespundă „cu corpurile de armată şi ar putea sluji ca punct de plecare pentru o 
descentralizare de un gard superior judeţelor, potrivit cu nevoile economice, culturale şi aşteptata refacere 
a ţării”. 

Aşa dar, în mijlocul ţării, cuprins în inelul munţilor, urma să fie regiunea I-a. Clina mulţilor spre 
Tisa şi şesul Tisei se împărţea în două regiuni aproape deopotrivă (a II-a şi a III-a). Valea Oltului de jos, 
pe ambele maluri, cuprindea regiunea a IV-a. Regiunea a V-a se întindea în bazinul Argeşului. A VI-a 
regiune cuprindea toată Dunărea de jos (cu Siretul de jos şi Dobrogea). A VII-a şi a VIII-a regiune îşi 
împărţeau Moldova dintre Siret şi Nistru în două mari ţinuturi (aducând aminte de „Ţara de sus” şi „Ţara 
de jos”). În sfârşit, a IX-a regiunea cuprindea valea Siretului, până la Ceremuş, închizând astfel inelul.1 

Provincia Basarabia urma să aibă judeţele: Cetatea Albă (jud. Cetatea Albă, fără volostele Talmaz, 
Taraclia, Cubei şi Bulgaria, precum şi plasa Tuzla de la judeţul Ismail şi satele Spasca, Baccelia, 
Borisovca şi Eschipolos din plasa Cişmea a aceluiaşi judeţ), cu o populaţie de 353.509 locuitori; Tighina 
(jud. Tighina, volostea Talmaz din jud. Cetatea Albă şi teritoriul rămas de la desfiinţarea jud. Cahul, părţi 
din care au fost incluse în judeţele Covurlui şi Vaslui), cu o populaţie de 343.376 locuitori;2 Lăpuşna (jud. 
Chişinău, fără teritoriile date jud. Iaşi, o parte din plasa Călăraşi (linia Rădeni, Bravicea, Grebleşti) luată 
de la jud. Orhei şi partea sudică din plasa Criuleni – linia Paşcani, Cruglic, Ustie), cu o populaţie de 
425.940 locuitori; Orhei (jud. Orhei, în afară de teritoriul dat jud. Lăpuşna, linia Năpădeni, Coşcodeni, 
Izăreni, Sângera din jud. Bălţi, linia vest Vladimireanca, Cotiujenii Mici, Roşietici, nord de Rogojeni, 
Bodeşti până în dreptul Dobrusnei, luate de la jud. Soroca), cu un total al populaţiei de 307.625 locuitori; 
Soroca (jud. Soroca, cu excepţia teritoriilor incluse în jud. Orhei, jud. Bălţi, în afară de teritoriile date 
judeţelor Botoşani, Iaşi şi Orhei), cu un total de 479.960 locuitori;3 Hotin (jud. Hotin, în afară de teritoriile 
trecute la jud. Cernăuţi, plasa Lascar din jud. Dorohoi, în afară de comunele Cotiuşca, Mileanca şi Mitoc), 
cu o populaţie de 447.895 locuitori;4 

Teritorii basarabene urmau să fie incluse în: judeţul Gurile Dunării (din judeţul Ismail plasele 
Sicherli – Chitai, în afară de comunele Bolgrad, Tabac, Acul şi Caracurt, şi Cişmea, în afară de comunele 
cedate judeţului Cetatea Albă, oraşele Ismail şi Chilia), judeţul Bârlad (plasa Leova luată de la judeţul 
Cahul şi comunele Porumbeşti şi Ţiganca); judeţul Iaşi (urma să includă satele jud. Chişinău până la linia 
est Volcineţ, Selişte, Vărzăreni, Sultăneşti, Grozeşti, Zberoaia, Obileni), judeţul Botoşani (comunele din 
jud. Hotin şi Bălţi: Bătrag Nou, Alexandreni, Cupcino, Brăcuşeni, Satracani, Pârjota, Cucuieţii Vechi, 

                                              
1. Regiunea I includea judeţele Hunedoara (capitala Deva), Sibiu (Sibiu), Bârsa (Braşov), Oltul de Sus (Sereda Ciucului), 
Târnavele (Blaj), Alba (Alba Iulia), Mureş (Târgul Mureş); Regiunea II – judeţele Maramureş - Năsăud (Năsăud sau Bistriţa), 
Dobâca (Dej), Cojocna (Cluj), Sătmar (Sătmar), Sălaju (Zalău sau Şimleu), Bihor (Oradea Mare); Regiunea III – judeţele Arad 
(Arad), Timiş Torontal (Timişoara), Caraş Severin (Lugoj), Mehedinţi (Turnu Severin); Regiunea IV - judeţele Gorj (Târgu 
Jiu), Dolj (Craiova), Oltul de Jos (Slatina), Vâlcea (Râmnicul Vâlcea), Argeş (Piteşti), Teleorman (Roşiori sau Turnu 
Măgurele); Regiunea V - judeţele Vlaşca (Giurgiu sau Vida), Dâmboviţa (Târgovişte), Prahova (Ploieşti), Ilfov (Bucureşti); 
Regiunea VI - judeţele Ialomiţa (Călăraşi), Constanţa (Constanţa), Gurile Dunării (Tulcea sau Ismail), Brăila (Brăila), Buzău 
(Buzău), Putna (Focşani), Covurlui (Galaţi); Regiunea VII - judeţele Cetatea Albă (Cetatea Albă), Tighina (Tighina sau 
Taraclia), Bârlad (Vaslui), Lăpuşna (Chişinău); Regiunea VIII - judeţele Orhei (Orhei), Iaşi (Iaşi), Soroca (Bălţi), Botoşani 
(Botoşani), Hotin (Lipcani sau Hotin); Regiunea IX – judeţele Cernăuţi (Cernăuţi), Rădăuţi (Rădăuţi), Suceava (Suceava), 
Bistriţa (Piatra), Bacău (Bacău). 
2. Capitala, din cauza excentricităţii oraşului Tighina, se impunea a fi una mai în zona centrală, pe calea ferată, adică Spinoasa 
sau Taraclia. 
3. Urma să se păstreze pentru judeţ vechea denumire a ţinutului (Soroca), care înaintea înfiinţării judeţului Bălţi se întindea până 
aproape de Prut; poziţia centrală a oraşului Bălţi precum şi calea ferată care trece prin acest oraş, erau motivele hotărâtoare 
pentru aşezarea capitalei judeţului Soroca la Bălţi. 
4. Excentricitatea oraşului Hotin impunea mutarea capitalei în altă localitate, spre exemplu, la Lipcani. 
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Danul Nou, Hâjdeeni, Duşman, Ciuciulea, Răteni, Chetriş), judeţul Cernăuţi (satele din sud – vestul jud. 
Hotin până la o linie care lăsa în noul judeţ Hotin satele: Răchitna, Beseştie, Sângera şi Mămăliga).1 

Pentru studierea Proiectului propus, Adunarea reprezentanţilor zemstvelor judeţene a 
Directoratului General de Interne din Basarabia, a trimis, la 2 aprilie 1921, zemstvelor judeţene din 
Chişinău, Cetatea Albă, Hotin, Tighina, Orhei, Soroca şi Bălţi câte un exemplar al proiectului. 

În şedinţa Adunării reprezentanţilor zemstvelor judeţene din 6 aprilie, s-a decis constituirea la 
Chişinău a unei Comisii speciale pentru examinarea detaliată a acestui proiect de lege şi formularea 
propunerilor de modificare pe care să le înainteze guvernului român.2 

Este curios faptul că, pentru cercetarea proiectul legii organizării administrative a României de 
către funcţionarii rusofoni ai zemstvelor basarabene, el a fost tradus în limba rusă şi trimis acestora.3 

În scurt timp, sugestiile pentru modificarea lui au început să parvină. La 12 aprilie 1921, 
preşedintele Comisiei interimare a zemstvei jud. Chişinău, Hâncu şi-a înaintat propunerile: „...în ceea ce 
priveşte Basarabia, actualele judeţe să fie menţinute, rotunjind numai hotarele judeţelor şi în acele puncte 
unde există legături de comunicaţie, astfel cum sunt podurile peste Prut la Ungheni şi Reni, o parte din 
comunele volostelor Sculeni şi Ungheni, judeţul Bălţi, să fie alipite de judeţul Iaşi şi alte comune din 
judeţul Cahul să fie alipite de judeţul Covurlui, rămânând ca din judeţul Dorohoi mai multe comune să fie 
alipite de judeţul Hotin, care trebuie să fie împărţit în două judeţe. Această propunere se menţinea numai 
în cazul când judeţele se vor compune de o populaţie de 250.000 suflete. Iar în caz când judeţele se vor 
impune cu o populaţie până la 350.000 suflete, la numărul care Comisiunea astăzi s-a hotărât definitiv, 
atunci rămâne ca judeţele din Basarabia să fie numai rotunjite, fără a fi nevoie de a se suprima să crea un 
nou judeţ. 

Toată populaţia Basarabiei de la Nistru până la Prut, – relata în continuare preşedintele Hâncu – în 
timp de 106 ani se afla într-o strânsă legătură, atât sufletească, bisericească, judiciară, gospodărească, 
socială, cât şi administrativă, întru-cât nu poate fi despărţite, fără de a se lua în consideraţiune toate aceste 
motive şi înainte de a se discuta această chestiune de mare importanţă de instituţiunile locale. 

Aflându-ne în o astfel de strânsă legătură, am păstrat limba noastră maternă, bucurându-ne şi de 
legile vechi moldoveneşti (Donici şi Armenopulo), iar în ceea ce priveşte gospodăria acestei Provincii, s-a 
condus aşa de bine încât am putut deschide din fondurile fiecăruia judeţ şcoli, spitale, puncte agronomice, 
puţine şosele, etc. 

Având toate sus menţionate în vedere, sunt de părere că, odată ce s-a fixat numărul populaţiunii a 
fiecăruia judeţ să fie de 350.000 suflete, să menţie împărţirea de judeţe în Basarabia aceiaşi care există în 
prezent. 

Dacă Comisiunea are în vedere micşorarea cheltuielilor Statului, prin reducerea Prefecturilor, 
atunci s-ar putea crea în Basarabia în loc de 9 Prefecturi, numai 8 şi o singură regiune, care vor fi 
suficiente pentru buna administrare a judeţelor, totodată s-ar putea încă reduce şi numărul funcţionarilor 
din toate instituţiunile, atât administrative, cât şi judeţene – comunale. 

Astfel, hotărându-se pentru Basarabia şi Statul va avea o bună administraţie şi populaţiunea va 
rămâne mulţumită nezdruncindu-le viaţa lor socială”.4 

                                              
1. În Provincia Bucovina urmau să fie judeţele: Cernăuţi (judeţele Zastavna, Coţmani, Cernăuţi, iar din jud. Siret până la o linie 
Petriceanca, Oprişeni, Stăneştii de Jos; satele luate din sud – vestul jud. Hotin până la o linie care lăsa în noul judeţ Hotin 
satele: Răchitna, Beseştie, Sângera şi Mămăliga; jud. Dorohoi şi comunele Pomârla, Tureatca şi plasa Herţa), cu un total de 
385.387 locuitori; Rădăuţi (judeţele Vişniţa, Storojineţ, Văşcăuţi, Rădăuţi şi Siret, fără comunele trecute la jud. Cernăuţi, 
precum şi comunele Dresca, Mihăileni, Grămeşti şi Zamostea din jud. Dorohoi), cu o populaţie de 325.428 locuitori; Suceava 
(judeţele Câmpulung, Gura Humorii, Suceava, jud. Suceava moldovenesc până la culmea Stănişoarei, iar de acolo pe actualul 
hotar până la Crucea, care rămânea judeţului Neamţ şi până la sud de Păltiniş; comunele Zvoriştea, Siminicea, Burdujeni, 
Salcea, Dumbrăveni şi Fântânele din jud. Dorohoi şi Botoşani, adică până în apa Siretului), cu un total de 295.089 locuitori. 
2. Ibidem, fila 3. 
3. Ibidem, fila 60. 
4. Ibidem, filele 5-6. 
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Tot în aprilie 1921, Adunarea reprezentanţilor zemstvelor judeţene din Basarabia a înaintat 

guvernului de la Bucureşti obiecţii sale referitoare la noua reorganizare administrativă. Luând în discuţie 
motivele care au impus o nouă organizare administrativă, reprezentanţii Zemstvelor judeţene din 
Basarabia, au ţinut să menţioneze „că toate aceste incomodităţi ale actualei împărţiri pe judeţe sunt exact 
constatate /în/ privinţa vechiului Regat, Transilvaniei şi Bucovinei, totuşi cât priveşte Basarabia, trebuie să 
recunoaştem că, aici aceste neajunsuri sau lipsesc cu desăvârşire, sau în realitate nu sunt neajunsuri, din 
care cauză, Comisia care a întocmit acest proiect, nici nu le poate justifica”. 

Principiul folosit de Comisia care a elaborat Proiectul, de a împărţi judeţele după întindere şi 
numărul populaţiei simultan (pentru a fi aproape identice atât ca suprafaţă, cât şi ca număr de locuitori) era 
considerat, pe bună dreptate, absurd. Norma de populaţie stabilită de Comisie pentru fiecare judeţ era de 
300.000-400.000 de locuitori. La acel moment, numărul locuitorilor Basarabiei pe judeţe se prezenta în 
felul următor: Cetatea Albă – 377.000 locuitori, Tighina – 267.000 locuitori, Chişinău – 376.000 locuitori, 
Orhei – 295.000 locuitori, Bălţi – 294.000 locuitori, Soroca – 307.000 locuitori, Hotin – 366.000 locuitori. 
În Proiectul de reorganizare administrativă această situaţie a rămas practic neschimbată: Cetatea Albă – 
353.509 locuitori, Tighina – 343.376 locuitori, Chişinău – 425.000 locuitori, Orhei – 307.625 locuitori, 
Soroca – 479.960 locuitori, Hotin – 447.895 locuitori. Cu jud. Tighina problema se soluţiona printr-o 
simplă alipire a una sau două voloste din judeţele vecine – Cetatea Albă sau Ismail. 

Îmbinarea problemei aspectului estetic al judeţului (amplasarea capitalei în centrul judeţului) cu 
cea a mijloacelor de comunicaţie, urmărită de Comisie, în multe cazuri nu se putea realiza. Aceasta au 
remarcat-o şi fruntaşii basarabeni: „Excentricitatea principalelor oraşe din unele judeţe nu se explică 
astfel, decât numai prin poziţia lor în apropiere de bune căi de comunicaţie, ca Cetatea Albă, Tighina, 
Soroca şi Hotin, cari fiind situate pe lângă râuri de navigaţie, au o importanţă mare”. Aşa că, acest 
principiul practic era de nerealizat. 

Reprezentanţii Zemstvelor judeţene din Basarabia menţionau că, „în Basarabia numai judeţele 
Tighina, Cetatea Albă şi Ismail au nevoie de schimbarea graniţelor lor”, dar fără a le alipi teritorii din 
judeţele Vechiului Regat sau invers, păstrându-i împreună pe locuitorii care au trăit mult timp într-un 
spaţiu şi şi-au format un anumit specific. 

Printre greşelile comise de Comisia administrativă la elaborarea proiectului era şi faptul că, „În 
nici unul din statele existente nu se schimbă graniţele istorice între diferitele regiuni. (...) Aceasta e şi 
natural, întrucât această împărţire are de obicei oarecari baze istorice. (...). Populaţia fiind deprinsă cu 
anumite hotare în fiecare regiune, cu anevoie consimte la alte graniţe, întrucât în legătură cu aceste hotare, 
se iveşte şi tragerea maselor populare spre anumite centre; un lung trai al unor anumite clase de populaţie 
lasă în urmă puternice raporturi între ele, dând loc la o cultură locală sui generis şi la un patriotism local. 
(...) Aceste regiuni (care s-au unit cu România – P.M.) nu vor să renunţe la valorile culturale ce şi le-au 
însuşit în timpul înstrăinării lor de la celelalte părţi ale României. Aşa de exemplu, Basarabia s-a declarat 
categoric pentru menţinerea Zemstvelor şi a acelor organe de auto administraţie, de cari s-a bucurat clerul 
local”. 

Reprezentanţii zemstvelor basarabene considerau că, reorganizarea administrativă prin schimbarea 
hotarelor judeţelor Basarabiei este inacceptabilă, „înainte ca ea să fie nivelată în alte privinţe”. În 
Basarabia exista instituţia Zemstvelor, o anumită autonomie bisericească şi legi locale, care nu se aplicau 
în celelalte regiuni ale României. „Aşa de exemplu, – se întrebau reprezentanţii Zemstvelor judeţene din 
Basarabia – cum se va aplica reforma agrară în Basarabia, care are o anumită lege în această privinţă, dacă 
multe comune din Basarabia vor fi trecute la Moldova sau viceversa? Oare s-ar putea să nu se aducă la 
îndeplinire promisiunile ce s-au dat populaţiei primei şi secundei regiuni? Iar pe de altă parte, cum se vor 
înfăptui acele reforme, dacă conform legii agrare, drepturile populaţiei Basarabiei şi Moldovei nu sunt 
egale? Căror legi se vor conforma şi după ce lefi se vor judeca locuitorii regiunilor de lângă Prut şi 
Dunăre, când în Basarabia există legi speciale?”. Reieşind din cele de mai sus, petiţionarii subliniau că, 
reorganizarea administrativă a României, „chiar dacă va fi cândva posibilă, apoi acesta se va putea face 
numai într-un viitor îndepărtat”. 
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În general, reprezentanţii Zemstvelor judeţene din Basarabia manifestau un conservatism exagerat 

prin a pune la îndoială necesitatea uniformizării administrative, legislative, judecătoreşti, etc. a României 
Mari. Considerau că, „Nu-i nevoie de dezrădăcinarea particularităţilor locale pentru a se altoi altele, fie ele 
chiar şi mai bune. Particularităţile locale sunt deja chiar şi prin aceea mai bune, că ele corespund 
psihologiei poporului, ceea ce nu s-ar putea spune despre altele, ce se recunosc chiar de mai bune. Din 
acest punct de vedere, chiar prejudecăţile au o anumită valoare. N-avem nici o bază să ne temem că 
particularităţile locale vor slăbi unitatea statului. Pe măsură ce popoarele intră în formaţiunea Statului, ele 
se cunosc unul pe celălalt, asimilându-se în mod natural. Dar acest proces se înfăptuieşte numai atunci cu 
mare uşurinţă, când asupra popoarelor nu există nici o apăsare nici dintr-o parte”. Se punea accentul pe 
grija pe care ar trebui s-o aibă Statul faţă de unirea sufletească (ceea ce în opinia lor era „cea mai bună 
bază pentru durabilitatea şi tăria unui Stat”) a românilor din provinciile alipite la România şi nu pe 
uniformizarea administrativă, legislativă sau judecătorească care „va veni în mod natural şi uşor de la 
sine”. 

În concluzie, reprezentanţii Zemstvelor judeţene din Basarabia remarcau că, „Noi am putea saluta 
o nouă împărţire pe regiuni, dacă însă aceasta ar coincide cu hotarele geografice şi istorice ale regiunilor 
ce formează România. În acest caz, Basarabia ar forma o regiune separată cu o unitate administrativă 
separată, cu o mitropolie separată şi având şi instituţii separate în persoana Zemstvelor, dacă nu cumva 
această instituţie se va introduce şi în restul ţării româneşti”. 

Petiţionarii încheiau prin a spune că, „Acesta este glasul Zemstvei, glasul întregii inteligenţe, 
glasul ţărănimii Basarabene”.1 

La 25 mai 1921, Comisia interimară a zemstvei jud. Chişinău (Secretariatul General al Internelor 
din Basarabia), s-a adresat Centralei Zemstvelor din Basarabia, prin a-i sublinia că, „Referindu-ne la 
adresa Dvs. cu Nr. 200 din 20 mai a.c., cuprinzând protestul Basarabiei contra împărţirii României pe 
judeţe, din partea noastră, aprobând şi susţinând cu tărie acest protest, foarte just, cu onoare Vă rugăm să 
binevoiţi a duce această chestiune până la capăt, rezolvând-o favorabil”.2 

La 2 iunie 1921, preşedintele Adunării reprezentanţilor zemstvelor judeţene din Basarabia a venit 
cu rugămintea adresată ministrului delegat al Basarabiei de a interveni la ministrul de Interne pentru 
amânarea discutării proiectului reformei administrative până în toamnă. Era cerută convocarea în vara 
anului 1922, la Bucureşti, a unui Congres al reprezentanţilor tuturor judeţelor şi oraşelor din România 
pentru discutarea proiectului de lege referitore la reforma administrativă. După aceasta urma să se 
convoace Comisia Administrativă care să examineze propunerile elaborate la Congres. Se solicita 
permisiunea pentru convocarea la Chişinău, în vara anului 1922, a unui Congres al reprezentanţilor tuturor 
comisiilor interimare ale zemstvelor şi oraşelor din Basarabia, la care să participe deputaţii şi senatorii 
Basarabiei, indiferent de culoarea lor politică, pentru discutarea proiectului legii organizării administrative 
şi elaborarea amendamentelor la proiectul de lege.3 

În 1921, Zemstvele basarabene au publicat la Chişinău Amendamentele Zemstvelor Judţene din 
Basarabia la proiectul de lege asupra organizaţiei administraţiei locale, cuprinse într-un volum de 219 
pagini.4 Propunând modificări la mai multe articole, Zemstvele menţionau că, prin acestea „au de scop să-i 
dea acestui proiect caracterul corespunzător principiilor de autoadministraţie”. Se puncta asupra 
următoarelor aspecte: „1) Toate organele auto administrative trebuie să fie alese, iar nu numite. 2) 
Organele administrative ale Guvernului trebuie să aibă numai supravegherea activităţii legale a acestor 
organe. 3) Dreptul de judecare al acestor instituţii, trebuie să aparţină instanţei judiciare, iar nici de cum 
celor administrative. 4) Legea trebuie să dea organelor auto administrative drepturi, iar nu îndatoriri. 5) 
Organele de auto administraţie trebuie să aibă dreptul de impunere şi să dispună liber de fondurile lor 
băneşti, de averea şi de funcţionarii lor”. 
                                              
1. Ibidem, filele 28-31. 
2. Ibidem, fila 1. 
3. Ibidem, filele 40-40 verso. 
4. Ibidem, fila 312-419. 
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După cum se menţiona în aceste Amendamente, „Afară de modificările aduse textului proiectului 

de lege guvernamental, Zemstva a mai introdus uneori şi complectări mari din proiectul său de lege 
privitor la restabilirea Zemstvelor, deoarece unele materii, în primul proiect de lege abia atinse, în al 
doilea ele şi-au găsit o exprimare complectă şi precisă. 

Zemstva – se spunea în continuare – a mai găsit de cuviinţă să modifice şi însăşi baza materialului 
proiectului de lege, întrucât acesta, după cum se vede, a fost întocmit în grabă, drept care baza materialului 
este neraţională. Cuprinsul unor capitole nu corespunde titlului lor. Articolele cuprinse de un oarecare 
capitol aparţin după conţinutul lor mai mult altor capitole. Toate aceste neajunsuri, Zemstva a găsit de 
necesar, să le îndepărteze, deoarece aruncând un material de aceiaşi natură, idealul Zemstvei de 
descentralizare n-ar fi putut avea o exprimare complectă şi clară. 

Textul proiectului de lege n-are caracter laconic şi expresiv. 
Dar cu toate acestea, Zemstva în toate cazurile, când cuprinsul unui oarecare articol a satisfăcut-o, 

a preferat să lase proiectul de lege guvernamental nemodificat. 
Zemstva rămâne satisfăcută, dacă principiile ei se vor introduce în lege, pentru ea fiind indiferent 

cum va redacta Comisia Parlamentară fiecare articol în parte, deoarece această comisie va proceda la 
redactare abia după ce Parlamentul îi va fi adus toate principiile de bază ale legii. 

Nu va fi de prisos să remarcăm că principiile cari sunt la baza proiectului de lege al Zemstvei, nu 
sunt de loc excluse de proiectul de lege guvernamental”.1 

Fruntaşii basarabeni ai zemstvelor criticau modul de desemnare a prefecţilor de judeţ, optând 
pentru alegerea şi nu numirea acestora. Astfel, la 25 august 1922, preşedintele Adunării reprezentanţilor 
zemstvelor judeţene din Basarabia îi scria directorului general al Internelor din Basarabia că, „Cu toate că 
în prezent în România Administraţiile judeţelor constau din persoane numite de Guvern, totuşi în întreg 
mecanismul administrativ al României nu sunt oameni, stând mai aproape de populaţie şi în mai 
complectă conştiinţă de cauză a nevoilor şi dorinţelor ei, decât aceste persoane (reprezentanţii zemstvelor 
– P.M.), deoarece majoritatea lor sunt originari locali şi se află într-o legătură vie cu populaţia locală”.2 

La 14 iunie 1922, la Chişinău a avut loc Congresul Reprezentanţilor Zemstvelor Judeţene din 
Basarabia, la care s-au discutat printre altele următoarele chestiuni: 

participarea reprezentanţilor organelor de autoadministrare în Comisia de elaborare a proiectului 
de lege privind reforma administrativă. 

cunoaşterea administraţiei locale din Transilvania şi Bucovina, şi dorinţa populaţiei de a coordona 
specificul local cu proiectul legii administraţiei locale. 

necorespunderea legii Contabilităţii Publice cu legea Zemstvei.3 
La 21 iunie 1922, preşedintele Adunării Reprezentanţilor Zemstvelor Judeţene din Basarabia a 

înaintat directorului general al Internelor din Basarabia o adresă prin care ruga să se intervină la Ministerul 
de Interne, pentru cooptarea, în baza hotărârii Adunării reprezentanţilor zemstvelor judeţene din 
Basarabia, a doi reprezentanţi ai Zemstvelor în Comisia care s-a înfiinţat pe lângă acel minister în vederea 
elaborării proiectului de lege privind reforma administrativă. Au fost delegaţi senatorii Gheorghe Laşcu şi 
Alexandru Gropa.4 

Cu aceiaşi propunere, preşedintele Adunării reprezentanţilor zemstvelor judeţene din Basarabia s-a 
adresat, la 26 iulie 1922, şi Comisiei Administrative Parlamentare, motivând că, „Munca depusă de aleşii 
ţării în acest scop nu este suficientă, întrucât deputaţii, după profesiunea lor, sunt străini de instituţiunile 
pe cari sunt chemaţi a le apăra, necunoscându-le îndeajuns”.5 

Aşa dar, unii reprezentanţi ai organelor judeţene de administraţie din Basarabia s-au pronunţat cu 
multă fermitate şi convingere în susţinerea instituţiilor administrative vechi (zemstva, volostea), 

                                              
1. Ibidem, fila 313. 
2. Ibidem, fila 471-471 verso. 
3. Ibidem, dosar 57, filele 1-2. 
4. Ibidem, dosar 18, fila 464. 
5. Ibidem, fila 469-469 verso. 
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accentuând că zemstva „poate satisface mai bine decât oricare altă organizare administrativă interesele 
locale...”. Se argumenta această poziţie prin faptul că zemstva constituia ca organ administrativ „o 
personalitate autonomă”, care-şi determina singură activitatea sa, veniturile şi cheltuielile, serviciile şi 
atribuţiile, „într-un cuvânt întreaga sa organizare, pe când judeţul sau comuna din Vechiul Regat sânt 
dependenţe ale Statului, derivate sau variabile ale personalităţii sale, existând în lumina acordată de el”. 
Pronunţându-se pentru păstrarea zemstvelor de rând cu noile organe de administrare judeţeană şi 
comunală, ei insistau asupra coexistenţei lor, menţionând că „zemstvele reprezentând, cunoscând şi 
satisfăcând interesele exclusiv locale, iar Statul pe acele ale naţiunii, coexistenţa lor nu implică excludere, 
din contră, armonie, cooperare. Statul având datoria de a ajuta zemstva pentru lucrări mai importante, şi 
dreptul de a interveni când activitatea zemstvei n-ar fi în concordanţă cu interesele sale”. 

Însă, unii mari funcţionari ai administraţiei din Basarabia, în special, cei veniţi din Vechiul Regat, 
au condamnat funcţionarea zemstvelor după anul 1918, considerând că existenţa celor două instituţii 
pentru aceleaşi funcţii constituie „...o anomalie care se răsfrânge rău asupra spiritului populaţiei”. După 
părerea lui C. Filipescu şi E. Giurgea, zemstvele erau organe care împiedicau politicii româneşti, că „nu se 
poate ca în aceeaşi ţară să existe două feluri de administraţie. Aceasta ar îngreuia prea mult aplicarea 
legilor şi menţinerea ordinii publice”. 

În consecinţă, expunând părerile unor contemporani şi participanţi la înfăptuirea reformelor în anii 
de după Unire, subliniem că, păstrarea temporară a zemstvelor a fost necesară pentru o anumită perioadă 
de tranziţie, deoarece ele aveau unele tradiţii, experienţă de activitate şi chiar autoritate în rândurile 
populaţiei.1 

Totodată, mulţi adversari ai Unirii vedeau în zemstve o salvare în calea românizării şi tindeau să le 
orienteze activitatea în această albie. Văzând în zemstve un mijloc de opunere politicii de naţionalizare, 
noua administraţie a purces la lichidarea lor treptată. La început, au fost desfiinţate organele Zemstvei 
Guberniale, zemstvele judeţene fiind păstrate, iar o parte din funcţii care priveau activitatea anumitor 
instituţii culturale şi economice au fost transmise directoratelor, iar apoi Ministerului basarabean. Statul îşi 
asuma datoria de ajuta zemstva pentru lucrările mai importante şi dreptul de a interveni, când activitatea 
zemstvei venea în contradicţie cu interesele sale.2 

După mai multe discuţii (despre care am relatat doar câteva secvenţe), la 14 iunie 1925 a fost 
promulgată legea de unificare administrativă a României, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1926, ea 
reprezentând legea de bază pentru perioada interbelică. 

De menţionat că, modul de administrare a Basarabiei n-a fost constant: în cei 22 de ani de existenţă 
a României Mari, au fost înfăptuite câteva reforme administrative, adoptate la 14 iunie 1925,3 3 august 
1929,4 27 martie 1936,5 14 august 1938.6 

 

                                              
1. I. Agrigoroaiei, Gh. Palade, Basarabia în cadrul României întregite (1918-1940). p. 76. 
2. Ibidem, p. 77. 
3. Monitorul Oficial al României, nr. 128, 14 iunie 1925. Unele modificări a legii s-au făcut la sfârşitul anului, prin legea 
promulgată cu Decretul Regal nr. 3.832 din 21 decembrie 1925 şi publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 73, 22 
decembrie 1925. 
4. Monitorul Oficial al României, nr. 170, 3 august 1929. Această lege a fost votată în Adunarea deputaţilor la 22 iulie, s-a votat 
în Senat la 25 iulie şi promulgată prin Decretul Regal nr. 2.712 din 29 iulie 1929. 
5. Monitorul Oficial al României, nr. 73, 27 martie 1936. 
6. Legea a fost promulgată prin Decretul Regal nr. 2.919 din 3 august şi publicată în Monitorul Oficial, nr. 187, 14 august 1938. 
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Istoria Basarabiei în perioada anilor 1917 - 1940 este o perioadă importantă în organizarea 
administrativă a teritoriului dintre Prut şi Nistru. După mai bine de un secol poporul din Basarabia, ţinut în 
întuneric, deznaţionalizat, se include în vîltoarea evenimentelor revoluţionare şi se foloseşte din plin de 
dreptul la autodeterminare naţională. 

Declararea autonomiei, iar mai apoi formarea Republicii Democratice Moldoveneşti în noiembrie 
1917 - martie 1918 nu a fost un fenomen izolat sau întîmplător ci a fost rezultatul unui îndelungat proces 
istoric de luptă pentru eliberarea poporului de sub dominaţia străină. Populaţia regiunii din estul Prutului a 
avut o istorie comună cu confraţii din spaţiul cuprins între Carpaţi, Dunăre şi Marea Neagră pe parcursul a 
două milenii, demnă de neamul daco-roman. În perioada constituirii sale ca popor ea a ţinut piept năvălirii 
hoardelor barbare ce veneau din estul continentului, apoi în perioada formării statale a stat la straja 
Imperiului Otoman, către începutul sec. XIX-lea, a apărut o nouă putere sub jugul păgînilor, a răpit o parte 
din teritoriul Statului feudal Moldovenesc, instaurîndu-şi astfel dreptul asupra regiunii situate la est de 
Prut, numită mai tîrziu Basarabia, care a fost pusă în situaţia să-şi piardă valorile sale principale, formate 
şi cristalizate pe parcursul secolelor. Basarabia a fost transformată într-o gubernie a Rusiei, încorporată pe 
parcursul anilor în sistemul statal, economic, social, cultural slavon, iar populaţia ei tot mai mult asimilată 
şi dezorientată de politica colonială a Imperiului Rus. 

Către anul 1917 moldovenilor din Basarabia li s-au luat toate atributele care le-ar fi dat dreptul să 
se pronunţe pentru un stat naţional. Într-o situaţie similară se găseau şi alte popoare din împărăţia 
rusească. Ocupaţia ţaristă foarte dură a dus la declanşarea mişcării de eliberare naţională a popoarelor şi 
înteţirea luptei pentru recunoaştere şi implementare în viaţă a principiilor democratice. 

Ideile cu privire la autonomie şi restabilire a atributelor statale în ţinut nu au apărut din senin, ci 
după o perioadă îndelungată de suferinţă. În 1905 în cadrul unei mişcări naţionale moldoveneşti iau fost 
înaintate un şir de postulate fără de care nu poate exista nici un stat şi nici un popor.1 Unul din aceste 
postulate pentru populaţia autohtonă a fost şi rămîne păstrarea limbii strămoşilor, reînvierea şi 
reîntoarcerea ei în albia firească a tradiţiei. 

Această idee a fost propagată încă în vîltoarea primei revoluţii ruse, cînd s-a înfiripat primul 
cenaclu de cultivare şi renaştere a limbii materne. În acele condiţii grele fruntaşii neamului nu uitase de 
adevărul sfînt, că un popor există numai prin limba sa. Au fost stîlcite nume de familii, schimbate numele 
oraşelor şi satelor, ale multor altor lucruri care puteau dovedi că pe aceste meleaguri a fost stăpîn un popor 
din ginta latină. 

Al doilea postulat care a contribuit la renaşterea statalităţii a fost istoria neamului. Dispariţia limbii 
poporului duce la dispariţia istoriei lui. 

Către anul 1917 au început să se contureze cerinţe şi activităţi reale direcţionate spre eliberarea 
naţională. Ideile limbii, autonomiei, creării organelor autocîrmuirii locale, revenirea la limba şi istoria 
neamului nu mai erau un vis, ci o realitate. Ele au cuprins păturile largi ale populaţiei băştinaşe în fruntea 
cărora se situase intelectualitatea şi militarii. Reprezentanţii acestor categorii sociale au ridicat steagul 
autonomiei Basarabiei şi ca moştenitori ai marelui domnitor Ştefan cel Mare şi-au asumat sarcina, dar şi 
onoarea de a recâștiga drepturile pe care au fost privaţi. 

O contribuţie deosebită la definitivarea şi materializarea ideii autonomiei Basarabiei îi revine 
Partidului Naţional Moldovenesc, care luase naştere în primăvara (aprilie) anului 1917 pe baza mişcării 

                                              
1 Ziarul Sfatul Ţării, nr.7, 30 noiembrie 1917 
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naţionale de eliberare. Odată cu declanşarea mişcării de renaştere naţională şi trezire a spiritului de neam 
roman, cea mai conştientă parte a populaţiei, debarasându-se de obscurantismul şi nihilismul naţional, 
cerea să i se restituie ceea ce i s-a răpit în 1812: dreptul de a folosi limba neamului în toate sferele sociale, 
dreptul la viaţă, dreptul de a fi stăpîn la el acasă. 

Primii paşi concreţi în declararea autonomiei Basarabiei şi constituirea organelor supreme de 
conducere le revin militarilor, în fruntea cărora se situase Comitetul central al soldaţilor şi ofiţerilor 
moldoveni, care a convocat la 20 octombrie 1917 la Chişinău Congresul I al militarilor moldoveni, 
expunându-și la şedinţele acestuia programul de activitate. La Congres au participat şi peste 300 de 
delegaţi civili, reprezentanţi ai partidelor, organizaţiilor, mişcărilor social-politice existente a acel moment 
în Basarabia.1 Apogeul lucrărilor Congresului a fost atins la momentul declarării autonomiei Basarabiei în 
şedinţa din 24 octombrie. Congresul a ales un birou sub preşedinţia lui Vasile Ţanţu pentru constituirea 
organului suprem legislativ al Basarabiei autonome – Sfatul Ţării. 

Componenţa numerică a Sfatului Ţării a fost desemnată din 120 de deputaţi după varianta deciziei 
luate la Congresul Militar, iar pe parcursul pregătirii nemijlocite a fost propusă varianta din 150 de 
deputaţi. 

Examinând situaţia creată la momentul convocării Sfatul Ţării la 21 noiembrie 1917, spre 
deosebire de caracteristica dată de istoriografia sovietică, putem constata cu o profundă satisfacţie, bazată 
pe adevărul istoric, că atît procedura de alegere a deputaţilor, cît şi componenţa lor în organul suprem 
legislativ a fost înfăptuită pe principii democratice. La şedinţa inaugurării, paralel cu deputaţii, aleşi au 
luat cuvântul şi reprezentanţii tuturor formaţiunilor politice şi obşteşti existente la moment în Basarabia. 

După instituirea Sfatului Ţării (Parlamentului Basarabiei), la a treia şedinţă din 29 noiembrie, 
Sfatul Ţării a aprobat Legea cu privire la administrarea Basarabiei2, care prevedea următoarele: 

Administraţia publică centrală: 
Puterea supremă legislativă în Basarabia aparţine Adunării Sfatului Ţării, pînă la convocarea 

Constituantei Basarabiei; 
Organul executiv a fost desemnat Consiliul Directorilor Generali, responsabil în activitatea şi 

dispoziţiile sale numai faţă de Sfatul Ţării. Consiliul Directorilor Generali avea unul dintre scopurile de 
bază organizarea administraţiei locale. Componenţa acestui organ era următoarea: Prim-director general – 
Preşedinte şi Directorii generali de ramură (de interne, de instrucţie publică, de agricultură şi cadastru, de 
finanţe, directoratul căilor ferate, poştei, telegrafului şi telefoanelor, de război şi marină, de justiţie şi 
culte, de comerţ şi industrie şi directoratele de afaceri naţionale şi controlului general); 

Cancelaria Consiliului Directorilor Generali era condusă de către Secretarul General, care era 
numit de Preşedintele Consiliului Directorilor Generali şi participa la şedinţele Consiliului cu drept de vot 
consultativ. 

Constituirea Consiliului Directorilor Generali a fost aprobată de Comisia de conciliere în 
componenţa căreia intrau: 

Prezidiul Sfatului Ţării în componenţa deplină de 8 oameni; 
7 deputaţi din cei mai în vârstă: 4 din partea moldovenilor şi 3 din partea minorităţilor naţionale. 
Toţi membrii Comisiei de conciliere participau la şedinţe cu dreptul de vot deliberativ. 

Preşedintele Consiliului Directorilor Generali era confirmat de către Sfatul Ţării, după care procedură 
personal forma noul Cabinet. Comisia de conciliere avea dreptul de a revoca persoanele nedorite. În caz 
dacă Sfatul Ţării exprimă neîncredere Consiliului Directorilor Generali acesta demisiona în parte sau în 
componenţă deplină. 

Adjuncţii Directorilor Generali şi şefii Secţiilor speciale erau selectate de Directorii Generali de 
ramură şi confirmaţi de către Consiliul Directorilor Generali. 

                                              
1 A. Bobeică, Sfatul Ţării – stindard al renaşterii naţionale, Chişinău 1993, pag.60 
2 M. Platon, S. Roşca, A. Roman, T. Popescu “Istoria administrţiei publice din Moldova”, Chişinău, 1999, pag.239 
 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

41 
Pe lîngă fiecare Director General de ramură şi pe lângă Directorul Controlului General se 

constituia un Consiliu administrativ din care făceau parte adjuncţii şi şefii secţiilor. 
În absenţa Directorului General, acesta era reprezentant în şedinţele Consiliului Directorilor 

Generali de un adjunct al său. Pentru exercitarea drepturilor şi obligaţiunilor ce stăteau în faţa 
Directoratelor Generale se înfiinţau, sub dirijarea nemijlocită a adjuncţilor şi responsabilitatea şefilor de 
serviciu, Secţii speciale, care lucrau în baza instrucţiunilor aprobate de Consiliul Directorilor Generali. 

Directoratele de ramură aveau structura lor proprie având în fruntea piramidei ierarhice directorul 
general, adjuncţii directorului general, şefii secţiilor speciale şi a secţiilor generale; 

Pentru a menţine ordinea în societate, odată cu proclamarea autonomiei în noiembrie 1917 a fost 
format Directoratul General al Afacerilor Interne, transformat apoi în Ministerul Afacerilor Interne în 
ianuarie 1918 şi după actul Unirii numit din nou Directorat de Interne. 

S-a hotărât ca până la elaborarea noilor legi să rămână în vigoare toate legile Ţării Ruseşti 
neabrogate de către Guvernul Provizoriu sau Sfatul Ţării. 

Un moment important în organizarea administrativă a fost chestiunea cu privire la formarea 
primului Guvern (Cabinet) al Basarabiei autonome.1 

Administraţia publică locală. 
Iniţial, în primele luni de existenţă a noului stat, necătînd la toate greutăţile existente, structura 

administraţiei centrale se formase deja, însă administraţia locală încă mai rămânea cu legile vechi de 
administrare rus. Pas cu pas se produceau modificări şi în administraţia publică locală. Alături de 
denumirile vechi de uezd se folosea termenul de judeţ, iar în loc de voloste care era compusă din 20-25 de 
sate, se folosea termenul de plasă. Se menţineau temporar în sistemul de conducere zemstvele, upravele, 
adunările generale preluate din Rusia, care ca model de administrare era mai descentralizat decît cel din 
România. Sistemul de zemstve activa în Basarabia din 1869 la nivel de uezd (judeţ) şi gubernie, iar în 
prima jumătate a anului 1917 a fost introdus şi în voloste (plasă) şi se înrădăcinase în viaţa ţinutului. 

După Unirea din 27 martie în Basarabia s-a păstrat vechea împărţire administrativ-teritorială în 9 
unităţi (Acherman, Bălţi, Cahul, Chişinău (Lăpuşna), Ismail, Hotin, Orhei, Soroca, Tighina), numite în 
timpul dominaţiei ţariste uezduri, iar apoi odată cu instaurarea noului sistem de administrare – judeţe, 
avînd drepturi de persoane juridice, cu largi atribuţii administrative şi gospodăreşti. 

În judeţe alături de noile organe administrative de conducere se mai păstrau şi zemstvele. Păstrarea 
lor a fost motivată pentru perioada de tranziţie, avînd tradiţii înrădăcinate destul de bine şi se bucurau de 
autoritate şi încredere în rîndurile populaţiei. Începînd cu anul 1918, noile autorităţi vedeau în existenţa 
paralelă a celor două instituţii o influenţă negativă asupra spiritului populaţiei, o frînă în calea românizării, 
un mijloc de opunere politicii de naţionalizare, noua administraţie treptat a purces la lichidarea acestui 
sistem. Prima a fost lichidată Zemstva gubernială, apoi cele judeţene.2 

În istoriografie există două opinii în ce priveşte momentul desfiinţării zemstvelor3. Anul 1925, 
odată cu adoptarea noii legi administrative, zemstvele au fost complet lichidate, o parte din funcţiile lor 
fiind transmise directoratelor de ramură, o altă părere precum că, zemstvele în Basarabia au fost 
desfiinţate, în 1924 în deplină corespundere cu Constituţia României din 27 martie 1923, instaurîndu-se un 
sistem unic administrativ. Organele reprezentative vechi, dumele şi upravele orăşeneşti, zemstvele de judeţ 
şi de voloste, se autodizolvau sau erau desfiinţate de reprezentanţii administraţiei noi. În locul lor erau 
create Comisiuni interimare din cel puţin 3 persoane (preşedinte, vicepreşedinte şi un membru al 
comisiunilor), care erau împuternicite să conducă temporar unitatea administrativ-teritorială, iar apoi să 
organizeze alegerea noilor organe. 

Odată cu proclamarea autonomiei, toate problemele de ordin administrativ au fost concentrate în 
mîinile organelor de interne din Basarabia. Directoratul General al afacerilor interne format în noiembrie 
                                              
1 Ziarul Sfatul Ţării, nr.16 din 14 decembrie 1917 
2 M. Platon, S. Roşca, A. Roman, T. Popescu “Istoria administrţiei publice din Moldova”, Chişinău, 1999, pag 250 
3 Ibidem, pag 250 
 Ion Agrigoroaei şi Gheorghe Palade, Basarabia în cadrul României întregite 1918-1940, Chişinău 1993, pag. 77 
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1917, transformat apoi în Ministerul Afacerilor Interne (ianuarie 1918) şi după actul unirii numit din nou 
Directorat de Interne, a depus eforturi enorme pentru a menţine ordinea în societate. 

Cu sprijinul autorităţilor centrale, în măsura posibilităţilor, se făceau încercări de a stabili ordinea 
şi în comune, voloste (plase) şi judeţe. Din motivul neîndeplinirii atribuţiilor prevăzute de regulamentul 
administraţiei locale unii primari erau revocaţi, alţii destituiţi şi înlocuiţi. În multe localităţi se constituiau 
Comisiuni interimare în scopul conducerii provizorii a unităţilor administrativ-teritoriale. La 5 februarie 
1918 în instanţa supremă a Ministerului Afacerilor Interne a avut loc şedinţa comisiei cu privire la 
elaborarea proiectului de lege despre reorganizarea Zemstvei guberniale cu participarea deputaţilor 
parlamentari, a reprezentanţilor minorităţilor naţionale.1 

Cu toate eforturile şi străduinţa organelor centrale şi celor locale, situaţia rămînea în continuare 
instabilă. În lipsa unei administraţii dure, corespunzătoare timpului ţinînd cont de necesitatea stringentă de 
a grăbi reorganizarea reorganizarea Basarabiei, precum şi în scopul ameliorării raporturilor dintre 
autorităţile militare şi cele civile din teritoriu, prin Decretul regal din 13 iunie 1918 a fost introdusă de 
urgenţă unitatea provizorie de Comisar General pentru Basarabia. Administrarea civilă era înfăptuită de 
Comisarul General pentru Basarabia prin Directorii de ramură, care rămîneau în continuare şefi ai 
diferitor servicii de stat, iar cea a organismelor municipale, rurale şi alte instituţii şi colective recunoscute 
de regimul nou – prin institutul de prefectură. 

Comisarul avea dreptul de a numi funcţionarii inferiori la propunerile de rigoare ale instituţiilor 
respective. În chestiunile în care ultimul cuvînt depindea de organele centrale, Comisarul General ţinea 
relaţii directe cu departamentele şi ministerele în cauză, iar în chestiunile de organizare şi interes major 
comunica cu preşedintele Sfatului Ţării. 

În scara ierarhic statală, juridic Comisarul General avea statutul de Ministru de Stat, Comisar 
Superior al Guvernului în Basarabia şi Bucovina. 

Natura problemelor abordate şi caracteristica a activităţii administraţiei Comisarului General în 
Basarabia pot fi deduse din conţinutul, specificul şi particularităţile ordonanţelor emise de Domnia sa. În 
linii generale ele abordau toate aspectele vieţii sociale: introducerea cartelelor pentru toţi locuitorii ţării 
fără excepţie pentru combaterea sărăciei maselor, a corupţiei, hoţiei, speculaţiei etc; măsuri de reprimare a 
oricăror nesupuneri sau instigaţiuni contra ordinii publice; interzicerea jocurilor cu noroc; interzicerea 
apariţiei noilor publicaţii în limba rusă; desfiinţarea upravelor orăşeneşti din Belgorod, Vilcov, a zemstvei 
ţinutale Cahul; interzicerea majorării şi cu rea voinţă a preţurilor artificiale la produsele alimentare, a 
răspîndirii ştirilor neadevărate şi tendenţioase care nelinişteau lumea; încheierea proceselor verbale 
împotriva celor care jefuiau, se ocupau de contrabandă; folosirea tuturor serviciilor sanitare pentru 
combaterea maladiilor etc., depunerea armelor de toate care se mai găseau la populaţie; reglementarea 
trecerii peste hotare; asigurarea exportului strugurilor şi fructelor peste hotare; eliberarea de autorizaţii 
pentru toate tipurile de vehicule etc. Pe parcursul administrării sale (iunie – decembrie 1918) Comisarul 
General a emis peste 50 de ordonanţe, majoritatea cărora urmăreau scopul instaurării ordinii şi păcii în 
mult pătimita Basarabie.2 

Un pas nu mai puţin important în organizarea administrativă a Basarabiei după Unire a fost 
formarea prefecturilor şi subprefecturilor de judeţ. Consiliul Directorilor la 1 octombrie 1918 a adoptat 
statutul organizării prefecturilor în Basarabia.3 Prefecturile constituiau forul administrativ şi poliţienesc 
suprem la nivel de judeţe, în acelaşi timp ele reprezentau şi puterea centrală în unităţile administrativ-
teritoriale locale. Fiecare prefectură era condusă de un prefect şi ajutat de un director al prefecturii. 
Structura prefecturilor era următoarea: 

Serviciul administrativ cu un şef de birou şi doi subalterni (numiţi impiegaţi); 
Serviciul judeţean cu un şef de birou şi doi subalterni; 
Serviciul paşapoartelor cu un şef de birou şi doi subalterni; 

                                              
1 A.N.R.M.F.727, inv.2, D.32, f.43 
2 A.N.R.M.F.937, inv.1, d.1-3, f.1-11 
3 Şt. Ciobanu Unirea Basarabiei, Chişinău 1993, pag. 278 
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Serviciul contabilităţii cu un şef de birou şi doi subalterni; 
Arhiva cu un arhivar şi un specialist 
Registratura cu un registrator şi un impegat; 
Serviciul statistic cu un referent statistic şi un impiegat 
Fiecare judeţ era împărţit în subprefecturi alcătuite din 4-5 şi mai multe voloste (plase) cu 

următorul personal: 
în fruntea subprefecturii stătea un subprefect ajutat de unul sau doi ajutori; 
cancelaria avea un secretar, un arhivar şi un impiegat. 
Numărul subprefecturilor depindea de numărul populaţiei fiecărui judeţ în parte: Akkerman – 6, 

Hotin, Bălţi, Soroca, Orhei, Chişinău şi Tighina – 5, Cahul şi Ismail – 4. 
Către sfîrşitul lunii noiembrie 1918 tabloul din administraţia publică a Basarabiei era următorul: 
în cadrul judeţelor ca unităţi administrativ - teritoriale locale s-au format instituţiile române: 

prefectura, subprefectura, jandarmeria, poliţia, organizate pe aceleaşi principii ca în toată ţara; 
poşta, telefonul, telegraful, drumurile de fier după actul Unirii din 27 martie au trecut în sistemul 

central de dirijare; tot pe seama guvernului central trecuse vamele, paza graniţei şi armata; 
în sistemul financiar s-a introdus ca monedă liberă leul, lăsînd provizoriu în circulaţie şi rubla 

rusească. S-a întronat administraţia nouă financiară cu controlori şi perceptori de stat în tot sistemul 
financiar cu excepţia celui din sistemul impozitelor locale; 

s-a introdus în mare măsură justiţia românească: curtea de apel, tribunalele în judeţe, procuratura, 
judecătorii stagiari; 

în învăţămîntul public s-a introdus sistemul şcolar românesc; 
conducerea şi controlul român s-a introdus în sectorul agrar, industrial şi de comerţ unde s-au 

instituit în calitate de organe de conducere formaţiuni pur româneşti. 
Astfel după un an de autonomie Basarabia s-a transformat într-o provincie a României, care treptat 

a fost integrată în tot sistemul social, politic, economic şi cultural al statului întregit, cu drepturi şi 
obligaţiuni ca şi toate provinciile româneşti. 

La 27 decembrie 1918, prin hotărîrirea Consiliului de Miniştri a fost instituită o Comisie pentru 
lichidarea activităţii Sfatului Ţării din Basarabia. În componenţa ei au intrat Feodosie Bîrcă, Gheorghe 
Tudor, Gherman Pîntea, Ştefan Holban şi Costache Osoian. Sarcina Comisiei era: 

să sistematizeze actele şi documentele Sfatului Ţării pentru a fi predate arhivei Statului; 
să alcătuiască o schiţă istorică a Sfatului Ţării; 
să controleze şi să soluţioneze chestiunile cu caracter financiar ale Sfatului Ţării. 
În scopul unificării instituţiilor administrative din ţinuturile alipite cu cele din Vechiul Regat, 

avînd la bază rezoluţia Blocului Moldovenesc, aprobată de Sfatul Ţării în şedinţa din 27.03.1918, şi actul 
Unirii necondiţionate a Basarabiei cu România, semnat de Sfatul Ţării în şedinţa din 27 noiembrie 1918, 
la propunerea Consiliului de Miniştri, la 3 aprilie 1920 a fost emis Decretul regal cu privire la lichidarea 
Directoratelor din Basarabia. Atribuţiile Directoratelor urmau să fie executate de către Departamentele 
respective ale Guvernului Regal. 

O importanţă deosebită în viaţa social-politică a regiunii a avut-o unificarea legislativă a 
Basarabiei cu Vechiul Regat. Acest proces a început îndată după actul Unirii di 27 martie 1918 cînd în 
toate domeniile vieţii sociale, economice, politice şi culturale aveau loc primele transformări radicale. Este 
firesc că acele transformări trebuiau legiferate. Însă sistemul judiciar din Basarabia lăsa mult de dorit, se 
simţea necesitatea creării unui sistem juridic adecvat noilor condiţii de dezvoltare a Basarabiei în cadrul 
Statului Român. 

În consecinţă în Basarabia se formase un sistem judiciar mixt, în care se foloseau atît vechile legi, 
cît şi cele noi. De aceea procesul de unificare legislativă a decurs încet, timp de 10 ani, întîmpinînd mari 
dificultăţi. Sistemul judiciar în perioada de unificare legislativă avea următoarea structură: organul 
superior pe ţară era Ministerul Justiţiei, iar în Basarabia – Directoratul de Justiţie. În subordinea acestuia 
erau instituţiile: Judecătoriile de pace, Tribunalele, Curtea de Apel, Curţile cu juraţi, Notariatul, Corpul 
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avocaţilor, Penitenciarele. Vechile instituţii judecătoreşti au încetat să mai activeze începînd cu 15 
ianuarie 1919. 

Pentru o trecere mai uşoară la sistemul juridic românesc, Ministerul de Justiţie înfiinţase o 
comisiune de traducere în limba română a legilor ruse, care provizoriu mai erau aplicate în Basarabia, 
pentru o înţelegere şi utilizare mai bună a lor. 

Deci în perioada de tranziţie care a ţinut pînă la anul 1925, se formase o administraţie publică 
locală stabilită, iar reprezentanţii Basarabiei au intrat în toate instituţiile statale, inclusiv în Guvern şi în 
ambele camere legislative ale Parlamentului României. 

În anul 1925 a fost adoptată legea cu privire la unificarea administrativă 
. Basarabia în calitate de provincie deja fusese încorporată în tot ansamblul vieţii sociale şi 

teritoriul ei ca şi a întregii Românii din punct de vedere administrativ era împărţit în judeţe, iar judeţele în 
comune. Acestea erau principalele unităţi juridice în administraţia locală. Cea mai de jos unitate 
administrativă erau comunele, divizate în rurale şi urbane. Comuna rurală era alcătuită din unul sau mai 
multe sate, avînd reşedinţă în unul din ele. Comunele rurale, care nu dispuneau de mijloace, se asociau 
pentru a-şi susţine serviciile de care aveau nevoie şi a-şi plăti personalul administrativ, tehnic, sanitar. 

Comunele urbane se divizau în cele cu reşedinţă de judeţ şi fără. Comunele cu reşedinţă de judeţ 
care întrecea numărul de locuitori de 50 mii şi prin importanţa sa economică aveau mare influenţă asupra 
dezvoltării generale a statului erau declarate municipii. 

Consiliul comunei ca organ colectiv de conducere era alcătuit din: a) trei cincimi consilieri aleşi de 
către toţi alegătorii comunei cu vot universal, egal, direct şi secret, obligatoriu prin scrutin cu listă; b) pînă 
la două cincimi consilieri de drept; c) consilieri-femei, cooptate în număr de la 2 pînă la 7 persoane, 
reieşind din numărul locuitorilor comunei urbane. 

Numărul consilierilor aleşi se stabilea în proporţie cu populaţia comunelor (36 consilieri de la 250 
mii locuitori şi proporţional în scădere pînă la 9 consilieri în comunele rurale). Odată cu consilierii se 
alegea şi un număr de supleanţi, egal cu o treime din numărul consilierilor aleşi, chemaţi să completeze 
locurile vacante care se formau pe parcurs în consiliu. 

Principala figură în administraţia comunală rămînea primarul, care era ales de consiliul respectiv 
al comunei. Acest proces avea loc în toate tipurile de comune, în afară de municipii, unde consiliul alegea 
din componenţa sa 3 candidaţi la postul de primar din rîndul consilierilor aleşi şi din cei de drept. Cel care 
acumula un număr mai mare de voturi devenea primar numai după confirmarea în acest post de către 
Ministerul de Interne. Primarul în funcţie executa toate hotărîrile consiliului şi ale delegaţiei permanente 
comunale şi împreună cu ultima administra toate interesele comunei, supraveghea bunul mers al 
administraţiei în teritoriile respective. Atribuţiile principale ale primarului erau: convocarea consiliului 
comunal pe care îl prezida; elaborarea în comun acord cu delegaţia permanentă a ordinii chestiunilor ce 
trebuiau soluţionate; supravegherea respectării regulamentelor; numirea şi eliberarea din serviciu a 
funcţionarilor comunali; executarea deliberărilor consiliului şi delegaţiei în vederea apărării intereselor 
comunei; eliberarea certificatelor notariale, soluţionarea altor chestiuni prevăzute de legislaţie şi de 
organele elective. Primarul era ofiţer al stări civile. Primarii, consiliile comunale, delegaţiile permanente 
participau activ la formarea serviciilor şi angajarea funcţionarilor comunali. Fiecare comună înfiinţa 
serviciile de care avea nevoie în limita mijloacelor de care dispunea. În majoritatea cazurilor comunele 
aveau următoarele servicii: administrative, tehnice, economice, financiare, statistice, contencioase ş.a. în 
dependenţă de necesităţile locale. Fiecare comună avea cel puţin un secretar, care în unele cazuri putea fi 
şi casier. Secretarul comunei suplinea şi funcţia de şef al cancelariei, supraveghind arhivele. 

În cadrul comunelor în diferite servicii activau două categorii de funcţionari: administrativi şi de 
specialitate. Din prima categorie făceau parte: secretarii comunali, directorii sau şefii diferitelor servicii, 
precum şi şefii de birou, impiegaţii şi asimilaţii acestora. În a doua categorie: personalul învăţămîntului de 
stat, al contenciosului şi personalul inferior sanitar, veterinar, tehnic, economic, financiar şi agricol. 

Cel mai înalt nivel în ierarhia administraţiei publice locale era sistemul judeţean. Organul 
deliberativ superior al judeţului era prezentat de un consiliu judeţean compus din trei cincimi de membri 
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aleşi de toţi alegătorii judeţeni. Procedura de alegere a consilierilor şi a supleanţilor era aceeaşi ca şi în 
consiliile comunale cu unele precizări specifice pentru judeţ. În fruntea administraţiei judeţene stătea 
prefectul. Ele era numit prin decret regal în urma propunerii ministrului de interne. Avînd calitatea de 
reprezentant al puterii centrale, el era şi capul administraţiei judeţene care controla şi supraveghea toate 
serviciile judeţene şi comunale. El lua măsurile necesare pentru executarea la timp a hotărîrilor consiliului 
judeţean şi ale delegaţiei permanente. La şedinţele consiliului judeţean prefectul asista într-o postură 
dublă: pe de o parte, în calitate de reprezentant al puterii centrale, iar pe de altă parte, ca reprezentant al 
intereselor locale. 

Prefectul reprezenta în judeţ întregul guvern şi puterea executivă, ţinea legătură directă cu fiecare 
minister pentru soluţionarea chestiunilor de interes ale departamentului respectiv. El se afla în subordinea 
directă a Ministerului de Interne şi avea următoarele împuterniciri: să exercite toate atribuţiile conferite 
prin legi şi regulamente, să aibă grijă de publicarea legilor şi regulamentelor generale şi judeţene; să fie 
şeful poliţiei judeţene. În această calitate lua măsuri pentru prevenirea delictelor şi menţinerea ordinii şi 
siguranţei publice; să ordone tuturor organelor poliţieneşti şi jandarmeriei şi în caz de necesitate să pună în 
mişcare şi forţele publice; să controleze sau să oblige pe ofiţerii poliţiei judiciare să constate crimele, 
delictele şi contravenţiunile; să supravegheze toate instituţiile de binefacere şi asistenţă socială; ca 
reprezentant al guvernului în judeţul respectiv să raporteze departamentelor centrale observaţiile sale 
asupra funcţionarilor diferitelor servicii; să convoace în conferinţă la reşedinţa fiecărei plase cel puţin de 2 
ori pe an funcţionarii principali şi să le lămurească aplicarea legilor şi stabilirea măsurilor ce trebuiau luate 
în vederea bunei stări administrative, economice, sanitare şi culturale; să adreseze la finele anului 
Ministerului de interne şi să publice un raport amănunţit asupra stării generale financiar-economice, 
culturale şi administrative a judeţului şi comunelor din circumscripţia respectivă. 

Judeţele se împărţeau în circumscripţii numite plase, fiecare plasă era formată din mai multe 
comune. În fruntea fiecărei plase se afla un pretor care era în subordinea directă a prefectului. El era în 
plasă agentul puterii centrale, executa hotărîrile consiliului şi ale delegaţiei permanente judeţene şi 
îndeplinea orice însărcinări stabilite prin legi şi regulamente. Pretorul era şeful poliţiei din plasa sa. El era 
numit prin decizie ministerială. În funcţiile pretorului întrau: îndrumarea, supravegherea şi controlul 
administraţiei comunelor din plasă; revizuirea caselor comunale, ţinerea la control a scriptelor de 
contabilitate; cercetarea stării morale şi materiale a populaţiei, a igienei şi salubrităţii comunelor, a 
condiţiilor economice şi culturale ale sătenilor şi luarea de măsuri de îndreptare în limitele legii. 

Comunele urbane de asemenea se împărţeau în circumscripţii, fiind numite sectoare. Sectoarele şi 
plasele nu erau persoane juridice, pe cînd comuna şi judeţul aveau funcţia de persoane juridice, avînd 
deplina libertate în ceea ce priveşte iniţiativa şi administrarea intereselor locale. Comuna şi judeţul îşi 
administrau interesele locale prin consiliile comunale şi judeţene. Deciziile consiliilor comunale şi 
judeţene nu putea fi suspendate sau anulate decît în cazurile prevăzute de lege. 

Noua lege prevedea ca administraţia de plasă, prim-pretorii şi subprefecţii din Basarabia, puteau fi 
confirmaţi în posturile lor conform legii în vigoare la moment, pe baza avizului consiliului administrativ 
superior , chiar dacă unii din ei nu aveau titlu sau nu proveneau din militari activi. Erau declaraţi stabili 
acei care posedau cunoştinţe şi aptitudini profesionale necesare şi fusese numiţi în funcţie înainte de 1 
aprilie 1921. Astfel în octombrie 1925 au fost confirmaţi cu calificativul stabili 20 de subprefecţi: Bălţi – 
1, Cahul – 4, Cetatea Albă – 3, Ismail – 3, Orhei – 5, Soroca - 2, Tighina – 2. Au fost numiţi pretori cu 
conducerea provizorie a plaselor 30 de persoane, pînă la ocuparea locurilor cu titulari care să 
îndeplinească condiţiile legii.1 

Legea cu privire la unificarea administrativă a Basarabiei din 1925 a contribuit considerabil atît la 
unificarea administrativă, cît şi la consolidarea judeţelor ca unităţi juridice administrativi-teritoriale. 

Din punct de vedere administrativ teritorial Basarabia nu s-a schimbat cu nimic. Către anul 1930 
ea avea o populaţie de 2.863.409 locuitori cu un teritoriu împărţit în 9 judeţe, 37 plase, 17 oraşe, inclusiv 3 

                                              
1 Monitorul Oficial, nr.224 din 11 octombrie 1925 
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municipii (Chişinău, Bălţi, Cetatea Albă) şi 1847 sate. Numărul mediu al locuitorilor pe unităţi 
administrative era: în judeţe de 318.157 persoane, în plase de 67.386, în oraşe de 21.771, iar în sate de 
1382.1 

Administraţia publică locală. Schimbări mai pronunţate au avut loc în veriga iniţială: comuna. 
Comunele rurale erau unităţi administrative cu o populaţie minimală de 10 mii locuitori, formate de unul 
sau mai multe sate. Satele care făceau parte dintr-o comună rurală erau considerate din punct de vedere 
administrativ sectoare. Satele erau de două categorii: sate mici cu o populaţie de pînă la 600 locuitori şi 
sate mari cu o populaţie ce depăşesc acest număr. Satele şi comunele rurale situate la o depărtare de cel 
mult 3 km de la marginea municipiului sau oraşului erau declarate comune suburbane. 

Administrarea comunelor rurale era încredinţată unui consiliu comunal, ca organ deliberativ, 
primarului comunal şi delegaţiei consiliului comunal, ca organe executive. Alegerea şi constituirea acestor 
organe se deosebea în comunele rurale formate din mai multe sate faţă de comunele rurale constituite 
dintr-un singur sat. Consiliul comunal rural în comunele formate din mai multe sate era alcătuit din 
consilieri aleşi prin sufragiu universal, direct, secret, cu reprezentarea minorităţii naţionale şi din toţi 
primarii săteşti din cuprinsul comunei. Numărul consilierilor aleşi se stabilea în proporţie de un consilier 
la o mie de locuitori. Pentru alegerea lor satele din comună erau grupate în circumscripţii şi fiecare din ele 
alegea cîte 3 consilieri. Numărul minim al membrilor din consiliu trebuia să fie de 6 consilieri. Consiliul 
comunal se alegea pe un termen de 5 ani. Mandatul consilierilor comunali era gratuit. 

Adunarea sătească organul deliberativ al administraţiei săteşti. Ea era alcătuită din toţi membrii 
satului, care erau cap de familie şi aveau vîrsta de cel puţin 25 ani şi se bucurau de plenitudinea drepturilor 
civile şi politice. Adunarea sătească alegea primarul satului, doi delegaţi care aveau datoria să-l ajute pe 
primar la îndeplinirea sarcinilor sale şi un casator. Toţi erau aleşi pentru o perioadă de 2 ani prin vot 
secret. Adunarea satului mai alegea pe un termen de 1 an străjerii satului. 

În satele mici, la dorinţa locuitorilor, în loc de adunarea sătească ca organ deliberativ putea fi un 
consiliu sătesc ales după normele stabilite de lege. Alegerea primarului în acest caz avea loc şi în satele 
mari, prin sufragiu obştesc, pe un termen de 5 ani. 

În majoritatea judeţelor din Basarabia predominau satele care aveau drept organ deliberativ un 
consiliu sătesc. Judeţul Orhei, de exemplu, era compus din 16 comune rurale, care la rîndul lor erau 
formate din 160 sate cu consiliu sătesc şi 54 sate cu adunare sătească. Pe parcurs multe din satele mici se 
asociau între ele pentru a forma unităţi administrative mai puternice din punct de vedere financiar.2 

În fruntea administraţiei comunale era primarul. El era preşedintele consiliului comunal şi al 
delegaţiei consiliului. El convoca, prezida şi încheia sesiunile consiliului comunal rural, precum şi 
şedinţele delegaţiei, îndeplinea toate atribuţiile prevăzute de lege în teritoriul respectiv. În caz de tulburare 
a ordinii publice, el avea datoria să ia toate măsurile necesare pînă la sosirea autorităţilor poliţieneşti 
pentru restabilirea ordinii în comună. 

Consiliul sătesc numea secretarul sătesc, care apoi era confirmat de preşedintele delegaţiei 
consiliului judeţean pe durata activităţii consiliului respectiv. 

Comunele urbane se împărţeau în oraşe şi municipii. Acele comune urbane care aveau mai puţin 
de 50 mii locuitori erau declarate oraşe, iar acele ce depăşeau numărul de 50 mii locuitori – municipii. 
Organele deliberative în oraşe şi municipii erau consiliile comunale urbane şi consiliile municipale. 
Organele executive erau reprezentate de: primar, ajutor de primar, delegaţia consiliului comunal sau 
municipal. 

Atribuţiile consiliilor comunale. Consiliul comunal delibera asupra tuturor chestiunilor care 
priveau interesele locale, controla actele administraţiei comunale privitoare la învăţămîntul de toate 
gradele, la cultele locale, sănătatea publică, la măsurile de educaţie cetăţenească, precum şi cele privitoare 
la reorganizarea şi ajutorarea agriculturii, cooperaţiei, creditului popular, industriei, creşterii vitelor, 

                                              
1 Monitorul Oficial, nr 170 din 3 august 1929 
2 A.N.R.M F.1581, inv.1, d.11, f. 41 
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medicinii veterinare etc. Se acorda o atenţie deosebită şi chestiunilor privitoare la poliţia drumurilor, la 
alcătuirea regulamentelor, la dreptul de a schimba numele străzilor, de a conferi cetăţenia de onoare şi 
multe alte momente ce aveau o importanţă vitală pentru comunele în cauză. 

Consiliile comunale aveau dreptul de a întocmi regulamentele cu caracter local. Regulamentele 
elaborate erau supuse aprobării autorităţilor superioare. Ele deveneau executorii numai după ce erau aduse 
la cunoştinţa publică prin afişarea lor sau în alt mod obişnuit în comunele rurale, iar în comunele urbane 
prin publicarea lor în Monitorul Oficial sau Monitorul Judeţului. 

Fiecare comună avea un secretar (sau notar), un incasator (sau casier) şi personalul necesar pentru 
serviciile comunale. În măsura mijloacelor de care dispuneau comunele urbane, rurale şi satele, puteau 
angaja şi alţi funcţionari: surori de caritate, medici sau agenţi sanitari şi veterinari, agronomi, interpreţi, 
telefonişti, factori poştali, pompieri etc. Toţi funcţionarii comunelor şi satelor înainte de a intra în funcţie 
prestau în faţa primarului respectiv jurămîntul. Condiţiile de recrutare şi admisibilitate privitoare la 
funcţionarii administrativi mai prevedeau pe lîngă condiţiile generale impuse funcţionarilor de stat, să aibă 
anumite titluri şi cunoştinţe: în sat şi în comunele rurale li se cerea să aibă cel puţin 4 clase primare sau 
şcoala primară profesională; în comunele urbane: a) personalul auxiliar (registratorii, copiştii, impiegaţii) 
cel puţin 4 clase secundare sau o şcoală medie profesională; b) personalul executiv (şefi sau şefi adjuncţi 
de birou) cel puţin un liceu sau o şcoală superioară de specialitate; c) şefi şi şefi adjuncţi de secţie trebuiau 
să aibă licenţă în drept pentru serviciu administrativ, licenţă în ştiinţele comerciale pentru serviciu 
financiar, licenţă în agronomie sau titlu corespunzător pentru secţia economică, licenţă în litere pentru 
secţia cultură. 

Funcţionarii de carieră erau obligaţi să cunoască limba română. Funcţionarii satelor şi comunelor 
erau încadraţi în rîndul funcţionarilor şi se bucurau de toate drepturile acordate prin statut şi în acelaşi 
timp erau supuşi la toate îndatoririle stabilite pentru fiecare categorie. 

Judeţul. Teritoriul judeţului era fixat prin lege. El cuprindea toate comunele rurale şi urbane aflate 
pe teritoriul său fără de municipii, care din punct de vedere administrativ constituiau o unitate 
administrativă egală în rang cu judeţul. 

Administrarea judeţului era încredinţată consiliului judeţean ca organ deliberativ şi delegaţiei 
consiliului judeţean precum şi preşedintelui acestuia ca organe executive. Aceste organe administrau 
gospodăria judeţului cu ajutorul serviciilor judeţene şi al personalului lor. 

Consiliul judeţean se alegea în conformitate cu legea. Numărul consilierilor judeţeni aleşi se 
stabilea în proporţie cu populaţia. În acest calcul nu intra populaţia municipiilor. Numărul cel mai mare de 
consilieri era de 42 la judeţele cu o populaţie mai mare de 400 de mii de locuitori, 36 de consilieri în cele 
cu mai mult de 200 de mii locuitori şi 30 de consilieri în toate celelalte judeţe. 

Atribuţiile consiliului judeţean. Consiliul judeţean avea iniţiativa şi lua decizii în toate chestiunile 
de interes judeţean în toate domeniile vieţii sociale. Consiliul numea pe toţi funcţionarii superiori ai 
administraţiei judeţene. Consiliul judeţean era în drept să întocmească regulamente cu privire la diferite 
chestiuni cu caracter local: organizarea serviciilor judeţene, măsuri de precauţie împotriva incendiilor, 
măsuri pentru întreţinerea drumurilor, stabilirea taxelor, măsuri sanitare, aşezăminte şi localuri publice, 
amenajarea tîrgurilor, asupra altor chestiuni care ţineau de administraţia judeţeană. Consiliul judeţean avea 
şi unele însărcinări: obţinerea şi prezentarea informaţiei necesare pentru asociaţiile judeţene sau pentru 
autorităţile superioare, delegarea a cîte unui membru în fiecare centru de recrutare şi altele. 

Comisia administrativă a judeţului. În fiecare judeţ era formată o comisie administrativă compusă 
din: prefect, în calitate de preşedinte, primarul comunei-reşedinţă de judeţ, prim-procurorul sau procurorul 
tribunalului, protoiereul din oraşul sau municipiul de reşedinţă, medicul primar al judeţului, 
administratorul financiar, inginerul, arhitectul, veterinarul-şef al judeţului, revizorul şcolar, consilierul 
agricol, cel mai înalt în grad silvicultor din judeţ, comandantul legiunii de jandarmi, reprezentantul din 
localitate al Ministerului de industrie şi comerţ şi al Ministerului muncii. Atribuţiile principale ale 
comisiei administrative erau de a coordona activitatea diferitelor servicii administrative din judeţ şi de a 
înlătura dificultăţile ce apăreau la aplicarea legilor. La şedinţele comisiei şefii serviciilor raportau despre 
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starea lucrurilor în unităţile pe care le conduceau. Comisia avea grijă de a preveni şi aplana conflictele 
între diferite servicii administrative, iar în cazul în care conflictul nu era soluţionat, prefectul raporta 
directoratului ministerial, acela înştiinţa ministerul respectiv. În cazul de conflict serios, preşedintele 
delegaţiei judeţene raporta ca şi prefectul directoratului ministerial despre situaţia în cauză. 

În calitate de delegat al puterii centrale în teritoriul judeţului era prefectul. El era numit prin decret 
regal, în urma propunerii Ministerului de interne şi reprezenta guvernul şi puterea executivă. Conform 
legii administrative din 1929 legătura cu ministerele nu mai era directă, ci prin directoratul ministerial şi 
prin serviciile ministeriale locale, unităţi administrative noi. Prefectul, în calitate de reprezentant al 
guvernului, exercita toate atribuţiile ce I se refereau prin lege şi regulamentele respective. El era dator să-
şi dea concursul pentru aducerea la îndeplinire a deciziilor consiliului judeţean şi delegaţiei consiliului 
judeţean. În scopul îndeplinirii sarcinilor ce-i erau încredinţate, el avea dreptul să emită ordonanţe. Înainte 
de a fi publicate, Ordonanţele trebuiau să fie coordonate cu directoratul ministerial. Personalul care era la 
dispoziţia prefectului era stabilit de directoratul ministerial. Legătura prefectului cu guvernul se făcea 
numai prin directorat. 

În subordinea nemijlocită a prefectului era şi conducerea circumscripţiilor judeţene, numite plase. 
În fruntea plaselor se găsea cîte un prim-pretor, ca reprezentant al prefecturii, ofiţer de poliţie 
administrativă, care supraveghea şi controla administraţia rurală. Ei erau numiţi de Ministerul de interne în 
temeiul raportului directoratului. În atribuţiile lor puteau fi ajutaţi de mai mulţi pretori. Prim-pretorul 
supraveghea şi controla acţiunile de administraţie a satelor şi comunelor rurale. 

În fiecare plasă, pe lîngă prim-pretor, activa un pretor retribuit de stat, precum şi alţi funcţionari, în 
funcţie de mijloacele financiare avute la cont. 

Atribuţiile pretorilor rămîneau constante, deşi odată cu apariţia unei noi legi administrative 
funcţiile lor erau aduse în concordanţă cu legea adoptată. 

Spre deosebire de legile precedente, noua lege prevedea o nouă treaptă în ierarhia teritorial-
administrativă. S-au înfiinţat noi centre de administraţie şi inspecţie locală, 7 la număr, numite Directorate 
ministeriale locale cu centre de reşedinţă la: Bucureşti, Cernăuţi, Chişinău, Cluj, Craiova, Iaşi, Timişoara. 
În fruntea acestor unităţi se aflau: directoratul ministerial local şi şefii serviciilor ministeriale locale. 

Directorii ministeriali locali împreună cu şefii serviciilor ministerelor aveau ca sarcină 
supravegherea şi exercitarea controlului asupra întregii administraţii din teritoriul respectiv. 

Noua lege administrativă mai prevedea formarea unor unităţi administrative numite asociaţii 
judeţene generale, recunoscute ca persoane juridice. Judeţele din teritoriul unui directorat puteau să se 
grupeze într-o asociaţie generală pe un termen limitat pentru ca să execute, să creeze sau să întreţină 
lucrări sau instituţii sanitare, economice, culturale, de lucrări publice, de prestare de servicii sau instituţii 
care intrau în atribuţiile şi competenţa lor comună. 

Judeţele adoptau aceste hotărîri prin votul consiliilor judeţene respective. În cazul în care 
majoritatea judeţelor unui directorat s-au asociat, judeţele rămase erau obligate să se asocieze la ele. 
Componenţa asociaţiilor generale judeţene deja formate nu puteau fi schimbate decît prin lege. Organele 
administrative ale asociaţiilor judeţene erau: consiliul asociaţiei, preşedintele delegaţiei consiliului 
asociaţiei şi delegaţia consiliului asociaţiei. 

Consiliul asociaţiei judeţene generale era format din consilieri aleşi de consiliile judeţene şi de 
consiliile municipale asociate în următoarea proporţie: 6 persoane din judeţele cu 42 de consilieri, 5 
persoane din judeţele cu 36 de consilieri, 4 persoane din judeţele cu 30 de consilieri, 4 din municipiul de 
reşedinţă a directoratului, 2 din celelalte municipii. 

Reprezentanţii judeţelor în consiliul asociaţiei generale se alegeau prin vot secret şi cu majoritatea 
absolută de voturi de către consiliile judeţene. La fel se alegeau şi reprezentanţii municipiilor. 

Delegaţia consiliului asociaţiei generale judeţene se compunea din membrii aleşi de consiliu, cîte 
unul de la fiecare din judeţele asociate, la ei se mai adaugă cîte un reprezentant al consiliului municipiului 
de reşedinţă a directoratului. Alegerea se făcea prin vot secret, cu majoritatea absolută de voturi. Mandatul 
membrilor delegaţiei dura cît mandatele asociaţiei. 
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În noua structură administrativ-teritorială organele de control erau reprezentate de prefectul de 

judeţ, directoratul ministerial local şi Ministerul de interne. După cinci luni de pregătire de la adoptarea 
legii cu privire la organizarea administraţiei locale s-a început formarea directoratelor ministeriale locale. 
Acestea erau în număr de şapte pentru fiecare minister şi funcţionau ca centre de administrare şi inspecţie 
locală cu preşedintele corespunzător în Bucureşti, Cernăuţi, Chişinău, Cluj, Craiova, Iaşi, Timişoara.1 Ele 
erau organe administrative. Crearea acestor organe intermediare ale administraţiei de stat a fost motivată 
prin necesitatea soluţionării operative a problemelor administraţiei locale, fără ca ele să mai ajungă la 
ministere. 

Prin decretul regal din 7 ianuarie 1930 cele 9 judeţe basarabene (Bălţi, Cahul, Cetatea Albă, Ismail, 
Lăpuşna, Hotin, Orhei, Soroca, Tighina) au format Directoratul ministerial III Chişinău. În funcţia de 
director ministerial a fost numit Dumitru Moldovanu, deputat de Bălţi.2 

Noua unitate administrativă era alcătuită din cabinetul directorului ministeriatului, secretarul 
general, secţii funcţionale şi grupe de inspectori subordonaţi direct Consiliului de Miniştri al României. 

Directorul ministerial local era numit la propunerea Consiliului de Miniştri prin decret regal. 
Candidatul la acest post trebuia să aibă un grad universitar şi era egalat în grad cu un subsecretar de stat. 
El avea u adjunct, numit în acelaşi mod şi cu aceleaşi condiţii, avînd gradul de secretar general de 
minister. De asemenea directorul ministerial era reprezentantul întregului guvern. El era şeful ierarhic 
imediat al tuturor serviciilor ministeriale din directorat şi avea în subordinea sa prefecţii tuturor judeţelor 
din directoratul respectiv, precum şi şefii de poliţie a judeţelor aceluiaşi directorat. Directorul avea dreptul 
să ceară concursul forţelor armate pentru paza ordinii şi liniştii publice. Dreptul şi obligaţiunile lui erau 
aproximativ aceleaşi ca şi ale prefectului de judeţ numai la gradul de directorat ministerial. 

Serviciile ministeriale locale erau organele executive ale guvernului. Ele erau subordonate 
directorului ministerial local, care se află în relaţii directe cu ministerele respective. Recrutarea şi numirea 
personalului acestor servicii ţinea de ministerul respectiv. 

Directorul ministerial local convoca membrii directoratului după necesităţi, însă nu mai puţin de 
două ori pe an, înainte de sesiunile consiliilor asociaţilor judeţene generale. În lipsa directorului 
ministerial în teritoriul Basarabiei funcţiile lui erau exercitate de secretarul general, care avea următoarele 
atribuţii: controlarea activităţii secţiilor funcţionale, organizarea şi dirijarea activităţii personalului 
directoratului ministerial şi a personalului de conducere a instituţiilor din Basarabia. 

Directoratul ministerial III Chişinău avea următoarele secţii funcţionale: organe administrative 
locale, finanţe, instruire şi cultură, agricultură şi avere de stat, tehnică, industrie şi comerţ, muncă, sănătate 
şi asigurare socială. 

Grupa inspectorilor era formată din inspectorii generali şi inspectori de ramură. La nivelul 
administraţiei locale urmau să activeze aceleaşi unităţi de judeţ, plasă şi comună în frunte cu organele 
respective prevăzută în legea administrativă. 

Lucrările legate de activitatea Directoratului ministerial III Chişinău n-au ţinut mult. Deja la 
sfîrşitul lunii iulie 1931 s-au început lucrările de lichidare a acestei instituţii. 3 Prin decizia Consiliului de 
Miniştri, confirmată prin decret regal, în locul Directoratului s-a format Ministeriatul Basarabiei. În 
fruntea ministeriatului, în calitate de Ministru de stat pentru chestiunile Basarabiei, a fost numit generalul 
I. Rîşcanu, însărcinat cu îndrumarea şi controlul superior al administraţiei generale.4 El era reprezentantul 
guvernului în această parte a ţării, autorizat cu mari drepturi şi iniţiative, pentru a exercita un control 
permanent asupra tuturor ramurilor de activitate publică (de stat, judeţene, comunale), dîndu-le la 
momentul oportun impulsul necesar pentru asigurarea funcţionării lor normale şi în corespundere cu 
cerinţele timpului. 

                                              
1 Monitorul oficial, nr.170 din 03 august 1929, art.292 
2 Monitorul oficial, nr.6 din 09 ianuarie 1930 
3 A.N.R.M. F.1571, inv.1, d.3, f.1 
4 A.N.R.M. F.1571, inv.1, d.2, f.12 
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În calitate de controlor superior al tuturor ramurilor de activitate publică Directorul ministerial 

informa direct şi permanent Preşedinţia Consiliului de Miniştri, precum şi departamentele respective 
asupra funcţionării serviciilor locale, făcînd propuneri în dependenţă de situaţie. 

Sarcina de bază a Ministeriatului, cu susţinerea autorităţilor centrale, era de a se încadra în 
activitatea de consolidare a diferitelor instituţii publice şi, îndeosebi, a celor administrative, şcolare şi 
culturale, de asistenţă socială, economice, profesionale etc., întru sprijinirea instituţiilor particulare şi 
a iniţiativelor locale, desfăşurate în cadrul intereselor superioare ale statului. 

Activitatea Ministeriatului de Stat se extindea asupra tuturor organelor civile şi militare din 
Basarabia. Autorităţile militare superioare locale erau supuse Ministeriatului de Stat numai în 
problemele ce ţineau de ordinea şi securitatea locală şi paza frontierei. 

Funcţionarea instituţiilor statale din Basarabia nu era cu nimic stînjenită de introducerea noii 
unităţi ierarhice administrative. Ele corespondau direct ca şi pînă atunci cu autorităţile lor superioare 
şi cu departamentele respective în toate chestiunile specifice fiecărei instituţii. 

Pentru o coordonare mai adecvată Ministeriatul Basarabiei a înfiinţat două centre de activitate. 
La Chişinău se afla centrala I a Ministeriatului, iar la Bucureşti – centrala II. De fapt, întreaga 
activitate a Ministeriatului se desfăşura la Chişinău, iar centrala II se ocupa îndeosebi cu stabilirea şi 
menţinerea legăturilor imediate şi directe cu Preşedinţia Consiliului de Miniştri şi cu toate 
departamentele, avînd un personal cu mult mai restrîns. 

Organizarea interioară a Ministeriatului Basarabiei era următoarea: Ministeriatul de Stat avea 
în supunere directă, în afară de serviciul personal, un cabinet civil şi un birou militar, completate cu 
personalul necesar. Secretarul general avea în subordine Cancelaria şi întreaga conducere interioară a 
serviciilor Ministeriatului, rezolva şi expedia toată corespondenţa, înlocuia Ministrul de Stat în lipsa 
lui în Basarabia. Cînd se afla la Bucureşti, conducea nemijlocit centrala II, stabilind şi menţinînd o 
permanentă legătură cu guvernul şi cu toate ministerele pentru rezolvarea întregii game de probleme 
care stăteau în faţa Ministeriatului Basarabiei. 

În subordinea imediată a Secretarului general se aflau toate serviciile de ramuri ale 
Ministeriatului. În linii generale se menţineau aceleaşi servicii care funcţionaseră şi în directoratul 
ministerial III Chişinău (de interne, finanţe, industrie şi comerţ, agricultură şi comerţ, instruire publică 
ş.a.). 

Pentru o organizare mai bună a administraţiei locale, în iulie 1931 a fost adoptată decizia de a 
institui pe lîngă prefecturile de judeţ funcţiunea de director al prefecturii. Faptul a permis o divizare 
concretă a funcţiilor şi responsabilităţilor lor. În baza aceleaşi legi cu privire la organizarea 
administraţiei locale au fost precizate serviciile judeţene, care în principiu, nu se deosebeau, cu mult 
de secţiile funcţionale ale Directoratului Ministerial. De exemplu, pentru judeţul Hotin au fost 
determinate următoarele servicii: administrativ şi statistic, financiar şi contabilitate, tehnic, al 
drumurilor şi construcţiilor, sanitar şi al ocrotirii sociale, veterinar şi zootehnic, al învăţămîntului, 
economie. La nivel de plasă şi comună se menţineau acele structuri care satisfăceau mai bine 
interesele locale. 

În legătură cu demisia guvernului prezidat de profesorul Iorga în iunie 1932 şi numirea în 
postul de Preşedinte al Consiliului de Miniştri a lui Al.Vaida-Voievod nu au avut loc schimbări 
esenţiale în structura administraţiei locale. Ministrul de Stat al Basarabiei, generalul I.Rîşcanu, a fost 
rechemat, iar în calitate de secretar general al Ministeriatului cu sediul la Chişinău a fost numit 
profesorul I.Negrescu, care era singurul autorizat să semneze toată corespondenţa în numele acestei 
instituţii. Decizia a fost semnată de Ministrul Basarabiei Pantelemon Halippa1 

 

                                              
1 A.N.R.M.F.1571, inv.1, d. 104, p.303 
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Legea administrativa din 1936 
 
Nu s-au înregistrat schimbări esenţiale în ceea ce priveşte împărţirea administrativ-teritorială 

nici după Legea administrativă, adoptată de parlament în martie 1936.1 Ca unităţi administrative cu 
titlul de persoană juridică au rămas aceleaşi judeţe şi comune. Delimitarea sau modificarea teritoriului 
unei comune rurale, suburbane, crearea sau desfiinţarea unei comune rurale, schimbarea reşedinţei 
comunei rurale se făcea deja prin decizia Ministerului de Interne, avînd la bază deliberaţiunea 
consiliului comunal şi a celui judeţean respectiv, iar delimitarea sau modificarea teritoriului 
comunelor urbane, a municipiilor sau judeţelor rămînea să fie făcută prin lege. 

Elemente noi au fost introduse în administraţia comunelor. Ca şi mai înainte administrarea lor 
era încredinţată consiliilor comunale, în calitate de organe deliberative, şi primarului cu ajutorii de 
primari, în calitate de la durata mandatului consiliilor şi în alte momente din viaţa şi activitatea 
autorităţilor administrative au intervenit unele schimbări. Dintre cele mai esenţiale pot fi enumărate: 
numărul membrilor aleşi în consiliile comunelor rurale, indiferent de numărul populaţiei, era stabilit 
de 10 persoane; numărul concret de membri aleşi pentru consiliile oraşelor nereşedinţă era de 18, 
oraşe reşedinţă 28, iar municipii 36; în consiliile comunelor rurale membrii de drept erau numiţi prin 
decizie de către prefectul judeţului; durata mandatului consiliului era nelimitată. Din trei în trei ani o 
jumătate din numărul total al consilierilor aleşi se reînnoia. Astfel, durata mandatului unui consilier 
ales era de 6 ani. Consilierii ai căror mandat înceta la expirarea primului termen de 3 ani erau aleşi 
prin tragerea la sorţi. Durata mandatului consilierilor de drept cu vot complet sau parţial deliberativ 
era de 3 ani. Consiliul judeţean, format din consilieri aleşi şi din cei de drept, era împărţit în cinci 
comisii: a) administrativă, financiară şi de control; b) lucrări publice; c) economie; d) cultură şi 
învăţămînt; e) sanitară şi asistenţă socială. Fiecare comisie avea cîte un raportor din consilierii aleşi. 
Toţi cei 5 raportori formau delegaţiunea judeţeană, prezenţa prefectului (sau a adjunctului) la 
şedinţele delegaţiunii era obligatorie. El expunea delegaţiunii chestiunile puse la ordinea de zi, se 
pronunţa asupra soluţionării lor; la fiecare prefectură de judeţ funcţiona un subprefect, funcţionar de 
stat, care exercita în numele prefectului supravegherea tuturor serviciilor judeţene; nivelul cerinţelor 
(competenţă, deprinderi, studii) faţă de personalul administrativ ales sau numit, începînd de la primar 
şi ajutor de primar şi pînă la prefect, a crescut considerabil; prin decizia organului tutelar consiliile 
demisionate (rurale, ale oraşelor nereşedinţă, ale oraşelor reşedinţă, ale municipiilor) erau înlocuite cu 
comisii interimare, cu durata maximă de activitate pînă la 4 luni, cînd se proceda la realegerea noului 
consiliu. 

Schimbările impuse de legea administrativă din 1936 n-au dus la consolidarea organelor 
administrative, perioada dată fiind prea scurtă. Deja în 1938 a fost adoptată o nouă Constituţie şi o 
nouă lege administrativă. 

 
Modificarile impuse de Constituţia din 1938 
 
Adoptînd noua Constituţie, Statul român şi-a schimbat radical organizarea politică şi cea 

administrativă. 
Constituţia din 1938 impunea reaşezarea administrativă a ţării pe baze noi, cu o structură, o 

mentalitate, o concepţie nouă, în linii generale preconizîndu-se scoaterea administraţiei de sub 
dominaţia partidelor. În viziunea unor reprezentanţi ai cercurilor guvernamentale încercările de 
unificare administrativă făcute conform legii din 1925 n-au dat rezultatele scontate din două 
considerente: în primul rînd, administraţia locală era în funcţie şi depindea întru totul de evoluţiile 

                                              
1 Monitorul Oficial, nr.73 din 27 martie 1936 
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vieţii politice care, în virtutea caracterului şi cerinţelor ei schimbătoare, intervenea permanent în opera 
de conducere în detrimentul vieţii administrative, sacrificînd-o, şi astfel împiedica orice stabilizare. În 
al doilea rînd, structura diversă a organizaţiilor administrative din diferite regiuni ale ţării se integra 
cu greu într-o lege unitară, care încerca să promoveze organisme şi rehuli administrative inexistente 
înainte în aceste regiuni. Aceste cauze au provocat lipsa de acţiune a legilor de organizare a 
administraţiei locale, contradicţiile lor cu legile de organizare a administraţiei centrale. 

Principiile fundamentale care au determinat noua organizare administrativă au fost: a) 
descentralizarea şi desconcentrarea administrativă; b) încredinţarea intereselor administrative unor 
organe numite de puterea centrală şi ajutate de consilii alese ale administraţiei descentralizate (locale), 
de consilii de funcţionari ale administraţiei desconcentrate (centrale); c) competenţă şi sistem ierarhic; 
d) un control şi o tutelă administrativă serios organizate; e) o justiţie administrativă ce proteja 
legislaţia.1 

Legea adoptată prevedea organizarea în chip separat a instituţiilor de descentralizare şi a 
organelor de desconcentrare administrativă. Ca unităţi de descentralizare administrativă erau 
recunoscute comuna şi ţinutul. Aceste unităţi administrative aveau statutul de persoană juridică, 
politico-teritorială şi erau conduse de organe numite, primar şi rezident regal, ajutaţi de consilii alese. 
Paralel cu aceste unităţi de descentralizare administrativă mai erau organizate circumscripţii 
administrative şi de control, menite să satisfacă interesele generale ale statului desconcentrate în 
aceste circumscripţii. Ele erau reprezentate prin: ţinut, judeţ, plasă şi comună. Circumscripţia 
teritorială a ţinutului ca organ de descentralizare administrativă era juxtapusă circumscripţiei 
teritoriale a ţinutului ca unitate de desconcentrare administrativă. Toate ministerele, cu excepţia 
armatei, magistratului, afacerilor străine, învăţămîntului superior, regiile autonome şi administraţiile 
comerciale, erau obligate să-şi creeze circumscripţii de desconcentrare a serviciilor în cadrul 
circumscripţiilor trasate de lege. 

În această situaţie de dualitate organele însărcinate cu administrarea intereselor locale şi cu 
administrarea de stat desconcentrate erau sortite să colaboreze împreună cu chipul cel mai armonios, 
prin intermediul conducătorilor acestor unităţi şi circumscripţii, care în fond era unul şi acelaşi 
funcţionar de stat în fruntea ambelor categorii de organe. Astfel, teritoriul României a fost împărţit în 
10 ţinuturi cu circumscripţii teritoriale şi capitale de reşedinţă. Ţinutul era condus de o singură 
persoană care îndeplinea funcţia de reprezentant al guvernului şi preşedinte al consiliului ţinutal. 

Judeţele Basarabiei au fost încadrate în trei ţinuturi. În ţinutul Dunărea de Jos, cu reşedinţa 
la Galaţi, întrau judeţele basarabene: Ismail, Cahul şi alte 8 judeţe de dincolo de Prut. Ţinutul Nistru, 
cu reşedinţa la Chişinău, cuprindea următoarele judeţe basarabene: Lăpuşna, Orhei, Tighina, Cetatea 
Albă. Ţinutul Prut pe lîngă cele 7 judeţe de pe malul drept al Prutului mai intrau şi judeţele 
basarabene: Bălţi şi Soroca. Judeţul Hotin intra în ţinutul Cernăuţi. 

Ţinutul era o unitate administrativă cu atribuţii economice, culturale ţi sociale. Ca persoană 
juridică, politico-teritorială reprezenta interesele locale, iar ca circumscripţie teritorial-administrativă 
avea două aspecte: a) satisfacerea intereselor generale de stat, reunind toate serviciile exterioare ale 
autorităţilor centrale, stabilind între ele principii de colaborare şi de coordonare; b) reprezentarea 
intereselor locale, specifice ale circumscripţiei. În acest scop statul ceda ţinutului, în limitele stabilite 
de lege, o parte din puterea publică pe care noul organism ţinutal o exercita sub controlul statului. 

Conform principiilor noii Constituţii iniţiativa în sistemul politic îi aparţinea executivului, la 
fel şi în organizarea administrativă a ţinutului primatul îi revenea rezidentului regal faţă de consiliul 
ţinutal. 

                                              
1 Monitorul Oficial, nr.187 din 14 august 1938 
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Rezidentul regal era reprezentantul puterii centrale (a Guvernului) şi organ de decizie şi 

execuţie a intereselor locale din ţinut. El era numit prin decret regal pe un termen de 6 ani, emis pe 
baza hotărîrii Consiliului de Miniştri, la propunerea Ministerului de interne. El avea rangul de 
subsecretar de stat şi purta titlul de Excelenţă. 

Rezidentul era ajutat de secretar general care avea gradul unui secretar general de minister. 
Numirea lui se făcea la fel prin decret regal. Secretarul general trebuia să fie funcţionar de carieră, 
făcînd parte din ierarhia administrativă. Rezidentul regal putea delega o parte din atribuţiile sale 
secretarului general şi prefecţilor. Delegarea se făcea în scris prin decizie şi se aducea la cunoştinţă 
prin afişare sau publicare. 

În calitate de reprezentant al guvernului, rezidentul regal îndeplinea îndatoririle sale în 
conformitate cu normele generale fixate de guvern şi executa dispoziţiile date de miniştri în 
chestiunile departamentelor respective. El era distribuitorul principal al plăţilor din buget, exercita din 
numele guvernului tutela asupra comunelor şi stabilimentelor de utilitate publică din ţinut şi 
îndeplinea alte prevederi determinate de lege. În calitate de şef al administraţiei ţinutului şi preşedinte 
al consiliului ţinutal I se acordau prin lege drepturi destul de largi în soluţionarea tuturor problemelor 
ţinutale, fie prin delegaţiune legală, fie prin delegaţiune dată de diferite ministere. 

Ca reprezentant al puterii centrale, rezidentul regal era obligat să asigure liniştea şi să menţină 
ordinea şi securitatea statului în tot cuprinsul ţinutului. Toate organele poliţieneşti şi jandarmeria erau 
la dispoziţia rezidentului. În baza cererii scrise, el putea să ceară punerea în acţiune a forţei militare în 
caz de necesitate. 

Consiliul ţinutal era un organ colectiv, pluripersonal, compus din membrii desemnaţi de corpul 
electoral (membri aleşi) şi de membrii desemnaţi potrivit legii (membri de drept). Membrii erau de 
două categorii: 

acei desemnaţi de Consiliile comunale de ţinut; 
acei desemnaţi de Camerele de agricultură, comerţ şi industrie, de cea de muncă. 
În rîndul membrilor de drept erau incluse persoanele cu reputaţie ireproşabilă, care se găseau 

în fruntea diferitelor servicii ţinutale. Desemnarea membrilor de drept se făcea de Ministerul de 
Interne în baza propunerilor rezidentului regal. Durata mandatului membrilor aleşi ai consiliului 
ţinutal era de 6 ani, iar ai membrilor de drept expira la încetarea funcţiunii. 

Consiliul ţinutal propunea şi lua decizii în chestiunile de interes local, avînd atribuţii 
deliberative şi consultative. Cele deliberative se foloseau în cazul în care era nevoie de: crearea 
veniturilor de orice natură, stabilirea impozitelor, taxelor şi cotizaţiilor în limitele fixate de lege; 
votarea bugetului de venituri şi cheltuieli ai ţinutului şi aprobarea conturilor anuale de gestiune; luarea 
de decizii în materie de împrumuturi pentru ţinut, înstrăinări, afecţiuni, de imobile, cumpărări, 
concesiuni etc. 

Consiliul ţinutal se întrunea în sesiuni ordinare şi extraordinare. Sesiunea ordinară se convoca 
de 2 ori pe an, iar cele extraordinare după necesităţi şi la cererea rezidentului regal cu aprobarea 
Ministerului de Interne. 

Spre deosebire de legile precedente, organizarea administrativă locală prevedea schimbări 
esenţiale în cazul instituţiilor de descentralizare administrativă. Esenţa lor constă în următoarele: 

primarul, şeful administraţiei comunale, era numit de puterea centrală pe termen de 6 ani; 
consiliul comunal a fost redus şi atribuţiile lui limitate. Votul deliberativ era folosit numai în 

interese de o importanţă deosebită ale comunei; 
alegerea consiliului comunal se făcea numai de membrii comunei care atinseseră vîrsta de 30 

ani şi prestau efectiv una din ocupaţiile prevăzute de lege 
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consiliul comunal se compunea din membrii aleşi şi membrii de drept. Numărul membrilor 

aleşi a fost stabilit astfel: 3 în comunele rurale; 5 în comunele urbane-nereşedinţă de judeţ; 7 în 
comunele urbane-reşedinţe de judeţ; 12 în municipii; 

numărul membrilor de drept a fost redus esenţial. Membrii de drept în consiliile comunale 
rurale şi urbane erau desemnaţi de prefectul judeţului, în consiliile comunale rurale şi urbane erau 
desemnaţi de prefectul judeţului, în consiliile municipale - de rezidentul regal. Membrii de drept 
aveau vot deliberativ. Durata mandatului membrilor aleşi ai consiliilor era de 6 ani, iar mandatul 
membrilor de drept expira la încetarea funcţiunii. Membrii consiliului depuneau individual jurămîntul 
în faţa primarului şi în prezenţa preotului; 

atribuţiile primarului, funcţionar numit pe termen, au fost mult lărgite, iar responsabilitatea 
egalizată cu a unui funcţionar public; 

numărul ajutorilor de primar a fost redus, creîndu-li-se condiţii bune de lucru. 
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Sfârşitul autonomiei Basarabiei 

LUPAŞCU Zinaida  

Doctor în drept, 
conferenţiar universitar 
Catedra Teoria şi Istoria Dreptului 
Universitatea de Stat din Moldova 

Le mot ‘’Bessarabie’’ éveille dans l’âme de chaque roumain de douloureux souvenirs séculaires 
liés aux luttes et victimes pour défendre et protéger ce souffrant coin de terre roumain. 

La nouvelle acquisition russe avait besoin d’un nouveau statut. La structure spéciale de 
gouvernement a été immédiatement établie par Alexandre I à l’intermédiaire du Règlement de 
l’administration provisoire en Bessarabie de 1812, conformément auquel on devait garder les traditions 
locales. 

Au cours de cette période l’organisation interne de la province a souffert quelques changements. 
Par l’ukaz (décret) Le Sénat de l’Empire Russe de 1816 on a approuvé le projet concernant l’institution de 
résident en Bessarabie (existant jusqu’à 1828). 

Le Tsar de la Russie, Alexandre I, par son rescrit du 29 avril 1818, a approuvé Le Statut de la 
formation de la région de la Bessarabie. Le Statut prévoyait la constitution du Conseil régional de 
Bessarabie ayant la structure suivante : le président, quatre membres du Gouvernement régional (formé en 
1813), six députés. 

Le Conseil Suprême (Verhovnii Soviet) était l’organe exécutif suprême et l’instance suprême de la 
Bessarabie. 

Ainsi par ‘’L’institution de l’organisation de la région de Bessarabie’’ de 1812 la Bessarabie 
acquiert le statut de région avec un gouvernement autonome, mais en se distinguant de la Finlande et la 
Pologne auxquelles on a offert une autonomie législative. 

Cette période se caractérise encore par une animation de la politique impériale – l’introduction en 
Bessarabie de certaines formes d’administration russes. 

L’autonomie de la Bessarabie n’a pas duré longtemps. En 1828, après le couronnement de Nicolas 
I on a mis fin à cette autonomie par une simple signature. Par le décret (ukaz) du 29 février, La 
Constitution de 1818 a été abrogée et remplacée par la dite Loi d’administration de la province de 
Bessarabie. Le Conseil Suprême a été supprimé et remplacé par un conseil provincial composé, selon les 
mots de B.Nolde, ,, des ‘’fonctionnaires désignés et n’ayant rien de commun avec la province’’. 

Par La Loi de 1812, et surtout après ce ‘’qu’on a introduit en Bessarabie les institutions russes de 
gubernia, le système des impôts, la justice etc., on y a laissé une partie du code civil’’, qui est resté en 
vigueur jusqu’à la révolution soviétique’’. 

Unii pretind că autonomia Basarabiei nici n-a funcţionat vreodată sau mai exact că n-a fost decât 
fictivă. “Aparenţele de autonomie a Basarabiei, afirma un istoric basarabean, erau fictive, cu atât mai mult 
cu cât izvorâse din ipocrizia şi din dispoziţia nestatornică a lui Alexandru I1” 

Alţii, când scriu despre Basarabia, nici măcar nu pomenesc despre autonomia ei de atunci, ca şi 
cum aceasta nici n-ar fi existat. Aşa procedează kneazul S.D.Urusov2, care în anii 1903-1904 a fost 
guvernator al Basarabiei. După acesta, din ziua anexării şi până la urmă3, Basarabia a fost administrată, de 
fapt, de un reprezentant al ţarului şi al ministerelor din Petersburg4. 

                                              
1 P.Cazacu, Moldova dintre Prut şi Nistru, Iaşi, 1923, pag.91 
2 S.D.Urusov, a devenit mai târziu ministru adjunct la interne, deputat în prima Dumă imperială, etc. 
3 S.D.Urusov, şi-a publicat memoriile în 1907 
4 С.Д.Урузов, Записки губернатора. Санкт-Петерсбург 1907, ст.3 (S.D.Urusov, Amintirile guvernatorului. St.Petersburg, 
1907, pag.3)  
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Opiniile în cauză ni se par oarecum exagerate, întrucât autonomia Basarabiei a existat atât de iure, 

cât şi de facto, atât doar că ea n-a funcţionat în mod normal. 
De vină o fi fost S.D.Urusov şi ţarul Rusiei, însă, după părerea noastră, unul dintre principalii 

vinovaţi a fost mai cu seamă şi distanţa dintre Basarabia şi Capitala Imperiului Sankt-Petersburgul, care 
făcea iluzoriu orice control serios din partea autorităţilor centrale. 

Am arătat mai sus că primii paşi ai administraţiei ruseşti în Basarabia sau, mai exact, înscăunarea 
ruşilor în provincia anexată s-a efectuat cu ajutorul boierului basarabean Scarlat Sturza. Acesta era în 
vârstă înaintată, el avea peste 80 de ani, şi mai era şi bolnav, pus sub supravegherea directă a amiralului 
Ciceagov. 

N-a trecut însă nici un an şi primul a fost înlocuit cu generalul rus Ivan M.Harting. “Numirea unui 
om care sta departe de boierii moldoveni a fost provocată nu numai de dorinţa guvernului de a avea un 
reprezentant mai energic la Chişinău, dar şi de evidenta tendinţă de a apropia administrarea Basarabiei de 
structura statului rus1”. 

Deci, nu trecuse nici un an de la instalarea ruşilor în provincia răpită şi ei deja se gândeau s-o 
transforme cât mai repede în provincie rusească cu adevărat. Asta, de altfel, e ceea ce a caracterizat 
administraţia rusească în Basarabia de la început şi până la finele ei, adică până în anul 1918,când aceasta 
avea să se smulgă din braţele “binefăcătorilor” ruşi şi să se întoarcă la adevărata patrie. 

Ivan M.Harting, la rândul său, a fost înlocuit în anul 1816 cu generalul I.Bahmetiev - căruia i s-au 
dat, cu acea ocazie, puteri mult mai mari decât au avut S.Sturza sau I.M.Harting, cum şi titlul de 
namestnic (rezident), de locotenent imperial (un fel de vice-rege), iar I.Bahmetiev, la rândul său, a fost şi 
el înlocuit în 1820 cu generalul Inzov, etc. 

Toţi generalii aceştia, de obicei, nu veneau în Basarabia singuri, ci aduceau după ei o adevărată 
armată de oameni de încredere sau mai exact de vânători după slujbe şi, mai cu seamă, de pescuitori în 
ape tulburi, pe care ei se socoteau datori să-i plaseze în posturi cât mai avantajoase. 

Toată lumea aceasta nouă, deoarece nu cunoştea nici limba română şi nici legile locale, n-a aşteptat 
prea mult ca să ceară mai întâi, pe furiş, adică prin rapoarte secrete pe care le trimeteau la Petersburg, iar 
mai târziu, pe faţă, fără să mai caute a se ascunde, introducerea în Basarabia a sistemului rusesc de 
cârmuire, legile ruseşti etc., din care cauză a fost firesc ca ei să ajungă în cele din urmă la raporturi extrem 
de încordate cu localnicii sau mai exact cu boierimea din Basarabia. 

Situaţia celor două grupuri antagoniste – cel rusesc şi cel românesc – nu erau însă egale, şi din 
această cauză cei din urmă erau aproape întotdeauna învinşi. Ruşii, de altfel, înţelegeau să se poarte ca 
stăpâni şi îi priveau pe localnici de sus, cu dispreţ, şi mai cu seamă lor nu le scăpa nici o ocazie ca să-i 
jignească, să-i umilească şi mai presus de toate să-i bârfească în toate felurile, spunând despre ei orice, 
deşi se pare pe nedrept, fiindcă iată ce scria despre boierii basarabeni un martor imparţial, ducele de 
Richelieu care, deşi general în armata rusească, era francez de origine şi deci mult mai în măsură să fie 
obiectiv: 

“În general, boierii moldoveni pe care i-am văzut şi cu care am putut să mă întreţin mi-au părut 
foarte departe de acea stare de ignoranţă şi de stupiditate la care ruşii fac să se creadă că sînt reduşi, pentru 
a justifica fără îndoială îngâmfarea şi relele purtări cu care îi tratează şi pe care boierii nu par a le merita2”. 

Între cei ce-i bârfeau pe basarabeni nu rareori erau înşişi guvernatorii, dintre care primul a fost 
chiar I.M.Harting. Acesta, din ziua în care s-a văzut guvernator al Basarabiei, a şi cerut pentru ea “o 
organizare gubernială ca cea general rusească3”. 

Totodată, în rapoartele către superiorii săi, el îşi permitea să-i descrie pe basarabeni cu vădită rea 
credinţă. “Dat fiind că basarabenii n-au fost niciodată în astfel de funcţii şi nedeprinşi, cum sunt, cu 
ordinea de serviciu, nu numai rusească, dar nici moldovenească, având majoritate de voturi (trebuie înţeles 
                                              
1 Л.Кассо, Россия на Дунае (L.Casso, Rusia la Dunare, opere citate)  
2 Ришель Армонд Документы. Зборник исторической русской ассоциации (Roşeli Armond, Documente.Colecţia Societăţii 
istorice ruse). Moscova, vol.54, pag.196 
3 L.Casso, Opere citate, pag. 206 
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în cele două departamente întrunite împreună), calcă justiţia. Îmi este greu să înşir aici actele lor nesăbuite 
şi contrare bunului simţ”. Sau: “Ei (basarabenii) ascund situaţia şi împrejurările locale şi stăruie ca ruşii să 
aibă mai puţine funcţii, şi, dimpotrivă, moldovenii să fie mai mulţi1”. 

Ori toate acestea el le făcea într-un scop bine definit. “Generalul, spune L.Casso, îşi pusese în gând 
să restrângă înlesnirile date populaţiei Basarabiei în 18132”. 

Deci, de-abia le dăduse acele înlesniri care, după cum am văzut mai sus, nici măcar nu erau cine 
ştie ce înlesniri, că I.M.Harting se şi gândea, deja, cum să le restrângă. În acelaşi timp, I.M.Harting 
sublinia în permanenţă imposibilitatea de a efectua ordine în Basarabia din cauza elasticităţii prea mari a 
legilor locale sau chiar a lipsei de norme legale pur şi simplu. Desigur, unui general rus, cum era el, 
înconjurat de funcţionari ruşi, fără să cunoască limba locală, legile şi obiceiurile ţării etc., îi era mai uşor 
să le nege existenţa decât să caute să le cunoască şi să le aplice. 

La fel ca I.M.Harting a procedat ceva mai târziu şi vice-guvernatorul F.Vighel (1823-1826). 
L.S.Berg spune despre un raport al acestuia, că a fost inspirat “de ura lui împotriva basarabenilor şi a 
colegilor săi de birou” şi că “face de-a dreptul impresia de denunţare indecentă sau calomnie”, adăugând 
că “F.Vighel a recunoscut mai târziu chiar el că a cam condensat culorile3”. 

Acelaşi F.F.Vighel pomeneşte în memoriile sale cum boierii basarabeni, din cauza politicii sale 
rusificatoare, l-au declarat duşman al neamului moldovenesc, au hotărât să nu-i întindă mâna şi să nu-l 
salute la şedinţele Consiliului Suprem4. 

Şi bineînţeles, din toate acestea el îşi făcea un adevărat titlu de glorie. 
În altă parte mai spune despre aceeaşi boieri cu vădită revoltă: “Nimeni din ei nu ştie ruseşte şi n-a 

avut curiozitatea să vadă Moscova sau Petersburgul; din cuvintele lor se poate observa că ei considerau 
nordul nostru ca o ţară sălbatică. În schimb mulţi din ei se duc la Viena5”, şi ,desigur, în ochii săi aceasta 
era o adevărată crimă. Revolta sa e şi mai mare când vorbeşte de Alexandru Sturza, fiul fostului 
guvernator Scarlat Sturza, fiindcă acesta, nici mai mult, nici mai puţin, “… pusese în circulaţie un plan ca 
în Basarabia drepturile şi obiceiurile moldoveneşti nu numai să fie păstrate, dar să fie şi mai mult 
răspândite”6 şi că el “nu-şi ascunde deloc dorinţa sa de a vedea Moldo-Vlahia ca o împărăţie deosebită 
(independenţă) împreună cu Basarabia, Bucovina şi Transilvania”7. 

Oameni cu situaţii ca a lui I.M.Harting sau aceea a lui F.F.Vighel îşi permiteau ieşiri ca cele 
descrise mai sus împotriva basarabenilor; îşi poate închipui oricine de ce erau în stare să facă şi mai cu 
seamă să spună ceilalţi, adică cei mai mici în grad ca ei şi, deci, fără să aibă şi răspunderile lor. 

Cei mai mulţi dintre ruşii aceştia, de la mare la mic, erau extrem de abuzivi, hrăpăreţi8 şi lipsiţi de 
cea mai elementară omenie, ba unii dintre ei erau chiar nişte hoţi ordinari9. 

                                              
1 Ibidem, pag. 207 
2 Ibidem, pag. 208 
3 L.S.Berg, Bessarabia, pag.73 
4 Ф.Ф.Вигел, Воспоминания, Русский Архив, Москва 1982, №12, ст.175 (F.F.Vighel, Amintiri. Arhiva rusească nr.12, 
Moscova 1982, pag.175) 
5 Ibidem, pag. 98 
6 Ibidem, pag. 102 
7 Ibidem, pag. 104 
8 И.Пуришкевич, Бессарабия. Москва 1898, ст.114 (I.Purişkevici, Basarabia. Moscova 1898, pag.114)  

Că erau ruşii hrăpăreţi, asta se poate vedea mai ales după felul cum s-au comportat ei în legătură cu distribuirea 
pămînturilor libere din Basarabia de sud. Aici e destul să spunem că unii din ei, cu această ocazie, şi-au făcut partea leului şi că 
numai într-un singur an, în 1826, au fost împărţite între ei 173.012 desetine (188.583 ha ) de pământ.  
9 П.Свинин, Описание Бессарабской Губернии. Записки Одесского Общества Истории Древностей (P.Svinin, Descrierea 
guberniei Basarabia, Odesa 1867, vol. VI pag.25), Одесса 1867, том VI, ст.25 

Iată, spre exemplu, cum îi tratau ei pe ţăranii basarabeni. În 1812, ţăranii basarabeni au fost siliţi să transporte toată 
pîinea rămasă de la armata rusească (peste 15 milioane de kg) şi să clădească pentru această cantitate şi magaziile necesare; tot 
ei au transportat pentru nevoile spitalelor cca. 78.000 metri cubi de lemne, au clădit cantine pentru grănicerii de la Prut, au 
întreţinut pe socoteala lor pe coloniştii veniţi în Basarabia (iată dar cum se explică generozitatea ruşilor faţă de aceştia din urmă 
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Ei erau totodată lipsiţi de cea mai elementară omenie. “Aici e o ţară barbară”, îi scria în ziua de 24 

august 1824 A.Loghinov contelui M.Voronţov (care devenise între timp “namestnic” al Basarabiei, care 
însă îşi avea sediul la Odesa; el îl trimisese pe cel dintâi în Basarabia cu depline puteri ca să facă anchete 
şi să-i raporteze despre tot ce ar fi putut constata acolo), “unde oamenii fără vină sunt băgaţi în închisori, 
prădaţi, bătuţi, arşi1”. 

Ce a fost şi mai grav, a fost că unii dintre ei, după cum am spus, erau de-a dreptul nişte hoţi 
adevăraţi, care făceau jafuri la drumul mare. În această privinţă, iată ce aflăm dintr-un raport trimis în anul 
1816 ţarului Alexandru I, în mod verbal, de contele P.D.Kiselev: “Scriam, Maiestate, şi confirm şi acuma: 
guvernatorul H. (aici e vorba de Harting) nu numai că pradă averea, ci suge sângele nefericiţilor locuitori 
din Basarabia. Acolo se vinde orice funcţie, totul are preţ şi ispravnicii (prefecţii de judeţe) sunt datori să 
prade mai mult ca alţii, fiindcă plătesc pentru locurile lor de la 20 de mii până la 30 de mii de ruble”2. 

“Trebuie cercetate (spune el mai departe) achiziţiile făcute de domnii funcţionari şi îmbogăţirea lor 
neproporţională; din numărul acesta nu-l exclud nici pe guvernator”3. 

I.Capodistria, la rândul său, îi scria lui I.Bahmetiev, care îl înlocuise pe I.M.Harting: “Alungaţi din 
Basarabia fără nici o cruţare pe toţi funcţionarii care au servit sub I.M.Harting”4. 

Nu cu mult mai bun s-a arătat şi I.Bahmetiev. Despre aceasta, iată ce-i scria tot A.Loghinov lui 
M.Voronţov, în ziua de 7 iunie 1823: “Basarabia e o provincie nenorocită care a fost lăsată prada jafului 
acestei bande oribile - drojdia Podoliei – adusă de I.Bahmetiev din Cameniţa. Un om aşa de slab ca 
I.Bahmetiev a devenit aproape un complice criminal al soţiei sale şi al tuturor acestor poloni, greci, 
armeni, etc., cu care dânsul a populat oraşul (e vorba de Chişinău) şi tribunalele din gubernia sa”5. 

La sfârşitul activităţii lui administrative în Basarabia, după cum ne informează L.Casso, “… 
atmosfera se tulburase aşa de mult, încât acuzaţiile l-au atins pe însuşi I.Bahmetiev care a fost învinuit de 
contrabandă, dar achitat. A fost pus în disponibilitate din cauza de boală”6. 

N-a fost, se pare, la înălţimea misiunii sale nici M.Inzov, succesorul lui I.Bahmetiev. Pe acesta, 
L.Casso îl descrie în următorii termeni: “…bătrân, slab şi fără caracter, el nu putea lupta cu abuzurile; a 
fost poreclit “molatecul grădinar”7. 

Alexandru I era desigur ţinut la curent cu tot ce se petrecea în Basarabia. O dovadă în această 
privinţă am avut în raportul amintit mai sus al contelui P.D.Kiselev. Iată, de altfel, ce scria el însuşi în 
rescriptul său din 1 aprilie 1816, către mitropolitul Gavriil: “Spre cea mai extremă durere sînt informat în 
mod absolut sigur că toate năzuinţele mele nu sînt realizate şi că dezordinea, mai cu seamă pornind de la 
un timp încoace, a ajuns la ultimul grad”8. 

Cu altă ocazie, referindu-se la trimişii săi în Basarabia, el îi califica ca “funcţionari nesatisfăcători, 
ruşi nedoriţi, culeşi după nevoile timpului cu mare grabă”, etc9. 

Alexandru I făcea, se pare, tot ce putea ca să îndrepte lucrurile. Astfel, pe I.M.Harting pur şi 
simplu l-a demis din serviciu; pe I.Bahmetiev, după cum am arătat mai sus, l-a pus în disponibilitate 
pentru “cauza de boală”, etc. Răul era însă prea înrădăcinat, ca măsuri de acestea să mai poată fi de vreun 

                                                                                                                                                                
), au cărat şi materialul necesar pentru construcţia caselor şi au clădit acele case”. Ţăranii basarabeni, vom adăuga noi aici, mai 
erau obligaţi în acelaşi timp să întreţină, tot pe socoteala lor, şi pichetele de grăniceri, să încartiruiască armata etc. 
1 L.Casso, Opere citate, pag.222 
2 Л.Зублоцкий-Десятовский, Граф П.Д.Киселёв и его эпоха. Москва 1984, том I, ст.33 (L.Zublovski-Deseatovski, Contele 
P.D.Kiselev si epoca lui. Moscova 1984, vol. I pag.33) 
3 Ibidem, pag. 38 
4 Ibidem, pag. 211 
5 Семейный архив графа Воронцова, том XXII, ст.497 (Arhiva familiei Voronţov, vol. XXII pag.497, Arhiva de Stat a 
Republicii Moldova); P.Gore Anexarea Basarabiei, în Basarabia de Şt.Ciobanu, pag.174 
6 Ibidem, pag. 220 
7 Ibidem, pag. 222 
8 А.Стадницкий, Гавриил Бэнулеску-Бодони – иерарх молдавский: 1812-1821 – Кишинев 1895, ст. 289 (A.Stadniţki, 
G.Bănulescu-Bodoni – ierarh al basarabean, Chişinău 1895, pag.289) 
9 Л.Kассо, Opere citate ст.214 (L.Casso, Opere citate, pag.214) 
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folos practic. Acestea, în definitiv, nu erau decât paliative, dar aici era nevoie de ceva mai mult. Răul 
trebuia smuls din rădăcină şi, cum se vede, el n-a avut curajul să meargă chiar aşa de departe. O astfel de 
operaţie ar fi putut să-i ceară îndepărtarea din Basarabia a tuturor funcţionarilor ruşi care prinseseră 
rădăcini acolo, ori asta era prea mult chiar şi pentru Alexandru I. 

De aceea nu este deloc de mirare că, la urcarea pe tronul Rusiei a fratelui său Nicolae, lucrurile au 
luat o cu totul altă direcţie. 

Alexandru I era liberal, desigur nu în măsura în care se considera el însuşi. Nu se poate spune 
acelaşi lucru despre Nicolaie I, care după cum se ştie a fost autocrat convins sau, chiar, un adevărat 
despot. Sub mâna lui de fier era şi firesc să i-a sfârşit autonomia Basarabiei. 

I-a pus deci capăt printr-o simplă trăsătură de condei. Prin ukazul din 29 februarie 1828, 
Constituţia din 1818 a fost abrogată şi înlocuită prin aşa-zisa lege despre administrarea provinciei 
Basarabia. Consiliul Suprem a fost desfiinţat şi în locul lui a fost format un consiliu provincial, compus, 
după cum se exprima B.Nolde, “din funcţionari numiţi şi fără nici o legătură cu provincia”1. Consiliul 
acesta urma să fie convocat de două ori pe an, dar numai pentru a fi consultat şi încă numai în problemele 
cu caracter pur economic. El nu mai avea prin urmare decât un vot consultativ2. 

Şi mai grav a fost faptul că limba română de data aceasta se vedea retrasă din toate instituţiile 
administrative ale statului. Articolul 62 din legea de la 29 februarie 1828 preciza: “Toate dosarele 
instituţiilor de stat ale provinciei Basarabia vor fi scrise în ruseşte3”. Cu aceeaşi, ocazie funcţia de 
locotenent plenipotenţiar a fost desfiinţată, toată puterea în provincie fiind trecută asupra guvernatorului 
civil, care depindea direct de guvernatorul general de la Odesa4. 

Prin Legea din 1828, şi mai ales după aceea, “au fost introduse în Basarabia instituţiile ruseşti 
guberniale, sistemul de impozite, justiţia, etc., i-a fost lăsată o parte din codul civil”5, care “a rămas în 
vigoare până la revoluţia sovietică”6. Vorbind despre consecinţele legii din 1828, juristul basarabean 
I.G.Pelivan – fost ministru de justiţie în România – spunea: 

“De acum înainte totul se face după modelul rusesc. Toţi funcţionarii ruşi, începând cu 
guvernatorul, continuând cu prefecţii, judecătorii, jandarmii etc. şi terminând cu comisarii de poliţie, se 
pun cu aprindere la lucru. Scopul lor e deznaţionalizarea poporului moldovenesc şi introducerea în 
Basarabia a “spiritului rusesc”. Pentru a atinge această ţintă guvernul rus nu cruţa nici un mijloc7. 

În anul 1826, proiectul de lege al reformei a fost propus pentru dezbatere în Consiliul de Stat, iar la 
29 februarie 1828 el a fost aprobat şi publicat cu denumirea Instituţiile pentru conducerea regiunii 
Basarabia8. Legea, însoţită de o anexă în care se arăta scopul şi funcţiile noului act, a intrat în vigoare la 
15 martie 1828. Prin aceasta autonomia Basarabiei a luat sfârşit. Consiliul Suprem a fost desfiinţat, iar 
limba rusă a devenit unica limbă oficială în Basarabia. 

Basarabia a rămas piatra de hotar a politicii expansioniste ruse - şi nu, cum ar fi vrut ţarul, cheia 
pentru cucerirea de noi meleaguri. Anexarea Basarabiei a avut până la urmă efecte negative pentru 
influenţa rusă în Balcani9. 
                                              
1 Б.Нолде (B.Nolde, Opere citate, pag.290) ст.290 
2 Л.Кассо (L.Casso, Opere citate, pag224) ст.224 
3 Устав об образовании Бессарабской области (Regulamentul cu privire la organizarea regiunii Basarabia), Arhiva de Stat a 
R.Moldova, fond 5, inventar 418 
4 М.Яшков, Губерния Бессарабия. Москва 1902, ст.6 (M.Iaşkov, Gubernia Basarabia. Moscova 1902, pag.6) 

În anul 1836, asupra lui au mai fost trecute atribuţiile guvernatorului militar al provinciei. În sfîrşit, în 1873 Basarabia a fost 
transformată în simplă gubernie rusească. 
5 B.Nolde, op.cit., pag. 297, L.A.Kasso, op.cit., pag. 224 
6 B.Nolde, op.cit., pag. 297 
7 Ion G.Pelivan, La Bassarabie sous le régime russe (1812-1918) (I.G.Pelivan, Basarabia sub regim rusesc), Paris, 1919, pag.17 
8 Учреждение об управлении Бессарабской области (Instituţiile pentru conducerea regiunii Basarabia). 
9 Mai ales împărţirea Moldovei a dus la tensionarea relaţiei ruso-române. Din acest motiv au existat chiar şi voci ruseşti care 
înfiereau politica basarabeană a ţarului şi care cereau retrocedarea Basarabiei către Moldova pentru a nu periclita credibilitatea 
rusiei în Balcani.Atunci când, în 1825, ţarul Alexandru I a murit subit, moldovenii din Basarabia nu s-au arătat prea afectaţi. 
Aceasta rezultă dintr-o observaţie făcută de un conteporan ce relata că boierii români nu prea aveau sentimentul dinastic de 
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În spiritul noii politici a lui Nicolae I (1825-1855), guvernatorul principe Mihai S.Voronţov – 

fostul comandant suprem al armatei ruse de ocupaţie din Franţa – a ridicat în 1828 autonomia Basarabiei, 
a renunţat la sprijinul boierilor români şi a numit în toate judeţele numai reprezentanţi ruşi. Puterea 
legislativă a Divanului a fost restrânsă în favoarea puterii guvernatorului. În consecinţă, dominaţia rusă a 
apărut prima oară şi în documentele oficiale ale administraţiei, de fapt în viaţa publică a Basarabiei. În 
spatele noii politici de rusificare a stat nu atât şovinismul de Mare Rusie motivat naţional, ci mai degrabă 
o gândire strategică. Ţarul plănuia o nouă campanie împotriva otomanilor, neavând deci nevoie în ţară de 
experimente de autonomie1. La doar o lună de la cele decise, trupele ţariste au pornit cel de-al şaselea 
război ruso-turc. 

În administraţie, observă contemporanul A.Sorojenko, “este o harababură generală, nici certitudine 
legală şi nici jurisprudenţă: numărul proceselor nerezolvate este fără capăt … Starea autohtonilor nu s-a 
îmbunătăţit de la sosirea armatei ruse în 1806, ci din contra”2. 

În incapacitatea sa de a reforma structurile interne ale Imperiului ţarist, Nicoale I s-a lăsat condus 
de ideea celei de-a treia Rome, crearea unui nou Imperiu bizantin sub conducere rusească. 

Stăpânirea otomanilor a trecut de mult de zenit. Prin Pacea de la Adrianopol din 1829, Înalta 
Poartă a fost nevoită – după şase războaie ruso-turce – să cedeze dreptul de protectorat asupra 
principatelor dunărene precum şi asupra Serbiei, ţarului Nicolae I. 

Prin pacea de la Adrianopol, Rusia a obligat Înalta Poartă să-i cedeze gurile Dunării, inclusiv 
Insula Şerpilor. Rusia a ocupat în următorii şase ani Moldova şi Ţara Românească, până când sultanul a 
plătit toate despăgubirile şi a garantat Principatelor dunărene româneşti, libertatea comerţului. Cu această 
ocazie a fost schimbată şi vama rusească de pe Nistru pe Prut, ca semn al tendinţelor integraţioniste ale 
Imperiului ţarist. 

În februarie 1855 a murit la Petersburg Nicolae I, iar fiul său ţarul Alexandru al II-lea (1855 – 
1894) a continuat războiul din Crimeia până la Conferinţa de Pace de la Paris din anul 1856. Pacea 
negociată acolo a pus Principatele române sub protecţie garantată internaţional al tuturor Marilor Puteri, 
cu menţinerea suzeranităţii otomane. Principatul Moldova a primit de la Rusia Basarabia de sud cu 
judeţele Cahul, Cetatea Albă şi Ismail. Un an mai târziu, Insula Şerpilor şi gurile Dunării au fost despărţite 
printr-un protocol de Rusia şi predate Înaltei Porţi. 

Ţarul Alexandrul al II-lea a înţeles cauzele înfrângerii suferite în războiul din Crimeia ca fiind 
urmarea înapoierii social-economice a ţării şi a convocat, la un an după Conferinţa de la Paris, o Comisie 
centrală pentru îmbunătăţirea stării ţăranilor. Problema naţională însă a fost omisă din acţiunea de 
reformare. În anul 1861, ţarul “eliberator”, după numele cu care a intrat în istorie, a anunţat abolirea 
iobăgiei şi o nouă jurisdicţie. 

În Basarabia urmările s-au simţit nemijlocit. 
Un efect secundar al paşilor reformelor a fost rusificarea Basarabiei. Începând cu anul 1874, şi 

românii şi germanii din Basarabia erau obligaţi să presteze serviciul militar. Ceea ce a avut ca urmare 
plecarea, pentru 7 ani, a tinerilor din teritoriu, de cele mai multe ori spre regimentele din Orientul 
îndepărtat. Mulţi dintre ei au plecat ca români întregi şi s-au întors ca ruşi pe jumătate. 

În timpul revoluţiei burgheze ruse din 1905, românii din Basarabia şi-au formulat pretenţiile 
naţionale. Datorită noilor libertăţi de întrunire şi ale presei s-a înfiinţat un mare număr de organizaţii 
politice. Moşierii români au format Partidul Naţional, iar clericii liber-profesioniştii şi dascălii s-au adunat 
în Partidul Naţional Democrat. Moşierii, bineînţeles că nu doreau mari schimbări sociale. Ei au încercat 

                                                                                                                                                                
Rusie Mare şi că nu arătau nici un interes faţă de metropolele ruseşti Moscova sau Sankt Petersburg. Ei se orientau mai degrabă 
la Viena şi – şi după 1830- spre Paris, capitala europeană a secolului al XIX-lea. 
1 Românii, ucrainenii sau alţii neruşi, care activau în cadrul administraţiei, trebuiau, începând din acel moment, să poată vorbi şi 
scrie ruseşte. Evreii şi ţiganii erau şi aşa excluşi din funcţiile de stat. Cu toate aceste prevederi legale, limba română s-a păstrat 
ca limbă oficială în ţară până în 1854. Abia atunci a fost definitiv interzisă. 

După moartea mitropolitului român G.Bănulescu-Bodoni, ţarul a numit în fruntea Bisericii basarabene un rus. 
2 A.Sorojenco, Prelegerile Societăţii de istorie şi antichităţi (Ib.rs), Moscova,1871, cartea IV, p. 46 
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deci să nu-şi piardă marea influenţă economică obţinută de pe urma eşuatei reforme agrare. După revoluţie 
şi-au trimis un reprezentant în Dumă – Parlamentul rusesc – de la Sankt Petersburg. 

Intelectualii români au cerut reintroducerea limbii române în administraţie, în şcoli. Aceste 
pretenţii naţionale şi totodată şi democratice au fost considerate de administraţia rusă separatism 
moldovean1. 

În Basarabia nu s-a mai ajuns la un dialog politic româno-rus2. 
În anul 1912, la Chişinău s-a sărbătorit centenarul includerii Basarabiei în componenţa Rusiei, în 

prezenţa întregii familii a ţarului3. Imperturbabil, ţarul Nicolae al II-lea a pus a doua zi piatra de temelie 
pentru un monument rus, în memoria ţarului cuceritor Alexandru I. Până la ridicarea statuii, nu s-a mai 
ajuns însă. A intervenit primul război mondial. Imediat după război, pe acelaşi soclu, românii au ridicat un 
monument al noului stăpânitor, regele român Ferdinand I. 

 
 

                                              
1 Acest separatism moldovean a fost combătut şi de Biserica ruso–ortodoxă. Astfel, a concediat mitropolitul rus pe toţi preoţii 
români ai Seminarului teologic din Chişinău, care s-au pronunţat pentru întroducerea limbii române. Ca o contrareacţie în ziarul 
de limbă română “Basarabia”, tipărit bineînţeles cu caractere chirilice, reprezentanţii români ai Bisericii au cerut autonomie 
politică pentru Basarabia. 
2 Din contra, fronturile s-au separat, cum se vede din exemplul “Anuarul rus” din anul 1910, editat de Ministerul de Interne. 
Acolo, la enumerarea naţionalităţilor Basarabiei, românii nu mai erau amintiţi. Aceastra a fost prima dată când în Imperiul ţarist 
s-a negat existenţa unui popor moldavo-românesc dincoace de Nistru. 
3 Mitropolitul Serfin a lăudat-o în cadrul serviciul divin ca fiind norocul poporului basarabean şi un punct culminant al istoriei 
credinţei ortodoxe. Zelul şi căldura de vară de la Chişinău l-au făcut cu această ocazie pe mitropolit să sufere un colaps. 
Credincioşii cu frica lui Dumnezeu, prezenţi au interpretat această întâmplare ca pe un semn rău. La Bucureşti, partida naţională 
condusă de istoricul Nicolae Iorga a disecat pe larg leşinul mitropolitului moscovit, distrându-se pe seama lui. 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

62 
ADMINISTRAŢIA CIVILĂ ROMÂNĂ din TIMPUL RĂZBOIULUI, INFĂPTUITĂ ÎN 

AFARA GRANIŢELOR TĂRII 

 
ALEXIANU Şerban  

Bucureşti, România 
 

L’Administration civile Roumaine réaliser pendent la guerre 
En dehors des Frontières de la Roumanie 

 
A l’occasion de la session scientifique organisée par l’Institut des Sciences Administratives de la 

République Moldova, on présente dans le cadre de la première section - L’Histoire d’Administration 
Publique – la communication intitulée: 

L’Administration civile Roumaine réaliser pendent le guerre en dehors des frontière de la 
Roumanie 

 
Auteur : M. Serban Alexiano – Bucarest 
 
La communication présente de façon très concise le cas spéciale de l’administration réalisée en 

temps de guerre d’une territoire en dehors des frontières de la Roumanie, territoire faisant partie d’un pays 
inconnue de tous les point de vue, qui avait été gravement affecte par le guerre, avec une population 
presque hostile et affamée. 

En prenant contacte pour la première fois avec leurs réalités tragiques, on a tente de comprendre la 
population civile, de leur capter la bienveillance et de commencer une sorte de collaboration librement 
accepte. Dans peu de temps, on a applique, au commencement de manière expérimentale, une sorte 
d’administration combinée qui gardait les bonne parties de l’ administration locale tout en implantant les 
idées d’administration démocratique roumaine. Ainsi, dans un temps record, on a eu une réussite 
inespérée. 

De ce mélange des principes et des dogmes a résulte une bonne collaboration, avec les gens de 
cette région. 

On avait pris comme tache de faire renaître ce vaste territoire, qui, du point de vue du droit 
internationale, avait été catalogue comme un territoire de transition sans un statut précis. La tache du la 
nouvelle équipe qui devait administre ce pays était celle de pouvoir le redresser par ses propres ressources 
pour afin qu’il pusse vivre sans aide d’extérieur. 

La communication passe en revue les point de vue de l’historiographie communiste soutenue en 
Russie, Ukraine, Bessarabie (Moldavie) ou tous les auteur considéraient l’action roumaine comme 
terroriste et spoliateur et montre en contre parti pour la première fois la vrais réalité, en commencent par la 
livre d’Olivian Verenca, qui a travailler pendent toute cette période dans cette région qui s’appelle 
Transnistrie. 

Du livre de Verenca, se détache pour la première fois la situation de ce territoire au moment de 
l’arrivée des roumaine dans la région : presque 85 % de tous les entreprises, fabrique, magasin, centrale 
électrique, réseau de l’eau, de chemin de ferre, le grand port d’Odessa, tout avais été détruit. La 
population, sans aucune réserve d’alimentation, était affamée et apeuré. 

Suivant les quelques pages de cette communication on remarque les premières mesures que 
l’administration roumaine a applique pour le redressement en attirant l’intérêt de la population autochtone. 

Le point de départ qui a contribue a une bonne entente avec la population ukrainienne fut l’attitude 
des roumaine qui ne se sont pas considérés et comportés en vainqueur arrogante avec des prétention de 
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supériorité qui imposent leur lois et leur point de vue. Ili se sont comportés comme amis qui comprennent 
la situation de la population locale et tache lui démontrer qu’on peu vivre autrement qu’en communisme, 
libre, sans peur et sans restriction, qu’on peu avoir une vie meilleure du point de vue économique, 
politique, spirituelle et culturelle. 

Quand la population autochtone a compris que les roumaine par le gouverneur qui avait été investi 
de conduire cette région n’ont pas l’intention d’imposer des lois ou des disposition étrangères difficile a 
comprendre pour des gens qui avait était soumis de longues années au lois communiste et quand ont 
constate que leur anciennes lois ont été modifier sans difficulté en leur faveur, menant a une vie facile et 
bien rémunérée, ils sont devenues des partenaires intéressée et loyaux. 

Les première mesure qui ont été prises ont vise l’idée sociale, en réorganisant l’enseignement de 
tous les grades - école, lycée, université. L’Opéra et le Théâtre Nationale ont été restaure et recouverts. 

La deuxième mesure fut celle de refaire le réseau sanitaire. Dans tous les hôpitaux on été 
introduites des techniques médicales modernes, on a import de nouveaux appareils, on a assure le 
nécessaire en médicaments. 

L’industrie alimentaire fut aussi aidée de se refaire en important de la Roumanie des machines 
pour remplacer ceux qui avaient été détruite par l’armée russe en sa retraite. 

Le commerce fut en grande parti et pour la première fois libéraliser. 
Mais la mesure qui a enthousiasmée tout le monde fut la restitution de la liberté de la croyance 

qu’ils avait perdue et le droit de jouirez librement d’elle. Toutes les églises qui existaient encore furent 
ouvertes sans tenir compte de leur appartenance - orthodoxe, catholique, protestante, mosquée, synagogue. 
Toute la population a pu sans aucune restriction aller à l’église prier, se marier, baptiser les enfants ou 
enterrer les morts. 

L’administration roumaine fut encore mieux accueille par comparaison a l’administration 
allemande, plus dure et restrictive imposée dans d’autre territoires russe. 

Apres deux années et demie d’administration roumaine, l’armée russe aidée par ses allies 
américaine, a réussi d’arrêter l’armée allemande et de reconquérir leur territoire après leur victoire de 
Stalingrad. Peut du temps après d’administration roumaine a du se retire. Les roumains, par leur 
gouverneur ont démontrer encore une fois leur bonne fois et leur correctitude, et quand l’ordre de retraite a 
été donne ils ont eu une attitude unique et inattendue : au lieu de détruire tout ce qui avait été restaurée et 
mis en fonction, ils ont constitue des commissions mixte roumain - russes afin que les russes prennent en 
possessions et conservent tous les bien existant. 

Celui-ci fut le comportement des roumaine en Transnistrie. 
Apres la guerre, en 1945, Staline a ordonner d’arrêter tous ceux qui avait administrée les territoires 

russe occupée par l’ennemie. Ils devaient être jugées par la population locale et répondre pour leur 
comportement. Toutes les 11 personnes qui avaient administrée des territoires russes, furent trouvées et 
jugées devant chaque communauté. Dix d’entre elles furent considérées coupable, condamnées a morts et 
exécutées. 

La seule qui n’a pas été trouvé coupable par la population de Transnistrie, fut la roumaine 
Alexiano, ancien gouverneur de la région. 

Mais les dirigeants russes, et non la population de Transnistrie, n’ont pas pu accepter cet décisions 
qu’ils considéraient comme un affront pour le communisme, et ont ordonner aux nouveau dirigent 
communiste imposée a la Roumanie d’assassiner aussi le professeur Alexiano. 

Ainsi, aujourd’hui, en pressentant cette communication, on essaie de refaire une page d’histoire en 
montrant la réalité et la vérité des choses et des situations qui se sont déroulé pendent la guerre en cette 
région. 

 
A încerca chiar şi acum în faţa dvs, să vorbesc cum ar trebui să se cunoască şi mai ales să se ştie şi 

să se înţeleagă adevărul despre Administraţia civilă, în timpul celui de-al doilea război mondial înfăptuită 
între 1941-1944, în afara graniţelor României, risc ca într-un mediu social şi istoric încă din păcate ca cel 
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al Ţării noastre, cu o istorie atât de falsificată, viciată şi exploatată propagandistic, să fiu combătut fără 
probe sau dovezi şi acuzat cu vehemenţă şi pus în faţa aceloraşi vechi şabloane pe care timp de mai bine 
de o jumătate de secol le-a folosit şi încă le mai folosesc în van, propaganda procomunistă. 

Astăzi însă sper, că graţie iniţiativei dumneavoastră,aci şi acum ca acest subiect să poată fi judecat 
şi înţeles prin prisma domeniului istoric, al istoriei adevărate, însemnând în final aşa cum spunea Cicero :” 
că una din cerinţele capitale ale istoriei este aceea de a avea datoria şi curajul să spui numai adevărul” 
Numai în felul acesta se va putea reconstitui echilibrat, fără patimă şi ură, acest capitol aparte din istoria 
atât de frământată şi sbuciumată a României. 

Evaluarea conjuncturilor care au determinat la un moment dat istoric,anumite atitudini 
responsabile sau iresponsabile, porneşte de la principiul că decizia politică a influenţat şi va influenţa 
permanent viaţa statelor. 

Situaţia specială la care s-a ajuns în politica mondială a anilor 1938 – 1941, ascensiunea 
vertugunoasă a celui de-al trei-lea Reich german, slăbiciunea de nepermis a marilor puteri care permanent 
au evitat luarea unor măsuri colective de intervenţie împotriva celor ce încălcau ordinea şi tratatele 
internaţionale în vigoare după primul război mondial, care a culminat cu încheierea Pactului de 
neagresiune încheiat la 23 august 1939, între Germa- nia şi Uniunea Sovietică, cunoscut ca pactul 
Ribbentrop – Molotov, care a parafat ce-a mai sinistră alianţă diplomatică şi militară a veacului XX şi care 
stabilea prin bună înţelegere limitele de frontieră între cele două mari puteri, a însemnat practic premiza 
începeri celui de-al doilea război mondial. 

Pentru România nu a fost vorba de o enormă fatalitate, ci politic şi istoric vorbind,de construcţii 
eronat conjuncturale şi organic fragile la nivelul structurilor politice şi de guvernare cu rădăcini adânci şi 
strâmbe încă de la începutul statului modern Român. 

Nedreptăţile făcute României în 1940, au găsit şi s-au întâmplat datorită unei Ţări nepregtătită, 
minată de un partizanat politic ilogic, de prăpăstii insurmontabile între partide şi personalităţile lor, care 
vădeau o crasă lipsă de percepere şi înţelegere a situ-aţiei politice a Europei, pe scurt un fel de democraţie 
incompetentă, contrară intereselor ţării, minată de orgolii, abuzuri şi corupţie. 

Acestea au fost premizele pentru ţara noastră de începerea războiului contra Uniunii Sovietice, el 
însemnând salvarea ţării ca stat independent şi ca naţiune liberă. 

El a avut pentru România chiar de la începutul lui imperiul stării de necesitate pentru 
salvarea libertăţii şi a entităţii naţiomale. 
Astfel între 1939 – 1940, libertatea, puterea de decizie şi chiar de rezistenţă a Sud –Estului 

Europei, au ajuns să fie dominate pe rând prin violenţă sau presiune , fie de Gremania fascistă , fie de 
Rusia comunistă. 

România a fost supusă şi ea din plin acestei influenţe, la care regimul nostru politic de atunci 
dominat de camarila formată în jurul regelui Carol şi părăsită de toţi aliaţi, a cedat teritorii forţată de 
neputinţa proprie de a reacţiona şi de împrejurările tragice impuse din exterior. 

A urmat apoi războiul şi tot ce s-a întâmplat după aceia, a fost în întregime consecinţa lui. 
Revin acum la titlul prezentat mai sus. 
Nu se ştie nimica sau se cunosc prea puţine lucruri asupra activităţii administraţiei române 

desfăşurată în teritoriul de dincolo de Nistru şi până la Bug.. Acest teritoriu,atunci între 1941- 1944, a fost 
considerat şi delimitat total artificial, ca ţinutul de dincolo de Nistru, situat în sud- vestul Ucrainei, ce se 
întindea pe mai bine de 47000 kmp între apa Nistrului şi a Bugului, până la limanul Niprului, fiind 
delimitat la sud de Marea Neagră, iar spre nord de râurile Liadova, Niomjâi şi Rov, până la aşezarea 
Jmerinca pe Bugul superior. 

Până acum nimeni nu s-a încumentat să facă un studiu sau o analiză reală şi adevărată asupra 
acestui subiect, astfel că, peste toate eforturile şi rezultatele muncii creatoare depuse în acea regiune, se va 
aşterne vălul nemeritat al uitării, lăsând să existe doar cele câteva scrieri comandate de ura învingătorului, 
care nu putea sub nici un fel să accepte că a existat o adminstraţie pe un teritoriu sovietic care a ştiut să 
demonstreze că viaţa şi gândirea adusă de români a contrazis măreţele idei comuniste. 
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A putut să apară însă foarte târziu şi stingher, lucrarea extrem de interesantă şi de mare valoare a 

lui Olvian Verenca „ Administraţia civilă română în Transnistria, care a arată doar într-o mică măsură, din 
lipsa datelor principale şi a arhivelor, ce a însemnat acea regiune cum a fost găsită şi cum a fost lăsată în 
1944. 

Aşa dar, la 19 august 1941, la Cartierul general al armatei de la Tighina, Conducătorul Statului Ion 
Antonescu, emite, ţinând seama de înţelegerea pe care a avut-o cu Hitler, actul prin care era instituită 
Adminstraţia Română dincolo de Nistru. 

De aci începe în această imensă regiune străină şi necunosacută din toate punctele de vedere, 
devastată de război, în condiţii nebănuit de grele, opera de refacere, de organizare şi de canalizarea tuturor 
energiilor în munca titanică pentru înlăturarea distrugerilor războiului şi transformarea zonei într-un 
habitat uman complect refăcut şi renăscut. 

S-a pus încă de la început problema conlucrării şi apropieri de populaţia locală, ucrainieni, ruşi, 
găgăuţi,, lipoveni, ruteni, germani, evrei ,români fără de care totul ar fi fost în zadar pentru noua 
adminstraţie. Este drept populaţia acestei zone a cunoscut într-o foarte mică măsură duritatea şi aroganţa 
de cuceritor pe care a manifestat-o peste tot pe unde a trecut armata germană, faţă de modul de 
comportament al românilor. 

Intre timp însă, prin relaţii şi legături oculte cu zonele limitrofe, s-a ştiut şi s-a putut face foarte 
bine şi clar diferenţa de concepţie comportare şi conducere între adminstraţiile celorlalte zone şi cea 
condusă de români. 

Indiferent de accentele oficiale riguroase şi autoritare ale diferitelor decrete, ordonanţe sau 
instrucţiuni emise pentru buna funcţionare a regiunii, întreg aparatul de conducere a nou înfiinţatului 
guvernământ, a tratat populaţia locală cu multă înţelegere şi prietenie fapt care a dus la o colaborare întâi 
cu oarecare fireşti reţineri, apoi, în foarte scurt timp, atunci când s-a înţeles că ceea ce au adus românii 
erau libertăţi şi înlesniri de viaţă şi de trai niciodată gândite sau visate sub comunism, neaşteptat de bine, 
cu multă tragere de inimă şi loialitate. 

Constarenare, amărăciune şi tristeţe, iată simţămintele ce le-am avut în suflet şi în minte, când 
atunci în 1941 am trecut pentru prima oară podul de peste Nistru pe pământul de pe celalt mal ce s-a numit 
Transnistria., spune O. Verenca în lucrarea amintită mai sus. 

Si acum la atâţia ani distanţă, viziunea apocaliptică a ceea ce a lăsat în urmă războiul mă urmăreşte 
cu durerea şi disperarea acelui început pe care-l vedeam sinistru fără rezolvare şi fără şansa vreunei 
reuşite. 

Sistemul şi metodele folosite de sovietici în a distruge totul în retragerea lor, m-a făcut pentru 
prima oară să văd pe viu şi să înţeleg principiul pământului pârjolit, puţin spus al distrugerilor totale. 

Si erau doar primii paşi făcuţi în noua regiune, zonă în care distrugerile nu au fost atât de cumplite 
din cauza înaintării repezi şi masive a trupelor româno – germane. Mai târziu pe măsură ce noul 
guvernământ lua în primire teritoriul ce fusese hărăzit româniei spre al reface şi administra, efectele 
distrugerilor au apărut mai puternic şi gravitatea lor aproape totală. 

In întreaga regiune totul era sistematic distrus după un plan dinainte conceput şi executat. 
Principalele resurse de trai şi de viaţă,uzini, industrii fabrici, centrale electrice, surse şi reţele de apă în 
oraşe până şi canalitările au fost distruse aruncate în aer şi scoase din uz. In întreaga întindere a noi 
provincii până şi în cel mai mic cătun dacă exista acolo o cât de mică activitate productivă, moară 
sătească, presă de ulei, sau diverse dotări alimentare au fost distruse prin incendiere sau dinamitare, iar în 
colhozuri sau sovhozuri utilajele de ori ce fel sau uneltele de lucrat şi recoltat precum şi magaziile sau 
depozitele care nu fuseseră complect golite, erau arse dărâmate de ne mai folosit. 

Se pare că în acest început de conflict s-a putut aplica şi pune în practică, Hotărârea din 4 iulie 
1941 a C.C.- P.C.U.S. şi a Consiliul Comisariatului Poporului, care a dat instrucţiuni speciale cu privire la 
„crearea condiţiilor de nesuferit pentru duşmani” în caz de retragere forţată a unităţilor Armatei Roşii. 

Instrucţiunile înputerniceau organele N.K.V.D-ului,să organizeze în zonele ce ar fi fost ocupate de 
armatele inamice „detaşamente şi grupuri diversioniste” pentru lupta împotriva armatelor inamice In 
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organizarea acestor grupuri teroriste, ordinele erau ca să distrugă prin aruncare în aer, incendiere şi ori ce 
alte mijloace, tot ce ar fi putut ajuta pe inamic. 

Un studiu publicat la vremea respectivă de Ministerul Apărării Naţionale, arăta în acest caz o 
situaţie aproape incredibilă ca urmare a puneri în aplicare a hotărârii din 4 iulie : peste 85 % din tot ce a 
existat acolo a fost distrus prin incendiere, dinamitare sau jefuire : primării, şcoli, spitale, cazărmi, sedii 
administrative sau poliţieneşti, posturi de radio sau telefonie, localuri de poştă, bănci, băi comunale sau 
orăşăneşti, magazine de tot felul, depozite ,magazii, teatre, muzee, cinematografe, gări şi căi ferate şi căi 
de comunicaţii. De o atenţie specială s-a bucurat portul din Odesa, unul din porturile de primă mărime ale 
Marii Neagre. In încercarea disperată de a scăpa din încercuire s-au evacuat în primul rând trupele care 
purtaseră lupte şi o parte din tehnica militară, restul ne mai putând fi evacuat a fost distrus, astfel că 
întreaga platformă portuară arăta ca un coşmar, iar vasle care nu au mai putut fiscoase în larg, au fost 
sabordate spre a le face inutilizabile la fel ca şi portul. De asemenea aeroportul oraşului, care în timpul 
luptelor a fost serios avariat, a fost total aruncat în aer devenind o ruină. 

In teritoriul pe care sovieticii îl părăseau în mare grabă, au existat echipe speciale ale NKVD-ului 
care au organizat şi desăvârşit toate aceste disrugeri. ( arhiva M.A.P.N. fond 3463 dosar 80/41 voumul II 
pag. 165 şi următoarele ) 

Dar este normal astăzi, acum, când se vrea să se arate cât mai corect realitatea văzută şi trăită 
acolo, să se arate că în afara distrugerilor şi prăpădului lăsat de purtarea războiului cât şi a distrugerilor 
făcute de echipele speciale sovietice, administraţia română care încetul cu încetul lua în primire acest 
teritoriu, a trebuit să facă faţă şi pagubelor colaterale datorate trupelor care se aflau sau tranzitau zona. 

Astfel până la definitiva luare în primire şi instaurare a unei autorităţi de decizie, atât armata 
română prin serviciu de capturi al armatei şi adesea pe lâgă el, cât şi cea germană prin renumitele 
Eizatzgruppe, au ridicat nenumărate bunuri materiale, adesea fără nici o contingenţă cu nevoile directe ale 
armatei sau ale războiului, fapt care în economia generală a teritoriului unde se instala noua administraţie, 
însemna încă un obstacol serios în vederea refaceri lui. 

Dar aspectul cel mai tragic s-a regăsit în starea populaţiei ce rămăsese în acel ţinut. 
Lipsită de alimente, de apă,de ajutoare medicale, ajunsese în pragul totalei desnădejdi şi disperări. 
De aici, populaţia din preajma localităţilor mai importante, într-o învălmăşală de nedescris, cu 

căruţe, cu coşuri, cu sacul, chiar şi cu mâinile goale, se dădeau la jafuri din magazinele şi depozitele 
parţial distruse sau casele părăsite. Tot ce se putea lua sau fura era luat, iar ce nu se putea căra din diverse 
motive, era încă odată distrus fără nici un sens. 

Luam pentru prima dată aşa dar,relatează Verenca, contactul direct, pe viu cu una dintre realităţile 
cele mai cumplite din istoria omenirii ! Oroarea efectelor războiului sub aspectul degradării oamenilor ce 
nu mai sunt stăpâniţi sau controlaţi şi pervertirea lor într-o asemenea situaţie fiind totală. 

Când faci totul de neutilizat, când distrugi totul, când incendiezi depozite de grâu şi alimente şi 
puţinele magazine rămase în picioare ca inamicul să nu poată beneficia de nimic, condamnându-ţi propria 
populaţie la lipsuri îngrozitoare, apare clar dovada a cât de puţin înseamnă pentru comunişti grija faţă de 
propriul popor. 

Această oroare, care-mi apărea atunci pentru prima dată sub forma ei cea mai sălbatecă şi care 
după 1944 s-a desăvârşit şi am simţit-o direct şi din plin, alături de întreg neamul nostru, sub cisma cinică 
a totalitarismului bolşevic, a fost primul capitol de rezolvat la începutul activităţii cu care administraţia 
noastră a avut de luptat şi în care am reuşit imediat fără nici o greutate. 

Cu toate că administraţia civilă îşi începuse oficial activitatea încă din 19 august 1941 deabia la 30 
august, prin înţelegerea de la Tighina făcută între reprezentanţii armatelor române şi germane, se 
delimitează rolul şi situaţia celor două armate, punându-se la dispoziţia administraţiei civile teritoriul 
ţinutului ce urma a fi refăcut, cu precizările de rigoare a rolului ce-l va avea în această zonă. Sa ţinut cont 
în cele statuate că totul se desfăşura pe timp de război cu armate care prin circulaţia lor au făcut ca acest 
ţinut ca şi celelalte în aceiaşi situaţie să fie considerate ca făcând parte din teatrul de luptă şi în aceste 
condiţii întreg teritoriul a putut fi luat în primire deabia spre sfârşitul lui mai 1942. 
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Si dacă în descrierea de până acum am arătat care a fost situaţia acestui teritoriu şi cum s-a ajuns la 

administrarea lui, arăt în continuare graţie lucrării cercetătorului P. Moraru care s-a aplecat cu trudă 
neobosită în a analiza cum prezintă istoriografia comunistă această problemă. 

Incerc să analizez şi acest aspect ! 
Domnul Moraru, a avut şansa să poată cerceta şi valorifica aproape tot ce s-a scris, s-a publicat sau 

descoperit în arhivele ruseşti pe această temă. 
Aşa cum se cunoaşte şi aşa cum am avut parte în atâţia ani de dominaţie sovietică, adevărul istoric 

a fost falsificat şi plăsmuit ca urmare a directivelor ideologice comuniste, iar anumite aspecte legate de 
faptele războiului au fost şi sunt în continuare şi astăzi interzise cunoaşteri. 

In trecut ca şi în prezent în anumite situaţii cercetarea istorică a fost deturnată în unealta 
propagandei tendenţioase şi a falsificării grosolane. Istoriografia sovietică în ansamblul ei, nu a făcut 
altceva decât să justifice tezele impuse urmărind şi încercând prin aceasta să argumenteze acţiunile 
expansioniste ale statului sovietic. 

Urmărind această acţiune anumiţi istorici înregimentaţi regimului, ca S.I. Levit, N.I. Lebedev, 
S.M.Parhanciuc, P. Sornicov şi alţii, încearcă să justifice fără a avea argumente plauzibile căci nu aveau 
cum să le aibe, acreditează conform canoanelor impuse, ideia că războiul României contra Uniunii 
Sovietice, s-a datorat intereselor anexioniste ale burghezo-moşierimi din România, care a împins ţara să 
participe la campania de jaf şi teroare nazistă. 

Aceasta a fost posibilă pentru că România s-a aflat permanent sub influenţa politici anti- sovietice 
a statelor occidentale, atât de partea imperialiştilor anglo-francezi ca apoi să treacă de partea statelor 
fasciste. 

Se urmărea în opinia acestor istorici, distrugerea primului stat socialist din lume, care prin 
succesele sale influenţau revoluţionar masele muncitorimii oprimate şi exploatate din capitalism. Si fără 
nici o altă dovadă, România a fost în opinia acestor tip de istorici, calificată ca fiind capitalistă cu idei şi 
scopuri anexioniste, doar pentru faptul că a încercat să-şi recapete teritoriile luate cu forţa în 1940, în urma 
pactului Ribbentrop – Molotov. 

Au existat însă şi voci puţine, solitare, ca cea a lui V. Suvorov, care au avut discernă- mântul şi 
puterea să prezinte situaţia reală – diametral opusă faţă de cea a tagmei istori- cilor aserviţi cauzei 
bolşevice. El arată cu argumente ce nu au putut fi combătute, odată că U.S. era pregătită încă din mai 1941 
să atace şi să înceapă un război contra Germaiei căci aşa cum arată el, altfel U.S. cu doctrina sa strâmbă 
înţepenită în dogme falimentare şi găunoase,pentru a supravieţui trebuia să declanşeze un război contra 
statelor capitaliste bogate. Stalin fiind informat însă de englezi de intenţiile lui Hitler, a amânat declanşa- 
rea ostilităţilor. 

In altă ordine de idei, toţi acei istorici înregimentaţi, au făcut la ordin şi fără a avea vreun suport 
ştiinţific sau istoric sau dovezi palpabile, au defăimat continuu adminstraţia românească, defăimare care în 
timp şi-a pierdut valoarea căci tezele şi argumentele folosite de comunişti nu au mai avut cum să se mai 
justifice. 

Si pentru a putea acum să arăt care este realitatea faţă de cea susţinută de comunişti în frunte cu I. 
Lebedev, reţin ca reală una din aserţiunile lui, că prin războiul împotriva U.S., s-a urmărit anihilarea ca 
stat şi ideologie a Rusiei comuniste; Ideie perfect adevărată şi ratarea acestui obiectiv s-a datorat în cea 
mai mare măsură imensului ajutor dat de America, campioana libertăţii şi a democraţiei, statului totalitar 
bolşevic care în concepţia lui ideologică şi politică viza distrugerea libertăţii şi a democraţiei şi care 
datorită acestui ajutor a ajuns să se întindă ca o pecingine peste întreaga Europă. 

Iar afirmaţiile acestuia despre „teritoriile vremelnic ocupate” susţine că a avut loc o jefuire în 
masă, care s-a desfăşurat după un plan bine elaborat şi pus la punct dinainte, le voi combate arătând întâi 
aşa cum am văzut mai sus, modul cum a fost găsit acest teritoriu şi gândirea şi înfăptuirea administraţiei 
civile în acest teritoriu. 

Dar administraţia română în acel ţinut nu a început şi nu avea cum să înceapă în acele timpuri de 
război., unde totul era distrus şi ruinat cu o populaţie speriată, rămasă fără posibilităţi de trai şi cu 
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nenumărate trupe în mişcare decât în condiţii de neimaginat de grele pentru timpurile de astăzi. Efortul a 
fost uriaş şi cu tact şi înţelegere lucrurile s-au mişcat în sensul bun şi dovada afost rezultatele obţinute. 

Fără a ştii şi cunoaşte ceva din acest teritoriu, fără a cunoaşte populaţia şi modul cum va fi 
întâmpinată noua administrţie, un om, un simgur om a fost chemat de la Bucureşti la Tighina, unde se afla 
Cartierul general al armatei şi gll. Antonescu. Atunci pentru prima dată Antonescu şi Alexianu s-au 
cunoscut direct. Pe Alexianu îl recomanda intensa operă de administraţie ce a făptuit în timp în ţară, cât şi 
valoarea lui profesională ca profesor de drept public. După o scurtă şi cuprinzătoare discuţie gll. 
Antonescu îi încredinţează administrarea acestui ţinut 

Prima încercare de a trece Nistrul, a fost un eşec, posturile militare româno-germane de la podul de 
pontoane, nu înţelegeau ce caută un civil să intre în acel teritoriu. 

A doua zi, însoţit de un colonel din statul major, a reuşit să pătrundă preţ de 10 km, unde o ploaie 
neaşteptată a făcut impracticabile drumurile care toate erau din pământ. 

Aşa s-au consumat primii paşi ai noi adminstraţii ! 
Spre deosebire de Basarabia şi Bucovina unde sistemul administrativ românesc fusese întrerupt 

doar un an şi revenirea la el nu însemna o problemă, aici problema se punea de a face o administraţie 
viabilă în cel mai scurt timp, de a grefa pe sistemul existent care nu putea fi ignorat şi înlocuit pe loc, de a 
reuşi să captezi sprijinul populaţiei fără de care nu s-ar fi putut face nimica şi de a trece la reconstrucţia şi 
refacerea acestei regiuni 

De la bun început a fost necesar să se înjghebeze nucleul viitoarei administraţii aducând din ţară 
specialişti în toate domeniile, cu toate că problemele cele mai grele au însemnat cunoaşterea limbii pentru 
cei care urmau să lucreze în noua administraţie. 

Pe parcurs însă, cu toate că pentru nevoile de conducere a administraţiei au fost aduşi din ţară peste 
7500 de funcţionari specialişti în diverse domenii, s-a folosi şi aportul a peste 52000 de localnici pentru ca 
regiunea să funcţioneze şi să prospere. 

Cu toate că în cooperarea româno-germană, s-au folosi diverşi consilieri pentru a îndruma şi ajuta 
la bunul mers al treburilor, profesorul Alexianu începându-şi activitatea în această nouă provincie,a înţeles 
că fără sprijinul şi înţelegerea localnicilor, treburile vor fi imposibil de stăpânit. Ignorând aşa dar părerile 
specialiştilor germani care propuneau un sistem folosit de ei în diverse zone ocupate din vestul Europei, 
profesorul a preferat spre mirarea şi nemulţumirea germanilor să preia şi să folosească sistemul de 
administraţie existent, aducându-i nenumărate corecturi şi îmbunătăţiri cu care a convins şi cucerit 
populaţia locală. 

Si rezultatele nu s-au lăsat aşteptate ; într-un timp extrem de scurt cu eforturi şi colaborare loială şi 
cinstită şi de o parte şi şi de alta, acest ţinut a putut fi refăcut şi a renăscut 

Primele măsuri luate au vizat în primul rând stoparea jafurilor, furturilor şi distrugerilor apoi s-a 
trecut la măsuri de reânceperea lucrului în toate domeniile cointeresând populaţia într-o măsură nevisată 
niciodată în comunism. 

In primul rând populaţia de la sate care lucra în colhozuri şi sovhozuri şi era exploatată nemilos i s-
a oferit pe acelaş mod de muncă avantaje substanţiale. Din acesta preocuparea pentru a produce cât mai 
mult şi mai bine a devenit o prioritate , iar rezultatele obţinute au fost neaşteptat de bune şi au uimit pe 
toată lumea. Tot ce revenea ca aport în muncă muncitorului agricol, era liber la folosinţa proprie, facilitat 
de organizarea de târguri libere unde-şi puteau vinde surplusul s-au schimbându-l cu altceva. 

S-a văzut de la bun început că modelul aplicat de români în a trata localnici cu prietenie şi a le 
oferi facilităţi mari – normale- pentru munca depusă a dus la o conlucrare cinstită, modul corect şi omenes 
în a fi trataţi i-a apropiat de români cum nimeni nu o mai făcuse până atunci. 

Zonele administrate de germani, foloseau un sistem propriu felului lor de a fi, milităros prusac, cu 
tot felul de îngrădiri şi restricţii. Pentru a convinge populaţia să colaboreze au folosit rigorile militare 
obligându-i la eforturi inutile prin folosirea unor militari care supravegheau totul. 

Abordând acest subiect atât de vast şi pentru a mă încadra în timpul acordat acestui referat, mă văd 
obligat să trec peste anumite probleme doar amintindu-le în treacăt. 
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Este vorba de cum s-au refăcut industria şi comerţul, transporturile şi toată viaţa economică a 

regiunii. 
Este suficient doar să arăt că în concepţia românească de a reface şi folosi nenumăratele surse de 

viaţă şi bună stare s-a acordat întreaga încredere şi s-a obţinut sprijinul populaţiei în a conlucra ajingându-
se ca din totalitatea mijloacelor de producţie existente ce au fost refăcute, un procent de 40 % să fie trecut 
în sectorul particular 

De asemenea anumite categorii din întreprinderile de stat au fost trecute în sector particular, 
apărând în scurt timp un sector privat puternic productiv. 

Astfel au fost încredinţate sistemului particular, magazine de tot felul, cafenele,ceainării, birturi, 
restaurante, magazine de consignaţie, de obiecte religioase, bijuterii şi magazine de materiale 
preţioase,farmacii, baruri şi hoteluri, frizerii şi coafuri, ceasornicării, cizmării, croitorii,lăcătuşerii,circuri 
şi cinematografe. 

In acelaş timp, o măsură la fel de importantă, a fost tratarea problemelor sociale şi culturale care au 
preocupat de la bun început administraţia . 

Incă din octombrie 1941,s-a luat măsura de a se deschide toate şcolile de toate gradele. Incepututl a 
fost normal dificil, şcoli puţine multe stricate, arse, profesori puţini şi răsleţiţi prin diverse zone. Iniţial au 
funcţionat în afara grădiniţelor 1312 şcoli primare cu patru clase, 613 şcoli gimnaziale cu şapte clase şi 
126 licee. 

Numărul învăţătorilor şi profesorilor care au fost încadraţi şi au lucrat în învăţământ a depăşit 
9000, iar numărul elevilor care au frecventat şcolile arătate mai sus a depăşit cifra de 245000, ca în final la 
începutul anului şcolar 1943- 1944, să se ajungă la 12000 de profesori şi învăţători şi 360000 de elevi. 

Este cazul să arăt aici, că fără a se cunoaşte oficial modul cum trata administraţia română 
învăţământul şi nu numai, pe canale oculte proprii locuitorilor din zonele înveci-nate, au venit în această 
zonă sfidând regulile stricte de deplasare şi circulaţie, peste 400 de profesori cu familiile lor, din alte zone 
învecinat pentru a profesa şi a se bucura de aventajele ce le oferea învăţământul în acest ţinut. 

In acelaş timp în decembrie s-au dechis şi cursurile Universităţii din Odesa, întâi cu trei facultăţi ca 
să se ajungă la 7 facultăţi cu peste 3500 de studenţi. 

Cu ocazia deschideri cursurilor anului universitar, profesorul de data asta şi nu guvernatorul 
provinciei a adresat studenţilor şi tuturor celor de faţă, alocuţiunea de bun venit în facultate şi printre altele 
a spus : 

„In această zi de iarnă, când viscoleşte puternic şi vântul loveşte cu putere feţele şi sufletele 
oamenilor, când geamurile sunt cuprinse de podoabele iernii, când pământul acoperit cu straie de argint, 
ascunde sub acoperişul său rece germeni unei noi vieţi, în această zi tineretul care a primit din păcate 
botezul nedrept al luptei în apele Nistrului şi a Bugului,urmaşii generaţiei ce a trecut şcoala de foc în 
pădurile Nemirovului, toţi s-au adunat astăzi aci pentru a încălzi sufletele suferinde ale poporului, pentru a 
umple cu puteri şi a ridica măreaţa clădire a unei vieţi noi sănătoase şi strălucitoare către care tind toate 
popoarele libere. 

In aceste zile grele, care contrar dorinţelor noastre s-au năpustit ca un blestem asupra lumii, din 
cauza lipsei credinţei în adevăr şi Dumnezeu, ca pedeapsă pentru tot răul care l-au adus omenirii duşmani 
culturi, ordinei şi dragostei, unica consolare o vedem acum astăzi aici în renaşterea ştiinţei, acest veşnic 
adevăr, baza vieţii şi a desvoltării. 

Printre oameni se stabilesc afinităţi profunde bazate pe înţelegere, camaraderie, prietenie greu de 
adus în raza discernământului mai ales în anii care v-au obligat să acceptaţi politica statului sovietic, 
comunismul ! noi v-am adus în schimb libertatea, democraţia şi o viaţă nouă . 

Si chiar dacă unora nu le este încă limpede acest lucru, normal după atâţia ani de îndoctrinare 
comunistă, viitorul nu mă va contrazice, chiar dacă astăzi în situaţia unui război departe de a se fi terminat 
licrurile aparent nu sunt clare pentru unii, în lupta dintre comunism şi democraţie, ori cât va mai dura ea, 
va învinge până la urmă democraţia. 
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Indiferent de câte greutăţi vor mai fi în această luptă şi încleştare înfricoşetoare, indife-rent dacă 

vor mai trece anii, comunismul ca sistem politic şi ideologic, o concepţie contra naturii se va prăbuşi. 
Suntem în război, asta este situaţia, astăzi voi alături ca şi toată lumea sunteţi amărâţi şi apăsaţi, 

părinţii, fraţii şi rudele voastre, luptă şi-şi dau viaţa şi mor pe front pentru apărarea patriei voastre ! Si noi 
facem acelaş lucru încercând să apărăm ce ne-a fost luat prin silnicie. Nu discut şi nu politizez acest lucru. 
Noi suntem aici pentru a înţelege suferinţele şi grijile voastre, trăim alături de voi şi vrem să vă fim 
aproape cu sufletul mintea şi gândurile noastre. 

Aveţi răbdare, s-ar putea ca în curând după vremea rea de acum, toate nenorocirile să dispară, să 
vă fie bine, linişte şi pace şi atunci va urma şi pentru voi soare şi vreme bună. 

Declar pentru voi şi pentru viitorul vostru, deschis anul universitar ce începe astăzi 1” 
Această atitudine corectă de mare înţelegere şi apropiere de studenţi şi profesori, a cucerit întreg 

corp profesoral şi a făcut ca la data încetării administraţiei civile în zonă, februarie 1944, trupele ruseşti 
atinseseră în unele sectoare malurile Bugului, corpul pro-fesoral al Universităţii din Odesa, a înmânat 
profesorului la plecarea în ţară, următoarea Diplomă Honoris Causa, prin care i se aduc mulţumiri pentru 
activitatea desfăşurată şi grija arătată faţă de corpul profesoral şi faţă de întreaga populaţie. Iată traducerea 
diplomei : 

 
UNIVERSITATEA DIN ODESA 
 
DOMNULUI PROFESOR ALEXIANU GHEORGHE, DOCTOR IN STIINTE 
JURIDICE 
SE CONFERA TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITATII 
DIN ODESA 
 
Stimate Coleg, 
In legătură cu reorganizarea administraţiei teritoriale dintre Nistru şi Bug, Dumneavoastră părăsiţi 

postul de Guvernator civil al Transnistriei şi plecaţi din Odesa. 
Luându-ne rămas bun de la Dumneavoastră, noi nu putem să nu ne aducem aminte despre tot ce aţi 

făcut pentru reânceperea funcţionării Universităţi din Odesa şi vă aducem încă odată adânci şi din toată 
inima mulţumiri. 

Sapte decembrie 1941, când oraşul Odesa începea să-şi revină din şocurile trăite de pe urma 
războiului, prin grija Dumneavoastră s-a hotărât deschiderea oficială a cursurilor Universităţii din Odesa, 
dându-ne o imensă bucurie sufletelor noastre. 

Ni s-a permis astfel reînceperea cursurilor Universitare, deschizând uşa tineretului nostru spre 
studii universitare. Din ziua deschideri Universităţii, dumneavoastră aţi aprobat salarizarea cadrelor 
universităţii noastre, iar în februarie 1942 au fost aprobate statele de funcţiuni. 

In vara anului 1942, Dumneavoastră aţi aprobat subvenţii materiale pentru toţi profesorii, docenţii 
şi asistenţii universitari, neluând în considerare modul cum au ajuns să lucreze în universitate. Acest gest a 
avut o rezonanţă deosebită în rândul intelectuali-lor din acest oraş şi acest lucru va rămâne definitiv în 
inimile noastre. 

Dumneavoastră nu aţi uitat de bătrâni şi bolnavi, nu aţi uitat de văduve, copii orfani şi de familiile 
a căror membri erau plecaţi pe front şi le-aţi asifurat pensii corespunzătoare 

Sub cârmuirea Dumneavoastră, universitatea din Odesa a progresat şi în scurt timp şi-a 
deschis toate facultăţile. 
După o muncă titanică pentru refacerea laboratoarelor, cabinetelor de lucru, a muzeului şi a 

bibliotecii, chiar din 14 februarie 1942 au reânceput cursurile de zi la Facultăţile de Medicină şi 
Politehnică, iar în aprilie a aceluiaş an s-au redeschis cursurile facultăţii de Agronomie, iar din toamnă, 
conform insistenţelor Dumneavoastră de a oferi tineretului cât mai multe posibilităţi de afirmare, au 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

71 
reânceput să funcţioneze şi cursurile la alte facultăţi ca : Facutatea de Stiinţe exacte, Juridică, Istorie şi 
Filosofie şi Filologie. 

In felul acesta toate facultăţile au început să funcţioneze din plin, iar numărul studenţilor înscrişi la 
cursuri a depăşit cifra de 3500. 

A fost redeschisă şi Biserica Universităţii după atâţia amar de ani şi din nou între pereţi 
Universităţii a reânceput învăţământul duhovnicesc 

Preţuind foarte mult activitatea dumneavoastră cât şi lucrările ştiinţifice care vă fac cinste şi luând 
în considerare grija Dumneavoastră faţă de Universitatea din Odesa şi a întregii populaţii din Transnistria, 
noi întregul corp profesoral al acestei Universităţi, în unanimitate vă declarăm cetăţean de Onoare al 
Odesei şi al Universităţii din Odesa şi vă acordăm înalta distincţie universitară de : Doctor Honoris Causa 
în Stiinţe Juridice. 

Luându-ne rămas bun de la Dumneavoastră, noi împreună cu toţi locuitorii ţinutului pe care l-aţi 
condus vă aducem încă odată sincerele noastre mulţumiri, vă dorim sănătate şi spor în toate lucrurile pe 
care le veţi face în continuare. 

 
Odesa 5 februarie 1944. 
 
Decan, Rector, Profesori, Docenţi, Asistenţi, 
 
Această diplomă reprezintă recunoaşterea contribuţiei semnificative a profesorului Alexianu, în 

promovarea şi apărarea libertăţii egalităţii şi dreptăţii împotriva abuzurilor şi subjugării fostului regim 
comunist. 

Fără ai da mai mult decât importanţa obişnuită şi fiind astăzi obişnuiţi cu acordarea unor atari 
titluri fără valoare, doar de complezenţă, trebuie cosiderat că întreg corpul universitar cunoscând evoluţia 
situaţiei de pe front, luând cunoştiinţă că din această cauză administraţia civilă se retrage, că trupele 
sovietice erau la o săptămână de Odesa, nimeni nu ar fi avut nimic de zis dacă această diplomă nu s-ar fi 
dat. Faptul că totuşi cei care au făcut-o în mod cinstit şi din inimă căutând prin aceasta să arate 
recunoştiinţă celui care s-a purtat aşa cum a procedat Gh. Alexianu, arată că această diplomă nu a fost un 
act de complezenţă, impus de anumite interese ci, o recunoştiinţă cinstită şi adevărată a celui ce a avut 
grija Transnistriei, a populaţiei ei şi a universităţii din Odesa. 

Un fapt în plus care vine şi confirmă această apreciere corectă şi frumoasă, este că în timpul cât a 
fost închis la Moscova apoi la Odesa, în interogatoriile ce i s-au luat, chiar anchetatorii care nu aveau de 
ce să-l menajeze în vreun fel pe Alexianu, venind vorba de cum s-a purtat cu populaţia din regiune şi ce a 
făcut pentru întreg învăţământul, fiind foarte bine informaţi de tot ce s-a întâmplat acolo, i-au spus 
referitor la modul şi compor-tamentul avut în special faţă de Universitate, având tradus în limba rusă 
discursul ţinut în 1941, la deschiderea cursurilor universitare. Cei care-l anchetau au spus : 

„Ne închinăm în faţa dumneavoastră, aţi vorbit şi procedat ca un om de mare înţelegere, ca un 
adevărat profesor rus !” 

Deci fără a ieşi din cadrul celor petrecute şi întâmplate atunci, poziţia sovietică faţă de Alexianu s-
a materializat atât prin achitarea de la Odesa, iar înainte de aceasta prin aprecierea ce au avut-o asupra sa 
cei care l-au anchetat atât la Moscova cât şi la Odesa, ca să nu mai vorbesc despre diploma arătată. 

O preocupare specială a reprezentat refacerea sistemului sanitar medical distrus în cea mai mare 
parte şi în locurile unde distrugerile nu au operat s-a văzut cât de rămas în urmă era. 

Astfel au fost refăcute spitale, dispensare, creşe,s-au adus din ţară şi din străinătate aparatură 
medicală şi medicamente. 

S-a ajuns în final să funcţioneze 108 spitale, 374 dispensare orăşeneşti sau comunale pentru 
nevoile populaţiei, în afara celro 16 care deserveau armata care aveau un statut separat. In spitalele şi 
dispensarele existente, se acordau lunar peste 150000 de consul-taţii şi se făceau între 150 – 250 internări 
lunar. 
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Cum în sistemul sanitar medical specialişti erau destul de puţini, fără a face nici un efort 
de a-i atrage din alte zone, au venit totuşi un număr mare de medici cu familiile lor, ca şi asitenţi 

medicali pentru a lucra în sistemul de sănătate a acestui ţinut. 
Odată cu deschiderea Universităţii s-a inaugurat şi stagiunea Operei din Odesa, care a reuşit în 

scurt timp după ce au fost îndepărtate urmele războiului, să realizeze spectacole cu sălile arhipline. Oprea 
din Odesa, a devenit repede cunoscută în toată zona, venind aici spectatori în special din corpul ofiţeresc 
chiar din zone îndepărtate. 

Odată cu deschiderea Operei s-a redeschis şi conservatorul de muzică şi artă dramatică iar mai 
târziu s-a reluat stagiunea Teatrului Naţional din Odesa care a avut şi o secţie de teatru pentru copii. In 
acelaş timp s-a luat măsura pentru o corectă şi egală salarizare a artiştilor precum şi a profesorilor din 
conservator primind asimilarea normală cu un cadru didactic. 

Vreau să pomenesc în special câteva cuviinte despre refacerea cultelor, a credinţei şi redeschiderea 
bisericilor în acest ţinut. 

Ca în întreaga rusie comunistă, religia de ori ce fel a fost scoasă în afara legii, majorita-tea 
bisericilor au fost închise, dărâmate, folosite în alte scopuri,(magazii, depozite, cine- matografe,cluburi 
,cămine culturale) fiind păstrate cele mai reprezentative pentru a demonstra doar frumuseţea arhitecturii 
bisericeşti a înaintaşilor. 

Redarea posibilităţii de a avea o biserică şi de a crede într-un Dumnezeu fără restricţii, a avut 
pentru început anumite dificultăţi de ordin organizatoric. Clerul fusese desfiinţat sau îndreptat spre alte 
activităţi. Puţinii preoţi bătrâni au început totuşi cu toată energia să refacă ce se mai putea reface din 
puţinele biserici ce mai existau. Si în ele împărţirile interioare dispăruseră, nu mai existau altare, 
podoabele şi odăjdiile preoţeşti, la fel ca şi icoanele sau obiectele de cult biblii, ceasloave fuseseră fie arse 
fie distruse, doar o mică parte ce a fost considerat valoros au fost îndreptate către anumite muzee care însă 
le expuneau numai cu ocazia unor vizite deosebite. 

Ceea ce a surprins în mod deoasebit a fost intervenţia energică a întregii populaţii de a ajuta ca 
activitatea să poată începe cât mai curând. O masă imensă tăcută şi fericită a ajutat la repararea a ceea ce 
se mai putea repara,la curăţeni, din pământ parcă bisericile s-au umplut de icoane şi iconiţe aduse de pe la 
casele oamenilor unde fusesră ţinute ascuns cu mare grije. Până a se aduce din ţară odăjdii pentru slujbă, 
puţini preoţi care mai existau slujeau în ţinută de stardă dar cu evlavia şi smerenia adevărat pravoslavnică. 

In primul an de activitate s-au reuşit să se redea cultelor peste 600 de biserici, iar până la încetarea 
misiunii ortodoxe în Transnistria fiinţau peste 1300 de lăcaşuri de rugăciune pentru toate cultele. Au 
existat pe lângă bisericile ortodoxe ruseşti, şi biserici catolice, romano sau greco –catolice, protestante, 
adventiste, moschei şi sinagogi. 

Incercarea comuniştilor de a smulge credinţa poporului prin silnicie şi prigoană nu a reuşit, firea 
religioasă atât de cunoscută a poporului rus, a rămas nezdruncinată. 

Ceea ce a impresionat cel mai mult la data reânceperi activităţii ecleziastice, este că pe lângă 
persoanele în vârstă pentru care biserica încă însemna ceva, tineretul a avut o parti-cipare extraordinară 
fiind elementul precumpănitor în participarea la slujbele religioase. 

Si din acest punct de vedere diferenţele dintre modul de abordare a credinţei şi a biserici făcută de 
români faţă de concepţia nazistă care preconiza că singura religie bună de aplicat era cea a naţional-
socialismului. Sate întregi din partea Bugului administrat de germani treceau clandestin mai ales de 
sărbătorile Paştelui pentru a putea avea parte de o slujbă creştină 

In şcoli şi licee a fost reintrodusă predarea religiei, iar în Universitate s-a creat o catedră de morală 
creştină,în cadrul facultăţii de filozofie. 

In susţinerea vieţii religioase, la cererea localnicilor s-au reînfiinţat o parte din mănăsti- rile 
existente până la apariţia bolşevismului. In total au putut funcţiona 5 mănăstiri din care două în regiunea 
Odesei. 

Bisericile catolice, romano sau greco catolice au fiinţat graţie muncii enrgice şi sprijinului susţinut 
al monseignorului Andreea Cassulo, Nunţiul Apostolic în România 
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S-au refăcut şi au putut funcţiona şi lăcaşurile de cult mozaic ca şi moscheile ce au existat. In 

Odesa au fost redeschise 4 sinagogi şi o moscheie, la Tiraspol o sinagogă şi la Ovidiopol o moscheie şi o 
sinagogă. In afara acestor lăcaşuri de cult oficiale, cu aproba-rea organelor locale – prefecturi şi cu ştiinţa 
autorităţilor de la Bucureşti, în toate zonele unde au fost dislocaţi evreii din Basarabia şi Bucovina, s-a 
permis ca în spaţii improvi- zate să se realizeze case de rugăciuni de nimeni deranjate. Se ştie şi s-a ştiut 
din tot- deauna, dar acum se ascunde cu grije faptul că din ţară comunitatea evreiască a trimes nenumărate 
fonduri cu destinaţia specială de refacerea sinagogilor şi de a amenaja acolo unde se putea case de 
rugăciuni. 

Unul din cei care s-au opus acestei acţiuni,a fost Mişu Benevenisti, ordonatorul fondurilor ce 
soseau pentru comunitate prin intermediul Joint-ului american. Fondurile au sosit totuşi în continuare dar 
ele au fost botezate în alt fel, ca cei care le trimeteau să nu afle că populaţia evreiască ajunsă în 
Transnistria nu era în pragul colapsului şi o aştepta rugul holocaustului, ci putea să-şi reamenjeze 
sinagogile şi să-şi facă nestingherit case de rugăciuni. 

Astăzi însă din păcate, cei plătiţi pentru a întina această problemă, marii descoperitori după mai 
bine de 60 de ani, ai holocaustului, par a fi loviţi de amnezie când s-ar pomeni despre acest lucru. 

Iată încă o dovadă cum în plin război, într-o lume dominată pe de o parte de furia nazis-mului iar 
pe de alta de teroarea comunismului ( amândouă aceste mari plăgi ale lumii la acea dată şi nu numai 
atunci, aveau în comun ideia desfiinţării religiei ), unde o parte din populaţia din Europa şi nu numai, era 
sortită lagărelor naziste pentru soluţia finală, sau crimelor gulagului bolşevic, România a ştiut acolo unde 
măsuri de ordin militar a necesitat dislocarea evreilor, să le permită în numele omeniei proprii neamului 
nostru să aibe şi să-şi practice religia lor. 

Atitudinea profesorului Alexianu în problema exercitării libere a ori cărei religii, a deranjat 
autorităţile germane care au atacat dur guvernământul şi pe profesorul Alexianu,acuzându-l că este sluga 
evreimii, căci le-a pemis deschiderea sinagogilor. 

Antonescu care indiferent de cât de apropiat trebuia să fie cu aliatul său, nu a tolerat atari 
amestecuri în problemele româneşti, mai ales că el fusese informat de măsura luată de Alexianu. Dar 
totuşi pentru a nu părea că ia o poziţie tranşantă în această problemă, în decretul pe care-l dă la Odesa 
pentru restituirea proprietăţilor confiscate de comunişti şi împropietărirea ţăranilor, în acelaş decret 
recunoaşte oficial dreptul şi libertatea ori cărei persoane la a avea şi practica liber ori ce religie doreşte. 

Voi vorbi pe scurt despre problema pazei şi siguranţei regiunii, precum şi cea a aplicării justiţiei. 
Paza regiunii a fost organizată sub supravegherea şi coordonarea jandarmeriei pendinte de 

Ministerul Afacerilor Interne al Ţării. In realizarea acestei măsuri s-a apelat la localnici cu care s-a făcut 
poliţia localităţilor, poliţia feroviară, portuară,vamală etc.etc. 

Justiţia nu a putut fi realizată din lipsă de cadre specilizate cunoscătoare a sistemului juridic 
românesc decât doar prin Curţile Marţiale şi Pretoratele armatei care au primit pentru această zonă şi 
dreptul de a judeca cauze civile penale sau comerciale. In aplicarea acestei dispoziţii s-a precizat că ori ce 
justiţiabil avea dreptul să fie asistat de un traducător, judecata ori cui fără acest drept ducând la anularea 
sentinţei. 

In toamna anului 1942, relatează în cartea sa O. Verenca, Curtea Marţială de la Tiraspol a judecat 
şi condamnat la moarte un lot de 22 de infractori care încercând să jefuiască depozitele unui sovhoz şi 
surprinşi de paznici au folosit armele ce le aveau omorând trei paznici. Cum după epuizarea tuturor căilor 
de apărare cererile de graţiere le fusese respins de comandantul militar al regiunii, urmând ca sentinţa să 
fie pusă în aplicare, familiile celor condamnaţi aflând de respingerea cererilor de graţiere şi comutare a 
pedepselor, au venit la guvernator implorându-l să încerce să obţină clemenţă din partea Mareşalului. 
Alexianu a vorbit cu comandantul militar care urma să execute sentinţa, rugându-l să o amâne şi vorbind 
personal cu Antonescu a obţinut comutarea pedepselor. 

Lista cazurilor care să ateste felul corect şi omenesc a modului cum s-au comportat autorităţile 
române în acel teritoriu, este cu totul ieşit din comun într-o ţară în situaţie de război aşa cum era şi cum se 
prezentau lucrurile în acele timpuri. 
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In urma victoriilor obţinute de forţele sovietice în vara şi toamna anului 1943, a apărut evident 

faptul că trupele româno-germane în continuă retragere şi repliere vor pierde frontul în partea de răsărit a 
Ucrainei. In scopul salvării pe cât posibil a tot ce s-a realizat până atunci de administraţia românească în 
această regiune şi spre a întâmpina noul val de distrugeri de data asta în sens invers, profesorul Alexianu a 
iniţiat cu ştirea mareşalului predarea teritoriului cu acte în regulă localnicilor spre a se evidenţia realizările 
înfăptuite şi a dovedi buna credinţă a adminstraţiei româneşti. 

S-au dat dispoziţii ca din vreme să se formeze comisii compuse din oameni serioşi şi de încredere 
dintre localnici, care să preia întreg patrimoniu a locului în situaţia în care era. S-au încheiat procese 
verbale în limba română şi rusă în care se arăta în ce stare s-a aflat bunul respectiv la data intrării trupelor 
române şi în ce stare se află acel bun la darea în primire. Se preciza deasmenea cifra populaţiei din aria 
actului de predare cu precizarea că este lăsată cu cele necesare traiului. 

Au fost alcătuite 13 asemenea procese verbale câte unul pentru fiecare judeţ. Ele au fost 
bineânţeles văzute şi cunoscute de sovietici la ocuparea zonei şi valoarea lor ca şi întreaga activitate a 
profesorului Alexianu a fost apreciată în aşa fel ca atunci când Stalin a dat ordin ca toţi cei care au 
adminstrat diversele regiuni din teritoriu U.S. în timpul războiului , să fie găsiţi şi judecaţi de Comiariatele 
Poporului de Pedepsire a Cotropitorilor. NKVD-ul pronind de la această dispoziţie a lui Stalin a format 
Consilii zonale NKVD care a găsit, arestat şi judecat la faţa locului pe toţi cei 11 adimistratori ce au lucrat 
pe teritoriul rusesc de la Marea Baltică la Marea Neagră. 

Zece dintre aceştia au fost găsiţi vinovaţi în judecata ce li s-a făcut în zonele unde au funcţionat, 
aplicându-li-se pedeapsa capitală unii fiind înpuşcaţi, alţii spânzuraţi. 

Intr-un singur caz,Consiliul zonal al regiunii Odesa, l-a găsit nevinovat prin votul populaţiei locale 
pe profesorul Alexianu, ne având ce să-i reproşeze în adminstrarea ce a exercitat şi în comportamentul ce 
a avut faţă de localnici. 

Au avut o mare influenţă în hotărârea Consiliului zonal Procesele Vrebale de predare a teritoriului, 
cu atât mai mult că se cunoştea cum s-au comportat germanii în retragerea din celelalte zone. 

Gll.maior de justiţie militară, distinsul jurist Ioan Dan, în lucrarea care analizează procesul intentat 
mareşalului Antonescu şi colaboratorilor săi, discutând despre aceste procese verbale şi în general despre 
administraţia românească în Transnistria, spune printre altele : 

Aceste procese verbale le consider de o importanţă covârşitoare ; ele ne oferă posibilitatea unor 
concluzii şi apreceri deosebite. In primul rând ca profesionist, nu pot să nu constat cât de uşor era pentru 
un organ de anchetă adevărat şi corect să reconstituie întreaga perioadă de guvernare românească pe 
teritoriul Transnistriei şi să concluzioneze cu probe, dacă existau sau nu vinovăţii. Era suficient să se 
cerceteze arhiva guvernă- mântului care punea totul la dispoziţie. Nu s-a făcut acest lucru, deci apare 
evident faptul că nu s-a dorit aflarea adevărului, ci numai încriminarea cu ori ce preţ a lui Alexianu. 

Putem de asmenea să constatăm că Transnistria a fost găsită de români în ruine şi a fost predată cu 
acte în regulă complect refăcută. Mai mult s-au construit case de locuit, s-au refăcut biserici, s-au reparat 
şcoli şi spitale, s-au făcut şosele, canalizări şi alimentări cu apă, s-au cumpărat din străinătate 
medicamente, aparataj medical, tractoare şi motoare pentru nevoile industriei. 

Populaţia a fost găsită înfometată şi a fost lăsată cu existenţa asigurată ! 
In care ţară din lume, când cel care cucerise temporar un teritoriu şi a fost pus în situaţia de a se 

retrage din el, a purces la predarea cu acte în regulă a tuturor obiectivelor principale, industriale, agricole 
şi gospodăreşti pe care le-a găsit la intrarea în teritoriu distruse şi de nefolosit şi acum le lasă în bună stare 
de folosinţă, complect refăcute. 

Zadarnic au cătat cei ce-şi zic români – dar în realitate s-au dovedit a fi cei mai înverşunaţi 
duşmani ai neamului nostru, cozile de topor ale comunismului moscovit- să găsească adminstraţia 
Transnistriei pivotul tuturor relelor, pe care să-şi grefeze acuzaţii nefondate şi inventate, care să justifice 
condamnarea la moarte a celui care a fost Profe-sorul Universitar Gheorghe Alexianu. 

Aceste documente pe care acum am putut să le dau la iveală, spune în continaure gll. Ioan Dan, 
scot la iveală acţiunile generoase care s-au manifestat din plin în opera de guvernare a profesorului 
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Alexianu, dovedite şi confirmate în scris şi de reprezentanţii cei mai de seamă ai populaţiei ruse dintre 
Nistru şi Bug, atestare care poate servi ca model oricărei naţiuni din lume şi înlătură atâtea neadevăruri 
inventate din ură şi rea credinţă. 

Rezultă încă odată generozitatea şi umanismul poporului român care în loc să distrugă totul în 
clipa retrageri a lăsta totul în bună stare. 

Nu ştiu dacă a mai existat un asemenea cuceritor care să se comporte în acest mod cu populaţia 
ocupată şi care în retragere nu numai să nu distrugă nimica,dar să şi predea cu procese verbale teritoriul 
părăsit!. 

Dacă a mai existat pe undeva în lume un asemenea cuceritor, spune în continuare gll. Ioan Dan, 
cinste lui ! 

Noi românii însă, avem graţie profesorului Alexianu cu ce ne mândri din acest punct de vedere ! 
Târziu,în 1986, a apărut la Munchen lucrarea lui Ion Pantazi, fiul gll. Constantin Pantazi, fost 

minstru de răzoi în timpul războiului. Lucrarea intitulată „Am trecut prin iad” relatează cele aflate de la 
tatăl său cât acesta a fost întemniţat la Moscova, despre procesul ce a avut loc la Odesa pentru Alexianu, 
în faţa Consiliului zonal al Comisarilor poporului care urmăreau pedepsirea cotropitorilor. 

Pantazi spune : 
Mai târziu am adlat că tatăl meu fusese graţiat la cererea armatei, Eugen Cristescu fusese graţiat de 

către comunişti pentru a le organiza noua securitate, Radu Lecca fusese graţiat de către evrei drept 
mulţumire pentru felul cum le salvase averile. Despre Alexianu fostul guvernator la Transnistriei, am aflat 
că fusese judecat la Odesa şi achitat de către ruşi, pentru a fi ucis de români şi nu de ruşi,dar tot din 
ordinul lor. 

Iar pentru a arăta că s-a ţinut seama de hotărârea sovietică prin care a fost achitat la Odesa, cu toate 
că Moscova hotărâse peste decizia surprinzătoare de nevinovăţie stabilită de Consiliul zonal, asasinarea şi 
a lui Alexianu, dar punându-i pe români să o facă, Tribunalul Poporului în 1946, servil faţă de Moscova 
până şi într-o condamnare la moarte, achită conform art.2 lit. e din Legea 312/1945, pe profesor afirmând 
că Alexianu nu s-a făcut vinovat de oprimarea şi persecutarea populaţiei civile din Transnistria, din motive 
politice sociale şi rasiale. 

Joi 1 iunie 1946, în valea piersicilor din închisoarea militară Jilava, la ora 18,15 gloanţele 
comuniste punea capăt vieţii profesorului universitar Gheprghe Alexianu, martir al luptei împotriva 
comunsmului. 

In faţa procurorului de serviciu care i-a adus la cunoştiinţă că graţierea i-a fost respinsă şi că va 
urma execuţia şi cerându-i să-şi exprime conform procedurii ultima dorinţă, a spus simplu şi din inimă aşa 
cum i-a fost întreaga-i viaţă : „Doresc neamului românesc să-şi îndeplinească năzuinţele şi idealurile 
pentru care cad eu astăzi aici” 

Apoi s-a aşternut linştea şi uitarea! 
Eroii neamului, au fost transformaţi de duşmanii neamului în trădători, iar trădătorii în figuri 

glorioase demne de interes şi chiar stima istorică pentru început, urmând ca să se transforme printr-o 
miciună unanim acceptată în „adevăr” ca şi când români nu trebui să aibe nimic sfânt de apărat, pentru a fi 
mai uşor distruşi. 

Dar în măsura în care ei acceptă acest lucru nu mai este nimic de adăugat sau de făcut. 
Tatăl meu a fost un model de cinste şi corectitudine care şi-a iubit până la sacrificiu Tara, luptând 

pentru menţinerea fiinţei poporului român şi care a plătit cu viaţa pentru acest lucru, fiind ucis mişeleşte la 
comandă iudeo-comunistă şi fără de mormânt. 

El face parte din constelaţia şi conştiinţa marilor oameni care vor rămâne de-a pururi vii. 
Cinstirea memoriei tatălui meu, este o datorie sacră. Mă feresc de patetism, dar vreau să salvez 

gândirea şi faptele lui şi să păstrez dragostea şi recunoştiinţa pe care o merită. 
El trebuie reabilitat şi pus în locul drept ce i se cuvine, în panteonul istoriei româneşti, alături de 

toţi marii eroi ai neamului. Ei nu au putut fi înfrânţi, nici de umilinţele, nici de batjocurile, nici de 
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chinurile şi silniciile la care au fost supuşi, iar prin moarte au trecut dincolo cu gândurile, preocupările şi 
visele lor pentru această ţară. 

Sunt de mult morţi în lumea umbrelor şi li s-au alăturat alte inimi curate, victime ale aceleiaşi 
urgii. Ei sunt morţii despre care ar trebui să scriem prosternaţi, căci aşa se cuvine când este vorba de 
martirii neamului. 

Si tot aşa se cuvine să facem când încercăm să ne îndreptăm gândul spre sutele de mii de români 
care au pierit în temniţele şi beciurile securităţii, în lagărele de muncă forţată sub dictatura comunistă 
impusă poporului român în 1945 de forţele sovietice, împreună cu aşa zişi comunişti români, care au 
patronat, organizat şi aplicat deţinuţilor politici un regim diabolic şi inuman de exterminare şi care a ţinut 
poporul român în cămaşă de forţă aproape o jumătate de secol. 

Târziu în decembrie 1984, doi istorici Ioan Ardeleanu şi Vasile Arimia, pregătind volumul 2 partea 
a doua din lucrarea România după Marea Unire, editura Stiinţifică 1988, au putut discuta cu unul din 
protagonişti evenimentelor din România deceniilor IV şi V, ale secolului trecut. In felul acesta s-a ajuns la 
o discuţie cu Alexandru Voitinovici (1918 – 1987 ) cel care a judecat procesul Mareşalului Antonescu şi a 
colaboratorilor săi, în calitate de Preşedinte al Tribunalului Poporului. 

Această convorbire purtată în 1984, a fost determinată de marile diferenţe ce s-au descoperit între 
înregistrările pe viu a filmului realizat la procesul din mai 1946 şi aşa zisa stenogramă a desbaterilor 
publicate mai târziu sub titlul Procesul marii trădări naţionale. (fără autori ) 

Intru cât era o simplă discuţie de documentare, în 1984 nu se întrevedea în nici într-un fel 
posibilitatea publicări ei, Voitinovici a răspuns direct renunţând la tiparele şi canoanele tipologiei 
comuniste obişnuite. El spune : 

In ceea ce-l priveşte pe Ion Antonescu, nu am nici un dubiu că aş fi dat o sentinţă greşită. A avut 
îndrăzneala să pornească un război injust împotriva Uniuni Sovietice, sunt sigur că istoria nu mă va 
contrazice niciodată. 

Voitinovici şi toţi cei care au contribuit la pronunţarea aşa zisei sentinţe, au fost simplu lachei care 
urmăreau distrugerea fiinţei neamului, au batjocorit ideia de drept şi dreptate ei punându-se prin fapta lor, 
în afara conceptului de cinste şi adevăr al justiţiei. 

In continuare despre Mihai Antonescu spune . era un om care nu mi-a plăcut ! Nu era jurist de 
practică, afişa vorbe multe dar idei puţine. Era în egală măsură vinovat ca şi Antonescu. 

Desore generalul Constantin Pantazi . tot timpul procesului nu a făcut decât să se apere pe el. Eu 
am fost militar şi mai puţin ministru, am primit ordine pe care le-am executat. 

Despre Eugen Cristescu . era un tip de mare abilitate, ştia să lunece cum dorea; se pare că ştia deja 
că va fi folosit în continuare de ai noştri. Avea indiscutabil partea lui de vină. 

Despre Alexianu , un om care mi s-a părut de calitate, care nu a dezertat ca om, a fost profesorul 
Alexianu, guvernatorul Transnistriei. La el totul a fost răspundere obiectivă, nici un fapt concret care să-l 
fi implicat direct nu i s-a putut reţine, lucru recunoscut şi de ruşi. El este singurul dintre toţi acuzaţii, care 
a avut demnitatea ca în finalul desbaterilor să spună : Imi asum întreaga răspundere a actelor şi faptelor 
mele săvârşite în timp ce am fost guvernatorul Transnistriei. Aşa a fost administrată acestă provincie ! 

Tara noastră trebuie să înceapă să-şi privească propria istorie mai ales începând din 1939, fără 
incriminări, blamări, reacţii emoţionale sau acuze reciproce. 

Toate ţările din centrul, estul şi sud-estul Europei, aşteaptă de la învingătorii din 1945, un gest de 
reparaţie morală, cuvinte de autentic regret pentru destinul celor 100 de milioane de europeni din Estonia, 
Letonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Cehoslovaci, Ungaria, Germania de est, România, 
Bulgaria,Iugoslavia şi Albania, europeni supuşi unui acelaş tip de soluţie finală folosită de nazişti, dar 
orhestrată mul mai diabolic, prin lupta de clasă cu holocaustul şi genocidul ce a urmat. 

Liderii Germaniei au avut tăria să-şi exprime regretul pentru represiunile dintre 1939 – 1945 şi au 
efectuat gesturi reparatorii, la fel ca şi Boris Elţân în Polonia în cimitirul Powonschi din Varşovia unde a 
cerut iertare polonezilor pentru crimele de la Katin, Harkov şi alte locuri săvârşite de sovietici împotriva 
ofiţerimi poloneze. 
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De la Londra şi Washington, învingătorii de acum 60 de ani, ar putea recunoaşte că ceea ce s-a 

întâmplat cu adevărat în această parte a Europei li se datotează în totalitate lor. 
In încheiere spun că cei patru martiri ai neamului, condamnaţi la moarte şi executaţi la 1 iunie 

1946, pentru vina de a fi luptat cu puterea sovietică, le este propriu dictonul latin : 
Vae victis ! 
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Summary: 
 

Administrative Low appeared as a necessity for judging and controlling Administration as well as 
salving conflicts between administration and those who are being administrated. 

It was said in specialized literature that at that time it was a mistake not to make a difference 
between Administrative Solicitor’s office and Administrative Low. 

The Administrative Solicitor’s office dealt with paying to the individual some moral and material 
damages caused by an administrative act of authority or of illegal financial administration taken as it was 
by the Court and without repealing it. This act was the starting point in establishing moral and material 
damages sued by those whose right where not respected. 

The verdict taken on these circumstances revealed the plaintiff’s interests and the court could have 
been noticed only by the abusive administrative act. 

Administrative Low was part of the Revision Committee and its, main objective was to defence the 
general interests jeopardized through the illegal act taken by the local administration. 

The revision Committee could have been noticed by anyone directly or indirectly interested if the 
abusive act harmed a general or particular interest. Also, the Committee could have been noticed ex 
officio. 

The Court, noticing the illegality of the administrative act could have cancelled or modified it and 
if the decision was not respected it was substituted to the refractory authority, which is its turn had to take 
a decision in accordance with the legal norms respected both by authorities and by individuals. 

By setting up the Revision Committees it was aimed to solve two issues: decentralizing the central 
authority as a guardianship authority arid creating several judging bodies (authorities) different from those 
assigned to lead the local administration and to salve all administrative issues (problems) belonging to its 
competences. 

The bodies of central authority didn’t give such impartial solutions to the issues judged as a whole 
of Administrative Low with permanent and independent character which was exempted free of any sort of 
political influence and responsible for enforcing laws only in front of its conscience. 

Conform principiului legalităţii administraţia trebuie să respecte legea şi să demonstreze 
permanent că respectă legea. Astfel, în orice administraţie trebuie să domnească legea. 

Justiţia administrativă poate fi definită ca fiind totalitatea litigiilor dintre administraţie şi cei 
administraţi. Putem vorbi de justiţie administrativă atunci când litigiul se soluţionează de un organ 
administrativ. 

Cei vătămaţi în interesele lor pot să se adreseze organelor administrative care au emis actul 
administrativ vătămător sau organelor administrative ierarhice prin următoarele căi de atac: recurs graţios 
şi recurs ierarhic. 
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Administraţia are obligaţia de a apăra şi ocroti interesele particulare. Astfel, în cazul în care administraţia 
va fi sesizată pentru atingerea sau vătămarea unui interes particular va examina actul vătămător. Dacă va 
constata că actul administrativ a fost emis cu încălcarea legii îl va anula sau reforma. 

Justiţia administrativă are rădăcini adânc înfipte în istoria ţării noastre, în unele perioade 
funcţionând în sânul administraţiei active iar în alte perioade separându-se de administraţia activă. 

„Justiţia administrativă se naşte din sânul administraţiunei active”1. „Elementele esenţiale ale 
funcţiunii administrative erau: organizarea, comandamentul, controlul, responsabilitatea şi sancţiunea. 
Organizarea comandamentul şi controlul constituiesc elementele activităţii administrative propriu zise, 
responsabilitatea şi sancţiunea desvoltă în sânul funcţiunei administrative o activitate specială, o adevărată 
funcţiune de justiţie, o justiţie cu caractere proprii, care a existat din toate timpurile şi care nu e decât 
justiţia administrativă”2. 
Justiţia administrativă nu trebuie confundată cu contenciosul administrativ. 

Prin Constituţia din 1923 – art. 107 – contenciosul administrativ devine o instituţie de ordin 
constituţional. 

În art. 107, alin. 3 din Constituţia din 1923 se arăta: „Cel vătămat în drepturile sale, fie printr-un 
act administrativ de autoritate, fie printr-un act de gestiune făcut cu călcarea legilor şi a regulamentelor, 
fie cu rea voinţă a autorităţilor de a rezolva cererea referitoare la un drept, poate face cerere la instanţele 
judecătoreşti pentru recunoaşterea dreptului său”. 

Alineatul 4 al aceluiaşi articol prevedea: „Organele puterii judiciare judecă dacă actul este ilegal, îl 
pot anula sau pot pronunţa date civile până la data restabilirii dreptului vătămat, având şi căderea de a 
judeca şi cererea de despăgubire, fie contra autorităţilor administrative chemate în judecată, fie contra 
funcţionarului vinovat.” Puterea judecătorească nu avea puterea de a judeca actele de guvernământ şi 
actele de comandament cu caracter militar. 

În aplicarea prevederilor constituţionale din art. 107 din Constituţia de la 1923 a fost adoptată 
Legea pentru contenciosul administrativ din 23 decembrie 1925. Prin această lege în ţara noastră s-a 
instituit un contencios de plină jurisdicţie ce se caracteriza prin aceea că instanţa putea anula actul 
administrativ de autoritate ilegal, putea obliga autoritatea administrativă la rezolvarea cererii şi putea 
acorda despăgubiri pentru acoperirea pagubelor produse prin actul administrativ ori prin refuzul de a 
rezolva o cerere pentru recunoaşterea dreptului său. 

Astfel, în ţara noastră a început o nouă perioadă care a durat până în iulie 1948 când contenciosul 
administrativ a fost desfiinţat. 

Constituţia din 1923 pune la baza organizării administrative principiul descentralizării. 
Descentralizarea era condiţionată de acordarea unei anumite autonomii administraţiei locale. 
Descentralizarea însemna şi „separarea organelor de îndrumare şi executare ale administraţiei 

locale de cele jurisdicţionale şi tutelă administrativă, adică, separarea administratorului cu atribuţiuni de 
conducere a administraţiei comunale şi judeţene de judecătorul chemat să aprobe, sau să judece actele şi 
deliberaţiunile administratorului”3. 

Principiul descentralizării nu admitea confundarea organelor puterii centrale cu organele de 
conducere ale administraţiei locale, în sensul că, prefectul ca organ al puterii centrale să fie în acelaşi timp 
şi şeful administraţiei judeţene cu puteri de tutelă şi de judecată deoarece nu s-ar fi realizat autonomia 
locală şi rolurile administratorului şi judecătorului în administraţie nu s-ar separa dacă aceste roluri ar fi 
întrunite într-o singură persoană. 

                                              
1 M. Văraru, Justiţia administrativă în România. Contenciosul de anulare şi reformare, Bucureşti, 1933, p. 16. 
2 Ibidem, p. 15-16. 
3 Emil Dediu, Justiţia administrativă. Organizarea Comitetului central şi comitetelor locale de revizuire. Jurisprudenţa 
administrativă, Cluj, 1933, p.10 
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Făcându-se separarea judecătorului administrativ de administratorul efectiv problema care se ridica 

era aceea asupra cui treceau atribuţiile de judecată administrativă, asupra instanţelor ordinare judecătoreşti 
sau asupra unor organe special înfiinţate în acest scop. 

Astfel apare o nouă instituţie: Comitetul Local de Revizuire şi Comitetul Central de Revizuire, ca 
o necesitate de a separa administraţia activă de administraţia jurisdicţională. 

Înfiinţarea acestei instituţii urmărea rezolvarea a două probleme: 
- descentralizarea puterii centrale ca autoritate de tutelă şi, 
- crearea unor organe de judecată distincte de cele chemate să conducă administraţia locală şi să 

soluţioneze toate chestiunile vieţii administrative date în atribuţiunea organelor sale. 
În acea perioadă contenciosul administrativ avea ca obiect repararea faţă de particular a daunelor 

morale şi materiale cauzate printr-un act administrativ de autoritate sau gestiune ilegal pe care instanţa de 
judecată îl declară ca atare, fără să-l anuleze, şi care serveşte de bază în drepturile sale. Sentinţa dată în 
cauză se extindea asupra intereselor reclamantului şi instanţa de judecată nu putea fi sesizată decât de 
persoana interesată şi direct lezată prin actul administrativ abuziv. 

Justiţia administrativă era dată în competenţa Comitetelor de revizuire şi avea ca obiect în primul 
rând apărarea intereselor generale periclitate prin actul ilegal al administraţiei locale. 

Comitetul de Revizuire putea fi sesizat de orice persoană interesată direct sau indirect, după cum 
actul administrativ abuziv leza un interes general sau particular. Comitetul de revizuire se sesiza şi din 
oficiu. 
Organizarea, compunerea, funcţionarea şi procedura în faţa Comitetelor Locale de Revizuire şi 
Comitetului Central de Revizuire erau prevăzute în Legea pentru organizarea administraţiei locale 
promulgată la data de 3 august 1929, în Legea pentru organizarea Comitetului Central şi Comitetelor 
Locale de Revizuire din 3 ianuarie 1930, cu modificările din legile pentru modificarea unor dispoziţii din 
Legea organizării administraţiei locale din 15 iulie 1931 şi 21 septembrie 1932. 
Comitetele de Revizuire erau compuse din magistraţi superiori şi funcţionari superiori de stat. Prin 
sistemul lor de organizare, Comitetele de Revizuire aveau caracter judecătoresc, caracter rezultat şi din 
atribuţiile exercitate. 

În literatura de specialitate s-a spus că „numirea de Comitete dată acestor instituţiuni, nu 
corespunde caracterului lor, şi această denumire nu este în consonanţă cu importanţa ce o au ca organe 
jurisdicţionale, noţiune de Comitet indicând în terminologia de toate zilele mai mult o corporaţiune sau 
organizare ocazională, neoficială, sau un organ al întreprinderilor particulare. Numirea mai potrivită , care 
ar corespunde organizării lor ar fi aceea de Curţi Administrative pentru Comitetele Locale şi Curte 
Administrativă Centrală pentru Comitetul Central.”1 

Comitetul Central de Revizuire avea sediul în Bucureşti, iar Comitetele Locale de Revizuire, în 
număr de şapte aveau sediul în Bucureşti, Cernăuţi, Chişinău, Cluj, Craiova, Iaşi şi Timişoara. 

Comitetul Central de Revizuire se compunea dintr-un preşedinte şi zece membrii din care trei 
magistraţi superiori, consilieri la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, delegaţi de ministrul justiţiei, cu 
consimţământul lor, conform avizului Consiliului Superior al Magistraturii şi opt membrii nemagistraţi 
erau numiţi prin decret regal dintre funcţionarii superiori ai diferitelor ramuri ale administraţiei publice, cu 
grad de director, ce aveau titlul de licenţia în drept, avocaţi definitivi, cu un stagiu definitiv de cel puţin 15 
ani şi membri ai Comitetelor Locale de Revizuire2. 

Comitetele Locale de Revizuire se compuneau dintr-un preşedinte şi şase membri din care trei erau 
magistraţi de Curte de Apel, delegaţi cu consimţământul lor de ministrul justiţiei, conform avizului 
                                              
1 Emil Dediu, Justiţia administrativă. Organizarea Comitetului central şi comitetelor locale de revizuire. Jurisprudenţa 
administrativă 
2 Potrivit art. 2 din Legea pentru organizarea Comitetului Central şi a Comitetelor Locale de Revizuire din 3 ianuarie 1930. 
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Consiliului Superior al Magistraturii şi ceilalţi patru membrii erau numiţi prin decret regal dintre 
funcţionarii superiori ai diferitelor ramuri ale administraţiei publice cu gradul de cel puţin subdirector cl. I, 
, prevăzut de Legea de organizare a ministerelor şi cu un stagiu de cel puţin cinci ani de serviciu în acest 
grad, având titlul de licenţiat în drept şi dintre avocaţii definitivi cu stagiul efectiv de cel puţin 10 ani în 
barou sau magistratură1. 

Membrii numiţi ai Comitetelor Locale de Revizuire şi ai Comitetului Central de Revizuire, la 
intrarea lor în funcţiune depuneau în faţa preşedintelui şi a membrilor respectivului Comitet următorul 
jurământ: „Jur de a fi credincios Regelui, de a observa cu sfinţenie Constituţia şi legile ţării, de a executa 
cu onoare, conştiinţă şi nepătimire funcţiunele ce-mi sunt încredinţate. Aşa să-mi ajute Dumnezeu”. 

În Comitetul Central de Revizuire funcţiona un prim referent şi patru referenţi, iar în Comitetele 
Locale funcţiona câte un prim referent şi doi referenţi ce erau numiţi prin decret regal de către Ministerul 
de Interne , în a cărui ierarhie erau şi încadraţi astfel: primul referent al Comitetului Central de revizuire 
avea gradul de director cl. II, referenţii Comitetului Central de revizuire şi prim referenţii Comitetelor 
Locale de Revizuire erau numiţi în gradul de director cl. II, iar referenţii Comitetelor Locale de Revizuire 
erau numiţi în gradul de subdirector cl. I. 

Pentru a fi numit referent se cerea licenţă în drept şi trecerea cu succes a examenului de admitere. 
Referenţii Comitetelor de Revizuire, cu cel puţin trei zile înainte de termenul fixat pentru 

dezbaterea cauzei, depuneau în scris raportul lor asupra întregului material al dosarului. Raportul 
cuprindea starea de fapt cu arătarea obiectului reclamaţiei, soluţiile date de autorităţile inferioare şi 
motivele invocate de apelant pentru anularea deciziei atacate, fără să dea indicaţii de drept asupra soluţiei 
ce urma să se dea de către Comitet cauzei ce era supusă judecăţii2. 

Potrivit dispoziţiilor art. 36 din Legea pentru organizarea Comitetului Central şi a Comitetelor 
Locale de Revizuire din 3 ianuarie 1930, Comitetele Locale de Revizuire, în circumscripţiile lor decideau: 

- asupra tuturor acţiunilor îndreptate în contra actelor juridice ale organelor administraţiilor 
judeţene şi comunale de orice fel, afară de acelea ale municipiului Bucureşti; 

- asupra tuturor acţiunilor îndreptate în contra actelor de control administrativ (tutelă) exercitate de 
prim-pretori şi prefecţi; 

- asupra contestaţiilor făcute în contra alegerilor administrative ale comunelor şi judeţelor; 
- asupra propunerilor de dizolvare a consiliilor judeţene şi comunelor de orice fel, afară de 

municipiul Bucureşti, cu sectoarele şi comunele lor suburbane. 
Prin separarea atribuţiilor administratorului de cele de judecată administrativă, date în competenţa 

instanţelor jurisdicţionale administrative, o categorie a actelor şi deciziunilor administraţiei locale s-a 
trimis spre judecare sau aprobare, după natura lor, în atribuţia exclusivă a acestor instanţe de judecată, care 
în calitate de organe de tutelă, de control, ca instanţe de conciliaţiune, de revizuire şi reformare, şi ca 
organe de consultare aveau facultatea de a le aproba, reforma, de a concilia şi a da avizul cerut de 
autoritatea superioară administrativă. 

Dreptul de tutelă era dat de lege numai asupra actelor Consiliilor comunale judeţene şi asociaţiilor 
judeţene şi acest drept se exercita de: 

- Delegaţia Consiliului Judeţean pentru actele comunelor urbane şi rurale cu drept de apel la 
Comitetele Locale de revizuire; 

- Comitetul Local pentru actele judeţelor şi municipiilor, cu drept de apel la Comitetul Central; 
- Comitetul Central pentru actele municipiului Bucureşti. 

                                              
1 Potrivit art. 4 din Legea pentru organizarea Comitetului Central şi a Comitetelor Locale de Revizuire din 3 ianuarie 1930. 
2 Potrivit art. 15 din Legea pentru organizarea Comitetului Central şi a Comitetelor Locale de Revizuire din 3 ianuarie 1930. 
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Ca organe de control, Comitetele de revizuire aveau în atribuţia lor dreptul de a cerceta activitatea 

administraţiilor locale, iar în cazul în care constatau abuzuri se sesizau din oficiu şi luau măsurile necesare 
pentru încetarea lor. 

Ca organe de conciliaţiune, în caz de litigii dintre comune, judeţe sau dintre acestea şi stat, 
Comitetele Locale de Revizuire şi Comitetul Central de Revizuire1 erau chemate să concilieze părţile, care 
înainte de a se adresa instanţelor de judecată ordinară erau obligate a recurge la calea conciliaţiunii în faţa 
instanţelor jurisdicţionale administrative. 

Ca instanţe de revizuire şi reformare, Comitetele Locale de revizuire şi Comitetul Central de 
revizuire aveau cele mai largi atribuţii. Astfel, aveau dreptul de a anula sau reforma orice decizie sau act al 
autorităţilor administraţiilor locale supuse spre judecarea lor, în conformitate cu legea. 

Ca organe de consultare, Comitetele locale de revizuire şi Comitetul Central de revizuire dădeau 
avize în toate cazurile în care o hotărâre a autorităţii era condiţionată de avizul prealabil al Comitetelor de 
revizuire. În aceste cazuri hotărârea trebuia să fie conformă cu avizul prealabil al Comitetelor de 
Revizuire, cu excepţia hotărârii date de ministerul de Interne, precum şi în cazul când instanţele 
administrative erau consultate numai pentru lămurirea problemei ce i s-a pus, de a informa autoritatea 
respectivă.2 

Deciziile Comitetului Local de revizuire erau supuse apelului la Comitetul Central de Revizuire. 
Termenul de apel era de 10 zile de la comunicarea deciziei, iar dacă partea fusese prezentă, de la 
pronunţare. 

Deciziile date asupra contestaţiilor la alegerile administrative erau date în primă şi ultimă instanţă. 
Aceste decizii erau supuse recursului în faţa Secţiunii a III- a Înaltei Curţi de casaţie. 

Comitetul Central de Revizuire decidea:3 
În primă şi ultimă instanţă: 
- asupra acţiunilor îndreptate contra actelor juridice ale administraţiunii municipiului Bucureşti; 
- asupra tuturor acţiunilor îndreptate în contra actelor de control administrativ (tutelă) ale 

ministerului; 
- asupra propunerilor de dizolvare a consiliului municipiului Bucureşti, cu sectoarele şi comunelor 

lor suburbane. 
În ultimă instanţă Comitetul Central de Revizuire decidea asupra tuturor deciziunilor pronunţate în 

primă instanţă de Comitetele Locale de Revizuire. 
Deciziile Comitetului Central de Revizuire erau supuse recursului la Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie în termen de 15 zile de la comunicare, termen prevăzute de Legea pentru contenciosul 
administrativ din 23 decembrie 1925. Acest termen a fost prelungit la 30 zile de art. 33 din Legea Curţii de 
Casaţie4 . 

Recursul nu era suspensiv de drept de executare. În caz de recurs, suspendarea executării se putea 
acorda de Comitetul Central de Revizuire. 

În ceea ce priveşte competenţa teritorială a Comitetelor de Revizuire, Comitetele Locale de 
revizuire fiind organizate pe regiuni, directorate ministeriale, competenţa lor teritorială se extindea asupra 
tuturor judeţelor, municipiilor, comunelor urbane şi rurale de pe teritoriul Directoratului Ministerial 
respectiv. 

Comitetele locale de revizuire şi Comitetul Central de Revizuire asupra actelor sau deliberaţiunilor 
administraţiilor locale prin rapoartele administraţiilor, la cererea părţilor sau din oficiu. 
                                              
1 Potrivit dispoziţiilor art. 569 din Legea organizării administraţiei locale din anul 1929. 
2 Potrivit dispoziţiilor art. 563 din Legea organizării administraţiei locale din anul 1929. 
3 Potrivit art. 38 din Legea pentru organizarea Comitetului Central şi a Comitetelor Locale de Revizuire din 3 ianuarie 1930. 
4 Legea Curţii de Casaţie aşa cum a fost modificată la 31 martie 1932 
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Cererea părţilor cum era denumită de Legea pentru organizarea Comitetului Central şi Comitetelor 

Locale de Revizuire era actul îndreptat împotriva deciziei pe care partea interesată o atacă în faţa instanţei 
jurisdicţionale. Această cerere era denumită fie contestaţie, fie cerere de anulare, fie acţiune în anulare. 

Contestaţia prin care erau sesizate Comitetele Locale ca instanţe de prim grad erau motivate de 
persoana interesată în fapt şi în drept şi se adresau preşedintelui Comitetului competent cu rezolvarea 
contestaţiei, care dădea cauza uneia din secţiuni pentru judecare. Preşedintele de secţie fixa termen de 
judecare şi dispunea obţinerea dosarului de autoritatea administrativă locală, precum citarea părţilor 
interesate. 

Citarea părţilor era obligatorie, dar judecarea cauzei avea loc şi în absenţa părţilor, părţile aveau 
însă posibilitatea să-şi susţină interesele şi prin memorii scrise. 

Comitetele de Revizuire pronunţau deciziile în numele legii şi după redactarea lor şi expirarea 
termenului de atac se trimiteau spre executare autorităţilor administrative interesate. 

În ceea ce priveşte căile de atac contra deciziunilor comitetelor de revizuire, după cum am arătat 
mai sus acestea sunt apelul şi recursul. 

Deciziunile Comitetelor locale de revizuire sunt supuse apelului la Comitetul Central de Revizuire. 
Deciziunile cuprindeau în conţinut menţiunea privind calea şi termenul de atac. 

Termenul de apel era de 10 zile de la comunicarea deciziei, iar dacă partea fusese prezentă, de la 
pronunţare. 

Apelul trebuia depus sau înaintat la Comitetul Local de Revizuire a cărui decizie se ataca1. 
În literatura de specialitate s-a spus că aceste Comitete de revizuire erau organe de anulare şi de 

reformare2. Astfel, procedura de anulare a deciziilor comitetelor locale de revizuire nu se declanşa din 
oficiu deoarece deciziile comitetelor erau acte judecătoreşti, iar textul art. 31 din Lege se referea exclusiv 
la actele, dispoziţiile şi deciziile organelor administraţiei locale care sunt acte juridice administrative, 
singurele pe care comitetele aveau voie să le cenzureze din oficiu. Pentru a avea apel în materie de 
jurisdicţiune administrativă ca şi în materie civilă trebuia să existe un apelant. 

Apelantul era persoana nemulţumită de hotărârea primei instanţe, iar dacă era făcut de o persoană 
care nu figurase ca parte la prima instanţă era inadmisibil. Apelul trebuia semnat şi timbrat. 

Apelul trebuia făcut în termen de 10 zile de la afişare sau comunicare, zilele calculându-se fără 
prima şi ultima, iar dacă ultima zi era duminică sau o sărbătoare legală nu se calcula la termenul de apel. 

Tardivitatea apelului putea fi propusă şi discutată în orice moment al judecăţii, fiind de ordine 
publică. 

Motivele de apel puteau fi cele invocate la prima instanţă sau doar o parte din acestea şi care 
fuseseră în total sau în parte respinse sau admise prin decizia primei instanţe. 

În orice caz apelantul nu putea ataca cu apel o hotărâre decât atunci când dispozitivul i-ar fi fost 
defavorabil, pentru că dacă prin apel nu se atingea cu nimic dispozitivul hotărârii, cererea de a modifica 
numai considerentele hotărârii nu putea fi admisă. Era inadmisibil un apel numai pentru a modifica 
considerentele hotărârii3. 

Partea care dăduse mulţumire scrisă pe o hotărâre sau o executase de bună voie nu mai avea drept 
de apel asupra punctelor din dispozitiv care fuseseră executate. 

Apelul înaintea Comitetului Central de Revizuire presupunea judecarea din nou a cauzei 
discutându-se toate punctele din prima cerere, administrându-se atât probele vechi cât şi cele noi. 

                                              
1 Conform dispoziţiilor art. 20 şi 37 din Legea pentru organizarea Comitetului Central şi a Comitetelor Locale de Revizuire din 
3 ianuarie 1930. 
2 M Văraru, Justiţia administrativă în România. Contenciosul de anulare şi reformare, Bucureşti, 1933, p. 289. 
3 Ibidem, p. 291. 
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Comitetul Central de Revizuire putea să confirme deciziile apelate pentru considerentele de fapt şi 

de drept din decizia atacată sau, admiţând apelul putea schimba total sau parţial decizia. 
În ceea ce priveşte cealaltă cale de atac, adică recursul, deciziile Comitetului Central de Revizuire 

erau supuse recursului la Înalta Curte de casaţie şi Justiţie în termen de 15 zile de la comunicare, termen 
prelungit ulterior la 30 de zile. 

Recursul trebuia motivat şi trebuia însoţit de o copie de pe hotărârea atacată. 
În literatura de specialitate s-a spus că în perioada de care ne-am ocupat aceste comitete de 

revizuire, ca instanţe jurisdicţionale în materie administrativă erau competente în materia contenciosului 
administrativ, să verifice legalitatea unor categorii de acte adoptate sau emise de organele administraţiei 
publice locale.1 

Prin înfiinţarea comitetelor de revizuire s-a separat pentru prima dată justiţia administrativă de 
administraţia activă. 

În 1933, reglementarea privitoare la organizarea şi funcţionarea Comitetelor de revizuire a fost 
abrogată, aceste comitete fiind organizate şi funcţionând după Legea din 20 aprilie 1933 pentru 
modificarea Legii de organizare a Comitetului Central şi Comitetelor locale de revizuire. 

Prin Legea de organizare a curţilor administrative din 15 martie 1939, Legea de organizare şi 
funcţionare a Comitetelor de revizuire a fost abrogată, noile organe de jurisdicţie administrativă fiind 
Curtea Superioară Administrativă şi curţile locale administrative. 

 

                                              
1 Valentin i. Prisecaru, Contenciosul administrativ român, Ed. All Beck, Bucureşti, p. 54. 
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UNELE ASPECTE ISTORICE ALE CONCEPTULUI DE FUNCŢIE ŞI FUNCŢIONAR 

PUBLIC 

PATRAŞCU Alexandru  

Doctorand 
 
RÉZUMÉ 
 

Les problèmes théoriques liés à la fonction publique et le statut du fonctionnaire public restent des 
problèmes discutables pour la science de la juridiction administrative. Malgré la différence de la 
dénomination de fonction (magistrat ou ministre) à différente période historique, la compétence est 
similaire. Ainsi, le Gouvernement moderne a les sources dans le Conseil d'Etat du moyen âge, les 
ministères évoluent de la magistratures centrales et les ministères représentent le prototype des 
fonctionnaires publiques. 
 

Fenomenul guvernării apare încă în antichitate, însă delimitarea serviciilor publice începe să se 
contureze abia în Evul Mediu. Prima noţiune, ce ţine de acest domeniu este - „funcţionarul civil”, iniţial 
având sensul de persoană care slujea monarhul şi făcea parte din curtea sau armata acestuia. În a doua 
jumătate a Evului mediu apare prima lucrare ce ţine de funcţionarea administraţiei scrisă de călugărul 
Gratian şi se numeşte „Concordanţa canoanelor discordante”, sau Decretum Cratianus. În secolul XVI în 
ideologia politică survine o schimbare – monarhia începe a fi privită ca un instrument de asigurare a 
bunăstării publice. Astfel, în lucrarea „Monarhia Franţei”, publicată în 1519 de Claude de Seysell, este 
menţionat că Monarhul este doar un funcţionar al monarhiei.1 

Din a doua jumătate a secolului XVIII începe o perioadă care pe deplin se consideră drept bază a 
creării corpului de funcţionari publici modern. Funcţionarul începe să fie considerat salariat al statului, 
nefiind subordonat monarhului în persoană, ci „unei puteri suverane civile”. După cum menţionează 
autorii americani, dezvoltarea serviciului public în acea perioadă se baza pe trei tendinţe: 

- schimbări în structura şi procesele de lucru ale funcţionarului public; 
- schimbări în condiţiile de desemnare ale funcţionarilor înalţi; 
- schimbări în poziţia legală a funcţionarilor publici. 2 

Secolul XIX este etapa esenţială în determinarea şi definirea funcţiei publice şi a funcţionarului public. 
Anume în această perioadă începe să se contureze dreptul administrativ alături de dreptul constituţional, 
care urma să determine conceptul de funcţie publică şi statutul juridic al funcţionarilor. 

Problema funcţionarilor publici a constituit întotdeauna o preocupare majoră pentru sistemele 
legislative şi de guvernare cunoscute de istorie, situaţie de la care n-a făcut excepţie nici Moldova, unde 
funcţia publică sa dezvoltat o dată cu dezvoltarea instituţiilor publice, fiind amintită iniţial în documente 
ca dregătorie. Guvernul, în calitate de instituţie publică cu atribuţii executive, îşi are izvoarele istorice în 
perioada absolutismului monarhic, în aşa-numitul Sfat Domnesc, iar ministerele şi departamentele de stat 
îşi au izvoarele în vechile dregătorii, miniştrii provenind de la „marii dregători”. 

Sfatul Domnesc, alcătuit din boieri mari, apare de la constituirea Statelor române ca un organ 
consultativ pe lângă Domnie, Sfat cu care Domnitorul se consulta în problemele de administrare a Ţării. 
Din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, odată cu accentuarea dominaţiei otomane, se introduce 

                                              
1 N. Demian, „Serviciul public ”, Chişinău, secţia Editare APP, 1998, p. 15. 
2 Ibidem, p. 16. 
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termenul de „Divan Domnesc" şi se utilizează cu acelaşi sens, fără ca termenul de „Sfat Domnesc" să 
dispară vreodată cu totul. 

Componenţa Sfatului a evoluat, de la o majoritate de boieri fără dregătorii (secolele XIV-XV), a 
trecut la o majoritate de dregători (a doua jumătate a secolului al XV-lea), ajungând la o compunere 
exclusiv din dregători (secolele XVI-XVII).1 Numirea şi revocarea dregătorilor ţinând de competenţa 
Domnitorului. Indiferent de componenţă, Sfatul Domnesc a avut atribuţii corespunzătoare tuturor 
prerogativelor domneşti. 

În domeniul politicii externe, Domnitorul consulta Sfatul Domnesc, ca autoritate administrativă, la 
încheierea tratatelor. Spre exemplu, în secolul al XVI-lea, încheind un tratat, Domnitorul îl semna 
împreună cu doisprezece boieri ai Sfatului. În relaţiile cu turcii, Domnii consultau Sfatul Domnesc 
asupra oricărei noi politici. De exemplu, Petru Aron, în anul 1456, consultă Sfatul când a hotărât să 
plătească turcilor tributul.2 

În domeniul politicii interne, Sfatul Domnesc avea datoria să informeze Domnitorul asupra stării 
de spirit din ţară şi din rândurile boierimii. Domnitorul consulta Sfatul în toate problemele importante care 
priveau biserica, precum şi înfiinţarea unei eparhii, mutarea unei mitropolii sau episcopii de la o reşedinţă 
la alta. Sfatul era consultat în problemele militare importante. Din Sfat făceau parte comandanţii 
militari: marii vornici, marele spătar, marele hatman. Chiar Domnitorii, cei mai vestiţi comandanţi de 
oaste, ca Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul, au deliberat împreună cu Sfatul asupra planurilor lor stra-
tegice în timp de război.3 Sfatul Domnesc participa la elaborarea proiectelor de lege. 

Cu scopul de a plăti haraciul şi datoriile contractate în vederea obţinerii Domniei, Domnitorii 
căutau mijloacele potrivite prin încasarea dărilor existente sau prin aşezarea de dări noi. Astfel, 
Domnitorul se consulta cu Sfatul când voia să înfiinţeze o dare nouă sau să evite evaziunea la cele 
vechi. Consultarea Sfatului însemna şi o justificare faţă de reprezentanţii boierilor, cărora le obţinea astfel 
adeziunea. 

În perioada regimului fanariot Sfatul Domnesc a suferit un şir de schimbări, determinate de 
transformările economice şi sociale. Sfatul Domnesc numit mai frecvent Divan avea funcţii politico-
administrative şi judecătoreşti. În această perioadă devin mai pronunţate funcţiile legislative ale 
Divanului. „Domnitorii fanarioţi, neştiind suficient sistemul de drept al Moldovei, apelau la ajutorul 
boierilor pământeni, cerând soluţii la problemele care cereau un cadru juridic.”4 

După căderea regimului fanariot Sfatul Domnesc rămâne a fi format din dregători numiţi şi 
revocaţi de Domnitor. Tendinţa de scindare a divanului s-a realizat în 1829, când au fost formate Divanul 
cu funcţii executive şi Divanul cu funcţii judecătoreşti, fiecare fiind format din câte şase dregători. Prin 
Regulamentul organic din 1832 Divanul cu funcţii executive a fost desfiinţat şi format Sfatul 
administrativ, Divanul cu funcţii judecătoreşti păstrându-şi atribuţiile. Sfatul administrativ era compus din 
ministrul de interne, ministrul finanţelor şi marele postelnic. Fiind convocat de Domnitor pentru 
dezbaterea problemelor de importanţă deosebită şi elaborarea proiectelor de legi, Divanul deliberând sub 
preşedinţia ministrului de interne. Şedinţele extraordinare a Sfatului administrativ erau prezidate de 
Domnitor. Hotărârile Sfatului administrativ deveneau executorii după aprobarea lor de Domnitor. 

Funcţia publică ca un fenomen juridic inerent al dreptului public în general şi al dreptului 
administrativ în special, apare odată cu instituirea autorităţilor publice. Din cele mai vechi timpuri 
funcţiile publice aveau statute speciale şi erau menite să asigure buna funcţionare a statului. 

În procesul de formare a statului medieval Moldova şi de constituire a sistemului tradiţional de 
administrare, domnitorul aflat în fruntea instituţiei centrale a domniei era ajutat în exercitarea atribuţiilor 

                                              
1 Oroveanu M., Istoria dreptului românesc şi evoluţia instituţiilor constituţionale, Bucureşti, ED.CERMA, 1992, p. 127. 
2 Ibidem, 128 
3 Istoria statului şi dreptului, vol.I,Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1980, p.284 
4 Aramă E., Istoria dreptului românesc, Chişinău, FEP ”Tipografia centrală”, 1995, p.83. 
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sale supreme de un corp enorm de executori (agenţi ai domnitorului sau dregători, ce activau în capitală şi 
pe teren). Acest proces, organizat pe verticală, în care instituţiile dregătoriilor se formau de sus în jos, 
începând cu vârful piramidei ierarhice – Domnitorul, după care urmau diverşi funcţionari cu atribuţii 
concrete, ce alcătuiau: 

- Corpul dregătorilor de curte, cu funcţii private; 
- Dregătorii (funcţionarii) ce asigurau raporturile dintre centru şi administraţiile din teritoriu; 
- Dregătorii din cadrul administraţiilor ţinutale, orăşeneşti etc. 

Drept consecinţă a reformelor administrative ale domnitorului Alexandru cel Bun şi consolidării 
aparatului de stat din perioada domniei lui Ştefan cel Mare, s-a constituit sistemul tradiţional de 
administrare în Moldova istorică. Perfecţionându-se continuu, acest sistem alcătuit din diverse dregătorii, 
menite să facă cât mai eficient controlul instituţiei domniei asupra tuturor teritoriilor ţării, a definitivat 
organizarea socială a statului, a favorizat astfel dezvoltarea social-economică şi culturală a Moldovei 
istorice. Treptat dregătorii domneşti au evoluat în dregători de stat. 

În decursul secolelor al XIV-lea şi al XV-lea în statul medieval Moldova s-a constituit, atât în 
centru, cât şi la periferii, un aparat al puterii de stat, care apără interesele curţii domneşti şi ale clasei 
feudalilor. Ca şi în alte ţări, din obligaţiile slugilor faţă de Domnitor şi celor care administrau curtea şi 
domeniul domnesc au luat naştere înaltele funcţii de stat – dregătoriile. Funcţionarii cu funcţii publice şi 
private în Moldova medievală se numeau dregător., Dregătorul propriu-zis era un demnitar cu atribuţii 
administrative (postelnic, paharnic), militare (hatman, spătar) şi judecătoreşti (logofăt, vornic) în aparatul 
de conducere a statului. 

Marii dregători participau, de obicei, la activitatea Sfatului Domnesc şi a Marii Adunări a Ţării. 
Dregătorii mai mici aveau diverse atribuţii atât la curtea domnească, precum şi în ţară.1 

În timpul domniei lui Constantin Mavrocordat dregătorii au fost împărţiţi în două categorii: - 
dregătorii mari, de la marele ban până la clucerul de arie, alcătuind categoria I şi – toţi ceilalţi dregători, 
alcătuind categoria a II-a. Dregătorii din I categorie erau salarizaţi din visteria ţării, dar obţinând şi 
anumite venituri din slujbe. 

Caracterizând dregătoriile centrale din Moldova până la Regulamentul organic din 1832 am putea 
evidenţia următoarele trăsături: 
 Atribuţiile fiecărui dregător nu erau precis delimitate, ca în dreptul public modern. Domnitorul 
delega adesea unui dregător o sarcină care intra în atribuţiile altui dregător. Dar dregătorii aveau şi 
anumite atribuţii specifice. 
 Până la reforma lui Constantin Mavrocordat, dregătorii nu erau retribuiţi, ci răsplătiţi cu mila 
domnească, prin danii de sate sau „ocine”, scutiri de dări, daruri de la subordonaţi sau de la oaspeţii 
străini, concedarea unor venituri domneşti dintr-un ţinut, taxe la judecăţi sau 
procente din veniturile Domniei strânse de ei. Acest mod de remunerare genera mari abuzuri. 
 Dregătoriile centrale, înfiinţate unele pentru a servi Statul, altele pentru a sluji Domnitorul sau 
Curtea domnească, serveau în acelaşi timp şi Ţării şi Domnitorului. 
 Între dregători a existat totdeauna o ierarhie, care se traducea printr-un rang atribuit dregătorului 
respectiv. 
 În fruntea ierarhiei au fost marii dregători din serviciul Statului, urmaţi de cei din serviciul 
Domnitorului sau al Curţii domneşti. 
 Dregătorii erau numiţi si revocaţi de Domnitor. La numire, se ţinea seama de rudenie, averea, 
priceperea şi încrederea ce-i inspira candidatul. Numirile se făceau la începutul fiecărei Domnii şi în caz de 

                                              
1 Mihail Platon, Alexandru Roman, Sergiu Roşca, Teodor Popescu, „Istoria administraţiei publice din Moldova”, Chişinău, 
1999, p. 118. 
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vacanţă. La începutul anului, dregătorii depuneau însemnele dregătoriei. Domnul îi putea înlocui cu alţii sau 
confirma în continuare. Schimbări de dregători se făceau şi în cursul anului. 
 La numire sau confirmare, dregătorii depuneau jurământ solemn de credinţă faţă de Domn. 
Regulamentul organic pus în aplicare la 1 ianuarie 1832 în Moldova reprezintă unul dintre primele acte 
constituţionale prin care se schiţau unele aspecte a separării puterilor în stat. Domnitorul ca şef al funcţiunii 
executive numeşte şi revocă în funcţiunile administrative. Colaboratorii Domnitorului sînt pentru prima dată 
denumiţi miniştri, în loc de dregători, fiindu-le delimitate strict atribuţiile. 

Regulamentele organice au urmărit să asigure stabilitatea în Administraţia Statului, organizând 
servicii publice specializate şi cu caracter permanent, conferindu-le atribuţii bine determinate. Astfel, toate 
marile servicii publice au competenţe determinate stabilite expres în Regulament. Această competenţă este 
generală şi se întinde pe întregul teritoriu al Statului, nemaiexistând mari dregători cu competenţa limitată 
la un anumit teritoriu. 

În acelaşi scop al asigurării stabilităţii şi a determina pe funcţionari să-si îndeplinească obligaţiile 
legale, Regulamentul a desfiinţat schimbarea slujbaşilor în fiecare an, cum se obişnuia mai înainte, pe care 
au caracterizat-o ca vătămătoare. Regulamentul stabileşte numirea funcţionarilor pe trei ani (art.405 
Regulamentul Moldovei) şi dacă aceştia dovedeau o vrednică purtare, ei puteau continua slujba pentru alte 
perioade, în continuare. Aşa cum este organizată în Regulament, funcţiunea publică este o grupare de 
atribuţii, de competenţe în scopul satisfacerii unui interes general. 

Funcţiunile publice erau create prin lege, organele executive nu puteau crea funcţiuni publice; ele 
aveau o sferă de competenţă cu anumite atribuţii date de lege, având astfel o specializare. 

Pentru îmbunătăţirea administraţiei, ”s-a stabilit condiţia juridică a funcţionarilor publici: ei 
deveneau salariaţi ai statului, primind leafa fixă stabilită de Domnitor împreună cu Adunarea Obştească şi 
interzicându-se de a mai realiza, ca mai înainte, venituri din slujbe”1. 

Regulamentele au stabilit situaţia funcţionarului şi după retragerea acestuia, prin crearea de pensii, 
care se acordau ca răsplată din partea Statului pentru acei care şi-au îndeplinit slujba cu cinste. Aceste 
pensiuni erau reversibile pe jumătate asupra văduvelor pe tot timpul vieţii şi copiilor până la majorat. 
Astfel, prin punerea în vigoare a Regulamentului organic din 1832 în Moldova, în prima jumătate a sec. 
XIX, au apărut elemente noi, bazate pe unele principii progresiste moderne de realizare a administraţiei, 
pregătind fundamentul reformelor din a doua jumătate a sec XIX. Tot în prima jumătate a secolului al XIX 
au apărut reglementări precum "anaforaua" Sfatului administrativ din Moldova din 25 octombrie 1842 şi 
Legea din 1 iulie 1852 prin care se organiza pregătirea celor care urmau să ocupe diverse slujbe, în şcoli 
deschise pe lângă ministere. 

Următoarea etapă în evoluţia problemei elucidate începe cu Convenţia de la Paris din august 1858, 
care consacră principiul separaţiei puterilor în stat, funcţiunea executivă fiind exercitată de Domnitor prin 
miniştrii săi. „Acest act european – Convenţia de la Paris – a constituit timp de câţiva ani constituţia celor 
două ţări române, constituţie stabilită deci de străini, dar care din 1864 este modificată şi completată de 
Al. I. Cuza potrivit unor nevoi ale ţării”2. În ianuarie 1864, a fost înfiinţat Consiliul de stat, ca organ 
consultativ al guvernului, cu sarcina de a pregăti proiectele de legi şi de regulamente, precum şi de a 
studia problemele ce i se trimiteau de Domnitor sau de miniştri. Membrii Consiliului de stat puteau să 
susţină în faţa Adunării proiectele de legi, iar până la convocarea noii adunări, decretele emise de domn la 
propunerea Consiliului de stat aveau putere de lege. În acelaşi timp, Consiliul exercita anumite atribuţii de 
ordin disciplinar asupra funcţionarilor şi unele atribuţii cu caracter de contencios administrativ, 
funcţionând în aceste cazuri ca tribunal suprem în materie administrativă. De asemenea, în „Consiliul de 
stat exercita şi un contencios de interpretare, fie a unui decret, fie a unui regulament sau ordonanţă, dar în 

                                              
1 Istoria statului şi dreptului, vol.II, p. I, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1984, p.127. 
2 Vrabie G., Drept constituţional şi instituţii politice, vol.I, Editura „Cugetarea”,Iaşi,1999, p.311. 
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materii administrative şi prin care s-ar atinge interesele altor particulari”1. Consiliul de stat a fost desfiinţat 
după intrarea în vigoare a Constituţiei din 1866. 

Conform Constituţiei din 1866 puterea executivă la nivel de ţară îi aparţinea Domnitorului şi 
miniştrilor, numiţi şi revocaţi de Domnitor. La numire miniştrilor Domnitorul trebuia să ţină cont de 
regula ca ei să fie din partidul ce deţine majoritatea parlamentară. Art.93 al Constituţiei se referea la 
competenţa exclusivă a Domnitorului de a confirma în toate funcţiile publice, fără dreptul de a crea funcţii 
publice noi, competenţa în acest domeniu revenind Parlamentului. Atribuţiile executive a Domnitorului, 
deşi îngrădite formal de câtre Constituţie, aveau, de fapt, o pondere însemnată. Constituţia din 1866 nu 
face referiri directe la guvern şi nici la primul ministru. Legea fundamentală a reglementat însă 
responsabilitatea miniştrilor, în mod deosebit responsabilitatea penală şi civilă şi, implicit, cea politică, dat 
fiind dreptul parlamentului de a controla guvernul. „Dacă era confruntat cu un vot de neîncredere al 
parlamentului, întregul guvern sau numai ministrul vizat erau obligaţi să-şi dea demisia, iar, ca urmare 
şeful statului putea fie să i-o accepte, fie să o respingă şi să dizolve parlamentul”2. Constituţia introduce 
obligativitatea contrasemnării actelor Domnitorului de către miniştri, care-şi asumau răspunderea. 

Deşi Constituţia intervine cu o reglementare sumară privitoare la competenţa miniştrilor (centrul 
de greutate fiind axat mai mult asupra responsabilităţii lor), legile ordinare, privind principalele domenii 
ale activităţii executive, au conţinut reglementări mai ample privind competenţa acestora. În conformitate 
cu legislaţia timpului, ministerele exercitau conducerea administrativă în domeniul respectiv de activitate, 
cu sarcina de control şi supraveghere asupra autorităţilor locale. În baza acestor dispoziţii constituţionale 
s-au adoptat mai multe legi speciale printre care: „Decretul pentru stabilirea statutului funcţionarilor 
publici din administraţia centrală şi a vămilor din 23 ianuarie 1872; Legea Curţii de Conturi din 1 martie 
1874; Legea relativă la clasificarea funcţionarilor administraţiei centrale a finanţelor din 26 august 1876; 
Legea pentru clasificarea personalului serviciului penitenciar după legea organică din 9 mai 1878; Legea 
pentru numirea şi înaintarea în grade a personalului tehnic în serviciul căilor ferate ale statului din 3 aprilie 
1884; Legea asupra cumulului de funcţiuni publice din iulie 1890 etc.”3 

În ceea ce priveşte funcţiile publice, nu se poate vorbi de o reglementare juridică unitară sub 
regimul Constituţiei de la 1866. O astfel de reglementare unitară a fost realizata, abia în 1923, prin 
adoptarea Legii pentru statut funcţionarilor publici, ca urmare a celor stabilite prin Constituţia 1923. 
Primul Statut al funcţionarilor publici a fost adoptat, la 19 iunie 1923, prin Legea pentru Statutul 
funcţionarilor publici Apariţia acestei legi a fost prevăzută în dispoziţiile art.8 din alin.4 al Constituţiei din 
1923 în care se menţiona că "legi speciale vor determina statutul funcţionarilor publici". 
Adoptarea, prin Legea din 1923, a titulaturii de Statut a marcat concepţia după care în virtutea 
suveranităţii sale statul a reglementat printr-un act de autoritate situaţia obiectivă a funcţionarilor publici 
excluzând orice viziune contractuală asupra raporturilor dintre stat şi funcţionarii publici. 

Legea privind statutul funcţionarilor publici din 1923 era un act normativ modern, progresist, care 
prevedea că sunt funcţionari publici cetăţenii români, fără deosebire de sex, care îndeplinesc un serviciu 
public permanent (civil sau ecleziastic) la stat, judeţ, comuna sau instituţiile al căror buget este supus 
aprobării Parlamentului, Guvernului sau consiliilor judeţene şi comunale. În prevederile acestei legi nu 
intră: 
a) funcţiile politice şi cele elective; 
b) mitropoliţii şi episcopii; 
c) funcţionarii corpurilor legiuitoare; 
d) specialiştii străini cărora li se încredinţează, vremelnic sau prin contract, o funcţie publică; 

                                              
1 Oroveanu , p.259 
2 Drăganu T., Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat elementar., Vol.I, Bucureşti:Lumina Lex, 1999, p.370. 
3 Popescu Slăniceanu I., Teoria funcţiei publice, Editura Evrica, Brăila, 1999, p.54 
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e) lucrătorii, precum şi personalul angajat pentru un anumit timp determinat sau pentru o anume lucrare. 

In ceea ce priveşte personalul de serviciu permanent s-a prevăzut că un regulament va stabili 
normele de admisibilitate, drepturile şi îndatoririle lor. 

Legea pentru statutul funcţionarilor publici din 1923 stabilea principiul că, orice funcţie publică 
este creată / desfiinţată prin lege şi că, funcţionarii publici a căror situaţie este stabilită prin legi speciale, 
îşi păstrează această situaţie în măsura în care acele legi nu contravin dispoziţiilor statutului. 

Cu privire la condiţiile de admisibilitate în funcţiile publice se enumera: cetăţenia română, 
domiciliul în ţară, vârsta minimă de 21 de ani, apt medical, fără condamnări penale, serviciul militar 
satisfăcut, studii corespunzătoare funcţiei, vechime pentru anumite funcţii, exerciţiul drepturilor civile şi 
politice, jurământul credinţă faţă de Rege şi legile ţării. 

Dispoziţiile amintite au fost dezvoltate prin Regulamentul pentru aplicarea Legii statutului 
funcţionarilor publici din 3 noiembrie 1923. Acest Regulament cuprindea dispoziţiile aplicabile tuturor 
funcţionarilor publici şi dispoziţii aplicabile funcţionarilor de administraţie. 

Destul de progresist era la acea vreme şi controlul legalităţii actelor autorităţilor administrative 
care era exercitat de către autorităţile superioare prin controlul ierarhic asupra tuturor actelor inferiorilor, 
precum şi cu ajutorul tutelei administrative exercitată de autorităţile administrative competente asupra 
actelor autorităţilor descentralizate. Controlul legalităţii exercitat de instanţele judecătoreşti competente în 
materie de contencios administrativ a fost cel mai eficient. Constituţia din 1923 a păstrat sistemul 
instanţelor judecătoreşti învestite cu contenciosul administrativ, din perioada precedentă, stabilind 
principiul că cel vătămat în drepturile sale printr-un act administrativ de autoritate sau gestiune, făcut cu 
încălcarea legilor şi a regulamentelor sau prin rea voinţă a autorităţilor administrative de a rezolva o cerere 
privitoare la un drept, se putea adresa instanţelor judecătoreşti pentru recunoaşterea dreptului său 
(art.107).1 Legea contenciosului administrativ. din 23 decembrie 1925 a organizat, pentru actele 
administrative de autoritate, un contencios special în anulare, pe care 1-a dat în competenţa Curţilor de 
apel. Acestea, sesizate de particularii vătămaţi în drepturile lor, puteau anula actul ilegal şi judecau şi 
cererea de despăgubire; hotărârile Curţilor de apel puteau fi atacate cu recurs la Curtea de Casaţie. 

În acelaşi timp, actele de gestiune au fost date în competenţa instanţelor de drept comun ce judecau 
după principiile dreptului civil şi aveau dreptul să se pronunţe asupra cererilor de despăgubiri. 

Constituţia României din 1923 şi Legea contenciosului administrativ au scos de sub controlul 
Curţilor de apel actele de guvernământ, actele de comandament cu caracter militar, actele de tutelă 
administrativă şi control ierarhic, deciziile date de comisiile disciplinare declarate de Lege definitive şi 
executorii, actele autorităţilor militare şi actele administrative de autoritate şi de gestiune ale preşedinţilor 
corpurilor legiuitoare. Un întins domeniu de activitate al administraţiei a fost sustras controlului 
judecătoresc al legalităţii actelor administrative prin aşa-numita teorie a puterii discreţionare a 
administraţiei, potrivit căreia administraţia ar avea, atunci când aplică legile, un domeniu de acţiune 
asupra căruia n-ar exista un control judecătoresc. Cu toate că art. 107 a Constituţiei a oprit înfiinţarea de 
autorităţi speciale cu atribuţii de contencios administrativ, unele probleme au fost date spre rezolvare unor 
organe administrative speciale cu o competenţă limitată, cum au fost, de pildă, Curtea de Conturi, 
contenciosul fiscal, contenciosul electoral etc. 

Potrivit art. 99 şi 107 al Constituţiei menţionate şi Legii contenciosului administrativ., 
administraţia a fost responsabilă de daunele cauzate particularilor, Curţile de apel judecând cererile de 
despăgubiri pentru daunele cauzate printr-un act administrativ de autoritate ilegal sau prin refuzul 
administraţiei de a rezolva o cerere privitoare la un drept, iar instanţele de drept comun cererile de 
despăgubiri pentru daunele suferite prin acte de gestiune sau prin acte materiale ilegale. În marea 
majoritate a cazurilor, instanţele judecătoreşti , au obligat administraţia la despăgubiri în baza prevederilor 
Codului civil, recunoscând responsabilitatea administraţiei pentru culpă. 

                                              
1 Constituţia României din anul 1923. 
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Potrivit art. 107 din Constituţie, art. 6 şi 14 din Legea contenciosului administrativ şi art. 13 din 

Legea statutului funcţionarilor publici din 19 iunie 1923, alături de administraţie au fost declaraţi 
responsabili şi funcţionarii pentru daunele cauzate particularilor printr-un act ilegal sau prin rea-voinţă şi 
neglijenţă, rămânând fără reglementare criteriile şi procedura pentru angajarea responsabilităţii 
funcţionarilor publici. 
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Summary 
During the fifteen years that passed from the declaration of Independence of the Republic of 

Moldova, the society was the subject of some radical changes of political, economic, social nature 
initiated and carried out due to the attachment to democracy and pluralism and due to the aspiration of 
people for a modern society. Under conditions when the social system has suffered essential changes, the 
Public Administration could not remain unchanged, that is why its reformation began. 

In the present study have been analysed the adjustment dimensions of Public Administration from 
the Republic of Moldova to the European standards under conditions of an independent state and have 
been identified the methods for the strengthening of the pre-European message of the Public 
Administration reform at present phase. 

Having the mission to ensure the activity of state and local communities, the Public Administration 
does not have and cannot have an immutable structure and functions established for all times. Being 
obliged to conform to the social requirements in continuous evolution, during the last fifteen years the 
Public Administration from the Republic of Moldova has tried to adjust to the new requirements for 
society’s functioning through the adjustment to the European standards. 

The analysis of the process was made from the point of view of the influence of internal factors that 
had been determined by the choice of the democratic method for society development and by the 
acceptance of general human values as incentive of progress, and from the point of view of external 
factors that showed and continue to show through the European integration processes under the influence 
of which is carried out the Public Administration reform in the Republic of Moldova. 

Aniversarea a cincisprezecea de la declararea Independenţei Republicii Moldova, marcată recent, 
este un bun prilej de a analiza calea parcursă de ţara noastră în aceşti ani în diferite domenii de 
activitate. Vom menţiona că societatea în acest răstimp a fost supusă unor transformări radicale de ordin 
politic, economic, social iniţiate şi desfăşurate din ataşamentul către democraţie şi pluralism, din 
aspiraţiile oamenilor spre o societate modernă. 

Toate aceste schimbări au fost însoţite şi de procesele desfăşurate în administraţia publică. În 
condiţiile în care sistemul social a suferit schimbări esenţiale, administraţia publică n-a putut rămîne în 
parametrii săi stabiliţi cîndva. Avînd misiunea să asigure activitatea statului şi a comunităţilor locale, ea 
nu are şi nu poate avea o structură imuabilă şi funcţii stabilite pentru toate timpurile. Fiind obligată să 
răspundă cerinţelor sociale în necontenită evoluţie, administraţia publică îşi schimbă continuu activitatea 
şi stuctura potrivit acestor cerinţe. 
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Ca o instituţie intermediară între puterea politică şi beneficiarii de servicii, administraţia publică 

din Republica Moldova a încercat să se adaptaze pe parcursul acestor ani la noile condiţii de funcţionare a 
societăţii sub influenţa factorilor interni şi externi. Factorii interni au fost determinaţi de alegerea căii 
democratice de dezvoltare a societăţii şi de acceptarea valorilor general-umane stimulenţi ai progresului. 
Factorii externi s-au manifesat în procesele integraţioniste europene şi de globalizare a căror martori 
sîntem în ultimele decenii. 

Scopul prezentului studiu este de a analiza dimensiunile ajustării administraţiei publice din 
Republica Moldova la standardele europene, în condiţiile statului independent, şi de a identifica unele căi 
de fortificare a mesajului proeuropean al reformei administraţiei publice, aflată în proces de desfăşurare. 

O primă precizare care se cere a fi făcută constă în exprimarea dezacordului cu unele idei 
promovate în ultimul timp de unii autori şi de unii factori de decizie, precum că vectorul european al 
Republicii Moldova îşi are începuturile acum doi-trei ani în urmă. Afirm acest lucru din motivul că, 
transformările din administraţia publică iniţiate încă în anul 1990, avînd ca premise modificările din 
sistemul politic şi economic al societăţii, au constituit de la bun început o tendinţă spre valorile 
democratice, caracteristice pentru administraţia publică europeană. Ele şi-au găsit reflectare în Declaraţia 
de Suveranitate din 23 iunie 1990 [1], Decretul cu privire la puterea de stat din 27 iulie 1990 [2], ulterior- 
în Declaraţia de Independenţă din 27 august 1991 [3]. Prevederile acestor documente semnificau nişte 
schimbări radicale de ordin politic, începutul demontării sistemului totalitar de comandă, centralizat, bazat 
pe rolul conducător al unei singure forţe politice. Aceste schimbări au făcut să se schimbe esenţa, natura 
puterii de stat, care, avînd aceeaşi sursă- poporul, capătă metode absolut noi de realizare. 

Implementarea prevederilor acestor documente politice, care şi-au găsit ulterior fundamentare 
constituţională şi procesul de edificare a unei administraţii publice noi, în condiţiile statului independent 
au şi dat naştere perioadei de tranziţie. Perioada de tanziţie în sfera administraţiei publice reprezintă nişte 
dimensiuni deosebite a întrgului sistem al administraţiei publice, cum ar fi: reţeaua organelor 
administraţiei publice şi tipologia lor, funcţiile şi atribuţiile acestor organe, relaţiile existente între 
organele administraţiei publice de diferite niveluri, precum şi între organele administraţiei publice şi 
celelalte elemente ale sistemului politic. 

În perioada de tranziţie, administraţia publică întruneşte în sine elemente ale noului, influienţate de 
procesele democratice din societate şi de intenţiile de ajustare a administraţiei publice la realizările statelor 
avansate, în cazul studiului nostru la cerinţele standardelor europene, dar, totodată, persistă şi elemente ale 
trecutului, care îşi găsesc expresie în structuri şi metode învechite de activitate, reprezentări şi norme de 
mentalitate perimate. 

Pornind de la aceasta, edificarea sistemului nou de administraţie publică şi organizarea funcţionării 
lui, a constituit şi continuă să mai constituie, o sarcină majoră a reformei administraţiei publice. Ea are 
drept scop înlăturarea din administraţia publică a elementelor stucturale şi funcţionale perimate, învechite, 
ineficiente, depăşite de timp şi ajustarea administraţiei publice la cerinţele actuale de organizare şi 
funcţionare a societăţii ce-ar corespunde intereselor poporului, care a ales calea democratică de dezvoltare 
şi susţine opţiunea cursului proeuropean al ţării noastre. 

Făcînd abstracţie de detalii, vom menţiona că pe parcursul ultimilor cincisprezece ani în sistemul 
administraţiei publice din Republica Moldova au intervenit schimbări serioase, care constituie nişte 
dimensiuni de ajustare la rigorile europene.[4] 

În primul rînd, au fost elaborate ( preluate- A.S.) şi în prezent se implementează noi principii ale 
administraţiei publice, în general, şi ale administraţiei publice locale, în particular. Ultimele reiese din 
prevederile Cartei Europene: Exerciţiul autonom al puterii locale [5], document ratificat de Republica 
Moldova la 16 iulie 1997. Aceasta a dat posibilitate să se schimbe iniţiativa autorităţilor administraţiei 
publice, să se stabilească noi raporturi între ele, să se creeze condiţii mai favorabile pentru realizarea 
valorilor general-umane. 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

94 
În al doilea rînd, a fost elaborat, deşi deocomdată incomplet, cadrul legislativ privind reformarea 

şi funcţionarea administraţiei publice. În majoritatea cazurilor el derivă din exigenţele europene. În pofida 
schimbărilor şi modificărilor lui frecvente, deseori destul de cotradictorii, precum şi imperfecţiunilor 
existente în el, administraţia publică îşi desfăşoară activitatea actualmente in corespundere cu cadrul 
legislativ respectiv care îi asigură funcţionalitatea. 

În al treilea rînd, pe parcursul acestor ani s-au întreprins unele măsuri de redemensionare a 
funcţiilor administraţiei de stat prin descentralizaea şi delegarea unei părţi a acestor funcţii autorităţilor 
administraţiei publice locale. Ce-i drept, nu întotdeauna această delegare de funcţii şi atribuţii a fost 
urmată de furnizarea mijloacelor materiale şi financiare necesare pentru realizarea lor. La acest capitol 
este încă mult de făcut. 

În al patrulea rînd, a fost instituţionalizat Serviciul public, care cu toate că este obsedat încă de 
neajunsuri serioase, alcătueşte, alături de aplicarea noilor principii de administrare, schimbarea structurilor 
şi funcţiilor autorităţilor administraţiei publice, implementarea noilor metode şi tehnici de administrare, un 
component important al reformei, care îi asigură mobilitate. 

În al cincilea rînd, a fost creat şi funcţionează un sistem de pregătire a cadrelor pentru 
administraţia publică şi de perfecţionare profesională continuă a lor. Tehnologiile de instruire care se 
implementeză actualmente în instituţiile de învăţămînt superior, prestatoare de astfel de servicii presupun 
promovarea practicilor şi tehnicilor administrative europene [6]. 

În al şaselea rînd, s-a iniţiat procesul de perfecţionare a relaţiilor dintre administraţia publică şi 
societatea civilă prin crearea unui climat mai favorabil de manifestare a acesteia ca rezultat al schimbărilor 
structurale, instituţionale şi funcţionale ale administraţiei publice şi locului nou care îi revine ei în sistemul 
politic al societăţii [7]. 

Acestea şi alte schimbări produse în administraţia publică din Republica Moldova reprezintă o 
tendinţă pozitivă şi constituie, în linii mari, nişte dimensiuni care sincronizează cu procesul de 
democratizare a societăţii şi de ajustare treptată, deşi incompletă, a administraţiei publice din ţara noastră 
la rigorile europene. 

Dar în acelaşi timp, cele realizate pînă acum, nici pe departe nu ne pot satisface, dat fiind faptul că 
în acelaşi interval de timp, alte ţări, care au avut pe parcursul a 40-50 de ani un trecut similar cu al nostru, 
din punct de vedere al organizării politice şi administrative, cum ar fi, în primul rînd Lituania, Letonia, 
Estonia, precum şi Ungaria, Slovenia, Cehia, Slovacia, Polonia au obţinut rezultate pozitive în majoritatea 
domeniilor vieţii social-politice şi economice. Şi aceasta datorită faptului că au conceput sistemic 
transformările din administraţia publică au purces pe calea descentralizării administrative reale, prin 
delimitarea strictă a competenţelor între administraţia publică centrală şi cea locală, au dobîndit 
performanţe în activitatea personalului din administraţia publică. [8]. Şi astăzi aceste ţări îşi ocupă locul 
meritat în Uniunea Europeană. 

Ceea ce nu ne poate satisface nicidecum, este caracterul tergiversat şi controversat al reformei 
adinistraţiei publice în Republica Moldova. Aceasta se exprimă prin longevitatea exesivă a multor acţiuni 
de iniţiere, pregătire şi desfăşurare a reformei, prin indeterminismul decizional privind alegerea modelului 
optim de organizare administrativă a teritoriului, tehnicilor de administrare, prin schimbările foarte lente 
în conştientizarea oportunităţilor multor componente ale reformei, inclusiv cea care vizează politica de 
personal în administraţia publică.. 

Această stare de lucruri înaintează noi sarcini privind reformarea administraţiei publice. Unele din 
ele derivă din prevederile Planului de Acţiuni: Uniunea Europeană- Republica Moldova, semnat la 22 
februarie 2005 şi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 22 aprilie 2005 [9]. Luînd în vedere că de 
la 01 ianuarie 2007 România şi Bulgaria urmează să devină membre ale Uniunii Europene, i-ar Republica 
Moldova, ca consecinţă, v-a deveni ţară vecină cu Uniunea Europeană, s-a considerat oportun elaborarea 
unui Plan individual de acţiuni în cadrul politicii de Vecinătate. Acest Plan, prevăzut pentru o perioadă de 
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trei ani, emană de la politicile de integrare şi conţine acţiuni de consolidare a democraţiei şi a instituţiilor 
politice, racordarea legislaţiei naţionale la legislaţia comunitară, asigurarea unui ritm stabil de dezvoltare 
social-economică, extinderea relaţiilor comercial- economice cu ţările membre ale Uniunii Europene, 
valorificarea programelor de cooperare în cadrul strategiilor comunitare, şi altele. 

În compartimentul „ Dialogul politic şi reformele”, Planul de Acţiuni: Uniunea Europeană- 
Republica Moldova prevede „continuarea reformei administrative şi consolidarea autoadministrării 
locale în conformitate cu standardele europene, în special cele ce se conţin în Carta Europeană a 
autoguvernării locale şi acordarea unei atenţii speciale expertizei şi recomandărilor Congresului 
Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa, inclusiv în ceea ce priveşte managementul bugetelor locale 
de către administraţiile locale şi atribuirea competenţelor bugetare ( resurse care să corespundă 
responsabilităţilor)” [10]. 

După cum vedem, Uniunea Europeană recunoaşte că în Republica Moldova se desfăşoară reforma 
administraţiei publice, în acelaşi timp, se pune accent pe necesitatea continuării şi aprofundării reformei 
administrative. Privită prin această prismă, reforma administraţiei publice în Republica Moldova se 
concepe ca o acţiune aflată în proces de desfăşurare, care se cere a fi fortificată. După adoptarea Planului 
de Acţiuni: Uniunea Europeană – Republica Moldova s-au întreprins mai multe măsuri în scopul 
aprofundării acţiunilor reformatoare din administraţia publică. 

Astfel, a fost elaborată şi adoptată, prin Hotărîrea Guvernului nr. 1402 din 30 decembrie 2005 
„Strategia de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova” [11]. Despre necesitatea 
unei astfel de Strategii ne-am pronunţat de mai multe ori [12], dar din cauzele enunţate mai sus, ea a fost 
elaborată şi adoptată cu întîrziere, deabea la sfîrşitul anului 2005, în contextul prevederilor Planului de 
Acţiuni: Uniunea Europeană – Republica Moldova. 

Strategia de reformă a administraţiei publice centrale reprezintă o prioritate majoră pentru 
Guvernul Republicii Moldova la etapa actuală şi are drept scop identificarea măsurilor pentru asigurarea 
modernizării administraţiei publice centrale în baza reorganizării instituţionale, optimizării procesului 
decizional, îmbunătăţirii managamentului resurselor umane şi a finanţelor publice. Necesitatea efectuării 
reformei administraţiei publice centrale, în conformitate cu prevederile Strategiei, este condiţionată de mai 
mulţi factori. 

Factorul economic este acela care determină, în primul rînd, necesitatea efectuării unor schimnări 
de esenţă în administraţia publică centrală. Dezvoltarea sectorului privat şi necesitatea intensificării 
parteneriatului dintre sectorul privat şi cel public, impune noi exigenţe privind abordarea sistemică a 
proceselor economice şi competenţe mai largi de planificare strategică, flexibilitate şi promtitudine în 
adoptarea deciziilor de către organele administraţiei publice centrale. 

Factorul social influienţează desfăşurarea reformei prin manifestarea unor tendinţe tot mai active 
de participare mai largă a societăţii civile la procesul decizional, ceea ce impune necesitatea transparenţei 
deciziilor, diversificarea modalităţilor de participare a cetăţenilor la adoptarea lor. 

Factorul instituţional impune noi condiţii de armonizare institţională şi funcţională a autorităţilor 
administraţiei publice prin adaptarea configuraţiei structurale şi competenţelor funcţionale a instituţiilor 
administrative la dinamica evoluţiei economice, sociale şi politice a ţării. 

Factorul tehnologic presupune avansarea tehnologiilor administrative, iclusiv celor informaţionale, 
prin optimizarea schimbului informaţional între instituţiile administrative şi crearea unui mediu 
informaţional şi documentar benefic pentru activitatea organelor administraţiei publice. 

Avînd ca puncte de pornire factorii nominalizaţi mai sus, Strategia de reformă a administraţiei 
publice centrale specifică următoarele rezultate scontate: 
- orientarea şi folosirea competenţelor, funcţiilor şi structurii organizatorice a instituţiilor 

administraţiei publice centrale de specialitate, cu preponderenţă, asupra realizării priorităţilor 
Guvernului, expuse în Programul său de activitate şi în alte documente strategice de bază; 
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- exluderea cazurilor de dublare şi suprapunere a funcţiilor instituţiilor administraţiei publice 

centrale prin efectuarea analizei funcţionale şi determinării stricte a locului şi rolului fiecărei 
instituţii administrative în sistemul administraţiei publice centrale; 

- identificarea şi definirea mai clară a tipologiei organelor administraţiei publice centrale de 
specialitate cu delimitarea funcţiilor de elaborare a politicilor pe domenii de activitate şi a 
funcţiilor de implementare şi administrare a politicilor publice sectoriale; 

- aplicarea unui mecanism unic pentru coordonarea tuturor activităţilor ce ţin de integrarea 
europeană, inclusiv ajustarea cadrului legal existent al Republicii Moldova la acquis-ul comunitar; 

- crearea unui corp de funcţionari publici profesionişti şi promovarea unei politici de cadre, care ar 
asigura buna lor pregătire, stabilitatea în funcţie şi imparţialitatea politică a personalului. 
Pentru obţinerea acestor rezultate, Strategia este urmată de un Plan de implementare a ei, care 

prevede acţiuni concrete pe fiecare compartiment al reformei, inclusiv monitorizarea desfăşurării 
activităţilor planificate [13]. În cazul îndeplinirii depline a celor preconizate pentru anii 2006-2008, se vor 
produce modificări instituţionale şi funcţionale în administraţia publică centrală şi se vor stabili unele 
relaţii noi cu administraţia publică locală. 

Recent, la 05 septembrie 2006, prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1018 a fost 
creat, pe lîngă Aparatul Guvernului, Oficiul de suport administrativ pentru asistenţă la implementarea 
Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale şi aprobat Regulamentul acestuia, prin care se 
stabilesc principiile referitoare la cadrul juridic, sarcinile şi funcţiile Oficiului, modul de gestionare a 
resurselor financiare predestinate reformei. Oficiul îşi va desfăşura activitatea sub supravegherea Comisiei 
guvernamentale pentru reforma administraţiei publice centrale [14]. 

Existenţa unei Strategii de reformă a administraţiei publice centrale şi acţiunile de implementare a 
prevederilor ei, nu înseamnă închistarea reformei doar în segmentul central al administraţiei publice. 
Întrucît administraţia publică ca sistem cuprinde, alături de administraţia centrală, şi administraţia publică 
locală, în mod inevitabil are loc influienţa transformărilor desfăşurate la nivel central asupra evoluţiei 
reformei administraţiei publice locale. În viziunea noastră, în activitatea practică de reformare a 
administraţiei publice lipseşte abordarea sistemică, din care cauză are de suferit calitatea reformei. 

Necesitatea abordării sistemice este condiţionată, în primul rînd, de faptul că procesul de reformare 
a administraţiei publice locale depinde în mare măsură de transformările şi schimbările de la nivelul 
administraţiei publice centrale, ele derivînd din conţinutul şi caracterul modificărilor la acest nivel al 
administraţiei. Aceasta presupune, atît teoretic cît şi practic, interdependenţa proceselor care, luate izolat 
nu exprimă o dinamică a acţiunilor, ci sînt statice şi nu se supun reformării în înţelesul examinat de noi. 

De rînd cu aceasta, se cere de menţionat, că procesele de reorganizare a administraţiei publice 
locale sînt secundare faţă de decizia politică, la elaborarea căreia participă organele administraţiei publice 
centrale, în special Guvernul, care are posibilitate să influienţeze caracterul şi natura deciziei politice 
adoptate de Parlament. Pornind de la aceasta menţionăm că este imposibil de realizat reformarea 
administraţiei publice locale în afara reformei administraţiei publice în ansamblu, dat fiind faptul că 
schimbările din administraţia publică poartă un caracter general şi cuprind toate nivelurile administraţiei. 

Sincronizarea reformării acestor două niveluri ale administraţiei publice este condiţionată şi de 
faptul că atît mediul economic, cît şi cel social impune acţiuni adecvate ale organelor administraţiei 
publice de ambele niveluri, central şi local, în scopul soluţionării problemelor de ordin economic şi social 
la nivelul statului şi la nivelul comunităţilor locale. 

Încă un argument în favoarea abordării sistemice a transformărilor din administraţia publică rezultă 
din faptul,că procesul de reformare a administraţiei publice locale cuprinde şi aşa dimensiuni, cum ar fi: 
relaţiile dintre organele adinistraţiei publice locale de primul nivel şi de nivelul al doilea, relaţiile dintre 
organele reprezentative şi executive, relaţiile dintre organele administraţiei publice şi agenţii economici, 
relaţiile cu cetăţenii, precum şi aspectele ce vizează structura şi atribuţiile acestor organe. Cu toate că 
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aceste procese au un caracter local, după natura lor ele derivă din contextul general al reformei şi sînt într-
o strînsă conexsiune cu transforările de la nivelul administraţiei publice centrale. 

Aşadar, reorganizarea concomitentă a administraţiei publice locale şi centrale constituie o 
dimensiune importantă a reformei administraţiei publice şi în această calitate se cere să se desfăşoare într-
o strînsă conexiune organizatorică, de timp şi funcţională cu celelalte componente ale reformei examinate 
mai sus. Acest component joacă un rol deosebit în cadrul reformei, dat fiind faptul că eficienţa reformei 
administraţiei publice va fi apreciată, în mare măsură, după rezultatele acestui component, or, 
administraţia publică locală cel mai vădit îşi lasă amprenta asupra vieţii colectivităţilor umane. 

În acest sens, Planul de Acţiuni: Uniunea Europeană – Republica Moldova se pronunţă destul de 
accentuat asupra necesităţii consolidării autoadministrării locale în conformitate cu standardele europene, 
în special cele ce se conţin în Carta Europeană: Exerciţiul autonom al puterii locale. Acestea şi alte 
probleme ale reformei administraţiei publice sînt actualmente în atenţia autorităţilor publice din ţară, 
precum şi instituţiilor europene. 

Astfel, cu participarea reprezentanţilor societăţii civile, în prezent sînt în proces de elaborare mai 
multe proiecte de actre legislative privind funcţionarea administraţiei publice locale şi problemele 
descentralizării administrative, adoptarea cărora în viitor, va influienţa benefic desfăşurarea în continuare 
a reformei. 

Ele prevăd distribuirea mai clară a competenţelor dintre diferite niveluri ale administraţiei publice, 
inclusiv dintre nivelul unu şi doi ale administraţiei publice locale, modalităţile de efectuare a controlului 
administrativ a autorităţilor administraţiei publice locale, promovarea bunelor relaţii interbugetare între 
centru şi unităţile administrativ-teritoriale şi, desigur, consolidarea statutului aleşilor locali. În totalitatea 
lor ele vizează sistemul de relaţii dintre administraţia publică centrală şi cea locală şi crearea condiţiilor 
mai favorabile de exercitare a autonomiei locale. 

Luînd în vedere complexitatea problemelor menţionate şi necesitatea soluţionării sistemice a lor, în 
luna mai 2006 a fost instituit Ministerul Administraţiei Publice Locale, abilitat cu atribuţii în acest 
domeniu. Astfel, conform Regulamentului, Ministerul Administraţiei Publice Locale monitorizează 
aplicarea prevederilor cuprinse în programele de consolidare şi fortificare a administraţiei publice locale, 
elaborate în conformitate cu Programul de activitate a Guvernului, contribuie la exercitarea controlului 
privind legalitatea actelor emise de autorităţile administraţiei publice locale, monitorizează modul în care 
sînt respectate principiile autonomiei loale şi ale descentralizării în activitatea autorităţilor administraţiei 
publice locale, elaborează şi promovează politicile statului în domeniul dezvoltării durabile a unităţilor 
administrativ-teritoriale şi altele [15]. 

Ministerul respectiv a preluat şi funcţiile oficiilor teritoriale ale Aparatului Guvernului, care au fost 
reorganizate prin Hotărîrea Guvernului nr.1059 din 14 septembrie 2006 în direcţii teritoriale control 
administrativ ale Ministerului Administraţiei Publice Locale [16]. Modul de organizare şi funcţionare a 
direcţiilor teritoriale control administrativ ale Ministerului Administraţiei Publice Locale, structura lor şi 
efectivul limită de personal sînt reglementate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1060 din 14 septembrie, 2006 
[17]. 

O analiză mai detaliată a atribuţiilor acestui minister, ne dovedeşte că ele nu sînt întocmai adecvate 
unei astfel de autorităţi centrale de specialitate. Considerăm că funcţiile şi atribuţiile acestui minister, 
structura lui, precum şi efectivul de personal se cer a fi revăzute şi precizate, reieşind din sarcinile 
complexe ale activităţii administrative a statului şi a comunităţilor locale la etapa actuală. Accent trebuie 
de pus pe funcţii şi atribuţii distincte pentru un minister care are menirea să elaboreze politica de stat în 
domeniul administraţiei publice şi să asigure realizarea ei practică. Concomitent se cere reducerea 
funcţiilor şi atribuţiilor cu caracter de intermediere care prevalează în prezent şi care se suprapun cu 
funcţiile şi atribuţiile altor autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate. Aceasta poate da 
naştere la multe confuzii în activitatea practică şi dăuna realizării scopului urmărit la crearea ministerului 
respectiv. 
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Prin urmare, generalizînd cele investigate în acest studiu, putem concluziona că în cei 

cincisprezece ani de independenţă, administraţia publică din Republica Moldova a căpătat nişte contururi 
noi şi aceasta s-a produs în contextul încercărilor de ajustare treptată a ei la rigorile europene. Astăzi 
putem spune cu certitudine că administraţia publică din Republica Moldova deţine un loc important în 
procesul de democratizare a vieţii publice. Acţiunile întreprinse, deşi nu epuizează întrutotul problemele 
existente, contribuie substanţial la modernizarea administraţiei publice şi, respectiv, a relaţiilor sociale. 

De rînd cu aceasta, experienţa acumulată în aceşti cincisprezece ani ne mărturiseşte şi despre faptul 
că nu au fost folosite suficient toate şansele de care a dispus Republica Moldova în reformarea 
administraţiei publice. Şi aceasta s-a întîmplat, în mare măsură, din cauza nerespectării principiilor 
continuităţii, consecutivităţii şi imparţialităţii. Ca urmare, procesul de reformare a administraţiei publice a 
luat o formă tergiversată şi uneori cotroversată, ceea ce a afectat eficienţa reformei. Lipsa unei Concepţii 
la etapa de iniţiere a reformei, politizarea exesivă a activităţilor desfăşurate în cadrul ei, tradiţionalismul 
exagerat şi schimbările lente de mentalitate, au adus prejudicii serioase procesului de ajustare a 
administraţiei publice din Republica Moldova la standardele europene. 

În aceste circumstanţe, important este ca din cele produse pe parcursul celor cincisprezece ani în 
administraţia publică să se deducă învăţămintele cuvenite. Marele cărturar şi om politic Dimitrie Cantemir 
spunea: „ Semnul înţelepciunii este ca din cele văzute şi auzite a adulmeca cele nevăzute şi neauzite şi a 
socoti cele viitoare din cele trecute”. Urmînd acest sfat, şi luînd în considerare opţiunea proeuropeană a 
ţării noastre şi acţiunile necesare de întreprins în acest domeniu, se cere de fortificat procesul de agustare a 
administraţiei publice din Republica Moldova la standardele europene. Prin aceasta vor fi influienţate 
benefic procesele transformatoare cu caracter democratic din societatea moldovenească. 
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The European Administrative Space represents an evolving process of increasing convergence 

between national administrative legal orders and administrative practices of Member States. A common 
administrative space, properly speaking, is possible when a set of administrative principles, rules, and 
regulations are uniformly enforced in a given territory covered by a national constitution. Traditionally, 
the territory where administrative law has been applicable has been that of the sovereign states. The issue 
of a common administrative law for all the sovereign states integrated into the European Union has been 
a matter for debate, unevenly intensive, since the outset of the European Community. No common 
agreement yet exists. 

There exists a common acquis made up of administrative law principles, which could be referred 
to as a “non-formalised acquis communautaire” in the sense that there is no formal convention. It could, 
however, represent a common European general administrative law. 

The choice of model is directly dependent on national tradition and on the definition of the State 
and the role attributed to the State in its relationship with society. The choice of model also has an impact 
on the method of remuneration. The traditional remuneration method in countries with career systems 
fulfils security, equality and length of service criteria, while the job-based system is based on the labour 
market, on the post and on performance. 
 

Modelul „european” de administraţie publică din perspectiva administraţiei statelor europene 
In cadrul studiilor de stiinţa administraţiei si ale celor de drept public comparat se ridica deseori 

intrebarea daca exista un model european de administraţie publică. Pentru a putea raspunde la o asemenea 
intrebare ar fi necesara analiza tuturor sistemelor de administratie ale statelor, in primul rand ale acelor 
state care asigura astazi o veritabila constructie institutionala la nivelul Uniunii Europene. 

O administratie publica ideala, model, ar trebui sa asigure functionarea perfecta a tuturor 
administratiilor statelor europene, o administratie bazata pe rationalitate, eficacitate, servirea optima a 
cetatenilor, etc. 

In primul rand, obiectul unei asemenea analize a structurilor de administratie publica il pot 
constitui numai statele care au la baza principii de drept democratice. 

Despre un model de administratie specific statelor totalitare nu poate fi vorba daca avem in vedere 
slabiciunile acestui sistem care nu a adus nici unei tari comuniste o solutie viabila de supravietuire. De 
aceea ne vom referi numai la statele care au la baza o administratie de tip occidental. 

O analiza a structurilor administrative specifice fiecarui stat european, a mecanismelor de actiune 
si a sistemelor de control ne poate furniza un posibil model european de administratie din prisma 
asemanarilor care exista intre acestea. 

Din punct de vedere politic, se observa ca administratia statelor nationale prezinta anumite relatii 
particulare cu puterea politica. Astfel, modelul european sau modelul democratic de administratie publica, 
imprumuta principiile fundamentale ale modelului liberal si ale modelului weberian de administratie. 

In cadrul modelulului liberal se disting doua teze: teza subordonarii administratiei fata de 
puterea politica, respectiv teza separarii sale de politic. 

Relatia putere politica-administratie se realizeaza prin diferite moduri, pentru fiecare stat in parte. 
Astfel, „cabinetele ministeriale” intalnite in Franta, Italia si Spania care au un rol politic, contin de cele 
mai multe ori funcţionari permanenţi. 

In Marea Britanie, dimpotriva, secretarul permanent nu poate fi membrul vreunui partid politic, 
acesta beneficiind de continuitate in functie odata cu schimbarea partidului de guvernamant. 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

101 
In Germania se intampla acelasi lucru ca si in cazul Frantei, colaboratorii personali ai ministrilor 

fiind subordonati intrutotul puterii politice. 
Separarea dintre politică şi administraţie1 implică prezumţia că în domeniul public există doua 

părţi principale, care deşi sunt strâns legate, au naturi diferite, logică diferită şi surse de legitimare diferite. 
Politica se bazează pe confidenţa publică, exprimată prin alegeri electorale libere, şi validate după fiecare 
termen politic. Administraţia se bazează pe meritul şi capacitatea profesională a funcţionarilor publici, 
verificate prin competiţiile libere de angajare în serviciul public, în concordanţă cu legislaţia în vigoare. 

Domeniul administrativ este deservit de funcţionari publici. În definirea serviciilor publice, statele 
membre UE au adoptat abordări diferite, de obicei rezultate ale istoriei fiecărui stat, cu moficările de 
rigoare, făcute în timp.Câteva ţări, cum ar fi Franţa, Irlanda, Olanda, Spania şi Suedia au servicii publice 
care corespund fiecărui angajat public, în condiţiile în care se consideră că fiecare dintre aceştia este parte 
a maşinăriei executive a statului. 

În acelaşi timp, alte state, ca Austria, Germania, Marea Britanie şi de curând Danemarca şi Italia 
au redus scopul conceptului de serviciu public la aşa-numita “ administraţie de esenţă publică”, referindu-
se în mare la acele funcţii pe care numai statul este legitimat să le deservească. În acest caz, numai 
profesionişti ai managementului şi administraţiei publice şi profesionişti deţinători ai puterilor de stat 
(poliţia, corpul vamal, etc) sunt consideraţi funcţionari publici. În unele ţările Europei Centrale şi de Est, 
ca Ungaria şi Polonia, se implementează acest concept restrâns al serviciului public, în timp ce Lituania 
investighează o modalitate de a aplica modelul Franţei. 

Serviciul public constituţional modern, într-o democraţie este considerat real numai dacă 
îndeplineşte un set de condiţii :separarea dintre sfera publică şi cea privată, separarea dintre politică şi 
administraţie, dezvoltarea responsabilităţii individuale a funcţionarilor publici prin procese decizionale 
comune. Aceasta impune prezenţa unor manageri publici bine instruiţi şi educaţi. Totodata, impune 
protecţia muncii, stabilitate, nivel de plată, drepturi şi atribuţii bine definite pentru funcţionarii publici, 
recrutare şi promovare bazate pe merit.2 
Organizarea administratiei in conceptia lui Max Weber se bazeaza pe trei principii: ierarhizare, 
impersonalitate si specializarea functiilor. 

Pentru Weber, structurile birocratice reprezinta „ forma de dominatie cea mai rationala din punct 
de vedere formal „ un sistem bine ordonat de dominatie si de subordonare in care se exercita un control al 
gradelor inferioare de catre superiori” . 

Functionarii sai sunt recrutati pe baza unui examen, sau pe baza pregatirii lor profesionale si acced 
in functii prin vechime. Specializarea confera „diviziunea muncii in administratie”, functionarii sai fiind 
specializati pe postul pe care il ocupa.3 

In spatiul european se poate vorbi despre existenta a trei modele de administratie: modelul englez, 
modelul francez si modelul german. 

Acestea prezinta structuri ale administratiei publice care se particularizeaza prin cateva 
trasaturi: dezvoltarea autonomiei autoritatilor locale, crearea si intarirea autonomiei regionale, 
multiplicarea structurilor de decizie, de coordonare si de consiliu la nivel general, aparitia 
autoritatilor autonome in raport cu Guvernul. Totodata, ne sunt furnizate elemente ce privesc 
mijloacele de personal, modul de recrutare al functionarilor publici, formarea agentilor, etc, precum si 
sistemele care fac obiectul controlului in administratie. 

                                              
1 SIGMA Paper no. 27, European Principles for Public Administration, OECD, 1999, Paris, pag.21; 
2 Raadshelders and Rutgers, “The Evolution of Civil Service Systems”, in Bekke, Perry and Toonen (eds.), Civil Service Sysems 
in Comparative Perspective, Indiana University Press, 1996. citat de SIGMA Paper no. 27, European Principles for Public 
Administration, pag. 21; 
3 Max Weber, Economie et société, vol. I, Plon, 1971, pag. 56; Max Weber, Caracthéristiques de la bureaucratie, Arguments 
précisés, 1976, pag. 46-47; 
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Modelul englez se caracterizeaza printr-un nivel superior, avand secretari permanenti, cu un statut 

foarte inalt (Oxford-Cambridge), care au un salariu foarte mare, insa fara a avea o sfera larga de actiune. 
Modelul englez este dominat de flexibilitatea structurilor si a birocratiei. 

Marea Britanie constituie un stat unitar, alcatuit din 4 natiuni (Ţara Galilor, Irlanda de Nord, Scoţia 
si Anglia) si din 97 de comitate, districte si regiuni. 

″ Guvernul central, fiind ales de Parlament, dispune de o autoritate constitutionala la nivelul cel 
mai inalt, ceea ce face ca aparatul guvernamental local sa actioneze mai curand ca un agent al guvernului 
central ″.4 Procesul de delegare a responsabilităţilor către Ţara Galilor şi Scoţia a antrenat crearea unei 
Adunări galeze şi a unui Parlament scoţian care exercită competenţe legislative. Acest proces, conjugat cu 
stabilirea Adunării Irlandei de Nord şi a Comitetului său executiv de miniştrii a modificat caracterul unitar 
al Regatului Unit al Marii Britanii. 

La nivelul administratiei centrale observam ca ministrii care sunt membri ai Cabinetului au in 
subordinea lor departamentele cele mai importante. Ei sunt sustinuti in departamentele lor de o ierarhie 
politica a ministrilor de stat si a secretarilor parlamentari si de functionarii civili permanenti, condusi de un 
inalt functionar, numit secretar permanent.5 

Aceste departamente sunt urmatoarele : Ministerul Alimentatiei, Agriculturii si Pescuitului, 
Ministerul Apararii, Departamentul pentru Educatie si Stiinta, Departamentul Muncii, Departamentul 
Energiei, Departamentul Mediului Inconjurator, Ministerul afacerilor Externe si al Commonwealth-ului, 
Ministerul Sanatatii si al Securitatii Sociale, Departamentul pentru Comert si Industrie, Departamentul 
Transporturilor, Ministerul Trezoreriei si Ministerul Tarii Galilor. 

Departamentele minore sunt : Departamentul Lordului Cancelar, Ministerul Artelor si Bibliotecilor, 
Ministerul Vamilor, Departamentul pentru Credite si Garantii la Export, Biroul General pentru Plati, 
Ministerul Telecomunicatiilor, etc. 

În Marea Britanie, funcţia publică se limitează la personalul ministerelor şi al numeroaselor 
agenţii. Civil Service (funcţia publică) şi Military (forţele armate) se subordonează administraţiei centrale, 
administraţia locală cuprinzand mai ales serviciile sociale şi poliţia. Funcţia publică britanică face 
distincţie între personalul permanent şi personalul temporar. Aceasta rămâne o exercitare a „prerogativelor 
regale. Decretul din 1995 referitor la serviciile publice dă ministrului funcţiei publice dreptul să formuleze 
reglementări şi să dea instrucţiuni privind managementul „Home civil service“ şi puterea de a prescrie 
condiţiile serviciului. Legea din 1992 referitoare la funcţia publică (funcţia de conducere) permite 
ministrului funcţiei publice să autorizeze şi alţi reprezentanţi ai Coroanei să exercite puteri de conducere 
asupra „Home civil service“.Modul de selectare al functionarilor este stabilit prin codul de recrutare a 
comisarilor funcţiei publice, responsabile de organizarea recrutării personalului (calendar, nevoi, criterii 
de îndeplinit, etc.) fiind departamentele şi agenţiile. O excepţie de la acest sistem o constituie schemă de 
carieră „fast stream“ (filieră rapidă) pentru universitari, unde selecţia este coordonată de biroul funcţiei 
publice şi este efectuată de agenţia de servicii privind recrutarea şi evaluarea. Astfel, persoanele cu studii 
universitare competente sunt promovate, în special, prin cadrul unui program de formare după intrarea lor 
în cadrul funcţiei publice, pentru a-şi însuşi cât mai repede posibil cunoştinţele necesare exercitării 
posturilor cu responsabilitate sau a funcţiilor de încadrare.6 

In privinta functionarilor publici din administratia publica locala, mentionam ca acestia trebuie sa 
fie calificati profesional, sa nu fie inregimentati politic si sa nu faca parte din randurile membrilor 

                                              
4 Victor Duculescu, Constanta Calinoiu, Georgeta Duculescu, Drept Constitutional Comparat, Vol. I, Ed. Lumina Lex, 
Bucuresti, 1999, pag.357; 
5 Ioan Alexandru, Administratia publica, Teorii, Realitati, Perspective, Editia a II-a, Ed. Lumina Lex, 1999, pag. 352; 
 
 
6 Danielle Bossaert, Christoph Dammke, Koen Nomaden, Robert Polet, Funcţia publică în Europa celor cincisprezece. Noi 
tendinţe şi evoluţii, Editura Economică, Bucureşti, 2002; 
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Consiliului municipal. Ei vor putea totusi lucra in administratie, decat dupa trecerea unui termen de un an 
de la exercitarea mandatului de consilier. 

Modelul german este caracterizat prin doua categorii de nivel superior: functionarii politici cu un 
statut inalt, dar cu o stabilitate mica si functionarul civil de cariera, activand intr-o pozitie relativ minora, 
dar stabila. Acest model este dominat de legalism, rigiditate si planificare administrativa. 

Germania constituie un stat federal alcatuit din state autonome (landuri) la nivel central, din 
districte si respectiv municipalitati, la nivel regional si local. 

La nivel federativ, statul are dreptul exclusiv de a legifera cu privire la anumite probleme, astfel ca 
Landurile nu vor putea sa aiba vreun drept de legiferare decat daca o lege federala le va autoriza in mod 
expres. Aceste probleme vizeaza :afaceri externe, aparare, protectia populatiei civile ;nationalitatea in 
federatie ;libertatea de miscare, pasapoarte, imigrare, emigrare, extradare ;caile ferate si trafic aerian ; 
posta si telecomunicatii ;statutul personalului aflat in serviciul Federatiei si al organismelor de drept 
public care depind direct de Federatie ;colaborarea Federatiei si a Landurilor. 

Guvernul federal este cel care vegheaza ca Landurile sa aplice legile federale. In acest sens, el 
poate sa trimita delegatii pe langa autoritatile superioare ale Landurilor, cu acordul acestora si chiar fara 
acest accord, dar dupa aprobarea Bundesrat-ului. 

In cazul in care federatia aplica legile prin intermediul unei administratii federale sau a unor 
organisme sau institutii de drept public care depind direct de ea, guvernul federal va edicta, cu exceptia 
dispozitiilor legislative speciale, reguli administrative generale. El reglementeaza organizarea 
administratiilor. 

Obiectele administratiei proprii Federatiei vor fi administrate direct de aceasta si vor fi dotate cu o 
infrastructura administrativa proprie afacerilor externe, administratia federala a finantelor, a cailor ferate 
federale, etc. 

In ceea ce ii priveste pe functionarii din administratie, guvernul central poate edicta reguli 
administrative cu caracter general prin care sa se asigure pregatirea in mod unitar a functionarilor publici 
si a altor categorii de angajati. În Germania, avem exemplul concret de functie publica avand in vedere 
cele trei niveluri de guvernare -federal, land şi local (Kreise, Gemeinden) - persoane cu statut juridic 
diferit lucrează împreună în cadrul aceloraşi organisme. Cele trei categorii de personal sunt funcţionari de 
profesie cu un statut de drept public (Beamte), angajaţii cu un statut de drept privat (Angestellte) şi 
lucrătorii (Arbeiter). În Germania, funcţionarii de profesie nu reprezintă decât o minoritate de personal. 
Aceeaşi distincţie între cele trei categorii de personal în toată funcţia publică se aplică în Austria şi 
Luxemburg.7 
Constitutia germana consacra la art. 137 principiul eligibilitatii functionarilor, a salariatilor publici, a 
militarilor de cariera si a judecatorilor din Landuri si Comune. 

Germania este un stat federal cu competente legislative asupra unui numar de 16 landuri, structurat 
la nivel regional cu functii administrative sau executive pentru 32 de regiuni ( Regierungsbezirke), avand 
competente la nivel local pentru 14.065 de municipalitati. La nivelul colectivitatilor locale, Germania este 
constituita din municipalitati, iar la nivel regional, din districte rurale. Anumite orase din cadrul landurilor 
nu se integreaza in cadrul districtelor, avand responsabilitati separate. 

Ordinea constitutionala in landuri trebuie sa fie conforma cu principiile unui stat de drept 
republican, democratic si social, prevede art. 28 din Constitutia federala. 

In landuri, arondismente si comune poporul german trebuie sa aiba o reprezentare rezultata din 
alegeri, prin vot universal, direct, liber, egal si secret. In comune, adunarea municipala poate tine loc de 
organism ales. 

                                              
7 Cristian Iftimoaie si colectivul, Administratia publica locala in Romania in perspectiva integrarii europene, Editura 
Economica, Bucuresti, 2003, pag. 103-104; 
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Colectivitatile locale sunt impartite, la fel ca si in cazul Frantei, in arondismente si comune. Comunele se 
bucura de autonomie administrativa locala, intrucat Constitutia prevede in mod clar garantarea dreptului 
de a reglementa pe propria raspundere toate problemele comunitatilor locale. 
In privinta reorganizarii teritoriului federal care sa permita landurilor sa isi indeplineasca in mod eficient 
sarcinile, aceasta se va putea realiza in conditiile organizarii unui referendum.(art. 29, Constitutia 
federala). 
Responsabilitatile colectivitatilor locale pot fi obligatorii, care decurg din directive sau asumate de acestea 
in mod voluntar. Cele obligatorii se refera la: asigurarea protectiei mediului si a sanatatii publice; 
educatie ; formare profesionala ; serviciul de pompieri. 
In cea de-a doua categorie se regasesc urmatoarele responsabilitati : administrarea generala a comunei ; 
sistemul educational ; institutiile sociale ; circulatia rutiera ; instalatii aferente serviciilor publice ; 
constructia locuintelor si urbanismul. 

In ceea ce priveste responsabilitatile care emana din directive, acestea sunt :securitatea si ordinea 
publica si organizarea alegerilor. 

In cadrul modelului francez vorbim despre functionari cu un statut foarte inalt (ENA, „grands 
corps”), organizarea functiei publice franceze fiind corespunzatoare sistemului de cariera. Recrutarea 
functionarilor publici are loc pe baza de concurs, iar avansarea in functie se face in functie de vechime. 
Modelul francez este caracterizat de rigiditatea structurilor si flexibilitatea birocratiei. 

În Franţa, majoritatea personalului din cadrul funcţiei publice este reprezentată de funcţionari 
titulari, dar sunt angajaţi şi agenţi (în special în funcţia publică teritorială şi spitalicească) pe baza 
statutului de drept public sau privat (funcţionari suplinitori, agenţi suplinitori, personal auxiliar, agenţi 
temporari). Astfel, la nivel teritorial, statul juridic al functionarului indica faptul ca functionarii comunali 
nu sunt supusi Codului Muncii, existand doua categorii de functionari : functionari titulari si functionari 
netitulari. Functionarii titulari sunt recrutati pe baza de concurs, pe o perioada nedeterminata, au un salariu 
fix – nenegociabil- in functie de un anumit indice la nivel national pentru agentii ce ocupa posturi cu o 
anumita calificare si au un nivel ierarhic identic. Functionarii netitulari sunt cei care sunt angajati pe baza 
de contract, pe o perioada determinata. Fiind alesi de primar, ei vor ocupa acele posturi libere stabilite de 
consiliul municipal. Functionarii municipali sunt recrutati prin promovare, concurs, mutare sau detasare si 
prin alegerea facuta de primar.8 

In orice stat european exista cel putin unul, doua sau chiar mai multe niveluri administrative sub 
guvernarea centrală. Daca între nivelul central şi nivelul local exista si un alt nivel, poate fi făcută o 
distincţie între un nivel regional de guvernare care exercită în anumite state competenţe legislative, un 
nivel provincial de guvernare şi o formă de guvernare intermunicipală. 

Franta reprezinta un stat unitar descentralizat, ale carui functii administrative se intind la nivel 
intermediar sau regional asupra a 22 de regiuni si 101 de departamente, iar la nivel local pentru 36.621 de 
colectivitati locale. 

Administratia este formata la nivel central de Ministere si Secretariate de Stat, in cadrul 
ministerelor functionand colaboratori si consilieri ai cabinetelor ministrilor dar si servicii specifice fiecarei 
autoritati in parte :Servicii in subordinea Presedintelui, a Primului-ministru, servicii ale ministrilor si ai 
secretarilor de stat si servicii atasate primului –ministru. 

In prezent, Franta aplica principiul descentralizarii si al deconcentrarii administrative, desi a avut 
pana in 1970 o administratie puternic centralizatoare. Disfunctiile si carentele acestui sistem i-au facut 
intr-un final pe guvernatori sa inteleaga criza si sa initieze planuri de reforma administrative, reforme care 
la inceput au esuat prin autoblocaj. Despre imperfectiunile sistemului centralizator, Michel Crozier ii 
amintea pe “cei care decid si care nu cunosc direct problemele pe care ei le au de transat”; pe cand aceia 

                                              
8 Dominique Douay, Monique Jacob, Jacques Defrenne, Comunitatile locale in sistemul administrativ francez, Fundatia « Jean 
Jaures », Franta, 1994, pag. 29-31 ; 
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care sunt in domeniu si cunosc problemele, „nu au puterea necesara pentru a efectua adaptarile si pentru a 
experimenta inovatiile devenite indispensabile”.9 

Reusita acestui fenomen de schimbare a fost atribuit in literatura unor personalitati politice 
asemenea D-nei M. Thatcher, care sa catalizeze toate fortele necesare realizarii reformei: „mediator 
carismatic” (H. Jamous), „reformator autoritar” ( M. Crozier, L. Sfez). 

Incepand cu reformele regionale si municipale din anii 1972 si anii 1982-1983, administratia 
incepe sa faca primii pasi spre schimbare, dar intampina o puternica rezistenta atat din partea cetatenilor, 
cit si din partea administratiei insasi, a mobilizarilor sindicale care isi vad amenintate drepturile dobandite 
pana la acel moment. Reforma avea in vedere cresterea rolului Inaltilor Functionari si diminuarea rolului 
functionarilor de pregatire medie. 

Modificari importante au avut loc in Franta prin Decretul 13/9/1995 prin care se consituie un 
Comitet Interministerial pentru Reforma Statului (CIRE), ce trebuia sa aiba in vedere urmatoarele masuri: 
sa clarifice locul statului in administratie si sa delimiteze campul de activitate al serviciilor publice; sa fie 
avute in vedere nevoile si asteptarile beneficiarilor prin simplificarea birocratiei; cresterea eficacitatii 
serviciilor statului; stablirea clara a responsabilitatilor la nivelul statului;modernizarea gestiunii publice; 
studierea schemelor de reorganizare a serviciilor publice cu accent pe proiectele de reorganizare ale 
serviciilor deconcentrate; 

Din 1995 toate administratiile aveau in vedere programe plurianuale de modernizare. A existat si 
un fond pentru reforma statului care avea sa fie folosit in vederea reformei administrative,in fiecare 
minister fiind desemnat cate un inalt functionar specializat in vederea modernizarii descentralizarii. Prin 
Decretul 21/2/2003 au fost create 3 servicii: Delegatia de Modernizare a Gestiunii Publice si a Structurilor 
Statului (DMGPSE); Delegatia Beneficiarilor si a Simplificarii Administrative (DUSA); Agentia pentru 
Dezvoltare Administrativa Electronica (ADAE). Aceste servicii inlocuiau vechea Directie 
Interministeriala pentru Reforma Statului (DIRE). Aceste servicii se afla la dispozitia Ministrului 
Functiunii Publice si a Reformei Statului si aveau sarcina de a prezenta anumite rapoarte la fiecare 3 ani. 
Delegatia de Modernizare a Gestiunii Publice si a Structurilor Statului (DMGPSE) are urmatoarele 
misiuni: modernizarea gestiunii publice; pregatirea si punerea in aplicare a masurilor prevazute prin Legea 
organica din 1 august 2001;adaptarea organizarii statului, evolutia misiunilor statului, 
descentralizarea;vegheaza la coerenta reformelor pregatite de ministri si la dezvoltarea evaluarii politicilor 
publice. Delegatia Beneficiarilor si a Simplificarii Administrative (DUSA) se preocupa de:coordonarea 
politicii simplificarii formalitatilor publice, clarificarea limbajului administrative;propune masuri si 
actiuni destinate ameliorarii relatiilor dintre administratii si beneficiar;cresterea calitatii serviciului prestat. 

Agentia pentru Dezvoltare Administrativa Electronica (ADAE) are in vedere: dezvoltarea 
sistemelor informatice si de comunicare care sa permita modernizarea functionarii 
administratiei ;promovarea si coordonarea unor initiative care sa asigure un raspuns mai prompt la 
necesitatile marelui public;identificarea necesitatilor publice, cunoasterea ofertei si a conceptiei publicului 
despre acestea;propune primului-ministru masuri privind conducerea unor servicii operationale de 
interactiune si de impartire a resurselor. 

Directorul Agentiei conduce un Consiliu de Orientare care este compus din reprezentantii 
ministrilor, a colectivitatilor teritoriale si a organismelor, asigurand misiuni ale Serviciului Public, 
beneficiarilor, intreprinderilor si expertilor. Aceste delegatii pot solicita ajutorul Directiilor Generale de 
Administratie si ale Functiunii Publice, Ministerului de Interne, Secretariatului General al Comitetului 
Interministerial privind Cooperarea Economica Europeana, Directiei Generale a Colectivitatilor Locale, 
Delegatiei Amenajarilor Teritoriale si a Actiunii regionale, serviciilor din cadrul Ministerului Economiei 
si ale Ministerului de Finante, Inspectiei Generale de administrare din cadrul Ministerului de Interne si 
Inspectiei Generale privind Problemele Locale. 

Reforma administrativa a avut la baza cateva coordonate simple : 

                                              
9 Michel Crozier, Fenomenul birocratic, Ed. Du Soleil, 1963, pag. 234; 
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a) crearea unor servicii noi in subordinea Guvernului care sa faciliteze schimbarea ; 
b) deconcentrarea administrativa prin care sa se realizeze o gestiune administrativa mai apropiata 

de cetateni ; 
In acest sens au fost elaborate numeroase legi in favoarea deconcentrarii, ultima dintre ele, un Decret 

din 1997 care conferea prefectului gestiunea mai multor credite in cadrul departamentelor sale. 
c) simplificare, transparenta si accesibilitate, pentru aceasta fiind avute in vedere urmatoarele 

masuri : simplificarea procedurilor si a proceselor ; simplificarea si -ergonomizarea- 
formularelor, cu regândirea acestora si reproiectarea lor ;eliminarea caracterului -neprietenos- al 
majoritatii documentelor administrative ;simplificarea traseelor pentru obtinerea avizelor si 
aprobarilor ; multiplicarea cailor alternative de interactiune cu institutia (posta, telefon, fax, 
internet, e-mail) ;asistenta pentru completarea formularelor fara erori ; reducerea la maxim a 
numarului actelor justificative necesare ;stimularea formelor alternative de plata, ca forma de 
simplificare a proceselor. 

La nivel teritorial, administratia locala din Franta este impartita pe trei nivele : comuna, 
departamentul si regiunea. 

Cantonul reprezinta gruparea a doua sau mai multe comune, ce indeplineste mai degraba o functie 
politica ( de regiune electorala pentru desemnarea consilierilor generali ai departamentului). 

Arondismentul constituie o diviziune teritoriala alcatuita din mai multe cantoane. In prezent exista un 
numar de 337 de asemenea arondismente. 

Departamentele sunt administrate de catre un Prefect, numit de Consiliul de Ministri, ce Guvernul 
reprezinta in relatiile sale cu celelalte autoritati. In acest moment exista un numar de 101 departamente in 
Franta. 

O data cu Legea descentralizarii din 1982, colectivitatile locale s-au putut bucura de anumite puteri. 
Descentralizarea a reprezentat o contributie importanta a lui Francois Mitterand. Daca pana in anul 1982, 
adevarata putere apartinea Prefectului, dupa aceasta perioada au fost transferate o mare parte din atributiile 
sale catre Consiliile municipale. Acest lucru nu a insemnat ca acesta si-a pierdut pozitia, ci a presupus o 
diminuare a puterii prefectului intrucat acum isi imparte autoritatea cu Consiliul General, ales prin vot 
universal. Prefectul este cel care vegheaza ca deciziile Consiliului departamental sa fie conforme cu legile 
tarii. 

Regiunea a fost creata in anul 1960, prin regruparea departamentelor. Incepand cu anul 1982, acestea 
au devenit colectivitati locale si au avut rolul de a reduce interventia statului in gestiunea colectivitatilor 
locale. Fiecare regiune are un Consiliu Regional, un Presedinte al acestuia si un Prefect al regiunii. In 
prezent, exista 22 de regiuni in Franta. 

 
Modelul „european” de administratie din punct de vedere comunitar 

 
Problematica existentei unei administratii europene sau, dimpotriva, a unei administratii sau a unui 

mecanism in devenire, care sa vizeze asigurarea cooperarii intre administratiile nationale, este un aspect ce 
a dat nastere in literatura juridica la diferite interpretari.10 

Pentru a exista un spaţiu administrativ european sunt necesare anumite standarde în administraţia 
publică stabilite de un set de principii administrative comune, astfel incat prezenţa acestor principii sa se 
faca în toate instituţiile specifice ale unei ţări candidate la aderare. 

Este cert ca statele care adera la calitatea de stat membru al Comunitatii trebuie să-şi supună 
administraţiile publice unei reforme severe, pentru a putea indeplini criteriile de aderare impuse de 
Copenhaga şi Madrid. 

                                              
10 Ioan Alexandru, Administratia publica, Teorii, Realitati, Perspective, Editia a II-a, Ed. Lumina Lex, 1999. pag.601 ; 
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Ele au sarcina de a prelua legislaţia Comunitatii Europene, să o adapteze la specificul legal şi s-o 

implementeze cât mai strict cu putinţă. Acestora li se cere să aibă sisteme administrative şi administraţii 
publice capabile să transpună, să implementeze şi să întărească aquis-ul în concordanţă cu principiul 
“obligativităţii rezultatului’’. Orice amanare a implementarii se datoreaza întârzierilor si incapacitatii de 
adaptare. 

In domeniul administraţiei publice nu există insa acquis comunitar. Există un aquis comun, 
compus din principii legale administrative, la care ne putem referi ca la un “aquis comunitar neformulat” 
în sensul că nu există vreo convenţie formală. Ar putea însă reprezenta şi o lege administrativă europeană 
comună.11 

Neexistand unele sarcini si directii clare de integrare a statelor candidate in privinta administratiei 
publice, un rol important il au principiile administratiei publice. Aceste principii reprezinta de fapt 
traditiile diferite ale sistemelor de guvernare din statele europene, fiind consacrate in legislatia interna a 
fiecarui stat si, totodata, redefinite in jurisprudenta Instantelor Judecatoresti interne si europene. Insa, 
numai câteva aspecte au fost efectiv cuprinse de activitatea legislativă a instituţiei europene si se refera in 
special la rolul de mijlocitor al administraţiei publice, asigurând libera competiţie a firmelor din teritoriul 
Uniunii Europene, stimulându-le astfel să atingă standardele specifice statelor membre, şi la sprijinul 
acordat de stat intreprinderilor, sprijin autorizat şi monitorizat de către Uniunea Europeană. 

Principiile comune ale administraţiei publice între statele membre ale Uniunii Europene constitue 
condiţiile unui “Spaţiu Administrativ European”. Acesta include un set de standarde de acţiune comune în 
cadrul administraţiei publice, definite prin lege şi întărite de practici şi mecanisme responsabile. Statele 
candidate ar trebui să ia în considerare aceste standarde în procesul de dezvoltare al administraţiilor 
publice. Un spaţiu administrativ comun, la propriu, este posibil atunci când un set de principii legale, 
reguli şi regulări sunt uniform respectate într-un teritoriu acoperit de o constituţie naţională. Deşi “Spaţiul 
Administrativ European” nu constitue parte integrantă a acquis-ului comunitar, ar trebui totuşi să 
servească drept ghid în reforma administraţiilor ţărilor candidate. În statele membre ale Uniunii Europene, 
aceste standarde, împreună cu principiile stabilite de constituţie sunt impuse sau transmise de o serie de 
legi administrative, cum ar fi actele procedurale administrative, libertatea accesului la informaţie sau legile 
serviciului public. 12 

“Spaţiul Administrativ European” reprezintă un proces evolutiv al convergenţei dintre legile 
administrative naţionale şi practicile administrative ale statelor membre. 

Contactul constant dintre funcţionarii publici ai statelor membre UE şi Comisie, solicitarea de a 
dezvolta şi implementa aquis-ul comunitar la standarde echivalente de încredere în toată Uniunea, 
necesitatea unui sistem de justiţie administrativă unic pentru Europa şi impărtăşirea principiilor şi 
valorilor administraţiei publice au dus la o anumită convergenţă între administraţiile naţionale. 

Legislaţia CE prevede necesitatea unei administraţii eficiente, având în vedere în special 
directivele şi regulările Comunităţii. Acest lucru a obligat mai multe state membre să facă modificări în 
organizarea lor domestică, în structurile administrative şi în aranjamentele decizionale, cu scopul de a 
susţine efectiv şi în mod eficient legislaţia europeană şi de asemenea, să asigure o cooperare efectivă între 
instituţiile Comunităţii Europene. 13 

Problema unei legi a administraţiei publice unice pentru toate statele suverane integrate în UE a 
fost dezbătută foarte intens, încă de la înfiinţarea Comunităţii Europene. 
Nici unul din textele constituţionale ale UE, mai exact Tratatul de la Roma (1957) şi Tratatul Maastricht 
(1992), nu exemplifică vreun model de administraţie publică pentru statele membre. Numai anumite 
elemente concrete ale unei eventuale legi administrative europene au fost stabilite în tratatele de bază ale 
                                              
11 SIGMA Paper no. 27, European Principles for Public Administration, OECD, 1999, Paris, pag.16; 
12 SIGMA Paper no. 27, European Principles for Public Administration, OECD, 1999, Paris, pag.5; 
13 European Court of Justice, Case 68/81, Commission v. Belgium (1982), ECR 153, citat de SIGMA Paper no. 27, pag.14; 
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UE şi în legislaţia secundară a Comunităţii Europene. Odată stabilită natura democratică a regimului 
politic, aspectele legate de guvernare şi administraţie sunt lăsate la discreţia statelor membre. Formal, din 
puct de vedere legal statele membre au autonomie deplină în ceea ce priveşte administraţia.14 

Principii legale administrative importante sunt stipulate de Tratatul de la Roma, cum este dreptul la 
verificare juridică a deciziilor administrative, care apare în hotărârile Comisiei Europene (art. 173) sau 
obligaţia motivării deciziilor administrative (art. 190). 

Absenţa unui organism formal de control al administraţiei publice, al procedurilor sale şi a 
aranjamentelor instituţionale specifice ale acesteia nu înseamnă că legea europeană administrativă 
supranaţională este fără sens sau complet necunoscută statelor membre. Există un larg conţinut legislativ 
referitor la autonomie, la aspectele juridice ale unor sectoare administrative, ceea ce constitue aşa-numitul 
aquis comunitar. Atunci când un stat membru eşuează în implementarea legislaţiei Comunităţii Europene, 
există importante consecinţe legale. Statul este acuzat de responsabilitate non-contractuală, prin 
ilegalitatea săvârşită în nereuşita transpunerii unei directive a Comunităţii Europene sau în aplicarea unei 
regulări a acesteia. Acest lucru crează o motivaţie suficientă oricărei persoane individuale pentru a solicita 
statului compensarea daunelor produse, printr-o curte judecătorească.15 

Sistemele legislative 16ale statelor membre UE se află într-un proces constant de aproximare, în 
multe domenii diferite, sub îndrumarea legislaţiei Comunităţii, prin activitatea legislativă a instituţiilor 
Comunităţii şi prin cazuri ale Curţii Europene de Justiţie. Conceptele legale ale CE sunt introduse în 
sistemele naţionale prin directive sau regulări direct aplicabile, care trebuiesc întâi adaptate legilor 
naţionale. Aceste directive pot avea un impact direct asupra sistemelor administrative ale statelor membre 
şi pot duce la importante schimbări în principiile legale aplicabile în administraţia publică, într-un sector 
specific. Hotărârile Curţii Europene de Justiţie pot genera principii cu un caracter mai general, care sunt 
aplicabile în mai mult de un singur sector al legii. Mai mult chiar, în multe cazuri interpretarea actelor 
legislative a Comunităţii Europene, de către Curtea Europeană este cea care duce la modificări în felul în 
care principiile legii administraţiei publice sunt aplicate într-un stat membru UE. 

Aceasta ne permite să înregistrăm un fel de europenizare a legii administraţiei publice, privită ca 
un element remarcabil al recentei dezvoltări a sectorului legislativ. 

Toate acestea demonstrează necesitatea unui spaţiu administrativ european, care în general să 
vizeze aranjamentele instituţionale de bază, procesele, standardele administrative comune şi valorile 
serviciului public. Această listă este departe de a fi completă aşa cum există diferenţe calitative signifiante 
între statele membre. De altfel, problemele ivite între statele membre din cauza acestor diferenţe constituie 
unul dintre motivele pentru care instituţionalizării i s-a acordat o aşa de mare prioritate în procesul de 

extindere înspre Europa Centrală şi de Est. Ţările candidate vor trebui să-şi dezvolte administraţiile 
pîna la nivelul de încredere necesar spaţiului administrativ european şi la aplicarea unui număr acceptabil 
de principii, proceduri şi aranjamente administrative structurale. Acesta este standardul minim de calitate 
şi încredere a administraţiei publice, pe care ţările candidate trebuie să-l obţină. 

Din puct de vedere institutional,17 putem vorbi de existenta mai multor modele administrative care 
au dus la constructia acestora. Astfel, Comunitatea Carbunelui si Otelului a fost organizata dupa modelul 
francez (Commisariat au Plan). Structurile si functiunile Euratomului au fost imprumutate de la 
Comisariatul Francez al energiei atomice. Oficiul European de Conturi a preluat modelul german de la 

                                              
14 SIGMA Paper no. 27, European Principles for Public Administration, OECD, 1999, Paris, pag.15-16; 
 
15 The European Court of Justice’s ruling in joined cases C-6/90 and C-9/90 “A. Francovich et al. v. Italy”, 1991. citat de 
SIGMA Paper no. 27, pag.16; 
16 J. Schwarze (ed.), Administrative Law under European Influence: On the Convergence of the Administrative Laws of the EU 
Member States, Nomos, Baden-Baden, and Sweet and Maxwell, London, 
1996; SIGMA Paper no. 27, European Principles for Public Administration, OECD, 1999, Paris, pag.14-15; 
17 Ioan Alexandru, Administratia publica, Teorii, Realitati, Perspective, Editia a II-a, Ed. Lumina Lex, 1999. pag.602 ;  
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Bundesrechnungshof. Comisia Europeana a fost creata pe baza mai multor institutii nationale. Organizarea 
si maniera de lucru imbina linia franceza cu cea germana de la Bundes-wirtschaflsministerium. 
Secretariatul General al Comisiei a urmat indeaproape linia Secretariatului General al Guvernului Francez. 
Statutul si perspectivele functionarilor deriva din asa-numita functie publica franceza. Codificarea 
procedurilor interne si sistemul de inspectie se datoreaza influentei modelului englez. 
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IMPACTUL TENDINȚELOR FEDERALISTE ALE UE ASUPRA STATELOR MEMBRE 

ȘI CANDIDATE 

L’Impact de tendances fédéralistes de l’Union Européenne sur les états membres et candidats 

ORLOV Maria 

Conf. Univ. Dr.L’Université d’Etat, Chişinău 
MOCANU Ioana Alexandra  

L’Université Titu Maiorescu, Bucarest 
 

On vit aujourd‘hui une vision que Napoléon Bonaparte avait exprimé il y a deux siècles : Les 
Etats-Unis de l’Europe. En effet, l’évolution vers la globalisation et les nouvelles menaces de terrorisme 
et de la drogue ou de la pollution rendent l’état traditionnel à peu prés incapable de réactionner d’une 
manière satisfaisante : nous sommes les témoignes d’une crise des structures consacrées qui impose un 
transfère des compétences au niveaux différentes de l’échelon étatique. 

Les états européens, surtout, se trouvent dérobés de leur prestige historique puisque les Etats-Unis 
ont confisqué le modèle démocratique et libérale dont la créatrice est l’Europe, et le nouveau géant 
économique, la Chine, égorge, littéralement, le marché européen. Un tel contexte a forcé les vieux états 
du continent de dépasser leurs rivalités et leurs conflits afin de retrouver leur place sur la scène politique 
du monde. Dans ce sens, l’Union Européenne est une structure providentielle qui rend possible la 
résurrection de l’Europe. Tout de même, il reste encore des tensions entre les anciennes traditions 
nationales, notamment entre l’idée de l’état unitaire et celle d’une fédération européenne capable 
d’administrer les problèmes de notre temps. 

Malgré ces conflits de nature idéologique la force et l’influence du projet communautaire 
deviennent de plus en plus évidentes avec les changements radicales dans la structure constitutionnelle et 
administrative de quelques-unes des plus importantes états membres de l’Union. 
 

În urmă cu mai bine de două veacuri, o personalitate unică făcea o afirmaţie ce ţinea, la acea 
vreme, de domeniul utopiei: „Viitorul aparţine Statelor Unite ale Europei”. Spusele lui Napoleon 
Bonaparte, atât de stranii la acea dată, au trecut astăzi pe tărâmul posibilului sau chiar, potrivit unor voci, 
pe cel al probabilului. 

Istoricul construcţiei europene este, de altfel, neîndoios legat de multe viziuni. Ca orice structură 
politică inovatoare, Uniunea este un melange de visuri ambiţioase şi compromisuri mai mult sau mai puţin 
usturătoare. Cert este că ideea unei federaţii europene nu este una nouă ci constituie, se poate spune, 
nucleul unor dezbateri devenite tradiţionale pe scena europeană. 

De asemenea, este sigur că multe voci au strigat împotriva ideii federaliste, căci statul, chiar statul 
naţional, marea cucerire a secolului al XIX-lea, este încă puternic în conştiinţa celor mai mulţi. 

Războiul al doilea mondial, ridicând la suprafaţă toate orgoliile naţionale, avea, în mod ironic, să 
releve importanţa şi urgenţa lansării unei structuri europene care, pe baza unor valori comune tuturor 
statelor occidentale şi europene să contribuie la concilierea acestora spre a împiedica dezastre ca cele 
ştiute. Construcţia lansată la mijlocul anilor 50 avea baze economice tocmai pentru a menaja conştiinţa 
naţională şi pentru a evita discuţii de principiu din care ideea unei Uniuni politice nu putea ieşi decât 
zdruncinată la o epocă în care suveranitatea era un concept deosebit de viguros şi prezent. Încercările 
eşuate în acest sens, îndeosebi Comunitatea pentru Apărare (proiect blocat chiar de francezi, unii din 
părinţii proiectului comunitar), aveau să amâne pentru o perioadă nedefinită ideea unei uniuni cu o 
componentă politică evidentă, căci federalismul era un termen abolit. 
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Preluarea preşedinţiei Comisiei Europene de către Jacques Delors1 avea să fie un moment 

providenţial pentru construcţia europeană, ca şi pentru ideea federalistă. Primul Parlament European ales 
prin sufragiu universal, dând formă dorinţei lui Delors de a conferi un aer liberal şi democratic instituţiilor 
comunitare, avea chiar să dezbată cu toată seriozitatea Constituţia federalistă propusă de Spinelli. Însă 
eşecul proiectului avea să împingă decizia politică înapoi pe tărâmul paşilor mici, a tehnicii spill over 
speculate de Ernst B. Haas2 potrivit căruia intervenţia comunitară în domenii esenţiale ale vieţii 
economice va conduce prin efect de tip domino la armonizarea ariilor adiacente domeniului iniţial. Haas 
spera, asemănător lui Jean Monnet, că economia va să deschidă drumul politicului. 

Evoluţia politică şi economică deosebit de rapidă şi violentă a ultimului deceniu a făcut însă 
evident falimentul unor atare tehnici. Statele europene izolate nu pot face faţă rigurilor globalizării şi 
noilor probleme de securitate prin armonizarea parţială şi superficială a legislaţiei economice. Adâncirea 
integrării, deopotrivă pe orizontală (prin extinderea către Est) şi pe verticală (prin aprofundarea şi 
multiplicarea domeniilor de intervenţie a Uniunii), a readus la viaţă dezbaterea, niciodată cu adevărat 
stinsă, asupra unui federalism european. O Europă caleidoscopică nu poate face faţă unor giganţi 
economici precum China, şi, lipsită de unitate şi de un discurs coerent, se vede privată de valorile ei 
fundamentale (liberalism, democraţie, drepturile omului), al căror corifeu au devenit SUA. 

Observăm totuşi, cu regret, că proiectul de Tratat constituţional blocat datorită votului nefericit din 
Franţa şi Olanda a evitat cu o teamă obsedantă orice referire, fie şi îndepărtată, la ideea federală şi la orice 
structuri de asemenea tip. Desigur, construcţii de inspiraţie statală, marcă a dezideratului unei Uniuni 
politice mai profunde, există: un Preşedinte al Uniunii, un Ministru de Externe. 

Însă ceea ce vrea să demonstreze prezenta lucrare este că federalismul european, stigmat şi temut 
în atâtea acte ale Uniunii, a găsit un izvor mai adânc şi un drum ascuns prin care a influenţat fundamental 
administraţia statelor membre şi candidate. 

 
I. Marile principii şi fenomene comunitare. Instrumente ale federalizării Europei. 

 
Este un lucru îndeobşte cunoscut că adevăratele şi marile schimbări se nasc din prefaceri ale 

gândirii şi mentalităţilor. Primul şi cel mai important agent al construcţiei federale europene sunt 
principiile Uniunii. Din aceste principii se alimentează, mai apoi, unele fenomene specifice comunitare, şi 
ele instrumente ale federalismului. 

 
A. Marile principii ale Uniunii Europene 

 
Cei doi piloni teoretici ai fedelismului european sunt, neîndoios, principiul subsidiarităţii şi 

tendinţa de deplasare a deciziei politice spre eşaloane ale puterii disticte de cel statal. 

                                              
1 JACQUES DELORS: “L’Europe économique progresse à grand pas. L’Europe politique se hate plus lentement. Telle est la 
réalité à laquelle nous sommes confrontés et qui pose crument le problème de la souveraineté. L’approche, dite fédérale, nous 
parrait plus propice à concilier clarté et mouvement, souveraineté et capacité européenne. Se fondant sur le principe de la 
subsidiarité, un schéma de ce type peut permettre de fixer les compétences réservées à chaque niveau de décision : 

- le communautaire , expression d’une volonté commune, solennellement affirmée, et l’instrument de l’action menée 
ensemble ; 

- le national, source vivante de notre appartenance et de notre enracinement ; mais également lieu permanent de 
pouvoir ; 

- le régional , plus proche de la vie quotidienne et des activités économiques et sociales ; pole d’initiative, de 
concentration et d’animation. » 
2 ERNST B. HAAS – “The Uniting of Europe”, 1958 
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1. Principiul subsidiarităţii a pătruns în limbajul şi conştiinţa europeană relativ târziu, odată cu 

Tratatul de la Maastricht, însă a căpătat astăzi o pondere deosebită în sistemul de decizie şi intervenţie 
legislativă a Uniunii. Potrivit acestui principiu, intervenţia comunitară este subsidiară, şi se realizează în 
completarea celei statale în domenii date expres competenţei Uniunii. 

Istoricul acestui principiu ţine, paradoxal, tocmai de teama Landurilor germane că gradul de 
intervenţie al Uniunii se va extinde până la a anula cu desăvârşire domeniul de reglementare al statului, 
abolind implicit şi privilegiile lor în materie legislativă şi administrativă. Insistenţa statelor federate 
germane avea să furnizeze oficialilor Uniunii instrumentul ideal pentru a controla reacţia uneori 
impetuoasă a guvernelor statelor membre, deplasând unele domenii de dezbateri la nivelul unor comunităţi 
mai restrânse, acolo unde orgoliile sunt mai atenuate şi pragmatismul neumbrit de dogme şi lecţii demult 
învăţate. 

2. Ca atare, se remarcă adâncirea acestui drum deschis de pricipiul subsidiarităţii prin deplasarea 
tot mai accentuată a deciziei politice către eşaloane inferioare ale puterii prin forţa descentralizării sau, în 
state cu o puternică tradiţie centralistă, a deconcentrării serviciilor publice. Mai mult, se vorbeşte intens în 
numeroase state dspre autonomie economică, administrativă, etc. Aceste fenomene se înscriu sub 
stindardul bunei guvernări, cuvânt de ordine al Uniunii încă de la începuturile ei. 

Efortul acesta de translatare a polilor de decizie către eşaloane inferioare poate fi, in extremis, 
comparat cu fenomenele asociate cristalizării puterii absolute ale monarhilor din Evul Mediu. Şi aceştia, în 
încercarea de a slăbi marii feudali, principalii lor oponenţi, aveau să acorde o largă autonomie burgurilor, 
sustrăgându-le autorităţii nobilimii locale. Asemănător, oficialii europeni doresc slăbirea rezistenţei 
naţionaliste prin întărirea comunităţilor locale şi regionale, care, mulţumite de noile lor privilegii şi de 
noile instrumente aflate la dispoziţia lor pentru o mai bună gospodărire, se vor dovedi în timp mult mai 
devotate proiectului european. De altfel, dacă aceste comunităţi se bucură de scuturarea unei tutele prea 
apăsătoare, nu mai puţin statul însuşi pare resemnat cu această soluţie care îl degrevează de sarcini cărora, 
azi, nu le mai poate face faţă. Nu mai suntem azi în prezenţa statului providenţial, capabil sa gestioneze 
toate aspectele vieţii publice. Conştient de propria sa slăbiciune, statul european de acum renunţă, poate 
„contre coeur”, la o parte din privilegiile sale, pe care le trece asupra unor unitati administrative mai 
restranse si care, în cunoştiinţă de cauză, pot răspunde mai eficient nevoilor populaţiei1. 

Cele două tendinţe amintite au contribuit, împreună cu metodele interguvernamentală şi 
comunitară, la transfigurarea noţiunii de suveranitate, care astăzi nu mai este absolută, imuabilă, ci a 
căpătat flexibilitate prin raportare la domeniile de intervenţie europeană. Prin forţa acestei metamorfoze a 
conceptului de suveranitate a fost posibilă crearea monedei unice europene, cand emisiunea de moneda 
este, tradiţional, unul din atributele regaliene ale statului. 

 
B. Marile fenomene ale Uniunii Europene. Regionalizarea 

 
Expresie şi traducere a principiilor expuse mai sus este tocmai pătrunderea tot mai accentuată a 

regiunilor în viaţa politică şi instituţională a Uniunii. 

                                              
1 Vezi Dusan Sidjanski, Etat européen ou Union européenne à vocation fédèrale; Swiss Political Science Review 4-1998- 
„C’est une évolution vers des communautés plus flexibles reliées en réseaux qui se font et défont en formant des constellation 
multiples et variées de centres de décision et de foyers d’action. Pour rendre compte de ce changement, les politologues tendent 
à remplacer le concept de gouvernement et de structures d’autorité intergouvernementales par le concept de gouvernance. A 
titre d’exemple, la gouvernance peut etre définie de la façon suivante : Vaste éventail d’institutions, de réseaux, de directives, 
de règlementations, de normes et d’usages politiques, sociaux et administratifs ; publics et privés, écrits ou non, qui contribuent 
tout autant à la stabilité, à l’orientation, à la capacité de diriger d’un régime politique qu’à son aptitude à fournir des services et 
à assurer sa légitimité. » 
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Astfel, alături de actorii instituţionali şi informali ce se conturează la nivel regional, au apărut 

structuri intermediare menite să reducă distanţa dintre instituţiile comunitare şi cetăţenii europeni, 
asigurând totodată o abordare mai în profuzime a problemelor legate de conservarea diversităţii şi 
specificului în cadrul Uniunii. 

Politica referitoare la regiuni lansată în anii 70-80 (odată cu Actul Unic European) a căpătat formă 
odată cu crearea Comitetului European al Regiunilor, instituit prin Tratatul de la Maastricht şi în fiinţă de 
la 9 martie 1994. Scopul declarat al noii instituţii era de a crea o reţea de comunicare şi coordonare mult 
mai strânsă în interiorul Comunităţii pentru a contracara dezechilibrele care puneau în pericol integrarea şi 
armonizarea la nivel european. Comitetul era iniţial consultat obligatoriu de Comisia European în 5 
domenii direct legate de responsabilităţile şi atribuţiile comunităţilor locale şi regionale; 

1. educaţie şi chestiuni legate de tineret 
2. cultură 
3. sănătate publică 
4. reţele transeuropene de transport, de telecomunicaţii şi energie 
5. politica regională faţă de fondurile structurale. 

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, competenţele au fost extinse şi la problemele 
de mediu, politica privitoare la şomaj, formaţie profesională, Fondul Social European, transporturi şi 
cooperare transfrontalieră. 

Este evident că atribuţiile şi influenţa Comitetului în problemele legate de infrastructura europeană 
deschid drumul unei evoluţie a structurii spre a deveni o veritabilă cameră superioară a Parlamentului 
European, fapt de natură a completa încă un element specific federalismului1 . De fapt, însăşi componenţa 
Comitetului relevă vocaţia politică şi reprezentativă a acestuia, alcătuit în majoritatea sa covârşitoare din 
aleşi locali, care, deşi joacă momentan un rol esenţialmente consultativ, contribuie la atenuarea deficitului 
democratic şi de imagine a Uniunii. 
Prestigiul Comitetului este, de altfel, indicat şi de dezvoltarea unui număr mare de grupuri de lobby în 
jurul acestei structuri. Totodată, cooperarea profundă între regiuni şi implicarea acestora în procesul de 
construcţie europeană este exprimată prin încheierea de acorduri şi veritabile acte de drept internaţional 
public de către acestea. În acest sens, legislaţia României, stat candidat, prevede dreptul Prefectului de a 
încheia tratate internaţionale în anumite domenii, ce angajează din punct de vedere juridic unitatea 
administrativ teritorială în cauză. 
 

II. Impactul şi reacţia statelor membre şi candidate. 
 

O radiografie a statelor europene relevă două probleme specifice: pe de o parte, declinul statului 
unitar şi căutarea unor soluţii alternative, iar, pe de altă parte, dilema adaptării unor tradiţii adânc 
înrădăcinate la noua realitate politică şi economică. 

 
A. Declinul statului unitar şi cristalizarea unor noi formule politice şi administrative 

 
Aşa cum am arătat, statul tradiţional, statul providenţă, nu mai poate face faţă provocărilor 

secolului XXI. Terorism, economie globală, poluare şi dezarmare nucleară, trafic de droguri şi de carne 

                                              
1 Potrivit lui Philippe Moreau Defarges, cele 5 componente indispensabile: un pact fondator, o ierarhizare adreptului federal şi 
sistemelor de drept ale statelor federate, dublul nivel de participare civică, adoptarea normelor federale prin conlucrarea unei 
camere federale împreună cu o cameră a statelor federate, exerciţiul elementelor cheie ale suveranităţii la nivelul statului 
federal. 
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vie, toate reprezintă probleme imposibil de tratat la nivel exclusiv statal, reclamând gestiunea la un nivel 
superior, supranaţional sau, dimpotrivă, la scara mai redusă a regiunii sau a statului federat. 

Înţelegerea acestor împrejurări a condus la două fenomene distincte, în funcţie de calitatea 
tradiţiilor unitariste şi de acuitatea unor conflicte interne, ce aveau să capete în anumite cazuri, un rol 
determinant. Aceste două soluţii sunt federalizarea (cum este cazul Belgiei), respectiv regionalizarea, 
exemplul cel mai frapant şi mai interesant fiind cel al Marii Britanii. 

1. În ceea ce priveşte federalizarea pură, aceasta a intervenit făţiş o singură dată, în cazul Belgiei, 
stat tradiţional unitar care a ales soluţia federalistă pentru a da o dezlegare unor conflicte etnice ce riscau 
să ducă la disoluţia statului belgian. Transformarea, privită cu scepticism de mulţi la acea dată, avea să 
aducă un echilibru dinamic Belgiei, contribuind totodată la întărirea partidei federaliste din sânul Uniunii, 
al cărei corifeu era şi continuă să fie Germania. 

2. Regionalizarea, soluţie mai nuanţată şi mai blândă faţă de conştiinţa celor profund legaţi de 
ideea statului naţional şi unitar, a fost opţiunea mai multora. Însă, alături de Franţa, Italia, Spania, cazul 
cel mai neaşteptat şi soluţia cea mai originală îi aparţine Marii Britanii. Procesul de devoluţie, finalizat 
deopotrivă în Scoţia, Ţara Galilor şi zbuciumata Irlandă, a dat soluţii diferenţiate unor tensiuni istorice, 
degrevând totodată autorităţile de la Londra de sarcini ce deveniseră prea oneroase. Însă adevărată 
substanţă şi calitatea excepţională a demersului guvernului Blair, baza unei veritabile reforme 
administrative şi constiţionale, rezidă tocmai în înţelegerea faptului că unor realităţi sociale şi istorice 
diferite nu li se pot aplica soluţii uniforme. Devoluţia în Marea Britanie se fundamentează pe instituţii 
istorice ale celor 3 regiuni, instituţii abolite de sute de ani, dar cărora reformatorul le-a redescoperit esenţa, 
adaptândule egalmente la cerinţele politice ale acestui veac. 

Aceasta este, de fapt, problema centrală a regionalizării. Soluţia este neîndoios avantajoasă 
economic. Dar ea nu trebuie sub nicio formă aplicată din considerente pur etnice. Astfel, zelul reformist 
duce în România şi Republica Moldova la discuţii despre o regionalizare care nu are nici o susţinere 
istorică sau pragmatică, ci se fundamenteaza (şubred, însă) pe argumente de ordin etnic şi prin raportare la 
nişte tendinţe europene privite obtuz şi insuficient înţelese. 

 
B. Europa- Încotro? 

Uniunea Europeană traversează, la această oră, o criză provocată de extinderea către Est, şi 
adâncită prin lipsa viziunii liderilor europeni, în mare parte responsabili de eşecul Tratatului constituţional 
în Franţa şi Olanda. 

Momentul de faţă stă, poate, sub semnul afirmaţiei, mai îndepărtate, a unui politician francez: poţi 
fi azi eurosceptic, însă nu te poţi numi un bun cetăţean refuzând fără drept de apel orice efort de integrare 
şi armonizare. Dacă prezenta lucrare este scrisă cu convingerea că, fără tăgadă, Europa se îndreaptă spre o 
structură de tip federal, fie ea şi originală, inedită, nu ne putem împiedica să punctăm că adevărata 
dificultate în acest edificiu unic ţine tocmai de domeniul tradiţiilor şi mentalităţilor. 

Nu ne situăm printre aceia care susţin că progresul justifică sacrificarea celor vechi şi demult 
încercate. De altfel, marea frumuseţe a Uniunii Europene o regăsim tocmai în dezideratul unităţii în 
diversitate. Dacă avem cu toţii valori ce ne unesc, democraţie, respectul pentru fiinţa umană, drepturile 
omului, liberalismul politic şi economic, fiecare cunoaşte egalmente elemente care îl individualizează. 
Poate că valoarea directoare, dar nerostită, a Uniunii este tocmai toleranţa şi admiraţia, chiar, pentru 
originalitate. Tot aici ne lovim, însă, de marea dilemă a construcţiei şi participării europene. Spre exemplu 
cum putem concilia lumea unui britanic, monarhist de neclintit, cu imaginea unei Europe federale conduse 
de un preşedinte ales? 

 
Cum putem concilia tradiţia şi necesitatea? 
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Abstract 

 
All human rights and liberties play an important role in the complex of realities and desiderates 

that have always turmoiled mankind. 
If we examine each and every viewpoint formulated by the contemporary doctrine pertaining to 

individual rights and liberties we are to observe they are extremly heterogenous originated in the greate 
volume of rights and liberties setteled in numerous Constitutions. 

Subsequently, the preocupations to promote and protect individual rights and liberties have 
outrun, in time, the traditional limits and boundaries as a natural consequence of the historical course 
engaging mankind, especially after The Second World War, in putting an end to violence, racial 
discrimination and human inequacies. 

In this context, the institution of the fundamentals human rights and liberties knew a special 
dinamics, full of signification. 

The evolution of the fundamental human rights and liberties institution was expressed through 
the existence of two important categories of regulations, specifically: internal regulations and 
international regulations. 

The big theoretical and practical problem is the correlation between the internal and 
international settelements with an emphasis on haw to approach this correlation and consider all 
consequences. 

Subsequently, we can observe that the dominant ideea in the ensemble of theoretical, legislative 
and practical studies regarding the human rightsis that accordig to which their proclamation and real 
guaranteeing incumbs in the internal juridical settlements. 

The socio/political theory and practice determined some notable interventions of the 
international organismes for the human rights promotion, acknowledgement and protection. 

Several endirsed documents are also significant in classifyng individual rights and liberties in 
their national expression. These international documents include the most important fundamental rights 
and liberties with the obligation of member/states to acknowledge and guarantee via their domestic 
legislation. 

A special group of fundamental rights and liberties is made-up of inviolabilities. This group 
compreses: the right to live, the individual freedom, the inviolable residence, the right to defende oneself, 
the right of free movement , the corespondence and telephone conversation secrecy. 

Drepturile şi libertăţile cetăţenilor ocupă un loc important în ansamblul complex de realităţi şi 
deziderate care preocupă omenirea. 

Dacă examinăm fiecare din punctele de vedere formulate de doctrina contemporană asupra 
drepturilor şi libertăţilor, vom constata că sunt extrem de eterogene şi aceasta datorită volumului mare de 
drepturi şi libertăţi consacrate în constituţiile diferitelor state. 
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Prin urmare, preocupările pentru promovarea şi ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti au 

depăşit, în timp, limitele şi graniţele tradiţionale, ca o consecinţă firească a cursului istoric în care 
omenirea s-a angajat, îndeosebi după cel de-al doilea război mondial, să pună capăt violenţei, rasismului, 
discriminării rasiale şi inegalităţii dintre oameni1. 

În acest context, instituţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale a cunoscut o dinamică 
deosebită, plină de semnificaţie. Evoluţia instituţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale s-a exprimat 
prin existenţa a două mari categorii de reglementări, şi anume: reglementări interne şi reglementări 
internaţionale. Marea problemă teoretică şi practică este, însă, corelaţia dintre reglementările 
internaţionale şi cele interne şi se pune problema de a şti cum trebuie abordată această corelaţie şi ce 
consecinţe rezultă dintr-o asemenea abordare. În literatura de specialitate au fost exprimate interesante 
puncte de vedere. Astfel, se arată că pactele, convenţiile, declaraţiile şi alte acte adoptate pe plan 
internaţional, transpun în practică drepturile omului, ţinând seama de necesitatea permanentă a armonizării 
cerinţelor cooperării internaţionale în acest domeniu cu principiul suveranităţii statelor. Fără îndoială că 
aceste instrumente internaţionale obligă statele–părţi de a lua măsuri legislative şi de altă natură pentru 
asigurarea realizării drepturilor şi libertăţilor prevăzute în ele. Dar, realizarea acestor drepturi şi libertăţi 
urmează să aibă loc prin reglementări de drept intern. 

Prin urmare, putem constata că dominantă în ansamblul preocupărilor teoretice, legislative şi 
practice privitoare la drepturile omului, este ideea potrivit căreia proclamarea şi garantarea efectivă a 
acestora revine reglementărilor juridice interne2. 

Teoria şi practica social-politică au determinat unele intervenţii notabile ale organismelor 
internaţionale pentru promovarea, recunoaşterea şi protecţia drepturilor omului. Câteva din documentele 
adoptate prezintă interes şi în clasificarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale din ţara noastră. Astfel de 
document internaţional (de care am amintit mai înainte), în care se consacră drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului, este Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea 
Generală a O.N.U. la 10 decembrie 1948. În Declaraţie, sunt proclamate: egalitatea tuturor oamenilor, 
dreptul la viaţă, inviolabilitatea persoanei, dreptul la cetăţenie, libertatea de gândire, dreptul la vot 
universal, dreptul la muncă, dreptul de a înfiinţa sindicate, dreptul la învăţătură etc. Declaraţia nu 
individualizează unele categorii de drepturi şi libertăţi3. 

La 16 decembrie 1966, Adunarea Generală O.N.U. a adoptat două pacte internaţionale ale 
drepturilor omului. şi anume: Pactul relativ la drepturile civile, economice, sociale şi culturale şi Pactul 
relativ la drepturile civile şi politice. 

Aceste documente internaţionale cuprind cele mai importante drepturi şi libertăţi fundamentale ale 
omului, cu obligaţia statelor-părţi de a le recunoaşte şi garanta prin legislaţia lor internă. 

Această problematică prezintă un interes aparte şi pentru numeroase organisme cu caracter 
regional, cum ar fi: Consiliul Europei (1950); Organizaţia Unităţii Africane (1981) şi Consiliul Regional 
al Drepturilor Omului din Asia. 

Activităţile desfăşurate în cadrul O.N.U. în domeniul drepturilor omului au căpătat noi 
dimensiuni datorită participării organizaţiilor neguvernamentale. Aceste organizaţii sunt formate din 
persoane care acţionează voluntar şi constituie legăturile ce se realizează între public şi organismele 
naţionale şi internaţionale, adică pun în practică, în mod concret principiile enunţate în Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului. Ele constată şi denunţă orice încălcare a drepturilor naţionale şi 
internaţionale asupra oricăror încălcări ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi atrag atenţia organelor 
                                              
1 Ioan Muraru, Op.cit., p.171. 
2 Idem, p.174. 
3 Cu toate demersurile făcute de organismele internaţionale, în lumea contemporană continuă să subziste pericole pentru 
libertăţile cetăţeneşti precum: foamea, terorismul, impactul anumitor activităţi asupra mediului înconjurător, tortura şi 
tratamentul umilitor şi degradant, utilizarea formelor de detenţie fără judecată etc. (A se vedea, în acest sens, Ioan Muraru, 
Op.cit., p.172) 
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oficiale în legătură cu aceste încălcări. Organizaţiile neguvernamentale exprimă, în esenţă, aspiraţiile şi 
neajunsurile indivizilor sau grupurilor care le compun, în domeniul drepturilor omului. 

După Revoluţia din decembrie 1989, în România au fost create o serie de organizaţii 
neguvernamentale ca persoane juridice fără scop lucrativ, care au ca principal obiectiv apărarea tuturor 
drepturilor omului, sau numai a unora dintre acestea. 

Menţionăm, cu titlu de exemplu: Asociaţia română pentru libertate personală şi demnitate umană, 
Liga pentru apărarea drepturilor omului, care, prin statutele lor, urmăresc promovarea drepturilor omului 
statului de drept, educaţia în domeniul dreptului omului, cunoaşterea drepturilor omului în timp de pace şi 
în timp de război etc.1 

În Titlul II al Constituţiei ţării noastre, de la art. 22 până la art. 49, sunt consacrate drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale cetăţenilor. 

Nominalizarea principalelor drepturi şi libertăţi este dificilă: unele drepturi şi libertăţi sunt 
considerate universale, altele sunt considerate fundamentale, sunt integrate altor ramuri de drept (de 
exemplu, drept administrativ, drept comercial, dreptul civil etc.), altele sunt considerate ca aparţinând în 
exclusivitate dreptului constituţional (de exemplu, drepturile electorale) sau şi dreptului constituţional 
(dreptul la muncă, dreptul la proprietate)2. 

Studierea mai aprofundată a drepturilor şi libertăţilor necesită o clasificare pe baza unor criterii 
ştiinţifice, care să uşureze cunoaşterea importanţei şi a multiplelor aspecte pe care le prezintă fiecare din 
drepturile şi libertăţile fundamentale exprimate în Constituţie. Luând drept criteriu asemănarea privind 
conţinutul material, drepturile şi libertăţile au fost clasificate de unii autori în următoarele categorii: 

a) drepturi individuale, care cuprind: dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică; dreptul la 
informaţie; dreptul la învăţătură; dreptul de vot; dreptul de a fi ales; dreptul de asociere; dreptul la muncă 
şi protecţie socială; dreptul la pensie; dreptul la grevă; dreptul la moştenire; dreptul de proprietate; dreptul 
la petiţionare; 

b) libertăţi individuale, care cuprind: libertatea circulaţiei şi domiciliului; libertatea conştiinţei; 
libertatea de exprimare; libertatea întrunirilor3. 

În literatura juridică de specialitate s-au făcut şi alte clasificări ale drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale, fără a exista o unanimitate de vederi4. 

Clasificarea adoptată de noi ni se pare a fi mai indicată, deoarece se întemeiază pe un criteriu 
obiectiv-ştiinţific, care permite sistematizarea drepturilor şi libertăţilor în grupe omogene, ce cuprind, 
fiecare, totalitatea drepturilor şi libertăţilor care, având un conţinut material asemănător, au o finalitate 
identică şi se realizează în aceeaşi sferă a activităţii umane. 

O grupă aparte a drepturilor şi libertăţilor fundamentale o formează cea a inviolabilităţii. În 
această grupă intră: dreptul la viaţă; libertatea individuală; inviolabilitatea domiciliului; dreptul la apărare; 
dreptul la libera circulaţie; secretul corespondenţei şi al convorbirilor telefonice; dreptul la ocrotirea vieţii 
intime, familiale şi private. 

a) Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică 
Articolul 22, alin. 1, al Constituţiei prevede că „Dreptul la viaţă şi dreptul la integritate fizică şi 

psihică ale persoanei sunt garantate”. 
                                              
1 Irina Zlătescu, Despre drepturile fundamentale ale omului, Revista „Dreptul”, nr. 7-8/1991, p. 27-28. 
2 Ion Deleanu procedează la clasificarea şi nominalizarea principalelor drepturi şi libertăţi având drept criteriu modul lor de 
exercitare, rezultând astfel: 1) drepturi şi libertăţi exercitate individual sau personal; 2) libertăţi exercitate în grup. În cadrul 
primei categorii, autorul distinge, în subsidiar, între: a) drepturi şi libertăţi care ocrotesc persoana şi viaţa ei privată; b) drepturi 
şi libertăţi care ocrotesc realizarea opţiunilor persoanei în viaţa ei şi în viaţa socială. (Op.cit., Tratat I, p.204) 
3 I. Deleanu, Op.cit., p. 265 şi urm. 
4 Ioan Muraru prezintă unele consideraţii deosebit de interesante cu privire la clasificarea drepturilor omului în drepturi 
individuale şi drepturi colective. (Op.cit., p.180) 
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Caracterul cuprinzător al acestei formulări constă în posibilitatea garantată de stat, pentru fiecare 

cetăţean de a se dezvolta şi acţiona în deplină siguranţă, integritatea fizică şi psihică fiindu-i puse sub 
ocrotire faţă de orice atingere. Dând expresie unui astfel de înţeles, legea penală incriminează tocmai acele 
fapte prin care se aduce atingere relaţiilor sociale referitoare la viaţa şi integritatea fizică şi psihică, 
atribute esenţiale ale persoanei. 

Aceasta demonstrează grija deosebită a legiuitorului faţă de ocrotirea persoanei. Garantarea 
integrităţii fizice şi psihice este reglementată şi prin dispoziţiile alineatului 2 al art. 22, care priveşte 
ocrotirea persoanei din toate punctele de vedere. Astfel, potrivit acestei dispoziţii constituţionale, nimeni 
nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă, sau tratament inuman sau degradant. 

În structura art. 22, alin. 3 al Constituţiei este cuprinsă o prevedere de mare valoare, şi anume, 
aceea că pedeapsa cu moartea este interzisă. 

b) Libertatea individuală. Alături de dreptul la viaţă şi la integritatea fizică şi psihică, libertatea 
individuală cuprinde acele valori ale persoanei care se cer apărate. În art. 23, alin. 1 al Constituţiei, se 
arată că libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile. 

Art. 23 alin.1 foloseşte două concepte, şi anume: libertatea individuală şi siguranţa persoanei, 
statuând că acestea sunt inviolabile. 

Libertatea individuală priveşte libertatea fizică a persoanei, dreptul său de a se putea comporta şi 
mişca liber, de a nu fi ţinut în sclavie sau în orice altă servitute, de a nu fi reţinut sau arestat decât în 
cazurile prevăzute de Constituţie şi legi1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prevede, în art.3, că 
orice fiinţă umană are dreptul la libertatea şi la securitatea sa. Pactul internaţional cu privire la drepturile 
civile şi politice, din 1966, a arătat că „orice om are dreptul la libertate şi la securitatea persoanei sale”. 

Acelaşi document internaţional continuă, în materia acestei reglementări, precizând că „nimeni 
nu poate fi arestat sau deţinut în mod arbitrar şi nimeni nu poate fi privat de libertatea sa decât pentru 
motive legale şi în conformitate cu procedura prevăzută de lege”. 

Este cunoscut faptul că pentru existenţa unui stat de drept, numai recunoaşterea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului nu este suficientă; mai trebuie să fie stabilite anumite mecanisme şi 
proceduri care să garanteze respectarea acestor drepturi şi libertăţi, proclamarea lor în Constituţie ca şi 
legile speciale, având un caracter pur formal. 

Examinând legislaţia noastră procesual penală în raport cu exigenţa art. 5 din Convenţia 
europeană a drepturilor omului, prin Legea nr. 32 din 16 noiembrie 1990, au fost aduse modificări şi 
completări dispoziţiilor Codului de procedură penală Român. 

În acest spirit, au fost modificate prevederile art. 5 din Codul de procedură penală, în sensul că 
libertatea persoanei este garantată în tot cursul procesului penal şi că persoana împotriva căreia s-a luat 
măsura arestării preventive are dreptul de a se adresa instanţei competente, dacă consideră că măsura este 
ilegală. 

În aplicarea regulii constituţionale, Codul de procedură penală al României, stabilind garanţii 
legale complementare, consacră prezumţia de nevinovăţie. În situaţia în care vinovăţia persoanei învinuite 
este indubitabilă, reţinerea nu poate depăşi 24 de ore. 

Garantarea persoanei faţă de acţiunea organelor de urmărire penală este prevăzută în mod expres 
în alin. 4 al art. 23, care stabileşte că arestarea se face în temeiul unui mandat emis de magistrat pentru o 
durată de cel mult 30 de zile2. Asupra legalităţii mandatului, arestatul se poate plânge judecătorului, care 

                                              
1 Ioan Muraru, Op.cit., p.201; Ion Rusu, Op.cit., p.140. 
2 Modificarea procedurii constă în faptul că, până în decembrie 1990, prelungirea arestării se aproba de procurorul ierarhic 
superior. Pentru ocrotirea şi asigurarea exercitării libertăţii persoanei, este atrasă acum şi răspunderea instanţei de judecată în 
luarea acestei măsuri procedurale. Condiţiile cerute de lege pentru reţinerea ori arestarea unei persoane, sunt prevăzute de art. 
143-149 din Codul de procedură penală. (Ion Rusu, Op.cit., p.141) 
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este obligat să se pronunţe prin hotărâre motivată. Prelungirea arestării se aprobă numai de către instanţa 
de judecată. 

Arestatul preventiv are dreptul să ceară punerea sa în libertate provizorie, sub control judiciar sau 
pe cauţiune. 

Aceste dispoziţii constituie garanţia că privarea de libertate nu poate avea loc decât dacă persoana 
a săvârşit o încălcare a legii penale, adică o faptă care are un caracter socialmente periculos. Orice abatere 
de la dispoziţiile de mai sus, constituie infracţiunea de reţinere sau arestare nelegală, care este pedepsită de 
legea penală. 

c) Inviolabilitatea domiciliului. Acest drept fundamental asigură cetăţenilor posibilitatea de a-şi 
folosi nestingheriţi locuinţa, astfel încât nimeni să nu poată pătrunde în domiciliul sau reşedinţa lor, fără 
ca ei să consimtă la aceasta. Conţinutul acestui drept este consacrat în art. 27 al Constituţiei, care stabileşte 
că „Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile”. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în 
reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia. De la prevederile de mai sus, se poate deroga, prin lege, în 
următoarele situaţii: a) pentru executarea unei hotărâri judecătoreşti; b) pentru înlăturarea unei primejdii 
privind viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei persoane; c) pentru apărarea siguranţei naţionale sau 
ordinii publice; d) pentru prevenirea răspândirii unei epidemii; e) în orice alte cazuri care impun apărarea 
împotriva unui pericol comun iminent. 

Percheziţiile pot fi ordonate exclusiv de magistrat şi pot fi efectuate numai în formele prevăzute 
de lege. Percheziţiile în timpul nopţii sunt interzise, afară de cazul „delictului flagrant”. 

Trebuie reţinut că textul Constituţiei foloseşte, în definirea inviolabilităţii domiciliului, termenul 
cu cea mai mare sferă, şi anume de „domiciliu şi reşedinţă”, aşa cum, de altfel, doctrina de specialitate a 
precizat în mod unanim. 

Legislaţia penală a României reglementează condiţiile în care pot fi efectuate percheziţiile 
domiciliare, ordonate exclusiv de magistrat. După cum se poate observa, legea fundamentală nu se 
mărgineşte doar la situaţiile care justifică pătrunderea în domiciliu sau în reşedinţa unei persoane, ci şi la 
procedura care trebuie urmată de organele statului ca pătrunderea în locuinţă să nu fie considerată fără 
drept. 

d) Dreptul la apărare. Acest drept nu este numai un drept fundamental al cetăţenilor, dar 
constituie şi un principiu al înfăptuirii justiţiei. În art. 24, Constituţia reglementează distinct acest drept 
fundamental cetăţenesc. Dreptul la apărare este garantat în tot cursul procesului, părţile având dreptul să 
fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu. Aceasta înseamnă că persoana în cauză se bucură de 
totalitatea prerogativelor pe care, potrivit legii, le au justiţiabilii pentru apărarea intereselor lor1. Prin 
urmare, Constituţia vizează necesitatea respectării tuturor dispoziţiilor care privesc un drept sau o facultate 
a uneia din părţi. În anumite situaţii, legea obligă autoritatea publică competentă să desemneze din oficiu 
un avocat care să apere persoana în cauză. 

Asigurarea exercitării dreptului la apărare este prevăzută şi în acte internaţionale. Astfel, Pactul 
internaţional cu privire la drepturi civile şi politice din 1966 precizează, în art.14, paragraf 3, lit.d, că orice 
persoană acuzată de comiterea unei infracţiuni are dreptul să fie prezentă la proces şi să se apere ea însăşi, 
sau să aibă asistenţa unui apărător ales de ea; dacă nu are apărător, să fie informată despre dreptul de a-l 
avea şi, ori de câte ori interesul justiţiei o cere, să i se atribuie un apărător din oficiu, fără plată, dacă ea nu 
are mijloace pentru a-l remunera. 

                                              
1 Dreptul la apărare, într-o accepţiune largă, cuprinde totalitatea drepturilor şi regulilor procedurale care oferă persoanei 
posibilitatea de a se apăra împotriva acuzaţiilor ce i se aduc, să conteste învinuirile, să scoată la iveală nevinovăţia sa. În 
accepţiunea restrânsă, dreptul la apărare cuprinde doar posibilitatea folosirii unui avocat. De aceea, textul legii fundamentale 
(art.24 alin.2) vorbeşte de avocat ales sau numit din oficiu. Asistenţa juridică este obligatorie în cursul urmăririi penale când 
învinuitul sau inculpatul este minor, militar în termen sau arestat, chiar în altă cauză. (Ioan Muraru, Op.cit., p.205; Ion Rusu, 
Op.cit., p.142) 
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Convenţia Europeană a Drepturilor Omului din 1956 arată în art.6, pct.1 că orice persoană care 

face obiectul unei cauze civile sau penale are dreptul la un proces just şi deschis publicului, într-un termen 
rezonabil de rapid, în faţa unui tribunal independent şi imparţial, creat prin lege. 

e) Dreptul la libera circulaţie. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prevede, în art.13, că 
„Orice persoană are dreptul să circule liber şi să-şi aleagă reşedinţa în interiorul unui stat”. Potrivit 
prevederilor art. 25 din Constituţie, dreptul la libera circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat. 
Fiecărui cetăţean, se arată în Constituţie, îi este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în 
orice localitate din ţară, de a emigra, precum şi de a reveni în ţară. 

Trebuie reţinut, însă, că libera circulaţie nu poate fi absolută, ea trebuie să se desfăşoare potrivit 
unor reguli, cu îndeplinirea şi respectarea unor condiţii stabilite de lege. Aceste condiţii urmăresc ocrotirea 
unor valori economice şi sociale, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, protejarea siguranţei naţionale, 
ordinii publice etc. Asemenea reglementări sunt înscrise în legile fundamentale ale multor ţări 
democratice. Aşa de exemplu, Constituţia Spaniei arată că dreptul la libera circulaţie va putea fi limitat 
pentru alte motive decât cele politice sau ideologice; Constituţia Olandei prevede că orice persoană are 
dreptul de a părăsi ţara, în afara cazurilor prevăzute de lege. 

Cât priveşte libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate, este, de asemenea, garantată prin 
permiterea emigrării şi revenirii în ţară. De altfel, Constituţia ţării noastre valorifică o prevedere ce rezultă 
din documentele juridice internaţionale, în sensul că orice persoană este liberă să părăsească orice 
localitate din ţară, inclusiv propria sa ţară. Documentele juridice internaţionale prevăd că nimeni nu poate 
fi privat, în mod arbitrar, de dreptul de a intra în propria sa ţară, şi că străinul aflat legal pe teritoriul unui 
stat nu poate fi expulzat decât în executarea unei decizii luate în conformitate cu legea şi dacă raţiuni 
imperioase de securitate naţională nu se opun; el trebuie să aibă posibilitatea de a prezenta considerentele 
care pledează împotriva expulzării sale şi de a obţine examinarea cazului său de către autoritatea 
competentă, ori de către una sau mai multe persoane special desemnate de această autoritate, fiind 
reprezentat în acest scop1. 

f) Secretul corespondenţei şi al convorbirilor telefonice. Prin secretul corespondenţei se 
înţelege dreptul cetăţenilor de a comunica în scris, inclusiv prin telegrame, cu alte persoane, fără ca aceste 
comunicări să poată fi cunoscute sau interceptate de vreo altă persoană sau organ de stat. 

Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice precizează, în art. 17, că nimeni nu va 
putea fi supus vreunor imixtiuni arbitrare sau ilegale în viaţa particulară, în familia, domiciliul sau 
corespondenţa sa, nici la atingeri ilegale aduse onoarei şi reputaţiei sale. 

Repetând aceste prevederi, Constituţia României din 1991 stipulează, în art.28, că „Secretul 
scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace 
legale de comunicare este inviolabil”. 

Din analiza conţinutului art. 28 al Constituţiei, vom observa că titlul lui are corespondent în 
reglementările documentelor internaţionale (art.12 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi 
art.17 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice)2. 

Prin corespondenţă, textul constituţional înţelege scrisori, telegrame, trimiteri poştale, convorbiri 
telefonice şi alte mijloace legale de comunicare, reuşind, prin formularea dată să surprindă gama largă de 
forme şi mijloace prin care oamenii comunică între ei3. 

În contextul garanţiilor constituite acestui drept fundamental, Codul penal consideră drept 
infracţiune, nu numai violarea secretului corespondenţei, adică „deschiderea fără drept a unei 
corespondenţe adresate altuia, ori interceptarea unei convorbiri sau comunicări efectuate prin telefon, 
telegraf sau prin alte mijloace de transmitere la distanţă”, dar şi unele forme asimilate acesteia, cum ar fi: 
                                              
1 Ioan Muraru, Op.cit., p.207. 
2 Ion Rusu, Op.cit., p.167. 
3 Ioan Muraru, Op.cit., p.238. 
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sustragerea, distrugerea sau reţinerea unei corespondenţe; divulgarea conţinutului unei convorbiri sau 
comunicări interceptate, chiar în cazul în care făptuitorul a luat cunoştinţă de acestea din greşeală sau din 
întâmplare. 

Organul judiciar poate, însă, folosi corespondenţa persoanei aflată în faza de urmărire sau 
cercetare penală, ori în faza de judecată, dar nu se pot folosi şi expune în şedinţa publică a instanţei de 
judecată decât acele părţi din scrisori sau alte forme de corespondenţă care au legătură cu infracţiunea. 

Divulgarea acelor părţi din corespondenţă care nu au legătură cu cauza judecată şi care ar putea 
aduce prejudicii materiale sau morale, constituie infracţiune de divulgare a secretului profesional şi se 
pedepseşte potrivit legii. 

g) Dreptul la ocrotirea vieţii intime, familiale şi private. Conţinutul acestui drept este 
consacrat în art.26, alin.1 al Constituţiei, care stabileşte că „Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa 
intimă, familială şi privată”. Aceasta înseamnă că nimeni nu are dreptul să se amestece în viaţa personală 
a unui cetăţean, fiecare persoană fizică având posibilitatea să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă 
drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri. 

În reglementarea acestui drept, Constituţia ţării noastre a avut în vedere şi documentele 
internaţionale în materie şi anume Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care în art.12 stipulează că 
nimeni nu va fi obiectul unor imixtiuni arbitrare în viaţa sa particulară, în familia sa, nici al unor atingeri 
ale onoarei sau reputaţiei sale. 

Aceasta înseamnă că nici autorităţile publice, sub nici o formă, nu pot să aducă atingere acestor 
valori1. Dreptul persoanei de a dispune de ea însăşi este unul din cele mai naturale, inalienabile şi 
imprescriptibile drepturi ale omului. Declaraţia de independenţă a Statelor Unite (4 iulie 1776) arată că 
toţi oamenii se nasc egali; ei sunt dotaţi de Creator cu anumite drepturi; printre aceste drepturi, se găsesc 
viaţa, libertatea şi căutarea fericirii, aceasta implicând şi dreptul de a dispune de tine însuţi2. Dreptul 
persoanei de a dispune de ea însăşi îşi găseşte temeiul juridic şi în art.7 din Pactul internaţional cu privire 
la drepturile civile şi politice, potrivit căruia nimeni nu poate fi supus torturii şi unor pedepse sau rele 
tratamente, inumane sau degradante, şi, care interzice „ca o persoană să fie supusă, fără consimţământul 
său unei experienţe medicale sau ştiinţifice”3. 

Având ca obiect libertatea individuală, dreptul la viaţa intimă, familială şi privată face parte din 
grupa inviolabilităţii persoanei, grupă distinctă şi extrem de importantă a drepturilor fundamentale 
cetăţeneşti. 
 

 

                                              
1 Judecătorii au obligaţia de a declara şedinţă secretă de judecată în procesele în care publicitatea ar afecta aceste valori, fără să 
aducă vreun prejudiciu legii sau justiţiei. În Franţa, s-au dat hotărâri judecătoreşti care au recunoscut dreptul de proprietate a 
fiecăruia asupra imaginii sale. Curtea din Paris a considerat că este un atentat la viaţa privată a persoanei chiar simpla publicare 
a adresei, numărului de telefon şi a reşedinţei private a unei persoane (cântăreţ) fără consimţământul acesteia. (Ioan Muraru, 
Op.cit., p.208 şi Ion Rusu, Op.cit., p.144) 
2 Ioan Muraru, Op.cit., p.209. 
3 Constituţia Spaniei garantează fiecăruia „dreptul la onoare, la intimitate personală şi familială şi la propria imagine” 
(art.18(1)), cea a Olandei în art.10, arată că orice persoană are dreptul „la respectarea vieţii sale private, în afara restricţiilor 
stabilite prin lege”. (Vezi în acest sens Ioan Muraru, Op.cit., p.210.) 
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ABSTRACT: 
 

European Union integration is characterised by a process in which the geographic distances has 
become a negligible factor in establishing and sustaining the over border connections, the economical, 
political, social and cultural relationships. 

In this context, in the East-European countries go through a simultaneous process of 
transformation of their economical and social systems, carried out mainly by the initiation of the reforms 
in their administration system, with a aim to adjust it to the economical and social changes that are taking 
place in this context. 

The process of the reform in Romania’s public administration has as a major purpose to ensure 
public services for the population, that is to motivate the local authorities through allowing them 
decisional powers in order to promote the social interests for the benefit of the citizen. 

The above-mentioned aspects are briefly approached in our research, through presenting the 
specific legislation and mentioning the most important papers, whose remarkable expertise fully 
contributes to implementing the principles of the public services coordination in the practice of the central 
and local public administration, focusing on the PUBLIC-PRIVAT PARTNERSHIP, as a backbone of 
European and global democracies. 
 
I. Conceptul de parteneriat.Cadrul legal general român 

Sistemele de parteneriat au o lungă tradiţie în Franţa prin colaborarea între autorităţi şi sectorul 
privat în privinţa concesionarii (concession) bunurilor publice, încă de la sfârşitul sec. XIX şi începutul 
sec. XX, perioadă în care se formează doctrina franceză a serviciilor publice. În SUA întâlnim de 
asemenea forme de parteneriat în construcţia căilor ferate în a doua jumătate a sec. XIX (TransContinental 
Railroad, 1860). 

În sens larg, parteneriatul reprezintă o asociere între doi sau mai mulţi parteneri pentru realizarea 
unui obiectiv, acţiuni sau afaceri. 
În literatura de specialitate se arată că “asocierea între autorităţile administraţiei publice şi agenţii 
economici din sectorul privat poate avea ca obiect al contractului de asociere realizarea de lucrări sau 
servicii de interes public”1. 

Parteneriatul ca parte componentă a dezvoltării serviciilor publice se regăseşte într-un întreg 
pachet de acte normative elaborate în România la nivel naţional, edificative sub acest aspect fiind 
prevederile Legii fundamentale a României – Constituţia, care crează cadrul permisiv necesar 
descentralizării activităţilor şi creşterii autonomiei locale. 

Principiile constituţionale se regăsesc în Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, după cum urmează: 

Consiliul local hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române 
sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în 
comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; 
consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii: 

-cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii 
neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, 
                                              
1 Matei, L., (2004), Servicii publice,Editura Economică, Bucuresti, pag.160 
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lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean (litera s); 
-asocierea cu consiliile locale, pentru realizarea unor obiective de interes comun, scop în care poate 
înfiinţa împreună cu acestea instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice. 
 
II. Parteneriatul public-privat 

Sistemul de parteneriat public-privat la nivel local, după modelul pe care îl întâlnim în prezent, se 
conturează la începutul anilor 80 ai sec.XX în Europa Occidentală şi SUA, sub forma cooperării între 
autorităţile locale şi sectorul privat pentru implementarea unor proiecte ca reabilitarea zonelor industriale 
aflate în declin1. 

Concomitent, apar acte publice, legi pentru a da un suport iniţiativelor locale. Un exemplu în acest 
sens este legea publică din SUA “Job Training Partnership Act”, care a intrat în vigoare la 1 octombrie 
1983. Această lege reglementează colaborarea între autorităţi şi sectorul de afaceri pentru furnizarea de 
servicii de formare profesională în folosul adulţilor şi tinerilor dezavantajaţi economic, muncitorilor 
şomeri, precum şi altor persoane care întâpină dificultăţi la angajare. 

Un exemplu de parteneriat public-privat dezvoltat îl constituie şI modelul irlandez ce s-a conturat 
iniţial la nivel naţional printr-un program ce configura un sistem de parteneriat de tip social: “Program for 
National Recovery” (1987-1990 - Programul de Recuperare Naţională). Acesta a fost extins la nivel local 
prin alte două programe: “National Program for Economic and Social Progress - PESP” (1990-1993 - 
Programul Naţional pentru Progres Economic şi Social) şi “Program for Competitiveness and Work” 
(1994-1996 - Programul pentru Competitivitate şi Muncă). 

În Franţa, forme de parteneriat între autorităţile locale şi comunitate, în înţelesul pe care îl 
acceptăm astăzi, apar începând cu anii ’80, în domeniul prevenirii şi combaterii delincvenţei, precum şi 
pentru asigurarea coeziunii sociale2. 

Creşterea disponibilităţii sectorului privat de a prelua o serie de responsabilităţi şi riscuri şi a 
sectorului public de a privatiza serviciile de utilitate publică a avut ca rezultat multiplicarea eforturilor de 
introducere a conceptului de parteneriat public-privat la realizarea obiectivelor şi proiectelor economico-
sociale în ţara noastră. 
Parteneriatul public-privat se constituie ca o modalitate viabilă de introducerea managementului privat în 
serviciile publice, pe calea unor legături contractuale de lungă durată, între un operator privat şi o 
autoritate publică. 
După cum este definit de Directoratul General de Politici Regionale din cadrul Comisiei Europene, 
parteneriatul public-privat reprezintă “acordul între sectorul public şi cel privat în scopul elaborării unui 
proiect ori furnizării unui serviciu, care în mod tradiţional este furnizat de sectorul public”3. 

În Cartea Verde a Comisiei Europene din 2004 cu privire la parteneriatul public-privat (PPP) se 
face referire la acestea ca fiind: “forme de cooperare între sectorul public şi cel privat pentru a finanţa, 
construi, moderniza, gestiona sau întreţine un anumit tip de infrastructură sau furnizarea unui serviciu” . 

                                              
1 Local partnership for better governance (Parteneriat local pentru o guvernare mai bună), OECD, Paris, 2001, pag. 15, 

precum şi Partnerships,Participation, Investment, Innovation Meeting the Challenge of Distressed Urban Areas (Parteneriate, 

participare, investiţii,inovaţie. Condiţii pentru schimbarea zonelor urbane defavorizate) , Dublin, 17- 19 June 1998 Conference 
Report, Rapporteur: Maureen Conway, OECD Consultant . A joint conference of OECD and the European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions– (Conferinţa comună a OECD şi Fundaţiei Europene pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă şi de muncă, Dublin, 17-19 iunie 1998, raportor:Maureen Conway, consultant OECD). 
2 Crearea Consiliilor Comunale de Prevenire a Delincvenţei (Conseils Cammunaux de Prevention de la Deliquance), iar mai 
apoi Legea “d’Orientation et de Programmation de la Sécurité” (1995) şi în 1997 apariţia “Contrats Locaux de Sécurité” – CLS, 
între autorităţi locale şi parteneri locali pentru prevenirea delincvenţei şi asigurarea coeziunii sociale (luat din Report of the 
Seminar Public-Private Partnership, Hague, Netherlands, 16 - 17 December, 2002). 
3 European Commission, Directorate General Regional Policy, Guidelines for successful public-private partnerships , 
Bruxelles, 2003, pag. 16 
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Reluând ideea lui Patrice Noisette1, vom defini parteneriatul public – privat ca „o asociere de decizii şi 
de mijloace publice şi private în cadrul aceluiaşi sistem de acţiune, cu obiectivul de a satisface simultan 
aşteptările consumatorilor şi ale cetăţenilor“. Această definiţie insistă asupra recunoaşterii garantării 
şi a solidarităţii obiectivelor, împărţirea proporţională a riscurilor şi a remunerării şi adaptarea 
permanentă a activităţilor din sectorul public şi privat la mediul înconjurător. 

Cooperarea public-privat oferă o serie de avantaje cum ar fi: 
- accelerarea realizării obiectivelor şi proiectelor de infrastructură programate; 
- conjugarea preluării responsabilităţilor şi riscurilor sectorului privat cu disponibilizarea 

serviciilor sectorului public şi efectuarea promptă a plăţilor; 
- reducerea pe ansamblu a costurilor proiectelor; 
- stimularea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, asumate; 
- îmbunătăţirea calităţii serviciilor de utilitate publică; 
- îmbunătăţirea managementului sectorului public prin expunerea serviciilor la rigorile 

concurenţei. 
 
III. Parteneriatul promovat în dezvoltarea regională 

Pentru sectorul public din România, obiectivele de integrare în Uniunea Europeană implică 
necesitatea adoptării unor strategii de dezvoltare a sectorului public pe termen scurt, mediu şi lung, 
strategii care să fie aliniate la practicile şi principiile Uniunii Europene. 

Reforma sectorului public nu se poate realiza fără cunoaşterea şi utilizarea experienţelor deja 
acreditate în Uniunea Europeană şi în alte ţări dezvoltate. Mai mult, analiza comparativă internaţională 
este considerată ca prioritară în majoritatea ţărilor. Optica internaţională este indispensabilă pentru a 
înţelege activităţile din sectorul public atunci când singura referinţă posibilă este constituită de activităţile 
serviciilor publice similare din alte ţări. 

Referindu-ne la dezvoltarea regională, se constată că aceasta presupune existenţa unei politici de 
dezvoltare regională, care, potrivit art.2 alin.1 din Legea nr. 315/2004, reprezintă ansamblul politicilor 
elaborate de Guvern, prin organele administraţiei publice centrale, de autorităţile administraţiei publice 
locale şi organismele regionale specializate, cu consultarea partenerilor socioeconomici implicaţi, în 
scopul asigurării creşterii economice şi dezvoltării sociale echilibrate şi durabile ale unor arii geografice 
constituite în regiuni de dezvoltare, al îmbunătăţirii competitivităţii internaţionale a României şi al 
reducerii decalajelor economice şi sociale existente între România şi statele membre ale Uniunii 
Europene. 

Printre principiile care stau la baza realizării politicii de dezvoltare regională (art. 2 alin.3 din 
Legea nr.315/2004), alături de principiul subsidiarităţii2 şi descentralizării3, este menţionat parteneriatul, 
care, potrivit textului de lege indicat, “solicită cooperarea între actorii publici şi privaţi implicaţi în 
dezvoltarea regională”. 

 
IV.Parteneriatul promovat prin Strategiile naţionale în domeniul economic 

Se constată totodată că, la nivelul strategiilor naţionale de dezvoltare adoptate în ultimii ani, 
parteneriatul are un rol fundamental, fie în domeniul economic fie în domeniul social sau în alte domenii. 

                                              
1 Noisette, P.,PPP et marketing urbain, în Ruegg J., Decoutere S. et Mettan N., Le parteneriat public-privé, Presses 
Polytechniques et Universitaires Romandes, Lausanne, 1994, p. 261-282; luat din Matei, L., (2004), Servicii publice, pag.161 
2 “Exercitarea responsabilităţilor publice trebuie, de o manieră generală, să delege responsabilităţi autorităţilor celor mai 
apropiate de cetăţeni; atribuirea unei responsabilităţi altei autorităţi trebuie să ţină seama de amploarea şi de natura sarcinilor şi 
de exigenţele de eficacitate economică” (Carta Europeană a Autonomiei Locale a Consiliului Europei, art.4 (3), Maastricht, 
1985); 
3 presupune existenţa unor persoane publice locale, desemnate de comunitatea teritoriului, care au atribuţii proprii, intervenind 
direct în gestionarea şi administrarea “afacerilor” colectivităţii. 
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IV.1. La nivel naţional, s-a adoptat Politica industrială a României pentru perioada 2005 - 20081, 

care stabileşte ca obiective principale: 
- Creşterea competitivităţii; 
- Sporirea rolului cercetării, dezvoltării şi inovării; 
- Promovarea unui management durabil al resurselor şi protecţia mediului; 
- Îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi ocuparea forţei de muncă; 
-Dezvoltarea cooperării şi serviciilor industriale precum şi a parteneriatului public-privat. 
Planul de acţiune al politicii industriale pentru aceeaşi perioadă stabileşte că, în vederea susţinerii 
cercetării-dezvoltării - inovării şi infrastructurii pentru evaluarea conformităţii produselor se va urmări 
elaborarea/actualizarea normelor privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor naţionale 
de cercetare-dezvoltare şi inovare astfel încât să încurajeze parteneriatul între unităţile de cercetare-
dezvoltare şi agenţi economici. 
IV.2.Tot în domeniul economic, Strategia guvernamentală pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor 
mici şi mijlocii în perioada 2004 – 20082 prevede printre măsurile identificate de Agenţia Naţională pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (ANIMMC) pentru realizarea priorităţilor strategice în 
domeniu, îmbunătăţirea dialogului permanent public-privat cu organizaţii de reprezentare a 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi alţi factori relevanţi prin întărirea parteneriatului public-privat şi a 
capacităţii organizaţiilor de reprezentare a întreprinderilor mici şi mijlocii cu implicarea comunităţii de 
afaceri şi a altor factori socio-economici cheie, este esenţială pentru elaborarea şi implementarea 
programelor de sprijin eficient pentru întreprinderilor mici şi mijlocii. 

IV.3. O formă specifică de parteneriat în domeniul dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii o 
constituie incubatoarele de afaceri. 

Astfel, la nivel naţional s-a aprobat Procedura de implementare a Programului naţional 
multianual de înfiinţare şi dezvoltare a incubatoarelor de afaceri3. Potrivit Programului, incubatoarele 
de afaceri sunt, prin definiţie, create pentru a sprijini dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi a face 
parte dintr-un cadru strategic regional, axat pe priorităţile economice ale acestora (ex.: dezvoltarea 
regiunilor). În prezent, în România numărul şi impactul incubatoarelor de afaceri este destul de scăzut, 
pentru a satisface nevoile specifice ale IMM-urilor aflate în stadiul de început de dezvoltare al afacerii, sau 
care funcţionează deja. Distribuţia geografică inegală şi rata de supravieţuire foarte mică, au făcut ca o 
serie de incubatoare înfiinţate cu sprijin internaţional să înceteze să funcţioneze în momentul în care s-a 
încheiat finanţarea, dat fiind faptul că sprijinul din partea autorităţilor locale/guvernului/sectorului privat 
a fost inexistent sau insuficient pentru a le menţine în funcţiune până când acestea ar fi putut să se 
autosusţină. Constituirea lor nu a avut la bază planuri de afaceri pe termen lung şi parteneriate care să 
asigure finanţarea după încetarea susţinerii financiare din partea donatorilor. 

În procesul de programare a Strategiei alese s-a urmărit ca aceasta să fie inovatoare şi concentrată 
pe următoarele principii generale: 
- integrare; 
- concentrarea resurselor; 
- parteneriate. 

Incubatorul de afaceri se constituie printr-un act de asociere în participaţiune, încheiat între 
autorităţi publice locale, responsabile la nivel local de implementarea programului, societăţi 
comerciale, ONG-uri, Agenţii de Dezvoltare Regională, sau alte instituţii cu caracter reprezentativ la 
nivel local, care au calitatea de părţi asociate, capacitatea de a găzdui şi administra un incubator de 
afaceri (IA), precum şi aceea de a acorda asistenţă tehnică şi de a instrui potenţialii întreprinzători în 
perioada premergătoare incubării. 
                                              
1 Hotărârea Guvernului nr.1172/2005 
2 stabilită prin Hotărârea Guvernului nr.1280/2004 
3 aprobat prin Ordinul nr. 101/2005 al Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, modificat prin 
Ordinul nr. 197/2005 al Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 
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Programul se bazează pe o strânsă colaborare între Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, 
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi autorităţile publice locale/Administratorul 
Incubatorului/Agenţiile de Dezvoltare Regională, care vor fi parteneri direct implicaţi în implementarea 
programului, cu roluri şi responsabilităţi clar definite. 

De asemenea, Programul se întemeiază pe Memorandumul de înţelegere dintre Agenţia Naţională 
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din România şi Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare privind Programul naţional multianual pe perioada 2002 - 2005 de înfiinţare şi dezvoltare de 
incubatoare tehnologice şi de afaceri şi a Acordului de cofinanţare dintre Agenţia Naţională pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din România şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, 
semnate la Bucureşti la 14 octombrie 20031. 
 
V.Parteneriatul promovat prin Strategiile naţionale în domeniul social 
V.1. Referindu-se la impactul integrării României în Uniunea Europeană asupra coeziunii sociale, autorii 
în materie apreciază că statele trebuie să adopte măsuri de încurajare a forţei de muncă, un rol important 
avându-l acordurile de tip partenerial între principalii actori regionali (administraţie, patronat, sindicate) 
pentru dezvoltarea pieţei de muncă şi, de asemenea, domeniile de intervenţie a fondurilor europene trebuie 
să se regăsească în sprijunul acordat pentru Planurile naţionale multinanuale de acţiune. 

La nivel naţional s-a adoptat Strategia pe termen scurt şi mediu pentru formare profesională 
continuă, 2005 – 20102. 

Potrivit acestei strategii, politica naţională în domeniu s-a adoptat ca urmare a priorităţilor stabilite 
la nivel europen în domeniul educaţiei şi formării profesionale prin Declaraţia miniştrilor europeni ai 
educaţiei şi formării profesionale şi a Comisiei Europene, convenită în 29 şi 30 noiembrie 2002, cu privire 
la consolidarea cooperării europene în formare profesională - "Declaraţia de la Copenhaga". 

Priorităţile stabilite au în vedere atingerea până în 2010 a obiectivului strategic stabilit la Consiliul 
European de la Lisabona, din martie 2000, ca Uniunea Europeană să devină până în 2010 "cea mai 
competitivă şi mai dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume, capabilă de creştere economică 
durabilă, cu locuri de muncă mai multe şi mai bune şi o mai mare coeziune socială". 
Declaraţia promovează atingerea priorităţilor în domeniu prin îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale, 
parteneriatelor şi altor iniţiative transnaţionale în domeniul educaţiei şi formării profesionale, pentru a 
facilita şi promova mobilitatea forţei de muncă. 
Strategia Europeană pentru Ocupare însuşită de toate Statele Membre ale UE stabileşte că asigurarea 
implementării eficiente a reformelor printr-un management mai bun presupune, printre altele, crearea de 
parteneriate în scopul mobilizării şi participării partenerilor sociali şi a diferiţilor actori implicaţi, 
respectiv promovarea rolului Planurilor Naţionale de Acţiune drept instrumente-cheie pentru conexiunea 
elementelor menţionate mai sus la programarea reformelor. 
În acest context european, potrivit Strategiei naţionale, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 
implementează în momentul de faţă Proiectul Phare RO 02/IB/SO/03 "Susţinere pentru Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru formarea profesională continuă" în vederea elaborării politicii 
naţionale pentru formarea profesională continuă, îmbunătăţirii cadrului instituţional şi legal necesar, care 
să asigure o înaltă calitate şi furnizare eficientă a formării profesionale continue, promovarea 
parteneriatului cu furnizorii de formare, sectorul privat şi partenerii sociali. 

Construirea parteneriatelor largi, cu includerea tuturor factorilor implicaţi, în special a partenerilor 
sociali, este considerată o premisă esenţială pentru dezvoltarea formării profesionale continue. 

V.2. În anul 2005 s-a adoptat şi Strategia naţională de dezvoltare a sistemului de asistenţă 
socială pentru persoanele vârstnice în perioada 2005 – 20083. 

                                              
1 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 173/2004 modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1232/2004 
2 adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2005 
3 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2005 
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Potrivit acestei Strategii, România, pentru a ratifica şi articolul 23 referitor la drepturile 

persoanelor vârstnice din Carta Socială Europeană revizuită, cât şi pentru a demonstra respectarea 
prevederilor art.13 referitor la drepturile pentru asistenţă socială şi medicală, asumat deja prin Legea nr. 
74/1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, dar şi în 
calitate de ţară membră ONU, trebuie să promoveze măsuri adecvate destinate persoanelor vârstnice 
pentru a permite acestora să rămână membri deplini ai societăţii. 

Prin Declaraţia de la Viena din 1998 - "A îmbătrâni în Europa: Solidaritatea între generaţii - bază a 
coeziunii sociale", prima Adunare Generală a Naţiunilor Unite consacrată îmbătrânirii stabilea necesitatea 
elaborării unor politici globale referitoare la îmbătrânire şi persoane vârstnice, aceasta fiind privită drept 
un răspuns şi o şansă de dezvoltare demografică şi o condiţie a menţinerii şi întăririi coeziunii sociale. 
În aprilie 2002, la Madrid, a doua Adunare Generală a Naţiunilor Unite consacrată îmbătrânirii a adoptat 
Planul Internaţional de Acţiune privind Îmbătrânirea şi Declaraţia Politică, documente ce cuprind 
recomandări privind implementarea măsurilor capabile să răspundă atât oportunităţilor, cât şi provocărilor 
induse de fenomenul de îmbătrânire a populaţiei în secolul XXI. Scopul final al acţiunilor ce vor fi 
întreprinse este acela de a promova o societate pentru toate vârstele. 
La elaborarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru persoanele 
vârstnice s-au avut în vedere, nu numai Planul Internaţional de Acţiune privind Îmbătrânirea şi Declaraţia 
Politică de la Madrid, dar şi o serie de documente programatice, recomandări sau angajamente, cum ar fi: 
Carta Socială Europeană revizuită, Codul European de Securitate Socială ce prevede garantarea 
prestaţiilor care se adresează riscului de bătrâneţe, Tratatul de la Amsterdam, precum şi Carta Drepturilor 
Fundamentale proclamată la Nisa în anul 2000. 
Principiile care stau la baza Strategiei naţionale pentru dezvoltarea sistemului de asistenţă socială pentru 
persoanele vârstnice se fundamentează pe principiile enunţate de Organizaţia Naţiunilor Unite, precum şi 
pe cele care guvernează construcţia sistemului de servicii sociale, printre aceste principii regăsindu-se 
parteneriatul. Strategia defineşte parteneriatul ca fiind caracteristic sistemului de asistenţă socială, în 
condiţiile în care, într-o anume perioadă de dezvoltare socio-economică, statul nu poate să asigure un 
suport financiar suficient, societatea civilă, prin formele ei organizate, trebuind să participe intens la 
dezvoltarea oricăror forme de suport destinate prevenirii şi combaterii oricăror situaţii de risc ce ar 
putea conduce la marginalizare sau excluziune socială. 
Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei stabileşte ca măsură prioritară promovarea 
parteneriatului cu organizaţiile neguvernamentale şi încurajarea iniţiativelor private în domeniu prin 
asigurarea de facilităţi fiscale, reglementarea condiţiilor de concesionare a serviciilor de către serviciile 
publice, eliminarea birocraţiei, în vederea diversificării şi dezvoltării serviciilor sociale. 

V.3. Un alt aspect al vieţii sociale în care s-a adoptat o strategie la nivel naţional este violenţa în 
familie, în acest sens adoptându-se Strategia naţională în domeniul prevenirii şi combaterii 
fenomenului violenţei în familie şi Planul de măsuri pentru implementarea strategiei naţionale în 
domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie pe perioada 2005 – 20071. 

Strategia consacră principiul parteneriatului, politica în domeniul prevenirii şi combaterii 
violenţei în familie trebuind să includă mecanisme parteneriale: grupurile şi organizaţiile reprezentative 
(comunitate locală, organizaţii neguvernamentale, organizaţii ale grupurilor cu risc etc.), acestea fiind 
necesar să se implice în procesul de proiectare a politicilor în domeniu. 

Mai mult, dezvoltarea unei culturi a parteneriatului şi solidarităţii sociale în dezvoltarea 
politicilor de prevenire şi combatere a violenţei în familie la nivel naţional este prevăzută ca obiectiv 
general al Strategiei. 

Totodată, Planul de măsuri pentru implementarea strategiei naţionale în domeniul prevenirii şi 
combaterii fenomenului violenţei în familie pe perioada 2005 – 2007 instituie necesitatea dezvoltării de 
parteneriate cu actorii sociali din comunitate, în vederea implementării planurilor de acţiune judeţene. 

                                              
1 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 686/2005 
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V.4. La data de 21 septembrie 2005 s-a semnat la Bucureşti Memorandumul de înţelegere dintre 

Secretariatul General al Guvernului, Agenţia Naţională pentru Romi şi Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare, referitor la cofinanţarea şi administrarea Programului "Activităţi de implementare şi 
monitorizare a Strategiei pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor <<Parteneriat pentru sprijinul romilor - 
2005>>"1. 

Obiectul memorandumului de înţelegere îl reprezintă cofinanţarea şi administrarea de către părţile 
semnatare, respectiv SGG, ANR şi PNUD a programului "Activităţi de implementare şi monitorizare a 
strategiei pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor - Programul guvernamental "Parteneriat pentru sprijinul 
romilor - 2005". 
Obiectivele specifice ale programului sunt: 
a) punerea în practică a Planului de măsuri al strategiei prin sprijinirea iniţiativelor dezvoltate de către 
autorităţile şi instituţiile publice locale, împreună cu reprezentanţii romilor; 
b) sprijinirea dezvoltării de parteneriate durabile între administraţia publică locală şi organizaţiile 
neguvernamentale; 
c) stimularea participării active a romilor la viaţa economică, socială, educaţională, culturală şi politică a 
comunităţilor locale. 
Printre criteriile de eligibilitate se menţionează expres parteneriatele dintre aplicanţi şi organizaţiile 
neguvernamentale ale romilor din localitatea în care se desfăşoară proiectul, iar, dacă în localitatea 
respectivă nu există organizaţii neguvernamentale (ONG) ale romilor, sunt eligibili ca parteneri grupurile 
de iniţiativă ale romilor, constituite potrivit Legii nr. 129/1928 privind înfiinţarea ,organizarea şi 
funcţionarea Fondului Român de Solidaritate Socială, republicată. Parteneriatele dintre aplicanţi şi ONG-
uri ale romilor/grupuri de iniţiativă constituie condiţie pentru acordarea finanţării . 

Menţionăm totodată că, metodologia face trimitere la proiecte dezvoltate în parteneriat de către 
autorităţi publice locale şi organizaţii neguvernamentale în anii anteriori emiterii Hotărârii Guvernului 
nr. 1128/2005, între care menţionăm, cu titlu exemplificativ, următoarele: 
-În perioada 2000 - 2002, un fond de 900.000 Euro a fost alocat proiectelor dezvoltate în parteneriat de 
către autorităţile publice locale şi organizaţiile neguvernamentale care se ocupă de problemele romilor, ca 
parte a programului PHARE RO9803.01. 
-În februarie 2002, a fost lansat cel de-al doilea fond program PHARE, RO 0004.02.02, "Dezvoltarea 
societăţii civile 2000", cu o componentă de granturi destinată "Îmbunătăţirii situaţiei romilor", în valoare 
de 1.000.000 Euro, 
-În decembrie 2002, a fost semnat Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia 
Europeană, pentru Programul PHARE RO 2002/000-586.01.02, denumit "Sprijin pentru Strategia 
naţională de îmbunătăţire a situaţiei romilor", în valoare totală de 7,6 Meuro (6 milioane Euro Comisia 
Europeană şi 1,6 milioane Euro, contribuţia Guvernului României). 
-Guvernul a introdus în anul 2003, prin Legea bugetului de stat nr. 631/2002 cofinanţarea în moneda 
naţională la Programul PHARE 2002, în valoare de 1,6 MEURO, destinată susţinerii activităţilor 
programului denumit "Parteneriat pentru sprijinul romilor - 2003", cu care au fost finanţate şi 
implementate 26, în domeniile mică infrastructură şi locuire, activităţi generatoare de venituri, achiziţie de 
terenuri şi cultivarea lor. 
-În decembrie 2004, s-a semnat Memorandumul de finanţare între Guvernul României şi Comisia 
Europeană, pentru Programului Multianual PHARE 2004 - 2006, care cuprinde şi subprogramul referitor 
la minorităţi şi prevede o estimare financiară de 44,160.000 Euro (35 Meuro - Comisia Europeană la care 
se adaugă contribuţia Guvernului de 9,16 Meuro). 
 
VI.Parteneriatul promovat prin Strategia Guvernului de comunicare internă şi externă privind 
integrarea României în Uniunea Europeană 

                                              
1 memorandum aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1128/2005 
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Parteneriatul public-privat se regăseşte şi în Strategia Guvernului de comunicare internă şi 

externă privind integrarea României în Uniunea Europeană 2005-20061 care reglementează printre 
principiile de desfăşurare a Strategiei, principiul parteneriatului public-privat, potrivit căruia, în vederea 
realizării obliectivelor Strategiei, acţiunile vor fi desfăşurate cu sprijinul organizaţiilor reprezentative ale 
mediului de afaceri şi al organizaţiilor neguvernamentale interesate. 

 
VII.Concluzii 
În contextul în care guvernele sunt angajate să promoveze politici mai mult orientate spre piaţa liberă, 
autorităţile la nivel statal sau local au obligaţia de a-şi schimba mentalităţile bazate pe sistemul birocratic 
tradiţional, corelat cu atitudinea cetăţenilor care, în condiţiile integrării europene şi, mai mult, ale 
globalizării, se caracterizează prin creşterea pretenţiilor cu privire la informare, democraţie, transparenţă, 
participare la decizie. 
Ca urmare, se conturează necesitatea satisfacerii interesului public prin servicii publice corespunzătoare, 
ca mijloc de eliminare sau reducere a factorilor de stagnare a evoluţiei sectorului public şi de satisfacere a 
nevoilor sociale, diversificarea acestora solicitând autorităţile la găsirea unor noi forme de asigurare a 
serviciilor publice, între acestea evidenţiindu-se parteneriatul şi în special parteneriatul public-privat, 
specificitatea acestuia fiind dată de intervenţia privată în gestiunea publică, sub controlul autorităţilor 
publice. 
Parteneriatele, în pofida unor rezerve exprimate, sunt acceptate ca alternative viabile ale realizării 
proiectelor de dezvoltare, ce pun accentul pe cooperare, consens şi participare, atât pe plan intern cât şi la 
nivel european, succesul acestora fiind pe deplin dovedit în practica administraţiei publice. 
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1 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 523/2005 
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REPUBLICA MOLDOVA – RIGORI DE INTEGRARE EUROPEANĂ 

 
CANŢÎR Vlad, 
şef catedră Comunicare şi Limbi Moderne, 
Academia de Administrare Publică 
 

République de Moldavie – rigueurs d’intégration européenne 
 
Visant les conditions éventuelles d’intégration européenne de la République de Moldavie, on a 

constaté malheureusement que notre état n’a pas encore devancé le niveau d’intention à l’égard de 
l’euro- intégration et que la société moldave doit longtemps, réalité regrettable, à se préparer pour 
l’accomplissement de cet acte responsable, important et significatif. 

Il serait judicieux, plus-convenable, d’harmoniser les activités des structures compétentes de notre 
communauté en les eurodirigeant pour que cette euroorientation soit favorable à la création d’une 
ambiance sociale adéquate à la condition valide d’être européen conscient. 

L’intégration européenne ne se réalise que par et avec la société dans sa totalité. L’ euro 
régionalisation ne se fait jamais par un groupe séparé, un parti ou une classe politique, singulièrement. 
 

„Pe un picior de plai, pe o gură de rai...” 
Mioriţa-baladă 

 
În una din modestele expuneri anterioare, care viza unele condiţii eventuale de integrare a Republicii 

Moldova în Uniunea Europeană am concluzionat, nu fără risc, că statul nostru încă nu a depăşit nivelul de 
intenţie eurointegraţionistă, iar societatea moldovenească are nevoie încă de mult timp pentru pregătire 
întru realizarea acestui semnificativ şi important act. 

Rămînem şi aici cu fermitate pe aceeaşi poziţie. Revenim la ideea că mediul social-politic şi 
economic al republicii trebuie cumva remodelat, refăcut în esenţă, dat fiind faptul că toate programele de 
guvernare de pînă în prezent, concepţia politicii externe etc, spadasini veritabili ai euroregionalizării, scot 
pe scuturile lor (= în relief) importanţa crescîndă a fenomenului UE. 

În ordinea ideilor, ar fi judicios, mai mult-convenabil, de armonizat activităţile tuturor structurilor de 
competenţă (!) ale societăţii noastre, direcţionîndu-le în zona concretului şi pragmatismului, întru 
funcţionarea normal ritmată şi euroorientată a lor, pentru crearea unui suport al mediului social adecvat 
condiţiei valide pro-integraţioniste. Este deosebit de important, în speţă, ca societatea noastră, de la mic la 
mare, cu toate componentele sale, cu toţi factorii decizionali şi reprezentativi, aleşii şi numiţii, mai marii şi 
mai micii, să se alieze întru fortificarea elementului european, embrionar deocamdată în Moldova. Astfel, 
procedura europenizării comunităţii noastre se va produce la nivel de societate integral. 

Integrarea europeană a oricărei orînduiri sociale contemporane se face prin şi cu societatea toată şi 
nu de un grup, de un partid sau de o clasă politică, în mod singular. 

S-a constatat că în urma semnării Planului de Acţiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, 
semnat la 22 februarie 2005, acest picior de plai, cu tot raiul, se vrea insistent în Europa. Intenţia, 
debordantă de nobleţe, a provocat discuţii, discursuri, expuneri analitice şi sintetice de o frecvenţă 
sufocantă, autori sau vorbitori, pe alocuri de un delitantism cras, reflectînd asupra caracteristicilor şi 
complexităţii modalităţilor şi rezonabilităţii penetrării în zona europeană, cu valori incontestabile de colos. 
Dar, concomitent şi pînă la semnarea Planului şi după Acţiunile conforme, marea parte a societăţii nu are 
idee de aceste procese. 

Fenomenul s-a banalizat ireversibil, s-a localizat simptomatic la nivel de teze şi antiteze undeva sus 
în cercuri sociale selecte, iar oamenii, comunităţile (satele, comunele, centrele raionale) cum au fost 
necunoscători şi neinformaţi de pînă, au rămas aşijderi şi după. Membrii societăţii, se crează impresia, nu 
prea înţeleg: să dorească sau să nu dorească această europenizare?/. Iar acest fapt se produce graţie, o 
spunem cu francheţe, manierismului în acţiunea de aderare, stângismului moldovenesc, instabilităţii şi 
incoerenţei în procesul de motivare şi fundamentare a poziţiei proeuropene a statului. E prea multă 
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confuzie şi ambiguitate, prea multă incompetenţă şi lipsă de abilitate profesională în acţiunea de integrare 
a Republicii Moldova în spaţiul european. 

Factorul uman, pregătirea societăţii la toate nivelurile pentru realizarea unor asemenea obiective 
majore, pare a fi cel mai important. Lipsa acestuia determină eşecul total imediat în fază incipientă. 

Un alt element hotărîtor în realizarea cu succes a aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană 
îl constituie locul, rolul-cheie şi eficienţa funcţionării sistemului autorităţilor publice centrale şi locale ale 
statului. 

În acest context ne vom referi doar la unele constituiente deosebit de importante pentru organizarea 
şi conducerea la etapa actuală de dezvoltare a societăţii moldoveneşti: politica de cadre şi descentralizarea 
în administraţia publică a Republicii Moldova. 

Dacă primul element ne pare distanţat mult de normele standardizate internaţionale, al doilea se 
consideră denaturat categoric şi redirecţionat în mod opus condiţiei valide de realizare adecvată şi 
autentică. 

Politologul T. Popescu menţionează că: „În politica mare se folosesc toate metodele şi procedeele 
posibile. Sinceritatea, etica, morala înaltă greu prind rădăcini în politică. Promovarea unei politici 
transparente, cinstite, cu un bun simţ şi mîini curate rămîne un ideal care ar corespunde celei mai umane 
societăţi”.1 

Nu are dram de utopie această indubitabilă şi admirabilă constatare în condiţiile în care în multe (!) 
ţări ale UE există deja comunităţi cu valori umane incontenstabile şi cu tradiţii şi realizări de excepţie în 
domeniul politicii de cadre. 

Evident, oriunde şi oricînd, orice forţă politică, odată luînd puterea în mîinile sale, expune cu 
claritate, dar şi cu duritate, politica sa de cadre, de unde vine şi fluctuaţia de personal de orice nivel. 
Adevărul e că aceste plasamente de cadre se produc nu fără a se ţine cont cu stricteţe de statu-quo-ul, de 
constituţia valorică şi profesională a unui candidat la o funcţie sau post. Şi doar în Republica Moldova, 
bunăoară în funcţia de primar al unei comune poate fi ales o persoană suferindă de schizofrenie sau cu 
strictul necesar lamentabil-fără studii. Ridicol şi strigător la cer. Nu poate fi funcţionar public decît în 
Republica Moldova o persoană care nu are abilităţi şi capacităţi de comunicare elevată, pregătire ştiinţifică 
şi experienţă practică în domeniul de administrare. Aceste realităţi comunitare mizerabile nu contravin 
cadrului legislativ moldovenesc imperfect. Ba îl întregesc chiar! Dar în afară de unele insuficienţe de 
ordin legislativ există frenomene – creaturi mult mai pline de dramatism şi umilinţă pentru o naţiune. În 
Republica Moldova mai există încă şi, în ultimul timp foarte răspîndite, aşa soi de monştri gen: „politica 
de cameleon” sau fenomenul „parapluismului ideologic”2, care generează protecţia şi promovarea 
corupţiei, necompetenţei şi non valorii la orice nivel, ridiculizează adevărul ştiinţific şi istoric, umilesc 
personalitatea, verticalitatea şi condiţia intelectuală sănătoasă, speculează pe seama analfabetismului 
general al poporului. Condiţii de confort extraordinar al guvernanţilor din toate timpurile. În acest sens 
societatea moldovenească n-ar trebuie să vorbească în pumn în mileniul III şi mai ales avînd intenţia de a 
se înscrie concludent în spaţiul patrimonial al valorilor europene. 

Oare se crede cumva în Republica Moldova, cu mediul său atît de infertil şi nepregătit pentru 
euroincludere, că structurile europene vor accepta cîndva teama de sinceritate despre noi înşine, atît de 
înrădăcinată în anturajul spiritual moldovenesc, pe care îl afectează sensibil, şi falsa, în esenţă, intenţie de 
a crea favorabila impresie de componentă potrivită stilului şi modului de viaţă al Europei!? 

La rîndul nostru, nu vom putea niciodată să perturbăm viaţa ordonată şi stabilă a comunităţilor 
statelor membre ale UE, care au tradiţii şi valori de netăgăduit, cu jonglerii testamentare etico-morale şi 
contorsionări caraghioase spirituale hiperideologizate, cu imperfecţiuni corupte social-economice şi 
politice eminamente moldoveneşti. 

Prin urmare şi atunci, pentru o conformitate, imediat după destrămarea logică a imperiului sovietic, 
vectorizarea integraţionistă s-a înfiripat odată cu proclamarea îndrăzneaţă a suveranităţii şi independenţii 
statale. Însă, modalitatea de punere în funcţiune a mecanismelor şi pîrghiilor de euroantrenare a luat din 
                                              
1 T. Popescu "Politologie", AAP, Chişinău-1999, p.37 
2 Parapluism – de la cuvîntul francez parapluie – umbrelă.  
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start o formă incertă, neîndemînatică şi ridicolă. Dar, sînt fenomene şi procese care se produc în afara 
voinţei unui om sau a unui stat, fie micro sau macro putere şi oricine sau orice se simte ulterior marcat şi 
caută, la rîndul său, să le influenţeze. Republica Moldova se vrea, totuşi, în Uniunea Europeană. 

La 15 ani de indepenţă statală, administraţia publică moldovenească a suportat perturbaţiile unor 
multiple modificări continue. Cît de valide au fost ori sînt aceste schimbări în raport cu valorile şi 
standardele internaţionale mai rămîne de văzut. Cît de prioritară şi progresivă, în varianta autohtonă, este, 
de exemplu, descentralizarea administrativă, urmează să înţeleagă şi să simtă şi UE. 

Se declară că administraţia publică în Republica Moldova a evoluat de la centralism la 
descentralizare, adică de la o formă sterilă şi ineficientă de organizare şi girare a societăţii la un model 
modern de autonomie locală acceptată de Europa. Se spune de asemenea că legislaţia naţională reflectă 
fenomenul descentralizării administrative şi respectarea standardelor europene. Dar concomitenţa lasă loc 
larg şi pentru altă caracteristică, de parcă am trăi două realităţi simultane ale vieţii noastre. Astfel, 
specialiştii de prestanţă în teoria şi practica administraţiei publice din Republica Moldova au lansat ideea 
contrareformei. Reformă contra Reformă. Bănuim că lumea contemporană civilizată a rămas stupefiată de 
trecerea (revenirea!) bruscă de la judeţe, structură teritorială-administrativă, fiind pe punctul său culminant 
de explozie în funcţionalitatea ei eficientă, la raioane, formulă teritorială-administrativă depăşită 
totalmente de timp şi care inoculează o notă diluată descentralizării şi autonomiei locale, care transformă 
consultarea cetăţenilor şi eligibilitatea autorităţilor publice în procese false, cumplit ideologizate şi 
direcţionate ingenios de după culisele scenei politice. Astfel, principiile de bază ale administraţiei publice 
locale sînt conjuncturizate şi profund profanate. Elementul distructiv acţionează din interior la nivel de 
osatură, iar camuflajul centralizant al descentralizării elimină abil eficienţa funcţionării sistemului de 
administrare a statului, eclipsînd rigorile standardizărilor europene. Şi dacă orice guvernare în acţiune se 
sprijină pe administraţie, este logic să se dea procesului de descentralizare administrativă vestimentaţia 
autentică constituţională şi latitudine cu conformitate legislativă întru efiencitizarea funcţionării unităţilor 
administrativ-teritoriale şi prestării calitative de servicii publice comunităţii. Or, aceste valori pot fi 
susţinute de o guvernare care are o ţinută şi cultură democratică reliefată şi nu se implică în jocuri cu 
labirinturi minotaurizate şi rocade politice ideologic confortabile. Însă comunitatea moldovenească mai 
are încă bine păstrată, în acest sens, imaginea unui organism social-politic şi economic foarte imprevizibil. 

Administraţia publică din Republica Moldova va avea marca europeană sensu stricto1 şi va fi 
acceptată de aceste structuri în condiţiile în care acest sistem complex de organizare şi gestionare a 
statului va servi drept fundament pe care se va creşte cu competenţă îngrijită şi profesionalism eficacitatea 
şi eficienţa principiilor descentralizării şi autonomiei locale, elemente principale ale celor mai progresive 
forme de orînduire statală. 

P.S. Soarele Europei se ridică în acelaşi mod şi asupra celor buni şi asupra celor răi. 
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1 Sensu stricto (lat.) – în sens direct 
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Abstract 

 
The Constitution of Romania provides in article 1 that : ″ Romania is a democratic and social 

state, governed by the spirit of law, in which human dignity, the citizens' rights and freedoms, the free 
development of human personality, justice and political pluralism represent supreme values, in the sense 
of democratic traditions of the Romanian people and the ideals of the Revolution of December 1989, and 
shall be guaranteed”. 

Romania’s Government is divided into executive, legislative, and judicial branches. 
The executive branch is composed of the President (Head of state), the Prime Minister (Head of 

Government), and the Council of Ministers (Cabinet). 
The president is elected by popular vote and cannot serve more than two five-year terms 

(extended by a constitutional referendum from four years in 2003). 
The president serves as supreme commander of the armed forces, chairs the Supreme Defense 

Council, and nominates the prime minister. 
The prime minister appoints the Government, which must be confirmed by a vote of confidence 

from Parliament. 
The legislative branch, a two-chamber parliament, is made up of the Chamber of Deputies (332 

seats) and the Senate (137 seats). Deputies and senators serve four-year terms. Legislators are elected by 
party, as are all elected officials in Romania with the exception of the president and mayors; 
representation is allocated in proportion to votes for each party. 

The judicial branch is divided into a Constitutional Court, a lower court system with municipal 
and county courts, a court of appeals, and a High Court of Cassation and Justice. The role of the High 
Court of Cassation and Justice, as defined by the Constitution, is to ensure a unitary and consistent 
interpretation and enforcement of the law by all lower courts. 

The constitution provides for an independent judiciary; judges appointed by the president cannot 
be removed prior to the end of their terms. 

As regards the indivisible character of our state, character established by the 1866 Constitution, 
this includes all the three constitutive elements of the state: territory, population and the state power. 

În sens constituţional, prin formă de guvernământ se înţelege modul de organizare a unui stat în 
funcţie de condiţiile specifice de constituire a organelor centrale ale statului, în special a organului care 
îndeplineşte funcţia de şef al statului1. 

                                              
1 T. Drăganu, Op.cit., p.137-138; I. Ceterchi ş.a., Op.cit., p. 75 precum şi D. Mazilu, Op.cit., p.67, definesc forma de 
guvernământ ca fiind modul de organizare a organelor supreme ale puterii de stat, caracterul acestora, modul de formare şi 
competenţa acestora. I. Deleanu, definind forma de guvernământ, arată că aceasta „desemnează modul de formare şi organizare 
a organelor statului, caracteristicile şi principiile care stau la baza raporturilor dintre acestea, în special dintre organul 
legiuitor şi organele executive, inclusiv şeful statului”. (Op.cit., p.130) 
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În decursul evoluţiei istorice, începând cu primul tip istoric sclavagist, statele au cunoscut mai 

multe forme de guvernământ. Cele mai frecvente şi, totodată, cele mai importante forme de guvernământ 
pe care istoria le-a cunoscut sunt: monarhia şi republica. 

Monarhia este forma de guvernământ în cadrul căreia exercitarea atribuţiilor de şef al statului 
revine unei persoane desemnate, de regulă, pe baze ereditare1. 

Din definiţie rezultă că, pentru această formă de guvernământ, caracterul ereditar al şefului 
statului nu este considerat definitoriu. Potrivit unei concepţii general încetăţenite, o monarhie poate fi 
electivă, cu condiţia ca şeful statului să fie ales pe viaţă. În acest sens s-a vorbit de „monarhia electivă” a 
Poloniei sau a Sfântului Imperiu Roman. În Ţările Române, până la sfârşitul secolului al XVIII-lea, 
domnitorii au fost desemnaţi potrivit unui sistem electiv-ereditar, iar mai târziu au fost fie aleşi, fie numiţi 
de Poarta Otomană dintre boieri sau dintre fanarioţi. 

Monarhia, în diferitele variante, a fost cea mai veche şi cea mai răspândită formă de guvernământ 
în trecut. Începând cu monarhiile despotice ale antichităţii sclavagiste şi până la monarhiile parlamentare 
actuale, diferitele forme specifice pe care statele monarhice le-au îmbrăcat, pot fi grupate în două categorii 
principale: monarhiile absolute şi monarhiile constituţionale. 

Republica este acea formă de guvernământ în care atribuţiile de şef al statului sunt îndeplinite de 
un organ ales pe o perioadă de timp determinată2. 

Forma republicană de guvernământ este rar întâlnită în antichitate şi feudalism, în schimb este 
forma de guvernământ preponderentă timpurilor moderne şi, mai ales, celor contemporane. 

În republică, guvernarea se înfăptuieşte prin reprezentanţi aleşi după proceduri electorale. 
Preşedintele de republică este ales fie direct, prin vot universal, fie de către parlament. 

În general, republicile sunt fie republici parlamentare, fie republici prezidenţiale. 
În doctrina juridică românească, s-a opinat că forma de stat reprezintă o categorie complexă, având 

ca elemente constitutive: structura de stat, forma de guvernământ şi regimul politic3. 
Prin noţiunea structurii de stat se înţelege organizarea puterii de stat, în ansamblul ei, în raport cu 

teritoriul.4 Structura de stat formează obiect de cercetare atât pentru dreptul internaţional public, cât şi 
pentru dreptul constituţional. Dreptul internaţional public este interesat de cercetarea structurii de stat, 
îndeosebi pentru identificarea subiectelor raporturilor de drept internaţional. Pentru dreptul constituţional 
interesul ştiinţific constă în faptul că teritoriul este o bază a organizării puterii, că structura de stat este 
organizarea puterii în raport cu teritoriul şi că dreptul constituţional reglementează relaţiile sociale ce apar 
în procesul instaurării, menţinerii şi exercitării puterii5. Puterea de stat poate fi organizată în mod unitar, 
pe întreg teritoriul statului, sau poate avea o organizare mai complexă, în funcţie de condiţiile istorice 
concrete de constituire a statului respectiv. Aceste deosebiri stau la baza clasificării statelor în state 
unitare şi în state federative. 
                                              
1 Atribuirea coroanei pe baze ereditare se făcea cu respectarea anumitor reguli. În România monarhică, Constituţia din 1866 a 
stabilit următoarele reguli privitor la succesiunea la tron: ereditatea în linie descendentă directă, legitimitatea cu excluderea 
copiilor nelegitimi, primoprogenitura, masculinitatea cu înlăturarea urmaşilor de sex feminin. Paul Negulescu şi George 
Alexianu în Op.cit., p.93 definesc monarhia ca fiind „forma internă a unui stat, în care unul singur, monarhul, conduce statul 
pe baza unor legi fixe şi stabilite mai dinainte”. 
2 I. Muraru, Op.cit., p.123, defineşte republica ca fiind acea formă de guvernământ în care, aşa cum se spune, cetăţenii se 
guvernează singuri, desemnându-şi sau alegând un şef de stat, denumit, de regulă, preşedinte; Genoveva Vrabie defineşte 
republica prin aceea că puterea supremă aparţine unui organ ales pe un timp limitat (Op.cit., p.101); Paul Negulescu şi George 
Alexianu: „Republica este forma de stat în care guvernul aparţine poporului în întregime; acesta îl exercită prin reprezentanţii 
săi”. (Op.cit., p.94) 
3 Ion Deleanu, Op.cit., p.130; Genoveva Vrabie, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Fundaţiei „Chemarea” Iaşi, 
1992, p.86. 
4 Cristian Ionescu, consideră că din punct de vedere conceptual, prin structura de stat se înţelege modul de organizare a puterii 
în raport cu teritoriul statului (Op.cit., vol.I, p.64). 
5 I. Muraru, Op.cit., p. 141. 
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În literatura juridică de specialitate, în concepţia unor autori, nu se întâlneşte noţiunea structurii 

de stat, ci aceea de „formele exterioare ale statului”, în care sunt cuprinse atât statele unitare şi federale, 
cât şi asociaţiile de state. 

Georges Burdeau, deosebind forma de guvernare de forma de stat dă acestei din urmă noţiuni 
înţelesul de consistenţă a puterii de stat al cărei titular este statul1. Marcel Prelot grupează statul unitar, 
statul federal şi asociaţiile de state sub denumirea de „instituţii integrate şi agregative”2; iar Andrè 
Hauriou vorbeşte de specii diferite de stat, şi care pot fi statul simplu şi statul compus3. 

Unii autori din literatura juridică a ţării noastre au inclus în categoria statelor compuse, alături de 
uniunea personală, uniunea reală şi confederaţia4. 

În legătură cu terminologia folosită, trebuie precizat că, atunci când se vorbeşte de structuri de 
stat, se aminteşte de state unitare sau simple şi state federale sau compuse, uniunile personale, uniunile 
reale şi confederaţiile fiind înglobate categoriei de „asociaţii de state”. 

În concepţia specialiştilor în problemele teoriei generale ale statului şi dreptului, structura de stat 
cuprinde atât organizarea simplă şi complexă a puterii de stat, şi anume statul unitar federal, cât şi 
organizarea administrativă a teritoriului5. 

Ţinând seama de faptul că noţiunea de structură are semnificaţia de alcătuire sau organizare 
internă a unui corp şi că unităţile administrativ-teritoriale nu sunt părţi constitutive ale statului, în 
concepţia noastră noţiunea de structură de stat cuprinde numai statul unitar şi statul federal. În ceea ce 
priveşte asociaţiile de state, acestea fiind forme ale uniunilor interstatale, nu pot fi cuprinse în noţiunea de 
structură de stat pentru că ele, asociaţiile de state, nu constituie un stat nou. 

Exprimând tendinţele ce au loc în structura social-politică a societăţii noastre după Revoluţia din 
decembrie 1989, Constituţia României a statuat, în articolul 1, că forma de guvernământ a statului român 
este republica. 

Ideea instaurării unei forme de stat republicane s-a afirmat în ţara noastră de la jumătatea 
secolului XIX, fiind formulată de unele cercuri revoluţionare din 1848. În a doua jumătate a secolului 
XIX, a apărut o impresionantă literatură antimonarhică, mai ales după instaurarea la tron a dinastiei de 
Hohenzollern în 1866, care a avut un adânc răsunet în mase. Însufleţite de cuvântul înflăcărat al unor 
gânditori înaintaşi ca Simion Bărnuţiu, Bogdan-Petriceicu Haşdeu, Constantin C. Bacalbaşa, Al. Gh. 
Radovici, Alexandru Vlahuţă, Constantin Mille, George Pann, N.D. Cocea, Tudor Arghezi şi mulţi alţii, 
ideea republicană s-a răspândit în sfere din ce în ce mai largi. 

După al doilea război mondial, au apărut statele socialiste care, în majoritatea lor, purtau 
denumirea de republică populară. Pe măsura dezvoltării socialiste, ele şi-au schimbat denumirea în 
republică socialistă. 

Înlăturarea monarhiei şi instaurarea formei de stat republicane au fost posibile în condiţiile create 
de insurecţia armată, răsturnarea dictaturii militare şi cucerirea puterii prin forţă de către partidul 
comunist. În aceste condiţii istorice a fost înlocuită monarhia, la 30 decembrie 1947, şi proclamată 
Republica Populară Română ca formă de guvernământ a statului socialist român. 

După trecerea a peste patru decenii de dictatură comunistă, Revoluţia din decembrie 1989 a 
proclamat statul democratic de drept, care are la bază principiul separaţiei puterilor. 

Reglementând forma structurii de stat, Constituţia ţării noastre (art. 1) prevede că România este 
un stat naţional, unitar şi indivizibil, ceea ce înseamnă că pe teritoriul României conducerea de stat se 
înfăptuieşte prin intermediul unui singur organ legiuitor, un guvern şi un organ suprem judecătoresc, că 
                                              
1 G. Burdeau, Droit Constitutionnel et institutions politiques, p. 46-47. 
2 M. Prelot, Institutions politiques et droit constitutionnel, Duloz, 1972, p. 235-279. 
3 Andrè Hauriou, Op.cit., p.191. 
4 George Geamănu, Dreptul internaţional contemporan, E.D.P., Bucureşti, 1965, p.180. 
5 I. Ceterchi ş.a., Teoria generală a statului şi dreptului, E.D.P., Bucureşti, 1967, p. 76. 
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membrii societăţii au o singură cetăţenie, iar teritoriul este organizat într-un sistem unic de unităţi 
administrativ-teritoriale (judeţe, oraşe şi comune)1. 

Procesul de formare a statului naţional unitar român a început cu dubla alegere a lui Al. I. Cuza, 
în 1859, ca domn al Moldovei şi al Ţării Româneşti, când a luat naştere uniunea reală a celor două ţări 
române. În 1862, creându-se organe supreme unice pentru ambele state, uniunea reală a fost transformată 
în stat unitar. 

Constituirea unei formaţiuni statale ca stat unitar depinde de condiţiile istorice concrete, de 
factorii specifici locali, în rândul cărora o însemnătate deosebită o are ponderea în structura populaţiei şi 
aşezarea geografică a populaţiei de altă naţionalitate, dar, mai ales, depinde de profunzimea 
democratismului acelui stat, de modul în care el se preocupă şi rezolvă problema naţionalităţilor 
conlocuitoare. 

Existenţa problemei naţionalităţilor în diferite state este rezultatul dezvoltării istorice; această 
problemă a apărut o dată cu formarea statelor naţionale independente, şi este determinată de existenţa în 
cadrul statelor naţionale a unor populaţii, mai mult sau mai puţin numeroase, de altă naţionalitate. 

Visul de secole al tuturor românilor de a se constitui într-un singur stat s-a realizat o dată cu 
unirea Moldovei şi Munteniei şi, apoi, a Transilvaniei la 1918, prin hotărârea Marii Adunări de la Alba 
Iulia. Acest lucru a însemnat pasul hotărâtor spre consolidarea unităţii statului nostru, a suveranităţii sale. 

Structura de stat unitară, naţională a României a fost consacrată în Constituţia din 1923, în 
cuprinsul căreia (art. 1) se spune că România „este un stat naţional şi indivizibil”. 

În ceea ce priveşte caracterul indivizibil al statului român, caracter exprimat încă de Constituţia 
din 1866, acesta priveşte toate cele trei elemente constitutive ale statului şi anume: teritoriu, populaţie şi 
puterea de stat. 

Statul unitar român este rezultatul unui îndelungat proces istoric, constituind încununarea luptei 
seculare duse de cele mai înaintate forţe ale poporului român, de cărturarii şi marii gânditori ai neamului. 

Întreaga organizare statală este stabilită prin Constituţie, iar forma unitară corespunde 
conţinutului statului precum şi compoziţiei naţionale a poporului român. 

Pe teritoriul ţării noastre, alături de români s-au aşezat şi maghiari, evrei, ţigani, germani, bulgari 
şi, într-un număr mai mic, oameni de alte naţionalităţi care se bucură de drepturi egale2. 

 

                                              
1 I. Muraru, Op.cit., p.129. 
2 I. Muraru, Op.cit., p. 130; Genoveva Vrabie, Op.cit., p.132. 
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RESTRICŢII ALE EXERCUTĂRII DREPTURILOR ELECTORALE PASIV 

ŞI ACTIV. ASPECTE COMPARATIVE. 
MOROŞAN Ion, 

Doctor în drept. şeful Catedrei Drept Privat UASM 
ŞefulDdepartamentului pentru drepturile omului  
a partidului Democraţiei sociale 
RESUME 
Des restrictions de l ′ execution des droits elecoraux passif et actif. Des aspects comparatifs. 
Dr. Ion MOROSAN, chef de chaire „DROIT PRIVE” de UASM 
Le problème des droits et des libertés de l′ homme constitue l′ un des principaux sujets de la vie 

politique dans une société démocratique, en particuler pour les états qui sont sur la voie des 
transformations des sistèmes politiques, economiques et sociaux. Dans le processus de la formation d′ une 
nouvelle société basée sur de nouvellees valeurs, la démocratisation présente l′ objectif principal des 
reformes. La démocratisation authentique de la société l′ accedation de chaque citoyen aux valeurs 
généralement humaines, au procesus de l′ extension des options etc., sont des conditions sans lesquelles le 
dépassement des problèmes graves tels que la pauvreté, le sous développement, l′ exclusion sociale sont 
impossibles. 

Une place à part dans la gamme entière des droits fondamentaux de l′ homme est occupée par ses 
droits politiques par rapport aux droits et libertés individuelles, des droits politiques ne sont attribuies qu′ 
aux citoyens de l′ état et de la société. Les droits politiques des citoyens de la République de Moldova sont 
inscrits et garantis par l′ état dans la Constitution correspondant strictement aux prévisions ratifiées dans 
la Déclaration Universelle des Droits de l′ Homme (art. 21), dans la Convention Intenationale concernant 
les Droits politiques et civils (art. 2 et 25), dans d, autres actes internationaux et régionaux. 

Dans tout état parmi les droits politiques des citoyens, une place signifiante revient au droit de 
vote universel, égal, direct, secret et librement exprimé, lequel est tout de même limité par un nombre d′ 
exigences auxquelles doit correspondre le citoyen pour recevoir le droit de participation aux élections. La 
Constitution de la République de Moldova indique l′ unique cens celui de l′ age minimal du citoyen qui 
restreint en quelque sorte le droit électoral de la personne tandis que dans une serie de pays les 
constitutions nationales limitent le cercle d′ électeurs par l′ établissement du cens d′ âge plus avancé ainsi 
que celui de richesse, d′ existence etc. Un certain intérêt présente le droit du citoyen d′ être ê lu au comme 
l′ on définit dans la littérature de spécialité „le droit électoral passif” pour pouvoir le distinguer de celui 
„actif”, c′ est- à -dire du droit proprement dit du citoyen au vote. 

Outre les exigences générales lesquelles reglémentent le droit électoral actif, il existe également 
des exigences speciales avancées aux candidats aux postes électoraux. Les exigeances supplémentaires 
présentées vis- à -vis des candidats sont liées à l′ impossibilite de l′ élection ou l′ impossibilité de l′ 
élection ou l′ incompatibilité des fonctions. 

En conclusion nous pouvons dire qu′ an moins du point de vue legislatif, la République de 
Moldova s′ est classée parmi les plus démocratiques états au chapitre d′ accord et garantie des droits 
électoraux à ses citoyens. 

 
Problema drepturilor şi libertăţilor omului constituie unul dintre subiectele principale ale vieţii 

politice într-o societate democratică, în speţă pentru statele ce au pornit pe calea transformărilor 
sistemelor politic, economic şi social. În procesul constituirii unei noi societăţi, bazate pe valori noi, 
democratizarea prezintă principalul obiectiv al reformelor. Democratizarea autentică a societăţii, 
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accederea fiecărui cetăţean la valorile general umane, procesul extinderii opţiunilor ş.a. sunt condiţii 
fără de care depăşirea problemelor grave ca sărăcia, subdezvoltarea, excluderea socială etc. sunt 
imposibile. 

În această ordine de idei, drepturile şi libertăţile omului prezintă o dimensiune extrem de 
importantă. Conceptul drepturilor şi libertăţilor omului cuprinde un spectru larg de momente esenţiale 
pentru dezvoltarea umană, printre care se evidenţiază: modificarea perceperii de către societate a 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale individului, ajustarea normelor de drept naţional la 
principiile internaţionale ale drepturilor omului în practica legislativă şi instituţională a ţării. 

Un loc aparte în întreaga gamă a drepturilor fundamentale ale omului ocupă drepturile lui 
politice. Spre deosebire de drepturile şi libertăţile individuale, cele politice sunt atribuite doar 
cetăţenilor statului respectiv. Cu alte cuvinte, orice individ, fie cetăţean al statului dat, cetăţean al altui 
stat sau fără cetăţenie (apatrid), dispune de drepturi individuale, personale, înnăscute, potrivit 
constituţiei acestui stat, mai beneficiază şi de alte drepturi, numite politice, de care sunt privaţi cei fără 
cetăţenie ai statului respectiv. 

Drepturile şi libertăţile politice acordă posibilitatea participării cetăţenilor statului concret la 
administrarea statului şi societăţii. Ele se referă la drepturile individului la cetăţenie, dreptul 
inalienabil de a-şi determina şi conştientiza apartenenţa lui naţională, dreptul la asociere, inclusiv la 
crearea de sindicate întru apărarea propriilor interese, dreptul la organizarea şi desfăşurarea 
adunărilor, mitingurilor, manifestaţiilor de stradă, dreptul de a participa nemijlocit în administrarea 
statului sau prin intermediul reprezentanţilor lui, dreptul de a alege şi de a fi ales, dreptul de a se 
adresa în organele de stat etc. 

Drepturile politice ale cetăţenilor Republicii Moldova sunt înscrise şi garantate de stat în 
Constituţie, în strictă corespundere cu prevederile consfinţite în Declaraţia universală a drepturilor 
omului (art.21), în Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice (art. 2 şi 25), în alte acte 
internaţionale şi regionale. 

În orice stat, printre drepturile politice ale cetăţenilor, un loc de seamă îi revine dreptului la vot 
universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, care , totuşi este limitat de un set de cerinţe cărora 
trebuie să corespundă cetăţeanul pentru a primi dreptul de participare la alegeri. Anume acesta 
exprimă voinţa poporului care constituie baza puterii de stat. Art. 38 alin (2) din Constituţia 
Republicii Moldova începe cu expresia: „Cetăţenii Republicii Moldova au drept de vot de la vârsta de 
18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv”, ceia ce înseamnă că un atare drept politic îl au doar 
cetăţenii acestui stat concret, şi el nicidecum nu se răsfrânge asupra altor persoane. Constituţia 
Republicii Moldova indică unicul cens, cel al vârstei minime al cetăţeanului, care restrânge întrucâtva 
dreptul electoral al persoanei, pe când într-un şir de ţări constituţiile naţionale limitează cercul de 
alegători prin stabilirea censului minim de vârstă mai avansat, precum şi al celui de avere, trai etc. 

Timp îndelungat în multe ţări a existat censul de vârstă, care, de regulă, era de 21 - 23 de ani. 
Această limită de vârstă mai ridicată se lămurea prin faptul că numai atingând această vârstă 
cetăţeanul este în stare să conştientizeze importanţa votului nu numai pentru sine, dar şi pentru 
societate. Timpul, însă, a dovedit că motivaţia aceasta nu era întru totul îndreptăţită, deoarece o bună 
parte a tineretului rămânea în afara vieţii politice a societăţii, fiind înlăturată, de fapt, de la 
administrarea statului şi a societăţii. De aceia, începând cu anii 60 dar mai ales de primii ani 70, cele 
mai multe ţări au redus censul de vârstă până la 18 ani (Marea Britanie în anul 19691, Republica 
Federativă a Germaniei în 19702, Statele Unite ale Americii în 19711 etc.). În constituţiile unor state, 

                                              
1 Конституции буржуазных государств. Москва, БЕК, 1982, стр. 6. 
2 Ibidem p. 183. 
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cum ar fi, spre exemplu, a Franţei, a Italiei, a Japoniei nu se specifică vârsta concretă a celor care 
pentru prima dată capătă dreptul de a se prezenta la urna de votare, limitându-se doar la expresia că 
pot participa la votare cetăţenii de ambele genuri care au atins vârsta majoratului2 şi se bucură de 
drepturi politice şi civile. 

Unul dintre cele mai vechi, având o răspândire largă, este censul de avere, care mai demult 
avea drept obiectiv de a monopoliza, de fapt, puterea în mâinile celor avuţi. Spre exemplu, într-un şir 
de state nord-americane până în anul 1964 a existat impozit electoral. În prezent, majoritatea ţărilor au 
refuzat de censul în cauză3. 

Censul, aşa-zis, sedentar reprezintă o condiţie legislativă a statului, potrivit căruia dreptul la 
vot se acordă doar celor cetăţeni, care locuesc un anumit timp în localitatea unde se desfăşoară 
alegerile. Aplicarea censului sedentar are loc de la stat la stat. Pentru a obţine dreptul de a participa la 
alegerea organului legislativ suprem (parlamentului, congresului etc.), se cere de la cetăţean să 
locuiască în permanenţă pe teritoriul circumscripţiei electorale respective (Statele Unite ale Americii 
– 1 lună, Canada – 12 luni). Alteori cetăţeanului i se cere să locuiască în permanenţă chiar pe teritoriul 
sectorului electoral dat. Într-un şir de ţări censul sedentar nu este concretizat anume: în Irlanda, spre 
exemplu, alegătorul e obligat, înainte de a fi inclus pe lista celor cu dreptul la vot, să dovedească că 
dispune de „local pentru odihnă de noapte”, în Belgia - să locuiască în permanenţă în comuna dată nu 
mai puţin de 6 luni, în Finlanda – nu mai puţin de 12 luni. În alte ţări censul sedentar e formulat şi mai 
larg: pentru a participa la alegeri în Norvegia, cetăţeanul trebuie să locuiască în ţară nu mai puţin de 5 
ani, în Tailanda – nu mai puţin de 20 de ani împliniţi către ziua alegerilor4. 

Censul sedentar poate să existe sub formă indirectă. În Marea Britanie, alegătorul trebuie să se 
înregistreze într-un termen stabilit, care se respectă cu stricteţe, iar în cazul când alegătorul, din 
diverse motive, nu reuşeşte să se încadreze în termenul cerut, el este privat de dreptul de a participa la 
alegeri. Cu unele exepţii, condiţia dată continuă să rămână în vigoare şi în zilele noastre. În India, de 
la aspirantul la dreptul de alegător se cere să locuiască timp de 180 de zile în circumscripţia electorală 
dată pe parcursul anului premergător celui când se întocmesc listele alegătorilor. 

Timp îndelungat dreptul la vot constituia un privilegiu doar al bărbaţilor. De menţionat că până 
în anul 1917 femeile obţinuse acest drept numai în Australia, Danimarca, Islanda, Noua Zeelandă şi 
Norvegia. Pe parcurs însă, în urma schimbărilor politice în lume, creşterii rolului femeii în viaţa 
social-economică, activizării luptei forţelor progresiste, democratice tot mai multe state au fost 
nevoite să acorde femeilor dreptul la vot (Marea Britanie – în 1918, Statele Unite ale Americii – în 
1920, Franţa – în 1944, Italia şi Japonia – în 1945, Elveţia – în 1971 etc.). Dar mai există încă state, 
unde femeile rămân private de dreptul la vot. E vorba de unele ţări musulmane (Iordania spre 
exemplu). Există şi ţări unde pentru femei sunt stabilite anumite restricţii întru participarea la alegeri, 
dar care nu se răsfrâng asupra bărbaţilor, cum ar fi în Haiti (aici femeile au dreptul să ia parte numai 
în alegerile municipale)5. În prezent, în Europa , doar în Liechtenstein femeile sunt private de dreptul 
la vot6. 

                                                                                                                                                                
1 Ibidem p. 42. 
2 Ibidem p. 90, 133, 250 
3 Мишин А. А., Барабашев Г. В., Государственное право буржуазных и развивающихсеа государств, Москва, 
Юридическая литература, 1989, стр. 269. 
4 Мишин А. А., Государственное право буржуазных стран и стран освободившихся от колониальной зависимости, 
Москва, и-ство Московского у-та, 1976, стр. 208. 
5 Мишин А. А., Барабашев Г. В., op. citată, p. 269-270. 
6 Мишин А. А., op. citată, p. 210 
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Un anumit interes prezintă dreptul cetăţeanului de a fi ales sau, după cum mai este definit în 

literatura de specialitate, „dreptul electoral pasiv”1, pentru a-l putea deosebi de cel „activ”, adică de 
dreptul propriu-zis al cetăţeanului la vot. 

Potrivit art. 38 alin. (3) din Constituţia Republicii Moldova, tuturor cetăţenilor ţării cu drept de 
vot li se garantează dreptul de a fi aleşi în organele eligibile, cu alte cuvinte, fiecare cetăţean cu drept 
de vot care deja a atins vârsta de 18 ani poate fi ales chiar în organul legislativ suprem al ţării, în 
calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, exepţie făcând doar funcţiile de preşedinte al 
statului şi de primar, acesta din urmă trebuie să aibă vârsta de 25 de ani. Candidatul la funcţia de 
preşedinte al statului trebuie să fiibă cetăţean al Republicii Moldova care a împlinit vârsta de 35 de 
ani, a locuit sau locuieşte pe teritoriul ei nu mai puţin de 10 ani.Cunoaşterea limbii de stat pentru 
candidatul la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova este obligatorie (art. 78 alin. 2). 

Conform art.39 alin.(1), „Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a participa la 
administrarea treburilor publice nemijlocit, precum şi prin reprezentanţii lor. (2) Oricărui cetăţean i se 
asigură, potrivit legii, accesul la o funcţie publică”. 

Sub aspectul „dreptului electoral pasiv” Constituţia Republicii Moldova poate fi considerată, 
pe bună dreptate, ca una dintre cele mai democratice din lume. În susţinerea acestei concluzii vorbeşte 
faptul că în majoritatea ţărilor înalt dezvoltate, cu un grad sporit de democraţie, censul de vârstă 
pentru candidaţii în funcţiile de stat eligibile, inclusiv în funcţia de deputat în parlament, este cu mult 
mai ridicat decât de cel stabilit în ţara noastră. Vârsta minimală pentru a fi ales în camera inferioară a 
parlamentului, congresului, etc. este de 23 de ani pentru Franţa, România şi de 25 de ani pentru 
Statele Unite ale Americii, Republica Federativă Germania, Italia. Şi mai înalt se prezintă censul 
minim de vârstă când e vorba de a candida pentru camera superioară a organului legislativ suprem al 
statului: În Statele Unite ale Americii este de 30 de ani, în Franţa, România – de la 35 de ani, în Italia 
– de la 40 de ani. În ce priveşte censul de vârstă pentru candidatul în funcţia de preşedinte al ţării: în 
Statele Unite ale Americii, România este de 35 de ani, în Republica Federativă Germania – de la 40 
de ani, în Italia – de la 50 de ani. De regulă, în majoritatea ţărilor e stabilită doar vârsta minimală a 
candidatului, exepţie făcând doar legislaţia Iranului, unde candidatul în forul legislativ suprem poate fi 
nu mai tânăr de 30 de ani şi nu mai în vârstă de 70 de ani. 

Cerinţe şi mai dure sunt înaintate uneori faţă de candidaţii pentru funcţii de stat eligibile atunci 
când e vorba de censul sedentar. În Haiti, spre exemplu, candidatul la funcţia de deputat în camera 
inferioară trebuie să locuiască pe teritoriul circumscripţiei electorale respective nu mai puţin de un an, 
iar candidatul pentru funcţia de senator, camera superioară a legislativului – 2 ani. În Australia censul 
sedentar pentru candidaţii în parlamentul ţării e stabilit drept 3 ani2. 

AÎntr-un şir de ţări sunt lipsiţi de drept electoral militarii (de obicei cu exepţia gradurilor 
militare superioare de comandă). În alte ţări sunt acceptate diferite tipuri de „censuri morale”. Aşa art. 
48 din Constituţia Italiei prevede posibilitatea lipsirii de drepturile electorale active „în cazurile 
comiterii acţiunilor indecente, prevăzute expres de legislaţie”. Legislaţia electorală a statelor 
Alabama, Connecticut şi Luiziana (USA) cere ca alegătorul să aibă un caracter cuminte şi decent. 

Pe lîngă cerinţele generale, care reglementează dreptul electoral activ, există şi cerinţe 
speciale, înaintate faţă de candidaţi la posturile electorale. Cerinţelele suplementare prezentate faţă de 
candidaţi sunt legate de imposibilitatea alegerii sau incompatibilitatea funcţiilor. 

Lipsa capacităţii de a fi ales – limitarea posibilităţii de a apărea în calitate de candidat. 
Delimităm lipsa capacităţii absolută (imposibilitatea de a candida în toate districtele electorale) şi 

                                              
1 Ibidem, p. 211. 
2 Ibidem, p. 212 
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relativă (interdicţia candidării în anumite districte electorale). De exemplu membrii familiei regale în 
Spania nu pot fi candidaţi la alegeri în Cortes General. În Mexic guvernatorilor le este interzisă 
prezentarea candidaturii pentru partide în componenţa camerei deputaţilor pentru districtul aflat sub 
jurisdicţia sa. 

Incompatibilitatea funcţiilor – interdicţia de a ocupa anumite funcţii în decursul termenului de 
împuternicire a funcţionarilor candidaţi la alegeri. Astfel, în Brazilia miniştrii care au intenţii de a 
candida în Congresul naţional, trebuie să se dezică de postul său cu 6 luni înainte de alegeri. În 
Republica Moldova funcţionarii publici candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova sunt obligaţi să degreveze din funcţie pe perioada electorală, iar în caz dacă sunt aleşi în 
legislativ nu au voie să practice altă activitate retribuită, în afară de activitate didactică şi ştiinţifică. 

Exemplele de mai sus demonstrează că, cel puţin din punct de vedere legislativ, Republica 
Moldova s-a plasat printre cele mai democratice state la capitolul de acordare şi garantare a 
drepturilor electorale cetăţenilor săi. 
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UNELE PROBLEME PRIVIND ORGANIZAREA DE STAT ÎN VIZIUNEA 

PARTIDELOR POLITICE DIN REPUBLICA MOLDOVA 
 
BUCĂTARU Igor, dr., lector-superior, catedra „Ştiinţe Administrative”, Facultatea Relaţii 

Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Universitatea de Stat din Moldova (Chişinău, Republica 
Moldova) 

VOLENTIR Andrei, lector, catedra „Ştiinţe Politice şi Drept”, Institutul de Studii Politice şi 
Relaţii Internaţionale (Chişinău, Republica Moldova) 

 
 The problems of the state organisation during the period of transition present a special 

interest for the political and juridical theory from Republic of Moldova. A separate issue is the atitude of 
political parties. In this article the author analyzed this kind of relations, from sociological point of view.   

 
Prin acest articol autorii şi-au propus drept scop să identifice care sunt poziţiile celor mai 

reprezentative partide politice moldoveneşti vizavi de unele din cele mai stringente probleme ale 
organizării de stat a Republicii Moldova. 

Studiul a fost realizat în baza unui sondaj (cercetare sociologică) la care au participat, în calitate de 
respondenţi, 101 de funcţionari de partid şi 10 experţi în problemele de organizare politică a societăţii1. 
Sondajul s-a desfăşurat timp de două luni în perioada 01.12.2005 – 01.02.2006. Pentru chestionare au fost 
selectate formaţiunile politice, ce la alegerile din martie 2005 au reuşit să acumuleze mai mult de 2%: 
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM), Alianţa „Moldova Noastră” (AMN), Partidul 
Popular Creştin-Democrat (PPCD), Partidul Democrat din Moldova (PDM), Partidul Social-Liberal 
(PSL), Partidul Social-Democrat din Moldova (PSDM) şi blocul politic „Patria-Rodina - Ravnopravie”(P-
R-R)2.  

Problemele incluse în chestionar conţin două alternative diametral opuse, între care şi pendulează 
opţiunile respondenţilor. În ceea ce priveşte chestiunele dezbătute în cadrul articolului de faţă, atunci 
acestea se referă la: 

Puterea de stat: centralizare vs. descentralizare 
Regimul constituţional de guvernare: prezidenţialism vs. parlamentarism 
Forma structurii de stat: stat federal vs. stat unitar 
Statutul Transnistriei: autonomie largă vs. autonomie limitată 
Statutul Găgăuziei: extinderea autonomiei vs. limitarea autonomiei  
Analiza poziţiilor partidelor s-a făcut în baza următoarelor indicatori: 
Autoevaluarea – opţiunea membrilor de partid despre propria formaţiune; 
Media partidului – indică media opţiunilor tuturor celor 101 de respondenţi despre un partid 

anumit; 
Opţiunea experţilor – formată în baza intervievării a 10 experţi naţionali în probleme de organizare 

politică. 
§1. Puterea de stat 
Una din problemele principale în organizarea şi administrarea unui stat este corelarea efectivă a 

unor astfel de principii fundamentale ale administraţiei publice ca: centralizarea şi descentralizarea. Din 
start atenţionăm că este imatur şi părtinitor de a analiza aceşti doi termeni exclusiv prin prisma 
dichotomiei de tipul „negru-alb” sau „rău-bine”. Fiecare mecanism de guvernare are avantajele şi 
dezavantajele sale. 

                                              
1Realizarea sondajului şi implicit a cercetării ar fi fost imposibilă fără contribuţia multilaterală a D-lui Oleh Protsyk, dr., 
Flensburg, Germania. 
2 Bloc constituit în baza Partidului Socialiştilor  “Patria-Rodina” şi Mişcarii social-politice “Ravnopravie”. 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

143 
Termenul de centralizare semnifică în teoria şi practica administraţiei publice, din punct de vedere 

organizaţional, subordonarea ierhică a autorităţilor locale faţă de cele centrale şi numirea funcţionarilor 
publici din conducerea autorităţilor locale de către cele centrale, iar din punct de vedere funcţional - 
emiterea actului de decizie de către autoritaţile centrale şi executarea lui de către cele locale. 

Iar antonimul centralizării – descentralizarea, prin optica ştiinţelor administrative semnifică 
recunoaşterea personalităţii juridice unităţilor administrativ-teritoriale, existenţa autoritaţilor publice care 
le reprezintă şi care nu fac parte dintr-un sistem ierarhic subordonat centrului, precum şi transferarea unor 
servicii publice din competenţa autorităţilor centrale către cele locale1. 

Tabel 1.  Poziţionarea partidelor politice în anul 2005 

 

Partid evaluat           
 
Criteriul de 
evaluare 

PCRM 
 
1 

AMN 
 
2 

PPCD 
 
3 

PDM 
 
4 

PSL 
 
5 

PSDM 
 
6 

P-R-R 
 
7 

1 Autoevaluarea  6 9,6 9,7 8,1 8,8 8,7 8,2 

2 Opinia Experţilor 1,5 7,2 7,8 6,1 8,8 7,3 2,3 

3 Media partidului 2,4 7,4 7,6 6,5 8,3 7,3 3,8 

Notă: 1 – centralizare; 10 – descentralizare 
 
Concluziile ce reies dintr-o privire de sinteză asupra datelor din tabelul 1. sunt: 
la nivel declarativ (exprimat prin mediile autoevaluării) toate partidele optează pentru 

descentralism. Ceea ce ar însemna că acest principiu este unul în vogă, la moment, în Republica Moldova; 
„de facto” (a se vedea media partidului ) două  partide sunt considerate a fi adepte ai 

centralismului – PCRM şi P-R-R, iar restul se menţin în categoria „descentraliştilor”; 
partidul de guvernământ, în pofida faptului că se autoplasează spre descentralism, este apreciat de 

către celelalte partide şi de către reprezentanţii societăţii civile, drept o formaţiune ce prin acţiunile sale 
denotă un ataşament vădit guvernării centralizate; 

în cazul P-R-R se observă un decalaj substanţial între rezultatele autoaprecierii şi mediile acordate 
de celelalte partide şi experţi.  

Cazul PCRM este interesant, îndeosebi prin prisma comparaţiei dintre datele autoevaluării, pe de o 
parte, şi media partidului, pe de altă parte. Experţii, la fel, nu s-a lăsat convinşi de „descentralismul” 
comuniştilor. Liderii comunişti intervievaţi îşi plasează partidul spre principiul descentralismului, într-o 
variantă moderată (6 puncte). Pe când, media partidului de 2,4 puncte plasează PCRM spre extrema 
stângă a eşichierului politic, ceea ce nu se conformează tendinţei declarate de democratizare a partidului. 
Concluzia ce poate fi dedusă este că la nivel declarativ (opţiune materializată prin rezultatele 
autoevaluării) PCRM se doreşte a fi un partid ce înclină puţin spre descentralism, însă la nivel de acţiuni şi 
activităţi (a se vedea aprecierea acestora din partea societăţilor politice şi civile) partidul comuniştilor este 
încă puternic cramponat în centralismul socialist de tip sovietic. 

Reprezentanţii societăţii civile sunt şi mai radicali în opinii, calificând politica comunistă în 
domeniul administraţiei publice drept una extrem de centralizată – 1,5 puncte. Aceste cifre sunt ecoul 
reformei administrative realizate de comunişti în 2003, care în opinia majorităţii clasei politice 
necomuniste şi a societăţii civile a fost una ce a lovit în principiile autonomiei locale şi a descentralismului 
democratic2. 

                                              
1 Mai multă informaţie vezi la: Preda M. Curs de drept administrativ (partea generală şi partea specială). –Bucureşti: Casa 
Editorială ,,C.Hogaş”, 1995. 
2 Pentru mai multă informaţie accesează: http://www.iatp.md/viitorul/com05.htm 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

144 
AMN este una din formaţiunile ce se pronunţă convingător pentru descentralizarea sistemului 

administraţiei piublice. Această constatare reiese atât din opţiunea membrilor AMN, cât şi în rezultatul 
chestionării şi altor reprezentanţi ai claselor politice şi civile. Una din explicaţii poate fi faptul că o 
formaţiune principală ce a contribuit la formarea AMN a fost Alianţa Independenţilor din Republica 
Moldova, în frunte cu S.Urechean, actualul preşedinte al AMN. Alianţa s-a constituit în baza 
funcţionarilor publici locali ce nu s-au declarat de acord cu politica comuniştilor în domeniul 
administraţiei publice. Plus la toate, liderul AMN S.Urechean, în perioada aflării sale în funcţia de primar 
general al municipiului Chişinău, şi-a creat o imagine de ales local ce luptă contra autorităţilor centrale 
comuniste.  

Pe aceleaşi poziţii în problema centralizării-descentralizării se situează şi PPCD. Formaţiunea 
creştin-democrată este apreciată ca un partid ce porneşte de la principiul descentralismului în problema 
administraţiei publice de către toţi participanţii la sondaj. Această atitudine poate fi explicată prin faptul că 
creştin-democraţii s-au opus vehement politicii comuniştilor de fărâmiţare administrativă a ţării, în scopul 
de a controla mai uşor autorităţile locale deliberative şi executive. 

PDM, la fel este considerată o formaţiune ce pledează pentru descentralism în problemele 
guvernării. Totuşi pot fi sesizate anumite discrepanţe între opiniile membrilor PDM în problema dată şi 
cea a experţilor. Diferenţa în cauză este condiţionată, în opinia autorilor, de faptul că în anii 2002-2003 
PDM dorea să se alieze cu PCRM, partid ce promova o nouă lege administarativă a ţării, criticată de 
majoritatea experţilor. 

PSL, în opinia respondenţilor, este formaţiunea ce se pronunţă cel mai vehement în favoarea 
descentralismului în administraţia publică. Media partidului de 8,3 puncte este cea mai ridicată, indicând 
cel mai categoric ataşament pentru valorile descentralismului democratic.  

PSDM, la fel, este considerat un partid pro-desecntralizare. Această opinie, probabil, că s-a format 
nu atât în baza acţiunilor social-democraţilor, care sunt un partid extraparlamentar, cât în baza imaginii ce 
şi-au creat-o aceştia de opozanţi vehemenţi ai puterii comuniste. Ideile desconcentrării administrative se 
regăsesc şi în programul politic al partidului. 

P-R-R se apreciază cu 8,2 puncte, considerându-se un bloc politic adept categoric al 
descentralismului. Acest lucru este consemnat şi în platforma ideologică a blocului, care este de părere că 
structura de stat trebuie să fie una federativă, fapt ce în opinia autorilor platformei ar mări consoderabil 
posibibilităţile autorităţilor locale. În opinia celorlalte partide, însă, imaginea P-R-R este de 3,8 puncte. 
Aceeaşi situaţie poate fi observată şi în ceea ce priveşte opţiunea reprezentanţilor societăţii civile – 2,3 
puncte. 

 
§2. Regimul constituţional de guvernare 
Un alt subiect selectat de autori cu scopul de a identifica poziţia partidelor politice pe scena 

politică din Republica Moldova ţine de tipul de regim politic democratic preferat: între prezidenţialism şi 
parlamentarism.  

Prezidenţialismul presupune concentrarea puterii „în mâinile” sefului statului1. Acesta este investit 
cu conducerea supremă a statului, deţinând, în sistemul organelor de stat o pozitie privilegiata avand largi 
atributii si prerogative ca: numirea primului ministru, a membrilor guvernului, iniţiativa legislativă, 
exercitarea unor funcţii importante în stat, opunerea veto-ului unor legi, încheierea unor tratate 
internaţionale, promulgarea legii etc. Exemplu clasic sunt Statele Unite ale Americii.  

Pe când, parlamentarismul oferă instituţiei reprezentative naţionale, în raport cu celelalte organe 
ale puterii de stat un rol preponderent, concretizat într-un surplus de atribuţii şi prerogative. Şeful 
guvernului şi, în unele ţări, însăşi şeful statului, este desemnat de parlament şi răspunde pentru întreaga sa 
activitate în faţa acestuia. Parlamentul poate dizolva guvernul prin exprimarea votului de neâncredere, 

                                              
1 O caracterizare a regimurilor discutate a se vedea la: Măgureanu V. Studii de sociologie politică, -Bucureşti: Editura Albatros, 
1997. 
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poate iniţia şi desfăşura anchete şi control asupra activităţii sale, dezbate şi aproba tratatele politice, 
economice cu alte state, hotărăşte în problemele majore ale dezvoltării interne şi externe etc. Asemenea 
regimuri se pot întâlni în Anglia, Germania, Italia etc.  

Există şi varianta de compromis – semiprezidenţialismul, în care domeniile politicii de stat sunt 
repartizuate între parlament şi preşedinţie. Primul este concentrat asupra politicii interne, iar cea de a doua 
instituţie consideră prioritară politica externă. Exemplu clasic este cea de a cincea Republică Franceză. 

Tabel 2. Poziţionarea partidelor politice în anul 2005 

 

Partid evaluat           
 
Criteriul de 
evaluare 

PCRM 
 
1 

AMN 
 
2 

PPCD 
 
3 

PDM 
 
4 

PSL 
 
5 

PSDM 
 
6 

P-R-R 
 
7 

1 Autoevaluarea 7,4 6,2 9,5 7,3 8,3 6 7,4 

2 Opinia Experţilor 5,1 5,7 7,7 7,9 8,2 6,4 5,1 

3 Media partidului 
3,7 5,3 6,7 6,4 7,5 5,9 4,2 

Notă: 1 – prezidenţialism; 10 – parlamentarism 
 
Prima concluzie ce reiese din analiza generală a datelor este că în conformitate cu autopoziţionarea 

toate partidele intervievate se orientează spre regimul politic parlamentar. Media partidului, ne indică 
însă, că de facto, două partide ar prefera mai mult un regim prezidenţial (este exemplul PCRM şi P-R-R). 
În cele ce urmează vom încerca să analizăm fiecare formaţiune în parte pentru a pune în discuţe 
concluziile prealabile de mai sus. 

Partidul Comuniştilor se consideră un partizan consecvent al regimului politic parlamentar. Media 
autoevaluării este de 7,4 puncte. Dar cu totul alte valori caracterizează poziţia PCRM, din punctul de 
vedere al celorlalte formaţiuni intervievate, precum şi a experţilor. Acest decalaj poate fi explicat prin 
faptul că, în problema dată, poziţia oficială a liderilor comunişti diferă substanţial de starea de facto a 
lucrurilor. În opinia tuturor partidelor politice necomuniste intervievate, regimul politic (de facto) din 
Moldova este unul preponderent prezidenţial. Fenomen ce poate fi argumentat prin rolul primordial jucat 
de preşedintele ţării, care deţine şi funcţia de preşedinte al PCRM. Să nu uităm că, în mod tradiţional, într-
un regim politic parlamentar sau semiprezidenţial liderul formaţiunii ce a obţinut majoritatea în Parlament, 
automat preia funcţia de prim-ministru, asumându-şi astfel responsabilitatea pentru guvernare. Ceea ce nu 
s-a înfăptuit în cazul Republicii Moldova. O opinie intermediară este susţinută de către experţi ce plasează 
partidul de guvernământ la cifra de 5,1. Valoare ce consemnează existenţa de facto în Republica Moldova 
a unui regim politic semiprezidenţial.  

AMN este partidul ai cărui membri par a fi indecişi în problema regimului politic preferat, în 
pofida faptului că în programul AMN este stipulat negru pe alb preferinţa ameniştilor pentru un regim 
politic parlamentar, în care drepturile preşedintelui ar fi reduse, iar cele ale prim-ministrului fortificate. 
Valoarea de 6,2 puncte ne indică că membrii partidului ar înclina spre ideea regimului politic parlamentar, 
dar destul de nesigur. Aceeaşi incertitudine se observă şi în atitudinea experţilor şi a membrilor celorlalte 
partide intervievate. Media partidului de 5,3 puncte este o dovadă elocventă a acestui fapt. Cifra în cauză 
denotă o poziţionare semiprezidenţialistă a AMN. Fenomen determinat de faptul că în perioada electorală 
liderul AMN s-a pronunţat pentru fortificarea juridică a poziţiilor preşedintelui Republicii Moldova, 
pentru creşterea responsabilităţii acestuia. Una din promisiunile electorale principale ale lui S.Urechean 
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era de a reintroduce procedura de alegere a preşedintelui de către populaţia ţării prin vot direct (mecanism 
electoral ce a funcţionat până în 2000). 

Membrii PPCD sunt cei mai categorici în răspunsurile acordate, ei poziţionându-şi formaţiunea 
spre extrema parlamentară. Din momentul existenţei sale PPCD a optat pentru „o democraţie 
parlamentară”. Acesta fiind unul din dezideratele principale însemnate în programul partidului.  

PDM este unul din partidele principale ce în data de 5 iulie 2000 a promovat şi votat reforma 
constituţională. În acest mod democraţii şi-au creat imaginea unui partid politic ce se pronunţă pentru 
creşterea rolului parlamentului, şi implicit a partidelor.  

Ultima la număr formaţiune parlamentară – PSL – se pronunţă, la fel, în mod categoric pentru un 
regim politic parlamentar. Fapt ce reiese din concepţia partidului despre regimul politic preferat, precum şi 
din mesajul şi retorica acestuia. 

În cazul PSDM-ului se observă o poziţionare centristă a partidului în problema corelaţiei dintre 
regim parlamentar – regim prezidenţial. Aceasă opţiune este una pe deplin explicabilă, ţinându-se cont de 
prevederile programului politic al partidului unde pe de o parte se consemnează necesitatea creşterii 
rolului şi a responsabilităţii instiuţiei reprezentative (prin operarea unei reforme electorale), iar pe de altă 
parte se insistă asupra necesităţii alegerii preşedintelui de către popor şi creşterea atribuţiilor acestia. 

Situaţia creată în cazul P-R-R, din nou ne duce spre ideea că despre poziţia acestei formaţiuni se 
cunoaşte prea puţin (posibil, în cazul experţilor, această explicaţie este cea mai binevenită). Datele 
autoaprecierii plasează blocul în rândul formaţiunilor ce se pronunţă categoric pentru forma parlamentară 
a regimului constituţional. De remarcat că acest fapt este stipulat şi în programul politic al blocului1. Pe 
când ceilalţi respondenţi, în special din rândul funcţionarilor de partid, i-au considerat adepţi ai 
prezidenţialismului. 

§3. Forma structurii de stat 
Drept soluţie pentru depăşirea crizei transnistrene în anul 2002 a fost lansată ideea de schimbare a 

structurii de stat a Republicii Moldova – din structura unitară în cea federală cu acordarea Transnistriei a 
statutului de subiect al federaţiei. Clasa politică moldovenească s-a divizat în două tabere: una favorabilă 
ideii de federalizare şi alta ostilă acesteia.  

 
Tabel 3.  Poziţionarea partidelor politice în anul 2005 

 

Partid evaluat           
 
Criteriul de 
evaluare 

PCRM 
 
1 

AMN 
 
2 

PPCD 
 
3 

PDM 
 
4 

PSL 
 
5 

PSDM 
 
6 

P-R-R 
 
7 

1 Autoevaluarea 6,3 9,6 9,9 8,4 7,7 8,1 1,2 

2 Opinia Experţilor 7,3 7,3 9,6 6,5 7,8 6,7 2,3 

3 Media partidului 5,9 7,4 9,2 6,8 8,3 7,2 2,3 

Notă: 1 – stat federal; 10 – stat unitar 
Rezultatele chestionării ne indică faptul că momentan majoritatea formaţiunilor politice 

participante la sondaj se pronunţă în favoarea păstrării formei unitare a structurii de stat (vezi tab.3). Unica 
formaţiune care se pronunţă pentru o structură federală a statului este P-R-R, poziţia acesteia fiind de 2,3. 

                                              
1 Platforma ideologică a Uniunii politice „Patria-Rodina” – „Ravnopravie”. // http://www.patria-
rodina.md/indNews.php?id=25&idpg=0 
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În acelaşi timp, însă, propria poziţie a acestei formaţiuni este mai radicală – de 1,2 puncte. Însă, deoarece 
acest actor politic nu face parte din mediul parlamentar, gradul de implicare în procesul decizional a 
acestei formaţiuni politice este unul minim. PSDM este un alt partid extraparlamentar, care însă, spre 
deosebire de P-R-R, optează în favoarea unitarismului (7,2 puncte).  

În ceea ce priveşte partidele parlamentare, se poate observa o unanimitate a acestora în favoarea 
păstrării caracterului unitar al statului moldovenesc. Poziţia cea mai radicală, în acest sens, o deţine PPCD 
(9,2 puncte şi, respectiv, 9,9 puncte), partid care tradiţional  militează pentru ideea de stat naţional unitar.  

PSL acceptă ideea de federalizare, dar în nici un caz pe principii etnice, ci mai degrabă una bazată 
pe principii teritoriale. În 2002-2003 acest partid şi-a expus oficial poziţia – în principiu federalizarea 
poate fi acceptată, dar numai una simetrică, cu mai mulţi subiecţi federali, egali ca statut, model ce 
seamănă cu regionalism descentralizat. 

În cazul AMN suntem martorii unor rezultate interesante, când media partidului este de 7,4, pe 
când în opinia membrilor de partid intervievaţi formaţiunea se plasează la cifra 9,6. Cifrele respective sunt 
argumentate de remanierile efectuate în partid. În urma părăsirii formaţiunii de către aripa social-
democrată, AMN a alunecat spre naţional-liberalism, apropiindu-se ca poziţie ocupată în problema dată de 
PPCD. 

Media PDM în problema structurii de stat este de 6,8 p., în timp ce poziţia rezultată din 
autoevaluare este de 8,4 p. Diferenţa de 1,6 p. se explică prin faptul că în viziunea celorlalte formaţiuni, 
PDM nu deţine o poziţie principială în problemele date. Totuşi, PDM, de rând cu celelalte formaţiuni 
parlamentare, a votat pentru adoptarea Legii privind principiile de bază ale statutului Transnistriei în vara 
anului 2005, lege care presupune menţinerea formei unitare a structurii de stat a Republicii Moldova. 

Printre partidele parlamentare o poziţie aparte ocupă PCRM. Acest partid se autoevaluează la 
poziţia de 6,3 puncte. În acelaşi timp, însă, experţii apreciază poziţia acestui partid ca fiind apropiată de 
poziţiile opoziţiei parlamentare (7,3 p.).  

§4. Statutul Transnistriei 
Termenii de soluţionare a conflictului transnistrean depind foarte mult de modalitatea de abordare 

a limitelor statutului organizatorico-juridic al regiunii. În cadrul chestionarului atât partidele, cât şi 
reprezentanţii societăţii civile au fost rugaţi să se pronunţe asupra gradului de autonomie a raioanelor din 
stânga Nistrului.  

O concluzie preliminară ar fi aceea că partidele participante la sondaj conştientizează necesitatea 
unor cedări în această problemă.  

 
Tabel 4. Poziţionarea partidelor  

 Partid evaluat 
 
Criteriu de  
evaluare 

PCRM 
 
1 

AMN 
 
2 

PPCD 
 
3 

PDM 
 
4 

PSL 
 
5 

PSDM 
 
6 

P-R-R 
 
7 

1 Autoevaluarea 3,7 8,3 9,3 6,7 7,9 7,5 1,1 

2 Opinia Experţilor 5,4 5,0 8,5 6,1 7,6 6,2 1,2 

3 Media partidului 5,4 7,2 8,9 6,2 8,3 6,9 2,1 

Notă: 1 – autonomie largă; 10 – autonomie limitată 
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În ceea ce priveşte partidele parlamentare atunci acestea din nou dau dovadă, în linii mari, de 

unanimitate într-o anumită chestiune legată de soluţionarea conflictului transnistrean. Zicem în linii mari, 
fiindcă că în cazul PCRM asistăm la o situaţie interesantă. Cifrele înserate reflectă în cea mai mare parte 
poziţia liderilor partidului, fiindcă atât experţii cât şi funcţionarii de partid participanţi la sondaj 
necomunişti, şi-au format opinia în baza celor observate din comportamentul conducerii PCRM. Pe când 
rezultatele autoevaluării sunt cu totul altele (3,4 p.). Diferenţa înregistrată ne îndreaptă spre concluzia că 
opinia membrilor de partid despre gradul de autonomie a Transnistriei diferă de poziţia oficială a 
partidului. Membrii PCRM înclină spre acordarea Transnistriei unei autonomii mai largi în componenţa 
R.M., pe când conducerea partidului, care reprezintă şi puterea politică a ţării este mai precaută în 
comportamentul şi declaraţiile sale. Fapt apreciat de autori drept unul firesc din momentul în care 
negocierile cu privire la statut sunt încă departe de a fi finisate. 

   Ca şi în cazurile analizate anterior PPCD şi PSL ocupă nişte poziţii mai spre extremă (8,9 p. şi 
8,3 p., respectiv). Fapt ce se explică prin poziţia de ansamblu a acestor partide faţă de procesul de 
reglementare a conflictului transnistrean. 

În cazul PDM cifrele înserate denotă o stabilitate şi mai mare a poziţiilor centriste de care se ţine 
formaţiunea politică respectivă. De menţionat că cifrele practic coincid la toate categoriile de intervievaţi 
(media partidului, opinia experţilor, autoevaluarea). Comparativ cu anul 2001 poziţia partidului nu s-a 
modificat substanţial. 

Situaţia AMN necesită o atenţie aparte. Aceasta din cauza diferenţelor de valori înregistrate. 
Experţii au apreciat poziţia partidului cu 5 puncte, media partidului este de 7,2 puncte, iar media 
autoevaluării este şi mai categorică: 8,3 puncte. Din câte se observă cea mai deosebită este poziţia 
adoptată de experţi. Aprecierile date de aceşitea pot fi explicate prin faptul că în perioada campaniei 
electorale pentru alegerile parlamentare din martie 2005, liderii AMN au fost învinuiţi de mass-media 
moldovenească şi de către concurenţii electorali de faptul că colaborează cu forţele secesioniste 
transnistrene. Chiar unii lideri de atunci ai partidului, prin comportamentul lor, fortificau aceste zvonuri. 
Drept consecinţă, în opinia reprezentanţilor societăţii civile, această formaţiune politică ar înclina spre 
acordarea unei autonomii largi regiunii transnistrene. 

Tradiţional, deja, P-R-R se află pe poziţii deosebite. În cazul dat această formaţiune politică 
optează pentru acordarea regiunii transnistrene a unei autonomii cât mai largi. Observând dorinţa 
membrilor P-R-R de a acorda Transnistriei o autonomie cât mai largă, apare o întrebare firească – care 
sunt limitele cedării, în opinia acestei formaţiuni politice. Este de acord partidul respectiv de a sacrifica 
caracterul integru al statului moldovenesc pe altarul soluţionării conflictului transnistrean. 

Cealaltă formaţiune extraparlamentară – PSDM, se pronunţă mai mult pentru o autonomie limitată, 
dar nu exclude şi şansa extinderii în anumite limite ale acesteia (media partidului - 6,9 p.).  

 

§5. Statutul Găgăuziei 

 Pe lângă problemele ce se referă la condiţiile desfăşurării şi soluţionării conflictului 
transnistrean, în structura chestionarului a fost inclus şi un subiect de discuţie pe marginea statutului 
autonomiei Găgăuziei. 

 Unitatea teritorial autonomă cu statut juridic special, sau altfel spus Găgăuzia, s-a constituit 
în 1994, drept rezultat al unui compromis la care s-a ajuns între conducerea de atunci a Republicii 
Moldova şi liderii etniei minoritare găgăuze. Autonomia acordată se referă la domeniul cultural, în special, 
şi nu atentează la caracterul integru şi unitar al statului moldovenesc. Problema principală însă care se 
manifestă pe parcursul anilor a fost faptul că etnia găgăuză nu se integrează în mediul cultural băştinaş. 
Autonomia face ca găgăuzii mai mult să se izoleze decât să se integreze. 
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Tabel 5.1 Poziţionarea partidelor  

 Partid evaluat 
 
Criteriu de  
evaluare 

PCRM 
 
1 

AMN 
 
2 

PPCD 
 
3 

PDM 
 
4 

PSL 
 
5 

PSDM 
 
6 

P-R-R 
 
7 

1 Autoevaluarea 4,3 8,5 9,4 6,5 7,7 7,3 2,1 

2 Opinia Experţilor 7,5 6,3 8,7 6,7 7,4 6,8 1,6 

3 Media partidului 6,0 7,5 8,5 6,4 7,9 6,9 2,9 

Notă: 1 – extinderea autonomiei; 10 – limitarea autonomiei 
 
 Ca şi în cazul problemelor ce ţin de soluţionarea conflictului transnistrean, în privinţa 

Găgăuziei se observă o divizare a sistemului de partide în două părţi opuse, dar inegale ca 
reprezentativitate. Pe de o parte, este vorba de şase formaţiuni politice ce se exprimă mai mult în favoarea 
limitării autonomiei găgăuze, iar pe de altă parte se plasează solitar P-R-R, ce pledează pentru extinderea 
autonomiei (2,9 p.). Încă o concluzie de ordin general ar fi aceea că toate partidele parlamentare se 
pronunţă mai mult în favoarea limitării autonomiei găgăuze, decât în favoarea extinderii acesteia. 

 Importantă pentru viitorul autonomiei este, întâi de toate poziţia partidului de guvernământ. 
PCRM, ca şi în majoritatea cazurilor analizate anterior, pe parcursul celor 5 ani de când se află la 
guvernare şi-a modificat poziţia vizavi de chestiunea limitelor autonomiei găgăuze. Aceasta se observă, în 
special, prin atitudinea luată de conducerea formaţiunii, şi analizată de reprezentanţii societăţii civile. 
Astfel, dacă în 2001 PCRM se pronunţa în majoritatea sa pentru extinderea autonomiei (2,8 p.) atunci în 
2005 este vorba de 7,5 puncte. Diferenţa se explică prin faptul că comuniştii în perioada guvernării lor nu 
au reuşit să-şi impună lideri proprii în regiune, în dauna elitelor locale care nu au dorit să asculte în 
totalitate de conducerea PCRM. Drept consecinţă, s-a ajuns la situaţie de conflict între PCRM şi elitele 
naţionaliste locale, care nu doreau să cedeze puterea în favoarea trimişilor comuniştilor. Plus la toate, 
populaţia din regiune s-a arătat foarte reticentă şi ostilă orientării pro-europene declarate de conducerea 
Republicii Moldova, şi implicit a PCRM. În alegerile parlamentare din martie 2005 comuniştii au suferit 
un eşec total în autonomia găgăguză, fiind unica unitate teritorial-administrativă de gradul doi unde ei nu 
au reuşit să se impună.   

Putem observa că unica formaţiune care agreează ideea de lărgire a autonomiei găgăuze este şi de 
această dată P-R-R. Poziţia P-R-R este una de la sine înţeleasă, dacă ţinem cont de faptul că componentele 
acestui bloc politic au câştigat alegerile parlamentare din 2005 pe teritoriul autonomiei. Drept recompensă 
pentru votul acordat de populaţia regiunii autonome membrii P-R-R se pronunţă hotărât în favoarea 
extinderii autonomiei (2,1 p.). În plus, trebuie menţionat că acest bloc politic a avut în programul său 
electoral printre obiective soluţionarea diferendului transnistrean după planul Kozak (acest plan 
presupunea transformarea R.M într-un stat federal asimetric, în care Transnistria şi Găgăuzia apăreau ca 
doi subiecţi federali – rem.aut.). 

 AMN se pronunţă pentru limitarea autonomiei. Poziţii şi mai radicale a adoptat PPCD, 8,5 
– media generală şi 9,4 – rezultatul autoevaluării. De remarcat, că anume liderii PPCD, aflaţi la guvernare 
la începutul anilor nouăzeci, s-au opus cu vehemenţă pretenţiilor minorităţii găgăuze la autodeterminare. 
Şi la moment, creştin-democraţii sunt de părere că statutul actual al autonomiei este unul imperfect, ce nu 
contribuie la integrarea socială a găgăuzilor. 

 Apropiaţi de opinia exprimată de PPCD, dar nu aşa de radicali, sunt social-liberalii. Însuşi 
membrii PSL îşi plasează formaţiunea la media 7,7 puncte, acesta din cauza că social-liberalii, în 
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principiu, acceptă şi promovează modelul de regionalism descentralizat. Dar pe de altă parte, divizarea pe 
principii etnice a R.M. nu este o soluţie în vederea dezvoltării de mai departe a consensului social în R.M.  

 Pe poziţii apropiate se situează cele două partide social-democrate, mai reprezentative din 
Republica Moldova – PDM (6,4 p.) şi PSDM (6,9 p.).  

 Partidele parlamentare actuale, în totalitatea lor, nu agrează ideea de extindere a 
prerogativelor autonomiei găgăuze. Mai mult chiar ele ar fi tentate să le limiteze. Aceasta din cauza că în 
condiţiile actuale etnicii găgăuzi nu se integrează nici într-un fel în societatea moldovenească. Conducerea 
Republicii Moldova ar trebui să găsească mecanisme ce ar permite că autonomie să nu-i izoleze pe 
găgăuzi, ci să-i încadreze în societate. 

 La moment, însă, suntem de părere că partidele politice din Republica Moldova nu vor 
întreprinde nici o acţiune ce ar atenta la drepturile de care dispune autonomia găgăuză. Şi aceasta din 
cauza nesoluţionării până la moment a aconflictului transnistrean. Atât timp cât se discută statutul regiunii 
transnistrene, pentru a nu încinge spiritele, despre eventuale modificări în statutul unităţii teritorial 
autonome Găgăuzia, nici nu poate fi vorba. Prin aceasta se şi explică poziţia precaută a unor partide vizavi 
de această chestiune. 
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CONSIDERAŢII PRIVIND RĂSPUNDEREA ŞEFULUI DE STAT DIN 

PERSPECTIVĂ COMPARATIVĂ 
PETRESCU Luminiţa Elena  

Asist. Univ. Drd. 
România, Universitatea „Ovidius” Constanţa, 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 

 
L’Abstract 
 
La mise en place de nos institutions politico – administratives s’opere dans une certaine confusion 

peu propice a fournir un cadre juridique clair en vue d’engager la responsabilite des personnes publiques 
(les administrations) et de leurs agents. L’air du temps est peu en faveur d’une responsabilite pecuniaire 
des gouvernants et de leurs executants, et ce pour plusieurs raisons, alors meme que l’irresponsabilite 
correspondante n’est cependant pas absolu. 

 
Analiza regimului juridic al răspunderii Preşedintelui Romaniei trebuie să înceapă de la principiul 

constituţional al imunităţii sale, instituit prin articolul 84 din Constitutia Romaniei revizuita1. Alineatul 
articolului 84 prevede: “Preşedintele României se bucură de imunitate. Prevederile articolului 72 alineatul 
(1) se aplică în mod corespunzător “;iar articolul 72(2) vorbeşte despre imunitatea parlamentară. Prin 
analogie rezultă că Preşedintele poate fi urmărit şi trimis în judecată pentru fapte care nu au legătură cu 
opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. 

După unii autori “noţiunea de imunitate este utilizată în dreptul constituţional pentru a desemna 
cumulativ două garanţii constituţionale rezervate în mod obişnuit parlamentarilor: iresponsabilitatea şi 
inviolabilitatea lor”2. 

După alţi autori Preşedintele se bucură de imunitate în sensul că el nu răspunde juridic pentru 
opiniile, actele sau faptele săvârşite în exerciţiul mandatului, nici pe durata acestuia nici ulterior. Prin 
actele şi faptele săvârşite în exerciţiul mandatului va trebui să înţelegem formele de activitate compatibile 
cu funcţia , adică acele modalităţi prin care se concretizează realizarea prerogativelor constituţionale ale 
şefului de stat. 

Va trebui să facem distincţie între două categorii de acte şi fapte ale Preşedintelui: 
 Cele prin care el îi duce la îndeplinire mandatul, caz în care se bucură de o protecţie juridică 

specială; 
 Cele prin care se exprimă ca simplu cetăţean, situaţie în care Preşedintele se bucură de acele 

garanţii pe care Constituţia le asigură tuturor cetăţenilor , acre sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor 
publice. 

Regimul imunităţii aşa cum se află el instituit în actuala Constituţie a României, nu este unul 
absolut. El trebuie interpretat prin raportare la alineatul (1) al articolului 96 şi la articolul 95, care instituie 
două forme de răspundere aplicabile şefului de stat3. 

                                              
1Legea 429/2003 – legea de revizuire a Constituţiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.669 din 22 septembrie 2003  
2Tudor Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice, Tratat elementar, vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998 , p. 
301  
3 Verginia Vedinaş, Drept administrativ şi instituţii politico-administrative, Editura Lumina-Lex, Bucureşti, 2002, p. 275 
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Răspunderea politică (definită ca o răspundere administrativ-disciplinară de profesorul Antonie 

Iorgovan) implică trei categorii de subiecte de drept şi anume: Parlamentul, în calitatea sa de organ 
reprezentativ suprem al poporului român; Curtea Constituţională, în calitate de autoritate menită să 
contribuie la respectarea principiului supremaţiei Constituţiei; Poporul, care l-a ales pe Preşedinte prin 
sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat , în virtutea simetriei actelor juridice va fi cel care 
prin voinţa sa se va face să înceteze mandatul şefului de stat. 

Răspunderea politică intervine când Preşedintele săvârşeşte fapte grave prin care încalcă 
prevederile Constituţiei. 

Răspunderea penală este cea de a doua formă de răspundere consacrată de actuala Constituţie în ceea 
ce-l priveşte pe Preşedintele României. De la principiul înscris în articolul 84(2), potrivit căruia 
Preşedintele se bucură de imunitate , pe durata exercitării mandatului , alineatul (1) din articolul 96 
admite o excepţie. 

Astfel, sediul materiei îl reprezintă articolul 96; potrivit alineatului (1) Preşedintele poate fi pus 
sub acuzare pentru înaltă trădare de cele două Camere ale Parlamentului cu votul a cel puţin două 
treimi din numărul total al parlamentarilor. 

În ceea ce priveşte semnificaţia infracţiunii de înaltă trădare , în doctrină sunt exprimate opinii 
diferite. Astfel, în doctrina franceză unii autori o califică drept “ infracţiune cu un caracter politic şi cu un 
conţinut variabil”1. În doctrina noastră, unii o califică drept o “crimă politică, plasată la graniţa dintre 
politică şi drept”2. Într-o altă concepţie (şi ne referim la Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu şi Georgeta 
Duculescu) o numesc în mod nepretenţios “ faptă de supremă gravitate – trădare de ţară”. Ion Deleanu este 
de părere că fapta de înaltă trădare se situează în afara Codului Penal actual şi, deocamdată , ea 
contravine principiului legalităţii încriminării şi pedepsei. 

Ar fi de preferat ca pe viitor, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care este unul din pilonii principali, 
după cum vom vedea în continuare, în procesul acuzării Preşedintelui de înaltă trădare, să facă două 
lucruri : să stabilească ce fapte constituie înaltă trădare şi să aprecieze că fapta comisă cu care a fost 
sesizată reprezintă într-adevăr înaltă trădare. 

Un punct de vedere susţinut în literatura noastră juridică pare să nu conteste “înaltei trădări” 
caracterul de infracţiune. S-a afirmat că :”(…) înalta trădare nu trebuie încadră neapărat într-un text din 
Codul penal , ea trebuie reţinută şi definită ca fiind cea mai gravă încălcare a jurământului şi intereselor 
poporului şi ţării, în exerciţiul activităţii prezidenţiale. Această obligaţie revine exclusiv Parlamentului 
care, hotărând punerea sub acuzare şi trimiterea în judecată a Preşedintelui, stabileşte gravele fapte pe care 
i le pune în seamă, calificate drept înaltă trădare. După cum arătam, nu poate fi exclusă însă incriminarea 
în acelaşi fel a şefului statului dacă sunt condiţiile comiterii faptelor prevăzute de Codul penal cu privire la 
trădarea intereselor ţării3”. 

În concluzie, cum vor fi interpretate dispoziţiile constituţionale? Un principiu de interpretare a 
convenţiilor spune că :” Când o clauză este primitoare de două înţelesuri , ea se interpretează în sensul ce 
poate avea un efect, iar nu în acela ce n-ar produce nici unul”. Comentând acest text, marele jurist Camil 
Negrea afirma: “ rămânând dubios înţelesul textului după toate încercările ,sau fiind textul susceptibil de 
mai multe înţelesuri , vom lua în seamă sensul care asigură eficacitate; legea nu poate să rămână moartă. 

Din moment ce Constituţia a vorbit de înaltă trădare , este evident că ea conceput-o ca o infracţiune 
foarte apropiată de cea definită şi sancţionată de Codul penal ca “trădare”. 

Constituţia a urmărit să sublinieze că “trădarea” comisă de Preşedintele Republicii pe care a 
calificat-o “înaltă trădare”, nu este altceva decât o agravantă a infracţiunii de trădare prevăzută de Codul 
                                              
1 Verginia Vedinaş , op. cit. , p. 279  
2 Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. I, Editia a III-a, Editura All Beck, Bucureşti , 2001, p. 334  
3 P. Vasilescu, Constituţia României- adnotată şi comentată, p. 193 M. Constantinescu, A. Iogovan, I. Muraru, E. S. Tănăsescu, 
Constituţia României revizuită – comentarii şi explicaţii - , ed. All Beck, bucureşti, 2004, p.144 
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penal. Infracţiunea de trădare figurează în Codul penal şi, prin urmare, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
va trebui să constate că fapta Preşedintelui Republicii întruneşte elementele constitutive ale acestei 
infracţiuni, dar să aplice o pedeapsă apropiată de maximul prevăzut pentru infracţiunea de “trădare” în 
Codul penal. 

În sistemul politic britanic monarhia ocupă un important rol reprezentativ. Deşi atribuţiile 
monarhului sunt limitate , el exercită totuşi unele prerogative în cadrul unui anumit mecanism politic, care 
face din Marea Britanie o ţară parlamentară prin excelenţă. 

În sistemul britanic se face o distincţie între ideea de “coroană” şi “monarhie” propriu zisă. 
“Coroana” este privită ca un concept juridic impersonal, însumând totalitatea puterilor, inclusiv 
prerogativele executivului. Dar Coroana a devenit impersonală, nemuritoare, un simbol al unităţii finale şi 
el continuităţii scopurilor guvernării. În sistemul britanic, monarhul este numai o persoană fizică; ea nu va 
putea fi trasă la răspunderea pentru exerciţiul puterilor sale, din moment ce miniştrii Coroanei sunt 
responsabili. 

Monarhul dispune de o serie de prerogative, ca de pildă, numirea Primului Ministru. În trecut au 
existat cazuri în care monarhii au exercitat un rol decisiv în desemnarea persoanelor care urmau să 
îndeplinească funcţia de prim-ministru. În zilele noastre această prerogativă este limitată prin faptul că 
dacă un partid câştigă majoritatea , liderul său recunoscut în Camera Comunelor devine automat prim-
ministru , iar dacă guvernul este înfrânt , monarhul trebuie să desemneze ca şef al Guvernului pe liderul 
opoziţiei. 

Monarhul exercită o anumită influenţă în ceea ce priveşte numirea miniştrilor, deşi aceasta nu este 
hotărâtoare. El poate demite Guvernul în mod implicit, prin demiterea Primului Ministru , principul 
responsabilităţii colective solicitând în această situaţie ca toţi miniştrii să demisioneze în mod solidar. În 
practică un astfel de caz nu s-a mai produs din 1834. Doctrina britanică nu este unanimă în a aprecia dacă 
suveranul poate să demită un guvern care acţionează într-un mod neconstituţional. 

Monarhul poate să dizolve Parlamentul , dar această măsură nu e poate efectua fără aviz , respectiv 
un Ordin al Consiliului privat, condus de Lordul prezident şi o proclamaţie pentru care Lordul cancelar îşi 
asumă responsabilităţile. 

Alte modalităţi prin care monarhia îşi poate manifesta influenţa în viaţa politică sunt: crearea 
pairilor, cu avizul Primului Ministru; exercitarea dreptului de veto în cazul unor legi (prerogativă ce nu 
a mai fost folosită de pe timpul lui George al IV-lea) şi graţierile. 

În prezent, în exerciţiul puterilor ce-i rămân, Regina îndeplineşte totuşi unele funcţii executive 
importante, în anumite situaţii precis limitate cum ar fi , de pildă, cazul, demisiei unui prim-ministru. În 
discuţiile cu miniştrii, Regina poate să prezinte propriile sale vederi şi să primească informaţii din cele mai 
variate domenii. Dar, după cum se arată în literatura de specialitate, “măsura în care un ministru se 
pleacă dorinţelor suveranului va depinde de personalitatea sa şi cât de puternic se simte în această 
materie”. Plasându-se pe ea însăşi deasupra politicii de partide , Regina prezintă totuşi o forţă 
unificatoare. Prin contactele sale personale cu conducătorii altor naţiuni, Regina este în situaţia şi de a 
influenţa raporturile internaţionale. Regina semnează încheierea tratatelor internaţionale. Îndeplinindu-
şi atribuţiile ceremoniale, Regina conferă demnitate şi încredere Guvernului. Ca şef de stat şi exemplu 
demn de urmat în viaţa religioasă , morală şi de familie, Regina uneşte de fapt întreaga naţiune. Ea 
păstrează rolul necontestat de şef al Bisericii anglican, introdus de Regele Henric al VIII-lea1. Ca şef al 
Commonwealth-ului, ea întăreşte legăturile cu celelalte popoare ce fac parte din comunitatea britanică de 
naţiuni. 

Trebuie constatat că în unele privinţe monarhia britanică îndeplineşte funcţii asemănătoare acelora 
preşedinţii în Germania şi Italia. Deşi puterea Reginei este foarte limitată ea continuă să rămână simbol al 
naţiunii. Monarhul este un simbol mai personificat şi mai atrăgător al unităţii naţionale decât vagul 
                                              
1 Cristian Ionescu, Sisteme Constituţionale Contemporane, Editura Şansa, Bucureşti 1994, p. 52 
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concept de stat, drapelul sau chiar un preşedinte, iar sistemul ereditar rezolvă cel puţin problema 
succesiunii. Fiind liberă de legături politice anterioare, monarhia are, mai presus de orice o reputaţie de 
imparţialitate. Aceasta conduce spre o foarte largă acceptare a Reginei ca simbol de şef de stat şi 
Commonwealth-ului şi adaugă semnificaţie şi valoare oricărui sfat sau oricărei acţiuni întreprinse în aceste 
rare ocazii când ele sunt esenţiale. În comparaţie, Preşedintele SUA are aproape jumătate din electoratul 
care a votat împotriva lui. Comparând instituţiile politice din SUA şi Marea Britanie, Richard Crossman 
consideră că ţara sa ar fi de fapt o monarhie deghizată, arătând că “sigurul rival al republicii deghizate 
britanice ar fi instituţiile republicane deschise ale SUA. 

Preşedintele american este o figură proeminentă a vieţii politice, dispunând prin tradiţie de 
importante prerogative, fiind comandantul suprem al forţelor armate, şeful diplomaţiei şi conducătorul 
partidului aflat la Casa Albă. Ales odată la patru ani prin votul electorilor , el nu răspunde în faţa 
Parlamentului şi nu poate fi silit să demisioneze dacă este pus “în minoritate”, cum se întâmplă cu un prim 
ministru din regim parlamentar. Cu toate acestea el nu are dreptul să dizolve Parlamentul şi să procedeze 
la organizarea unor noi alegeri. 

În conformitate cu Amendamentul XXII din 1951, nimeni nu poate fi ales preşedinte mai mult de 
două mandate; Franklin Delano Roosevelt ales preşedinte de trei ori a constituit singura excepţie în viaţa 
politică americană. 

Cabinetul prezidenţial este alcătuit din miniştri, secretari de stat şi şefi de departamente, numiţi de 
şeful executivului şi răspunzători faţă de el. Ei nu sunt membri ai Parlamentului, la dezbaterile căruia nu 
participă. În sistemul prezidenţial din SUA nu există -ca în sistemele europene- un “Consiliul de Miniştri” 
organ colectiv , care s-ar întruni şi ar adopta decizii. În sistemul american, ultimul cuvânt în ceea ce 
priveşte adoptarea hotărârilor îi revine Preşedintelui iar nu secretarilor de stat. Abraham Liocoln este 
adesea citat cu o cunoscută expresie a sa, după o consultare cu miniştrii săi a rostit celebra formulă:”şapte 
da, un nu al preşedintelui, prin urmare hotărârea este nu”. Dat fiind faptul că nu există un organ colectiv 
guvernamental, în SUA nu se pune problema demisiei Guvernului, dar este evident că miniştrii pot 
demisiona în mod individual sau pot fi demişi de preşedinte. 

Aşa cum s-a relevat, puterile Preşedintelui sunt foarte mari, el dispune de importante prerogative în 
ce priveşte acţiunea guvernamentală, fiind şeful statului dar şi al întregii puteri guvernamentale. El este 
asistat de 15 secretari(miniştri), care sunt colaboratori individuali ai Preşedintelui şi instalaţi la conducerea 
unor departamente pentru a executa politica sa, fiind personal responsabili faţă de Preşedinte. Preşedintele 
poate, în mod discreţionar, să-i numească sau să-i înlăture din funcţie. Puterea Preşedintelui asupra 
departamentelor este cu atât mai mare cu cât “Spoil system” permite o reînnoire a administraţiei când un 
partid succede celuilalt. 

Datorită faptului că, în decursul istoriei, au fost înregistrate şi unele atentate la viaţa preşedinţilor 
americani, precum şi în anumite situaţii de indisponibilitate , în 1947 a fost adoptată “Legea de 
succesiune” (The Succesion Act), modificată în mai multe rânduri, care stabileşte ordinea de succesiune 
în cazul dispariţiei sau indisponibilităţii Preşedintelui. Ordinea de succesiune este următoarea: 1. Vice-
Preşedintele; 2. Speaker-ul Camerei Reprezentanţilor; 3. Preşedintele pro tempore al Senatului; 4. 
Secretarul de stat; 5. Secretarul la apărare; 6. Secretarul de justiţie (attorney general) şi aşa mai departe 
până la numărul 151. 

În jurul Preşedintelui funcţionează numeroase oficii , agenţii şi administraţii, precum şi comisii. 
Amintim cu titlu de exemplu Agenţia Centrală de investigaţii (CIA), Consiliul Naţional al Securităţii, 
Comisia Energiei Atomice, Administraţia Aeronauticii şi Spaţiului (NASA) etc. 

                                              
1 al şaptelea este secretarul de interne, nr. 8 este secretarul la agricultură, nr. 9 este secretarul la comerţ, nr. 10 este secretarul la 
muncă, nr. 11 este secretarul la sănătate şi servicii umane, nr. 12 este secretarul pentru locuinţe şi dezvoltări urbane, nr. 13 este 
secretarul pentru transporturi, nr. 14 secretarul pentru energie iar nr. 15 este secretarul pentru problemele veteranilor. 
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În dreptul american toate delictele sunt supuse judecăţii unui juriu, cu excepţia celor ce reclamă 

procedura de impeachment. Procedura americană a punerii sub acuzare şi judecare a înalţilor demnitari, 
inclusiv a Preşedintelui, are ca precedent procedura de impeachment, prevăzută de cutuma constituţională 
britanică. 

IMPEACHMENT- o procedură care îi uimeşte pe europeni, cel puţin tot atât cât îi uimeşte pe 
americani. O procedură spectaculoasă şi obscură totodată. Pentru a o înţelege, trebuie mai întâi să citim 
Constituţia federală din 1787. Termenul de impeachment apare în secţiunea a II-a a articolului I : 

”Camera Reprezentanţilor (…) va fi singura împuternicită să aplice procedura de impeachment”. 
Paragraful (secţiunea) următor defineşte rolul Senatului: el judecă situaţiile de impeachment; dacă cel 
judecat este Preşedintele Statelor Unite, dezbaterile vor fi conduse de către cel care prezidează de obicei 
Curtea Supremă (Chief Justice); condamnarea trebuie votată cu o majoritate de 2/3; ea atrage destituirea 
vinovatului, nu şi condamnarea sa penală. Articolul II subliniază caracterul excepţional al procedurii 
care se aplică Preşedintelui. Impeachment-ul se desfăşoară în doi timpi. Iniţiativa îi aparţine Camerei 
reprezentanţilor. Este suficient ca unul dintre membrii săi ă înainteze o propunere de impeachment, care 
este transmisă apoi Comisiei Judiciare. Dacă avizul Comisiei va fi favorabil, adunarea se va pronunţa, cu o 
majoritate simplă asupra punerii sub acuzare. În eventualitatea unui vot pozitiv, Camera îşi va suma rolul 
de procuror general şi îşi va delega pe câţiva dintre membrii ei (managers) să înfăţişeze cazul senatorilor. 
Senatul se transformă atunci în Înalta Curte. El se va pronunţa asupra dosarului care i-a fost înaintat, după 
ce ascultă rechizitoriul acuzării, depoziţiile martorilor şi pledoaria apărării. Dacă se votează condamnarea, 
cu o majoritate de două treimi. Acuzatul este demis din funcţie. Dacă nu se obţine majoritatea de două 
treimi , acuzatul este achitat (este practic subliniat caracterul excepţional al procedurii care se aplică 
Preşedintelui). 

Responsabilitatea tradiţională a şefului de stat, în cazul republicii, cunoaşte anumite nuanţări în cazul 
Preşedintelui Republicii franceze. Preşedintele este responsabil în faţa poporului , iar mijlocul cel mai 
clar prin care poporul îşi exprimă dezaprobarea este nerealegerea unei persoane în funcţia de Preşedinte al 
statului; dar cum este cazul răspunderii pentru înaltă trădare , când Preşedintele este judecat de o Înaltă 
Curte de Justiţie, dar în principiu Preşedintele nu este responsabil nici penal, nici civil pentru actele pe 
care le-a comis în exerciţiul funcţiilor sale. Răspunderea Preşedintelui pentru înaltă trădare este de 
competenţa Înaltei Curţi , care se compune din 12 persoane. Procedura în faţa Înaltei Curţi este 
declanşată printr-o sesizare, printr-o rezoluţie care este votată de fiecare Cameră cu majoritate absolută. 

Înalta Curte este asistată de o comisie de instrucţie compusă din 5 membri ai Curţii de Casaţie, care 
procedează la un prim examen al dosarului. Faptul că instrucţia este încredinţată unei asemenea comisii 
demonstrează dorinţa de a jurisdicţionaliza procedura. 

Dezbaterile sunt publice şi se desfăşoară cu respectul regulilor de procedură penală, iar hotărârile 
sunt pronunţate cu majoritate absolută, dar nu sunt susceptibil de recurs. În principiu Înalta Curte 
pronunţă achitarea sau destituirea Preşedintelui , dar Constituţia stabileşte o procedură diferită de cea a 
dreptului comun, această instanţă extraordinară fiind suverană în determinarea pedepsei, la fel ca şi pentru 
clarificarea faptelor. 

Autorii francezi de specialitate relatează că în istoria Franţei numai doi şefi de stat au fost 
condamnaţi pentru infracţiuni politice: regele Ludovic al XVI-lea în 1793 şi mareşalul Petain în 1945. 

Preşedintele Republicii Germania este ales de Adunarea Federală , pentru această funcţie fiind 
eligibil orice german cu drept de vot, care a îndeplinit vârsta de 40 de ani. Durata mandatului său este de 5 
ani, Preşedintele neputând fi reales decât o singură dată1. 

Pentru cazuri grave, Constituţia instituie procedura punerii sub acuzare a Preşedintelui. 
Bundestag-ul sau Bundesrat-ul poate pune sub acuzare Preşedintele Republicii în faţa Tribunalului 
                                              
1 G. Duculescu, V. Dculescu, C. Calinoiu, Drept constituţional comparat, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002 , p. 577 
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Constituţional Federal pentru violare voluntară a Legii Fundamentale sau a unei alte legi federale. 
Cererea de punere sub acuzare trebuie prezentată de cel puţin o pătrime din membrii Bundesrat-ului 
sau o pătrime din membrii Bundestag-ului. Decizia de punere sub acuzare trebuie luată cu o majoritate 
de două treimi din membrii Bundestag-ului sau două treimi din membrii Bundesrat-ului. Acuzaţia va fi 
susţinută în faţa Tribunalului Constituţional , de un reprezentant al Adunării care a votat punere sub 
acuzare. 

Dacă Tribunalul Constituţional Federal constată că Preşedintele Republicii Federale s-a făcut 
vinovat de o violare voluntară a Legii fundamentale sa a unei alte legi federale, el îl poate declara eliberat 
din funcţie. Ca măsură provizorie luată după punerea sub acuzare, el poate declara că Preşedintele 
Republicii Federale este împiedicat să-şi exercite funcţiile. Iată , deci , o măsură de suspendare a 
Preşedintelui din funcţia sa, pe timpul judecării cererii de acuzare de către Tribunalul Constituţional 
Federal. 

Desigur, dacă Preşedintele va fi găsit nevinovat de acuzaţiile care i se impută, el îşi va relua funcţia 
de şef al statului. 

În concluzie, instituţia răspunderii şefului de stat este prezentă în mai toate textele constituţionale din 
lume. Chiar dacă răspunderea şefului statului nu este conturată pe deplin în toate Constituţiile pe care le-
am analizat în acest demers, cert este că toate conţin dispoziţii referitoare la punerea sub acuzare a 
Preşedintelui sau Primului Ministru. 

Cât despre precedente, după cum bine s-a observat de-a lungul istoriei, ele nu sunt multe. Puţini şefi 
de stat au fot acuzaţi în lume şi mult mai puţini au trebuit să răspundă în faţa naţiunii sau a justiţiei pentru 
faptele lor politice sau penale. Şi asta pentru că , în primul rând , majoritatea care trebuie întrunită pentru a 
se înainta o cere de punere sub acuzare este greu de îndeplinit de cele mai multe ori. În al doilea rând, în 
iureşul puterii şi al intereselor politice şi naţionale, nimeni nu doreşte să apară pe scena istoriei cu un 
Preşedinte care a dat greş. Nici un stat, nici un cetăţean, în spiritul patriotismului şi solidarităţii nu doreşte 
să-şi acuze propriul şef de stat, pentru a nu păta imaginea ţării, în acest secol al vitezei şi al aderărilor la 
uniuni internaţionale atât de benefice din punct de vedere economic, strategic, politic etc. 
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ROLUL LEGISLATIV AL ŞEFULUI DE STAT ÎN UNELE ŢĂRI MEMBRE 

ALE UNIUNII EUROPENE 
VERGA Crina, 

Universitatea Mihail Kogălniceanu, Iaşi 
 

L’idée de l’existence et du rôle du chef d’État a apparu  dès l’antiquité, étant intéressante son 
évolution pendant le temps.   

Pour établir la position détenue par le chef d’État sur le plan législative,  ce travail de recherche 
souligne l’évolution de cet institution tant en fonction de la forme du gouvernement qu’en fonction du 
régime politique existant dans un état a un moment donné.  

Dans le contexte de l’intégration des états dans l’Union Européenne, le rôle législatif du chef 
d’État a été influencé, en même temps,  par le partage des compétences entre l’Union Européenne et les 
états membres, partage qui détermine le rapport existant entre l’ordre juridique communautaire et l’ordre 
juridique nationale.  

Tout d’abord, dans notre étude on a énumère, avec le titre générale, des compétences  législatives 
conférées au chef d’État. Puis, on a eu en vue la réglementation de certains attributions de l’institution 
analysée, dans une manière détaillée, en trois états qui ont comme forme du gouvernement la république 
et dans lesquels il y a un régime semi-présidentiel – la France, l’Autriche et la Finlande -,  en deux autres 
républiques caractérisées par un régime parlementaire – l’Allemagne et la Grèce – et aussi dans quelques 
monarchies parlementaires – la Grande Bretagne, l’Espagne et le Danemark.  

Même si le chef d’État a certains attributions législatives, le parlement reste partout l’autorité qui 
exerce  principalement la fonction législative. 

 
Ideea existenţei şi a rolului şefului de stat apare încă din antichitate, interesantă fiind evoluţia 

acesteia în timp. Pornind de la teoria formulată de Aristotel, potrivit căreia omul este o fiinţă sociabilă 
(zoon politikon) care tinde să se constituie într-un grup organizat, se ajunge la necesitatea personalizării 
puterii, atribuirii acesteia unui singur individ sau unui grup1. 

În literatura de specialitate2, „ca o axiomă a dreptului public”, se afirmă şi ideea asocierii unui stat 
cu  existenţa unui şef de stat, indiferent de atribuţiile pe care acesta din urmă le-ar deţine. 

Punctul de plecare în analiza noastră îl constituie una dintre  exigenţele majore ale statului de drept 
şi anume respectarea separaţiei şi colaborării puterilor în stat. Acest principiu presupune existenţa în 
cadrul unei „societăţi organizate având un guvernământ autonom”3 a unei delimitări precise a atribuţiilor 
ce revin diferitelor autorităţi publice, un control reciproc între acestea din urmă, precum şi o colaborare a 
lor. Aceste cerinţe ale principiului formulat de Montesquieu şi J. Locke sunt esenţiale într-un stat pentru a 
nu se abuza de putere4 şi pentru a evita subordonarea unor organe de stat faţă de altele. În analiza teoriei 
menţionate mai sus, precum şi a modului în care aceasta se reflectă în realitate este necesară cunoaşterea 
exactă a rolului şi a competenţelor conferite prin acte juridice normative autorităţilor ce exercită într-un 
stat funcţia legislativă, executivă şi jurisdicţională. În această ordine de idei, funcţia de legiferare a statului 
este împărţită pe orizontală între parlament, ce o exercită cu titlu principal şi alte autorităţi publice – 
guvern, şef de stat, organe jurisdicţionale – instante de judecată (numai în sistemul de drept anglo-saxon), 
Curţi sau Tribunale Constituţionale. Pe verticală, la nivelul unui stat federal (Germania, Austria, Belgia), 
atribuţiile de legiferare se împart între autorităţile legislative ale federaţiei şi cele ale entităţilor federate, 
iar la nivelul unui stat unitar puternic descentralizat (Italia, Spania, Portugalia), competenţele legislative 
                                              
1 A. Iorgovan, „Tratat de drept administrativ”, vol. I, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001, p. 284 
2 Ibidem, p. 282 
3 Bertrand de Jouvenel, „Du pouvoir, Histoire naturelle de croissance”, Hachette, Paris, 1972, p. 23-24 
4 Montesquieu, Despre spiritul legilor, vol. I, Traducere şi note de Armand Roşu, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1964, p. 195 
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sunt partajate între organele legislative centrale şi cele de la nivelul comunităţilor autonome. Tot pe 
verticală sesizăm o divizare a funcţiei legislative a statului între organele sale legislative şi cele  existente  
la nivelul Uniunii Europene. 

Pentru a stabili poziţia pe care o deţine şeful de stat pe plan legislativ este esenţial a se sublinia 
evoluţia acestei instituţii atât în funcţie de forma de guvernământ, cât şi în funcţie de regimul politic 
existent într-un stat. Astfel, această analiză determină, mai întâi, anumite diferenţieri în ceea ce priveşte 
profilul şefului de stat având în vedere forma de guvernământ. Aceasta din urmă arată „prioritar cine 
realizează atribuţiile şefului de stat şi cum accede la putere – pe cale ereditară sau prin sufragiu”1. În 
literatura juridică2, în funcţie de numărul de persoane care exercită puterea în stat sunt menţionate trei 
forme de guvernământ – monocraţia, oligarhia şi democraţia. Pe de altă parte, dacă se are în vedere modul 
de desemnare a organului ce urmează a exercita  atribuţiile şefului de stat pe cale ereditară sau prin 
sufragiu, se poate distinge între monarhie şi republică. Aceste două forme de guvernământ vor pune în 
evidenţă, în mod diferit, rolul pe care îl exercită şeful de stat. În ceea ce priveşte monarhiile, se face o 
deosebire între cele nelimitate sau absolute – unde şeful de stat deţine monopolul atribuţiilor legislative, 
executive, judecătoreşti – şi cele limitate (monarhiile constituţionale) – unde sarcinile regelui sunt 
restrânse în favoarea parlamentului ce deţine atribuţii foarte largi, iar guvernul trebuie susţinut de o 
majoritate parlamentară, răspunzând în faţa acestuia din urmă. Referitor la sensul atribuit astăzi noţiunii 
de „republică”, s-a apreciat3 că singurul criteriu de definire a acesteia îl constituie desemnarea pe termen 
determinat a şefului de stat de către corpul electoral sau de către parlament. În acest sens, putem face 
distincţia între republici prezidenţiale şi parlamentare. În cadrul republicilor prezidenţiale, locul pe care îl 
are şeful de stat este determinant şi prin faptul că preşedintele este ales prin vot direct, secret, egal, 
universal şi liber exprimat, la fel ca şi parlamentul, ceea ce conferă celor două autorităţi publice aceeaşi 
importanţă în ceea ce priveşte învestitura. În republicile parlamentare, şeful de stat e desemnat de către 
parlament, acesta din urmă având o poziţie prioritară faţă de preşedinte, întrucât este reprezentantul 
voinţei populare. 

Un alt  criteriu care subliniază locul şi importanţa şefului de stat în cadrul autorităţilor publice îl 
constituie regimul politic existent la un moment dat într-o ţară. În acest sens, se face o distincţie netă între 
atribuţiile foarte largi conferite şefului de stat într-un regim prezidenţial sau semi-prezidenţial faţă de cele 
pe care acesta le deţine într-un regim  parlamentar sau semi-parlamentar. Atât în regimurile parlamentare, 
cât şi în cele prezidenţiale se poate face o diferenţă, în funcţie de modul de desemnare a şefului de stat, 
potrivit doctrinei de specialitate4, între regimul monoreprezentativ - în cadrul căruia doar membrii 
parlamentului sunt aleşi în mod direct de popor - şi regimul bireprezentativ, unde atât parlamentul, cât şi 
şeful de stat sunt organe alese direct de cetăţeni. Astfel, criteriul cel mai important în stabilirea locului şi 
rolului şefului de stat este determinat de prezenta unui regim mono sau bireprezentativ. Excluzând din 
această analiză ultimele zece state ce au devenit membre ale Uniunii Europene în 2004, în celelalte 15 
state membre există atât regimuri monoreprezentative, cât şi bireprezentative. În cadrul primelor dintre 
ele, atribuţiile şefului de stat sunt reduse (7 monarhii – Belgia, Olanda, Luxemburg, Spania, Danemarca, 
Suedia şi Marea Britanie – şi 3 republici – Germania, Italia, Grecia). Celelalte regimuri parlamentare 
bireprezentative în care competenţele şefului de stat apar mai largi sunt atât dualiste, întrucât guvernul este 
responsabil faţă de parlament şi faţă de preşedinte (Austria şi Portugalia), cât şi moniste, deoarece 
guvernul răspunde doar în faţa parlamentului (Irlanda, Finlanda şi Franta)5. 

În contextul integrării statelor în Uniunea Europeană, rolul legislativ al şefului de stat şi poziţia 
acestuia în cadrul autorităţilor etatice a fost influenţat şi de partajul de competenţe între Uniunea 

                                              
1 T.Drăganu, „Drept constituţional şi instituţii politice”, vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998, p. 230-234; G.Vrabie, „Drept 
constituţional şi instituţii politice”, vol. I, Ed. Cugetarea, Iaşi, 1998, p. 135 
2 T.Drăganu, op. cit., vol. I, 231 
3 Ibidem, p. 233-234 
4 Marie-Anne Cohendet, “Droit constitutionnel”, 2ème édition, Paris, Montchrestien, p. 268 
5 Ibidem, p. 10 
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Europeană şi statele membre, partaj ce determină raportul existent între ordinea juridică comunitară şi 
cea naţională. 

Ordinea juridică comunitară, care se bazează pe transferul anumitor drepturi suverane ale statelor 
membre în favoarea instituţiilor comunitare, nu este suprastatală1, exterioară statelor care alcătuiesc 
Comunitatea, ci este parte a sistemului juridic existent în fiecare stat membru. Sistemul de drept al fiecărui 
stat are două componente care se completează reciproc: cea comunitară şi cea acătuită din normele de 
drept intern.  

Raportul dintre cele două ordini juridice complementare nu a fost specificat în tratatele institutive; 
doar forţa juridică a actelor emise de instituţiile comunitare este precizată în Tratatul CEE. Curtea de 
Justiţie a Comunităţilor Europene, instituţia care deţine monopolul interpretării tratatelor institutive, a 
soluţionat problema conform logicii proprii a ordinii juridice comunitare, bazându-se pe însăşi natura 
Comunităţilor, ce decurge din Tratatul institutiv al CEE: „instituind o Comunitate cu o durată nelimitată, 
dotată cu atribuţii proprii, cu personalitate, cu capacitate juridică şi cu puteri reale, rezultate dintr-o 
limitare a competenţei ori dintr-un transfer al atribuţiilor statelor către Comunitate, statele şi-au limitat, 
deşi în domenii restrânse, drepturile suverane şi au creat un corp de drept aplicabil lor şi resortisanţilor 
lor”. Diferit de tratatele internaţionale ordinare, Tratatul CEE a instituit o ordine juridică proprie, integrată 
în sistemele juridice ale statelor membre din momentul intrării în vigoare a tratatului, care se impune 
jurisdicţiilor lor semnificative, ordine juridică ce a evoluat în mod progresiv şi care promovează 
caracterele dreptului comunitar: autonomia dreptului comunitar faţă de ordinea juridică statală; primatul 
dreptului comunitar asupra ordinii juridice interne; eficienţa dreptului comunitar în ordinea juridică 
naţională, adică aplicabilitatea imediată şi efectul direct al normelor acesteia şi principiul subsidiarităţii. În 
sensul exercitării unei anumite influenţe de către ordinea juridică comunitară asupra rolului pe care îl 
deţine un şef de stat, dispoziţiile Tratatului instituind o Constituţie pentru Europa prefigurează o nouă 
instituţie – Preşedintele Consiliului european – ce asigură pregătirea şi continuitatea lucrărilor Consiliului 
european, conduce aceste lucrări, depune eforturi pentru a facilita coeziunea şi consensul în cadrul 
Consiliului, prezintă Parlamentului european un raport după fiecare dintre reuniunile Consiliului. În 
calitatea sa, preşedintele Consiliului european asigură reprezentarea externă a Uniunii în domeniile care 
privesc politica externă şi de securitate comună, fără a prejudicia atribuţiile ministrului afacerilor externe 
al Uniunii.  

În cadrul studiului nostru vom diferenţia, cu titlu general, o serie de competenţe legislative ce sunt 
conferite şefului de stat, urmând, apoi, să ne referim la reglementarea lor detaliat în câteva dintre statele 
europene. În acest sens, amintim, mai intâi, atribuţiile legislative tradiţionale ale unui şef de stat. Acestea 
se concretizează în promulgarea sau autentificarea legilor în cadrul republicilor şi sancţionarea şi 
promulgarea legilor în statele ce au ca formă de guvernământ monarhia. Trebuie precizat că în acestea din 
urmă cele două proceduri menţionate – promulgarea şi sancţionarea – erau distincte în perioada în care 
monarhul dispunea de competenţe foarte largi; astăzi nu se mai face o distincţie între ele, întrucât regele 
nu are decât atribuţii formale. În legătură cu promulgarea, atunci când şeful de stat nu doreşte să promulge 
o lege, el îşi exercită fie un veto omisiv, când refuză pur şi simplu să semneze un text de lege, fie un veto 
parţial, ce îi permite şefului de stat să realizeze anumite modificări parţiale ale textului de lege, fie un veto 
în bloc, ce reprezintă capacitatea de a respinge o lege în totalitatea sa. După cum s-a afirmat în literatura 
juridică2 , eficacitatea veto-ului depinde de dificultatea sau uşurinţa cu care acesta poate fi anulat de 
acţiunea parlamentară. În cazul exercitării veto-ului, şeful de stat poate trimite legea spre reexaminare la 
parlament sau poate să sesizeze Curtea sau Tribunalul Constituţional în vederea realizării de către acesta 
din urmă a controlului de constituţionalitate a legii respective. 

Dreptul de iniţiativă legislativă este atribuit extrem de rar unui şef de stat (Finlanda, Danemarca). 

                                              
1 Forika, Eva, Petrea, Bogdan, Suveranitate naţională şi/sau integrare europeană?Despre o cursă  lunga, cu mulţi participanţi 
mai vechi sau mai noi, în “Suveranitate naţională şi integrare europeană”, Ed. Polirom, Iaşi, 2002,p. 128 
2 Giovanni Sartori, p. 177 
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Trebuie subliniate şi atribuţiile legislative ce pot fi conferite prin instituţia delegării legislative 

(Grecia). 
Rolul legislativ al şefului de stat este pus în evidenţă şi prin posibilitatea acestuia de a emite acte 

cu caracter normativ ţn situaţii excepţionale. 
O importantă modalitate ce se înscrie în atribuţiile de legiferare pusă la dispoziţia şefului de stat 

este şi referendumul legislativ  ce este utilizat pentru adoptarea de către naţiune a unui proiect de lege 
iniţiat de şeful de stat. 

Exercitarea funcţiei legislative – realizată în principal de parlament - poate fi influenţată şi de 
capacitatea conferită şefului de stat în unele ţări europene de a dizolva parlamentul. 

Vom exemplifica aceste atribuţii de legiferare ale şefului de stat menţionate mai sus, luând în 
considerare câteva state europene. Astfel, vom supune atenţiei noastre trei state ce au ca formă de 
guvernământ republica şi în care există un regim semiprezidenţial – Franţa, Austria, Finlanda - , alte două 
republici caracterizate prin prezenţa unui regim parlamentar – Germania şi Grecia. Vom aborda, de 
asemenea, atribuţiile legislative ale şefului de stat în cadrul unor monarhii parlamentare – Marea Britanie, 
Spania şi Danemarca. 

În Franţa, promulgarea legilor de către preşedinte se face în 15 zile de la transmiterea către guvern 
a legii definitiv adoptate. În acest interval de timp, el poate să solicite parlamentului o nouă deliberare 
asupra legii în ansamblu sau numai asupra anumitor articole, deliberare ce nu poate fi refuzată (art. 10). 
De asemenea, înainte de promulgarea legii, preşedintele poate sesiza Consiliul Constituţional pentru ca 
acesta să realizeze controlul de constituţionalitate a legii respective(art. 61). 

Preşedintele nu are dreptul de a iniţia proiecte de legi organice sau ordinare, ci doar iniţiativa de a 
revizui constituţia, dar numai la propunerea primului-ministru. 

În materie legislativă, cele mai importante atribuţii sunt legate de organizarea referendumului 
legislativ şi de emiterea de decrete cu caracter normativ. Astfel, potrivit art. 11 din Constituţia celei de-a 
5-a Republici, preşedintele, la solicitarea guvernului sau a celor două adunări, poate supune 
referendumului orice proiect de lege asupra organizării puterilor publice, asupra reformelor privind 
politica economică şi socială a naţiunii şi privind serviciile publice care contribuie la aceasta sau care 
vizează ratificarea unui tratat care ar avea implicaţii asupra funcţionării instituţiilor. 

Art. 16 din constitutie prevede aşa-numitele atribuţii excepţionale ale preşedintelui francez. În 
acest sens, atunci când instituţiile Republicii, independenţa naţiunii, integritatea teritoriului sau 
îndeplinirea angajamentelor sale internaţionale sunt iminent şi grav ameninţate şi atunci când funcţionarea  
normală a puterilor publice este întreruptă, preşedintele ia măsurile cerute de asemenea împrejurări, după 
consultarea oficială a primului-ministru, a preşedinţilor Camerelor şi a Consiliului Constituţional. 
Măsurile sunt luate prin emiterea de decrete cu caracter normativ şi trebuie să fie inspirate de voinţa de a 
asigura puterilor publice constituţionale, într-un timp cât mai scurt, mijloacele de îndeplinire a misiunii 
lor.  

Preşedintele Republicii poate, după consultarea primului-ministru şi a preşedinţilor Adunărilor, să 
declare dizolvarea Adunării Naţionale. În această situaţie, alegerile generale vor avea loc cel mai devreme 
dupa 20 de zile şi cel mai târziu după 40 de zile de la dizolvare. Nu se poate proceda la o nouă dizolvare în 
cursul anului care urmează acestor alegeri (art. 12). 

În Grecia, preşedintele Republicii promulgă şi publică legile votate de Camera Deputaţilor într-o 
lună de la adoptarea lor. În acest interval de timp, preşedintele poate trimite Camerei un proiect de lege 
votat de aceasta, expunându-şi motivele în acest sens. Dacă un text de lege trimis la Camera Deputaţilor 
spre reexaminare va fi votat în plenul acesteia cu o majoritate absolută din numărul total de deputaţi, 
Preşedintele promulgă şi publică obligatoriu textul respectiv  în 10 zile de la noua adoptare (art. 42 al. 1 si 
2). Atunci când nu trimite o lege spre reexaminare, preşedintele poate să ridice un veto suspensiv cu 
privire la proiecte sau propuneri de legi votate de Camera Deputaţilor. 

De asemenea, preşedintele poate edicta decrete reglementare în virtutea unei delegări legislative şi 
în limitele acesteia, la propunerea ministrului competent (art. 43 al. 2). 
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 Trebuie semnalate, în acelaşi context, şi atribuţiile legislative ale şefului de stat în împrejurări 

excepţionale. Astfel, în situaţii de maximă necesitate sau de urgenţă, preşedintele, la propunerea 
Consiliului de miniştri, poate edicta acte cu valoare de lege, care sunt supuse ratificării Camerei 
Deputaţilor în 40 de zile de la convocarea acesteia în sesiune. Dacă nu sunt supuse parlamentului în acest 
termen sau dacă, fiind depuse la parlament, el nu le ratifică în 3 luni, acestea devin caduce (art. 44). 

Se mai prevede că în caz de război sau de agresiune armată îndreptată împotriva statului, Camera 
Deputaţilor trebuie să pună în aplicare legea cu privire la starea de asediu şi să dispună înfiinţarea de 
tribunale excepţionale. Dacă aceste măsuri nu sunt dispuse de parlament sau acesta din urmă nu poate fi în 
mod obiectiv convocat la timp, ele vor putea fi luate de către preşedinte printr-un decret cu caracter 
normativ, la propunerea Consiliului de Miniştri, decret care e promulgat şi supus ratificării Camerei 
Deputaîilor in 15 zile de la promulgare sau de la reunirea parlamentului în sesiune (art. 48).  

Preşedintelui îi este conferită şi competenţa de a organiza un referendum legislativ asupra unor 
proiecte de lege votate de parlament cu privire la o problemă socială importantă (cu excepţia celor 
bugetare) pe baza deciziei adoptate cu trei cincimi din numărul total de parlamentari, la propunerea a două 
cincimi din numărul acestora. 

În aceeasi ordine de idei, preşedintele poate să dizolve parlamentul dacă două guverne au 
demisionat sau nu li s-a acordat votul de încredere de către Camera Deputaţilor şi structura guvernului nu 
asigură stabilitate guvernamentală (art. 41 al. 2). Se mai poate dispune dizolvarea Adunării şi atunci cănd 
nu a reuşit să aleagă pe Preşedintele Republicii după organizarea a trei scrutinuri (în primele două trebuie 
întrunit un număr de două treimi din numărul total de parlamentari, iar în ultimul trei cincimi - art. 32 al. 
4). 

În Finlanda, preşedintele are dreptul de a sancţiona şi apoi de a semna o lege. În acest sens, şeful 
de stat sancţionează o lege adoptată de parlament în trei luni de la trimiterea ei. Preşedintele poate cere 
Curţii Supreme sau Curţii Administrative Supreme un aviz cu privire la acea lege. O lege ce nu a fost 
sancţionată de preşedinte este trimisă parlamentului pentru a fi reexaminată. Legea va intra în vigoare, 
chiar fără a fi sancţionată, dacă parlamentul o adoptă din nou fără modificări asupra fondului cu majoritate 
de voturi. Orice lege care a fost sancţionată de preşedinte trebuie semnată apoi de către acesta şi 
contrasemnată de ministrul competent (art. 77-79). 

Dispoziţii interesante există şi în ceea ce priveşte delegarea legislativă. Astfel, Preşedintele 
Republicii, guvernul sau un minister pot emite decrete cu caracter normativ în virtutea abilitării ce poate fi 
acordată în baza constituţiei sau a unei alte legi. Nu este permisă abilitarea în domeniul drepturilor şi 
obligaţiilor fundamentale ale cetăţenilor, ca şi în alte materii care sunt strict rezervate legii (art. 80). 

Preşedintele poate, la iniţiativa motivată a primului ministru şi după consultarea grupurilor 
parlamentare, să determine alegeri legislative anticipate (art. 26). 

În Austria, preşedintele federal autentifică legile adoptate de cele două Camere ale parlamentului, 
autentificare ce trebuie contrasemnată de cancelarul federal (art. 47). Dupa votarea legilor de către cele 
două adunări legiuitoare, însă înainte de publicarea acestora de către preşedintele federal, legile pot fi 
supuse unui referendum atunci când Consiliul National în ansamblu sau majoritatea membrilor lui decid 
astfel. 

O importantă competenţă în materie legislativă se referă la organizarea unui referendum de către 
preşedintele federal pentru ca naţiunea să se exprime cu privire la un domeniu de o importanţă 
fundamentală pentru ţară sau a cărui reglementare revine legislatorului federal, la cererea membrilor 
Consiliului Naţional sau a guvernului federal, în urma deciziei luate de Consiliul Naţional  (art. 49b). 

În Germania, ce se constituie într-o republică parlamentară, preşedintele federal este ales de 
Adunarea Federală, formată din membrii Bundestagului şi un număr egal de membri numiţi de guvernele 
landurilor. Prin urmare, din modul de desemnare a şefului de stat rezultă că atribuţiile legislative ale 
acestuia sunt extrem de reduse. Astfel, acesta promulgă legile prin decrete ce trebuie contrasemnate de 
cancelarul federal sau de ministrul federal competent. O altă competenţă a şefului de stat specifică doar 
sistemului constituţional german de natură a influenţa într-o anumită măsură procesul legislativ o 
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constituie şi declararea stării de criză sau necesitate legislativă. În acest sens, dacă o propunere a 
cancelarului federal de a i se acorda încredere nu a fost aprobată de Bundestag cu majoritatea membrilor 
săi, atunci preşedintele federal, la propunerea cancelarului federal, poate, în termen de 21 de zile, să 
dizolve Bundestagul. Dreptul de dizolvare se stinge dacă Bundestagul alege un nou cancelar federal cu 
majoritatea membrilor săi. Dacă nu este desemnat un cancelar cu această majoritate sau dacă preşedintele 
federal nu dizolvă Bundestagul, la propunerea Bundesratului şeful de stat poate declara stare de necesitate 
legislativă cu privire la proiecte de legi declarate urgente de guvern şi pe care Bundestagul refuză să le 
adopte. Timp de şase luni, aceste texte de lege vor intra în vigoare după adoptarea lor numai de către 
Bundesrat. Dacă după trecerea acestui interval de timp cancelarul federal nu reuşeste să capete încrederea 
majorităţii membrilor Bundestagului, preşedintele federal dizolvă Bundestagul. 

În cadrul monarhiilor, regele nu are decât atribuţii formale. Astfel, el sancţionează şi promulgă 
legile votate de parlament, cele două proceduri, distincte altădată, nemaidiferenţiindu-se astăzi. Teoretic, 
monarhul are drept de veto cu privire la o lege adoptată de organul legiuitor, dar acest drept nu a mai fost 
exercitat timp de secole. Regele este un element fără responsabilitate politică, întrucât toate actele sale 
trebuie contrasemnate de primul ministru şi de ministrul de resort, care îşi asumă întreaga răspundere 
asupra acestora. În cadrul monarhiilor analizate – Marea Britanie, Spania, Danemarca – regele nu are 
drept de iniţiativa legislativă, cu excepţia Danemarcei. De o importanţă deosebită sunt reglementările din 
Constituţia daneză, care prevăd că puterea legislativă este exercitată de rege şi de Folketing în comun. 
Astfel, regele are drept de iniţiativă legislativă, poate emite acte cu caracter normativ în caz de mare 
urgenţă, acte ce trebuie supuse aprobării sau respingerii lor de către parlament. De asemenea, regele poate 
organiza un referendum legislativ cu privire la un proiect sau o propunere de lege adoptate de Folketing, la 
cererea a o treime din membrii adunării. Şi în Spania monarhul poate emite decrete cu caracter normativ 
privind declararea stării de război sau de pace, cu autorizarea prealabilă a parlamentului. 

Din cele expuse mai sus rezultă că rolul legislativ al şefului de stat poate fi determinat de regimul 
politic existent la un moment dat într-o ţară, de modul de desemnare a şefului de stat, de partajul de 
competenţe realizat între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia. Atribuţiile de legislative ale 
şefului de stat pot fi influenţate şi de alţi factori, care apar de o importanţă deosebită datorită specificului 
lor mai ales în Franta, precum: existenţa sau nu a unei coabitări, popularitatea preşedintelui, contextul 
diplomatic, imaginea funcţiei prezidenţiale ţn viziunea cetăţenilor1. Însă, chiar dacă şefului de stat îi sunt 
conferite anumite competenţe de legiferare, totuşi peste tot parlamentul rămâne autoritatea ce exercită cu 
titlu principal funcţia legislativă. 
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ANALIZA RAPORTURILOR ŞEFULUI STATULUI CU GUVERNUL 

 

RUSU Vladimir 

Résumé 
Dans le pays démocratique, le gouvernement est divisée en trois branches, le pouvoir 

exécutif (parfois appelé „le gouvernement” par commodité) qui est responsable de 
l’élaboration et de l’application des politiques, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. 
Le pouvoir exécutif est partagé entre le Président de la République et le Gouvernement. Ces 
deux organes participent a l’administration de l’Etat. On appelle administration l’ensemble 
des services chargés d’assurer le fonctionnement d’un État, d’une collectivité territoriale ou 
d’un service public. 

Le rapport entre Président de la République et le Gouvernement dépiste de régimes de 
séparation des pouvoirs. Politiquement, le gouvernement partage le pouvoir exécutif, dans un 
régime parlementaire, avec le chef de l'État qui peut être un monarque (cas du Royaume-Uni) 
ou un président élu au suffrage universel. Dans un régime parlementaire, le chef du 
gouvernement est doté de larges pouvoirs et exerce donc de facto le pouvoir exécutif en lieu et 
place du chef de l'État. Il est souvent nommé par ce dernier et dirige les administrations et le 
gouvernement. C'est lui qui prépare les lois et représente son pays dans les relations 
internationales. Il est également responsable de ses actes devant le Parlement qui peut le 
renverser. À l'inverse cependant, le pouvoir exécutif peut dissoudre le Parlement .C'est le cas 
de l'Allemagne, de l'Italie ou du Portugal.  

Dans un régime présidentiel, le gouvernement est placé sous l'autorité directe du chef de 
l'État et n'est pas responsable devant le Parlement. Dans ce type de régime, le chef de l'État 
est également le chef du gouvernement. Cela se traduit par le fait que le Parlement ne peut 
renverser le Gouvernement mais que le Président ne peut dissoudre ce dernier. C'est le cas 
des États-Unis. 

Régime hybride. La diversité d'évolutions des différentes nations et, en conséquence, de 
leur régimes, fait que plusieurs fonctionnent sur des systèmes intermédiaires. C'est le cas en 
France, où le Président de la République exerce la majorité du pouvoir exécutif  et a un rôle 
prépondérant de par la Constitution. Il remplace assez souvent le chef du gouvernement.  

Le Président de la République dispose de nombreux pouvoirs. Il nomme le Premier 
ministère, il peut dissoudre le parlement et exercer des pouvoirs exceptio nnels en cas de crise 
grave. Il négocie les traités. Il est le chef des armées. Il veille au respect de la Constitution et 
prend l'initiative de la réviser.  

Le gouvernement est l'ensemble des personnes et des services chargés du pouvoir 
exécutif dans un État. Le gouvernement doit décider et entreprendre les actions nécessaires à 
la conduite de l'État. Nommé par le Président de la République, le Premier ministre est le chef 
du Gouvernement. Sur sa proposition, les ministres sont nommés par le Parlement de la  
République. Le Premier ministre a l'initiative des lois, en même temps que les membres du 
Parlement. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Chaque ministre 
est chargé d'un domaine particulier et dirige une administration (justice,  éducation, affaires 
étrangères, économie, ...) Le Gouvernement fixe le montant des dépenses et des recettes de 
l'Etat inscrites dans le projet de budget soumis au vote du Parlement. En pratique, le 
Gouvernement prépare une part importante des projets de loi soumis à la discussion et au vote 
du Parlement. Ces projets de loi sont modifiés par les députés, par le biais d'amendements. Le 
Gouvernement est responsable devant la parlement qui peut le contraindre à démissionner par 
un vote de plus de la moitié des députés. 
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Organizarea administraţiei de stat, ca fenomen apare, fireşte odată cu statul. La etapa 

incipientă administraţia publică era întruchipată în instituţia şefului statului care a cunoscut o 
evoluţie continuă în ce priveşte forma, structura şi atribuţiile sale. În cursul existenţei sale 
această instituţie, fie că a avut o organizare unipersonală, caz în care persoana care ocupa 
această funcţie se numea rege, voievod, emir, împărat, etc., fie că avea o organizare colegială.  

În statele contemporane, bazate pe principiul separaţiei puterilor, statul de regulă este 
guvernat de Preşedintele şi Guvernul acestuia, ca organe a puterii executive. Acest lucru 
putem observa şi în structura actualului sistem al administraţiei publice centrale din Republica 
Moldova. Conform art. 77 din Constituţia RM, Preşedintele ţării este şeful statului, iar în art. 
85-89 din Constituţie sunt prevăzute competenţele incontestabile a Preşedintelui RM în 
administrarea ţării. În ce priveşte Guvernul RM, acesta în baza art. 96 din Co nstituţie, asigura 
realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercită conducerea generală a administraţiei 
publice. De aici rezultă că Guvernul este cel care conduce afacerile politice şi gestiunea 
intereselor generale, pentru ansamblul colectivităţii naţionale. Guvernul are datoria de a 
guverna şi administra ţara.  

Şeful statului (mai ales în regimul prezidenţial) are atribuţii importante precum şi relaţii 
cu guvernul şi administraţia. El numeşte funcţionarii, exercită controlul asupra serviciil or 
publice, are putere de reglementare - actele sale (în unele cazuri sunt socotite acte 
administrative), poartă denumiri diferite: decrete (Franţa), hotărâri regale (Belgia), ordine 
executive (S.U.A.), etc. 

În lucrarea în cauză preconizăm a cerceta relaţi ile Şefului Statului cu Guvernul din 
perspectiva a două situaţii:  

1. ca instituţii componente a puterii executive, care este influenţată şi de regimul 
politic existent; 

2. şi ca organe a administraţiei publice centrale.  
Înainte de a trece nemijlocit la examinarea acestor situaţii, vom clarifica noţiunile de 

putere executivă şi administraţia publică 
În concepţia constituţională clasică, unde administraţia reprezintă acţiunea puterii 

executive, administraţia nu este singura sarcină a executivului, dar este o sarcin ă exclusivă a 
acestuia. În argumentarea acestei susţineri se arată că executivul are o serie de sarcini extra -
administrative, exercitate în raporturile constituţionale cu Parlamentul sau în relaţiile 
internaţionale. În acelaşi timp, administraţia este sarc ina exclusivă a executivului, ea neputând 
fi exercitată nici de puterea judecătorească, nici de cea legislativă, în virtutea principiului 
separaţiei puterilor în stat. 

În sensul cel mai general al termenului, executivul sau puterea executivă desemnează 
acea funcţie a statului care asigură executarea legii. Această funcţie statală înglobează astăzi 
activităţi extrem de diverse. În rândul acestora intră exercitarea funcţiei de şef al statului, 
coordonarea acţiunii administraţiei publice pentru punerea în apli care a legii, desfăşurarea 
unor acţiuni directe de aplicare a legii sau de organizare a aplicării legii, exercitarea unor 
atribuţii care privesc impulsionarea procesului legislativ, ca şi conducerea generală a statului.  

În stat puterea executivă este organizată într-un organ statal unic sau în două structuri şi 
activează conform atribuţiilor expres prevăzute, de regulă, de Constituţie. În cazul organizării 
puterii executive din două organe statale, se subliniază caracterul dualist, „bicefal” al acesteia. 
Tocmai asemenea caracter are puterea executivă în Republica Moldova. Ca urmare, atribuţiile 
puterii executive sunt repartizate nu numai Guvernului, ci şi Şefului Statului. Generalizînd, 
vom putea spune că toate atribuţiile Preşedintelui RM care nu privesc sa rcinile de reprezentare 
a statului şi, respectiv, de mediere între „puterile statului”, între stat şi societate sunt atribuţii 
din sfera executivului; Preşedintele RM, cum s-a arătat mai sus, este unul din cei doi şefi ai 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

165 
executivului, în sistemul nostru constituţional, dar cu atribuţii limitate. Tocmai de aceea, 
funcţia politică cea mai importantă a ţării este funcţia de Prim-ministru. Pe de altă parte, 
apare, cel puţin în tezele tradiţionale ale parlamentarismului (şeful de stat era calificat şi şef al 
executivului) sau ale regimului prezidenţial (şeful executivului exercită şi atribuţii de şef de 
stat), destul de dificil să delimităm „graniţele” dintre atribuţiile specifice şefului de stat de 
cele specifice şefului executivului, chiar dacă există o anumită tradiţie, o anumită doctrină, 
distincţia rămîne relativă, intrînd în discuţie, nu de puţine ori, criterii exclusiv didactice.  

Statutul juridic al şefului statului, în diferite state şi raportul acestuia cu Guvernul este 
condiţionat de forma de guvernarea şi de caracterul regimului politic din statul respectiv. 
Conform prevederilor mai multor Constituţii, conducătorul statului 1: 

 fie că nu intră în componenţa nici uneia din ramurile puterii. În această ordine de 
idei drept exemplu serveşte articolul 55 al.1  din Legea fundamentală a Republicii Federative 
Germana din 1949, în conformitate cu care Preşedintele Federal nu poate intra nici în 
componenţa Guvernului, nici în componenţa legislativului a federaţiei sau a landurilor.  

 reprezintă puterea legislativă. Spre exemplu Constituţia Indiei din 1949, unde în 
art. 79 prevede: ”Se instituie Paramentul Uniunii care trebuie constituit din Preşedinte şi două 
Camere, Consiliul Statelor şi Camera populară”  

 se contopeşte cu puterea executivă. În acest caz poate fi ilustr ată prin formula de 
la articolul II, Cap.I din Constituţia Statelor Unite ale Americii din 1878 unde: „Puterea 
executivă se cuvine a fi încredinţată Preşedintelui Statelor Unite”  

Tot în calitate de instituţie independentă de cele trei puteri de stat este ş i instituţia 
şefului statului din Federaţia Rusă. Astfel conform Constituţie din 1993, Preşedintele exercită 
puterea statală în calitate de şef de stat, aflându-se la nivel superior puterii legislative, 
executive şi judecătoreşti. Cu toate acestea cele mai  semnificative competenţe şi caracterul 
acestora ne permit sa atribuim instituţia preşedintelui statului în calitate de subiect al puterii 
executive2. De aici şi decurg relaţiile indispensabile a şefului statului cu Guvernul. Dintre 
acestea putem remarca următoarele: preşedintele Federaţiei Ruse formează Guvernul F.R. 
Prevederea constituţională despre acordul dintre preşedintele F.R. şi Duma de stat referitoare 
la numirea Guvernului poartă un caracter formalo-procedural; Preşedintelui îi aparţine 
prerogativa de a accepta sau refuza demisia Guvernului şi în aşa mod Preşedintele exercită 
influinţă referitor la diferite elemente componente a însăşi conţinutul activităţii Guvernului 
F.R. Anume din aceste considerente rezultă dependenţa juridică a Guvernului F.R.  faţă de 
aparatul preşedinţial. Aceasta evident se evidenţiază şi prin faptul că preşedintele are dreptul 
de a prezida şedinţele Guvernului, iar dispoziţiile acestuia sunt obligatorii pentru Guvern. Tot 
Preşedintele F.R. poate să anuleze hotărârile şi ordonanţele Guvernului. 

Cu toate acestea din punct de vedere a legii, Preşedintele F.R. nu poate să înlocuiască 
Guvernul ce presupune o instituţie independentă în sistemul puterilor publice. Iar conform 
Capitolului V al Constituţiei F.R., Guvernul Federaţie Ruse înfăptuieşte prerogativele 
executive a ţării. El fiind alcătuit din Preşedintele Guvernului, locţiitorii acestuia şi miniştri 
federali. Preşedintele Guvernului activează în conformitate cu Constituţia federală şi cu 
decretele Preşedintelui. 

Aşadar cu toate că Preşedintele Federaţie Ruse nu se află în fruntea Guvernului F.R., de 
fapt la îndemâna acestuia ca şef al statului se află întregul aparat al Guvernului, prin 
intermediul şi cu ajutorul căruia acesta are posibilităţi vaste de a soluţiona probleme st atale, 
ce îi permit nu numai formal dar şi de fapt să participe la funcţionarea întregului mecanism al 
puterii executive. 

                                              
1 Arsenii A.,Ivonov V., Suholitco L. Drept constituţional comparat.-Chişinău:CE USM,2003, p.120. 
2 Алехин А.П. Административное право Российской Федерации: Учебник. — М.: ИКД "Зерцало-М", 2003, с.131. 
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Tot în cadrul regimului prezidenţial este posibilă situaţia cînd aparatul prezidenţial 

compune Guvernul formând unicul organ al administraţiei publice centrale cu competenţă 
generală, cum ar fi în cazul Statelor Unite ale Americii. Astfel că cabinetul prezidenţial este 
compus din miniştrii, secretari de stat şi şefi de departamente, numiţi de Preşedinte care este 
şeful executivului şi care răspund în faţa lui. În sistemul executiv al Statelor Unite nu există 
un organ colegial „Consiliul de miniştri” ca în sistemele europene – care s-ar întruni şi ar 
adopta decizii. În sistemul american ultimul cuvînt în ceia ce priveşte adoptarea hotărîri lor îi 
revine preşedintelui şi nu secretarului de stat.  

În statele cu o formă mixtă de guvernare este specific faptul că împuternicirile puterii 
executive sunt divizate între preşedinte şi prim-ministru. Din competenţele şefului statului 
putem deosebi trei direcţii importante: desemnarea unui candidat pentru funcţia de prim-
ministru şi numirea Guvernului pe baza votului de încredere acordat de Parlament; consultarea 
Guvernului cu privire la anumite probleme; participarea la şedinţele Guvernului şi prezidare a 
acestora. 

Din prevederile Constituţiei din 1991 România se caracterizează printr -un regim politic 
semiprezidenţial parlamentarizat, sau atenuat, acestea fiind sinonime 1. Astfel că din raporturile 
Preşedintelui României şi Guvern putem stabili următoarele : 

1. Desemnarea candidatului pentru funcţia de prim-ministru. 
Aceasta importantă atribuţie a Preşedintelui României este reglementată atît în art. 85 cît 

şi în art. 102 din Constituţie, după care Preşedintele României desemnează un candidat pentru 
funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în 
Parlament ori, dacă nu exista о asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.  

2. Numirea Guvernului. Aici legiuitorul a prevăzut în art. 85 alin. 1 din 
Constituţia României, că Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de 
prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament. Cu alte 
cuvinte, Preşedintele numeşte Guvernul, avînd ca fundament al acestei atribuţii tocmai votul 
de învestitură al Parlamentului. Este aici una din trăsăturile dominante ale formei României de 
guvernământ reglementată de Constituţie. Chiar daca Parlamentul şi Preşedintele sunt alese 
prin vot universal şi direct, iată că prin acordarea votului de  încredere Guvernului, 
Parlamentul devine astfel „mai reprezentativ”, demonstrându-se de ce se precizează la art. 58 
alin. 1 că „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român” 2. 

3. Revocarea şi numirea unor membri ai Guvernului. Potrivit reglementărilor art. 
85 alin. 2 din Constituţia României, în caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a 
postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului -ministru, pe unii membrii ai 
Guvernului. 

4. Desemnarea primului-ministru interimar. Potrivit reglementărilor 
constituţionale din art. 106 alin. 2, daca primul-ministru se afla într-una din situaţiile 
prevăzute la art. 105 sau este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile, Preşedintele 
României va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar. Desemnarea 
are drept scop să fie îndeplinite atribuţiile primului -ministru, până la formarea noului Guvern.  

5. Consultarea Guvernului de către Preşedinte. Pentru adoptarea celor mai bune 
şi adecvate măsuri ori luarea unor hotărâri importante, este nevoie şi de asigurarea unui cadru 
juridic. Acesta este oferit de reglementările art. 86 din Constituţie potrivit căruia Preşedintele 
României poate consulta Guvernul cu privire la problemele urgente şi de importanţă deosebita. 
Preşedintele României în calitate de sef al statului trebuie să vegheze la buna funcţionare a 
autorităţilor statului, precum şi între acestea şi societate. Pentru aceasta, Preşedintele trebuie 

                                              
1 Gheorghe T. Zaharia. Tratat de derpt administrativ român.-Iaşi:Ed. Junimea, 2001, 
2 Ion Rusu. Drept administrativ.-Bucureşti:Lumuna Lex, 2001, p.71. 
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să adopte decizii de mare importanţă. Datorită funcţiei, deşi se află în f runtea autorităţii 
executive, Preşedintele nu este şi şeful Guvernului, se presupune necesitatea contrasemnării de 
către primul-ministru a unor acte emise de Preşedintele României pentru ca acestea să producă 
efecte juridice. 

6. Participarea Preşedintelui României la şedinţele Guvernului. Legiuitorul 
român a oferit prin reglementarea la art. 87 din Constituţia României posibilitatea 
Preşedintelui României de a afla şi de a rezolva conform atribuţiilor sale, unele probleme care 
apar în activitatea executivă. 

Astfel, Preşedintele poate lua parte la şedinţele Guvernului în care se dezbat problemele 
de interes naţional privind politica externă, apărarea ţării, asigurarea ordinii publice.  

Preşedintele României nu poate să ia parte la toate şedinţele Guvernului într ucît nu are 
prerogative specifice, ca de exemplu, în sistemul semiprezidenţial francez. Unde potrivit art. 9 
şi 13 din Constituţia franceză, Preşedintele prezidează Consiliul de Miniştri şi semnează 
ordonanţele emise în cadrul şedinţelor.  

Constituţiile ţărilor cu regim parlamentar învestesc şeful statului cu dreptul de 
participare la formarea Guvernului. O materializare a acestui drept ce ţine de raporturile 
Şefului statului cu Guvernul în Marea Britanie are un aspect pur formal. Regina în discuţiile 
cu miniştrii, poate să prezinte propriile sale vederi şi să primească informaţii din cele mai 
variate domenii din activitatea Guvernului. Însă toate propunerile Reginei nu obligă juridic la 
nimic Guvernul. O altă atribuţie a Reginei, în raport cu Guvernul, apare  la desemnarea 
miniştrilor de prim-ministru, aceştea sunt numiţi de Regina Marii Britanii cu avizul său.  

De constatat faptul că în multe privinţe monarhia britanică îndeplineşte funcţii 
asemănătoare celor ce le îndeplinesc preşedinţii din alte ţări parlamentare, cum ar fi Italia, 
Germania. Astfel conform art. 92 din Constituţia Italiei „Preşedintele Republicii numeşte 
preşedintele Consiliului de Miniştri şi la propunerea lui miniştri”.  

O formă specifică a regimului mixt o găsim în legislaţia Republicii Mold ova. Aici 
administraţia publică centrală este realizată de autorităţile puterii executive cu competenţe 
generale, în primul rînd de Guvern şi Şeful statului, în măsura în care ele exercită funcţii 
administrative, de rînd cu administraţia publică centrală de specialitate. 

Ca şef al statului, Preşedintele e chemat să asigure buna funcţionare a tuturor ramurilor 
puterii de stat: legislativă, executivă şi judecătorească. Iată de ce, în activitatea sa, 
Preşedintele Republicii Moldova îndeplineşte un şir de atribuţii în raporturile cu celelalte 
autorităţi publice. În acest context deosebim atribuţii prezidenţiale exercitate în raporturile cu 
Parlamentul şi atribuţii prezidenţiale exercitate în raporturile cu autorităţile judiciare. Un rol 
aparte ocupă atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova în sfera puterii executive, în special 
în raporturile cu Guvernul. Din Constituţia Republicii Moldova adoptată de Parlamentul 
Republicii Moldova la 29.07.1994 putem remarca următoarele atribuţii ale Preşedintelui în 
raport cu Guvernul: 

 După consultarea fracţiunilor parlamentare, Preşedintele Republicii Moldova 
desemnează un candidat pentru funcţia de Prim-ministru. 

 În baza votului de încredere acordat de Parlament, Preşedintele Republicii 
Moldova numeşte Guvernul. 

 Membrii Guvernului depun jurământul în faţa Preşedintelui Republicii Moldova.  
 În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a funcţiei de ministru, 

Preşedintele Republicii Moldova revocă şi numeşte, la propunerea Prim -ministrului, pe unii 
membri ai Guvernului. 

 În cazul imposibilităţii Prim-ministrului de a-şi exercită atribuţiile sau în cazul 
decesului acestuia, Preşedintele Republicii Moldova va desemna un alt membru al Guvernului 
ca Prim-ministru interimar pînă la formarea noului Guvern.  
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Din modul în care este redactat textul constituţional rezultă, în primul rînd că 

Preşedintele nu numeşte pe primul-ministru, ci persoana care candidează - în faţa 
Parlamentului - pentru aceasta funcţie, pînă la obţinerea votului de învestitura, persoana 
respectivă avînd numai calitatea de candidat şi nu pe cea de prim-ministru. În al doilea rînd, 
votul de încredere acordat de Parlament Guvernului înseamnă atît încuviinţarea cît şi mandatul 
de a prezenta Preşedintelui Moldovei lista Guvernului. Şeful statului nu numeşte Guvernul a şa 
cum i-l propune primul-ministru, ci aşa cum l-a aprobat Parlamentul prin votul de învestitură. 
Acest vot priveşte acceptarea, în bloc, atît a listei Guvernului cît şi a Programului de 
guvernare. 

În cazul cînd se produc modificări în component Guvernului nu mai este necesar ca el să 
solicite un nou vot de învestitură întrucît învestirea este colectivă şi nu individuală. Credem că 
atunci cînd modificările în componenţa Guvernului sunt de amploare, Parlamentul îşi poate 
exprima neîncrederea în echipa de guvernare, care va trebui să demisioneze. Totuşi în general 
modificările în componenţa Guvernului, aşa numitele ,,remanieri guvernamentale" se fac de 
către Preşedintele Moldovei, la propunerea primului -ministru, fără să fie necesară aprobarea 
Parlamentului, întrucît priveşte structura internă a executivului, aprobat în bloc de către 
Parlament. 

După cum am menţionat mai sus Preşedintele ca organ al puterii executive are anumite 
atribuţii în domeniul apărării, acestea decurg din normele constituţionale, confor m cărora de 
competenţa şefului statului ţine declararea mobilizării parţiale sau generale a forţelor armate.  

Exercitarea acestei atribuţii este legitimată de calitatea de şef al statului şi de funcţia 
acestuia de garant al independenţei naţionale, al unită ţii şi al integrităţii teritoriale a ţării. 
Preşedintele Republicii, potrivit art. 87 din Constituţie, este comandantul suprem al forţelor 
armate. 

Preşedintele ţării recurge la exercitarea atribuţiei de a declara mobilizarea generală sau 
parţială a forţelor armate în cazul în care o asemenea măsură se impune în virtutea unui 
pericol sigur pentru independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a ţării. Pentru a se elimina 
orice posibilitate de voluntarism în exercitarea acestei atribuţii, declararea mobil izării forţelor 
armate se poate face numai cu aprobarea Parlamentului, iar dacă acesta nu se află în sesiune, 
el se convoacă de drept în 24 de ore de la declanşarea agresiunii.  

Dacă vorbim despre relaţia Şeful statului Guvern ca organe componente a adminis traţiei 
publice centrale, trebuie mai întîi de toate să înţelegem termenul de administraţie publică. 
Administraţia o putem defini ca un sistem de relaţii, un sistem unde după cum spune Ioan 
Alexandru „nimic nu are semnificaţie în sine, ci în care totul are  semnificaţie în funcţie de 
ansamblu”1. 

Totalitatea acestor relaţii pot fi clasificate în patru mari grupe ce se delimitează în 
dependenţă de instituţiile pe care le reprezintă în: politice, economice, sociale şi 
administrative. 

În ceia ce priveşte aportul Şefului Statului şi a Guvernului la exercitarea a fiecăror din 
aceste categorii de relaţii putem menţiona că aceştia activează în baza principiului cooperării.  

Privitor la prima categorie - relaţii politice - putem spune că conform art 96 din 
Constituţia RM, Guvernul asigura realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercită 
conducerea generală administraţiei publice. Astfel putem spune că Guvernul este principalul 
organ al administraţiei publice ce se ocupă de implementarea politicii de dezvol tare a statului. 
Analizînd atribuţiile Guvernului în realizarea planului de dezvoltare a statului, putem face o 
distincţie între afacerile proprii guvernamentale şi cele administrative. Primele sunt cele care 
prezintă o importanţă primordială şi care, prin  soluţiile pe care le folosesc, influenţează cursul 

                                              
1 Ioan Alexandru, Administraţia publică, Ediţia a II-a. - Bucureşti: Lumina Lex, 2001, p.250. 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

169 
general al vieţii politice, economice şi sociale a ţării, fiind de natură a afecta interesele 
esenţiale ale naţiunii, a pune în cauză unitatea ei, a angaja destinul acesteia.  

Afacerile administrative (acte şi fapte administrative) sunt cele care conduc la 
executarea măsurilor luate pe plan guvernamental şi caută să determine îndeplinirea sarcinilor 
care nu prezintă un caracter excepţional; ele fac faţă, în cadrul dispoziţiilor ordinului 
guvernamental, la dificultăţi relativ minore.  

Însă Guvernul nu este unicul organ ce se ocupă de politica statului. Astfel, pentru 
realizarea politicii externe Preşedintele R.M. poartă tratative şi ia parte la negocieri, încheie 
tratate internaţionale şi le prezintă Parlamentului spre promulgare. 

În afară de aceasta se pot menţiona şi alte categorii de atribuţii ale Preşedintelui R.M. în 
domeniul politicii externe, cum ar fi cele ce privesc asigurarea legăturilor diplomatice a 
Moldovei cu alte state prin: acreditarea şi rechemarea reprezentanţilor diplomatici ai 
Republicii Moldova; aprobarea înfiinţării, desfiinţării sau a schimbării rangului misiunilor 
diplomatice; acreditarea reprezentanţilor diplomatici ai altor state.  

Primele două categorii de atribuţii a Preşedintelui R.M. , conform art. 86 din Constituţie, 
sunt condiţionate de propunerea Guvernului, ceea ce scoate, de asemenea în evidenţă 
caracterul cooperant al sistemului nostru de guvernare. Decretele Preşedintelui emise în 
realizarea acestor atribuţii, potrivit art. 94 din Constituţie, se contrasemnează de către Primul-
ministru. Ca atare, cei doi şefi ai executivului trebuie să negocieze, şi să se înţeleagă asupra 
persoanelor şi respectiv, asupra rangurilor misiunilor diplomatice.  

În raport cu statele străine, o atribuţie  distinctă, de acreditare a reprezentanţilor 
diplomatici îi revine şefului statului, ca autoritate ce reprezintă statul, ceea ce este firesc şi 
logic. Astfel, acreditarea reprezentanţilor străini n-o poate face decât şeful statului însuşi, deci 
se face necesară respectarea unui protocol special, care include primirea persoanei respective 
şi înmânarea scrisorilor de acreditare.  

Sistemul relaţiilor din cadrul administraţiei publice nu se limitează doar la elemente 
juridice dar, se pot manifesta în anumite relaţii nejuridice. Aici putem menţiona calităţile 
sociale şi economice a administraţiei publice. La aceste categorii de relaţii Guvernul participă 
în calitate de deţinătorul nemijlocit al proprietăţii statului, astfel în cele din urmă acesta poate 
participa la anumite relaţii comerciale în calitatea de reprezentant al statului. Şeful statului 
participă la asemenea categorii de relaţii administrative în calitatea de persoană care 
reprezintă statul şi care este garantul suveranităţii, independenţei naţionale, a l unităţii şi 
integrităţii teritoriale a ţării. Tot la astfel de relaţiile sociale ce compun administraţia publică, 
Preşedintele RM participă în baza art.88, cu genericul: „Alte atribuţii a Preşedintelui 
Republicii Moldova” unde sunt prevăzute Şefului Statului următoarele atribuţii: 

a) conferirea de decoraţii şi titluri de onoare;  
b) acordarea de grade militare supreme prevăzute de lege;  
c) soluţionarea problemei cetăţeniei Republicii Moldova şi acordarea de azil politic;  
d) numirea în funcţii publice, în condiţiile prevăzute de lege;  
e) poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa asupra problemelor de 

interes naţional; 
În urma studiului efectuat putem spune că în statele moderne rolul şi atribuţiile şefului 

statului sunt mai importante în calitate de organ al puterii executive şi se axează în principal 
pe: reprezentarea statului, semnarea tratatelor, aprobarea unor acte normative emise de unele 
organe ale statului, semnarea legilor în vederea publicării, prezidarea sau asistarea la şedinţele 
unor organe ale statului, acordarea unor calităţi şi titluri, numiri în funcţii superioare, 
instituirea stării de asediu sau de urgenţă, primirea scrisorilor de acreditare şi altele. În ce 
priveşte Guvernul, atribuţiile acestuia sunt mai relevante în ceea ce priveşte administrarea 
statului, fiind organul care exercită în principal politica internă şi externă a ţării.  
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LA CULTURE POLITIQUE PARTICIPATIVE – CONDITION DU SYSTEME 

DEMOCRATIQUE 

 
CVASNEI Snejana, 

Magistru în administraţia publică, 
Academia de Administrare Publică 
pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova 

La stabilité et l’efficience des gouvernements sont en liaison directe avec la maturisation de la 
culture politique et de l’engagement civique de la population. 

Le développement de la société civile, de certaines institutions, groupes ou associations constitue la 
condition vitale nécessaire pour la fortification et la validité de la culture participative, alimentée de la 
responsabilité civique et sociale. 

La participation des citoyens suppose l’existence d’un système qui permettrait l’implication de ceux-
ci au gouvernement, le transfert continu de l’information dès toutes les autorités aux citoyens et la 
consultation de ces derniers pour identifier les nécessités de la communauté et la condition honorable 
des citoyens dans leur responsabilité de participer d’une manière compétente à la gestion des affaires 
publiques. Les citoyens doivent connaître et participer à l’implémentation de différents programmes de 
développement des localités, puisque la participation civique consolide la capacité fonctionnelle des 
autorités. La participation des citoyens fait inévitable le fait que le pouvoir de prise de décisions, soit 
partagé entre les autorités d’état, habilitées et les membres de la société. Il faut, contextuellement, 
remarquer le rôle important de l’administration publique locale. 

Un autre aspect essentiel dans la formation de la culture démocratique authentique est la présence 
d’une économie de marché fonctionnelle et efficace. 
 
Cultura politică participativă – condiţie a sistemului democratic 
 

Stabilitatea şi eficienţa guvernărilor se află în legătură directă cu gradul de maturizare a culturii 
politice şi de angajare civică a populaţiei. 

O condiţie vitală pentru dezvoltarea culturii participative o reprezintă dezvoltarea societăţii civile, 
a unor instituţii, asociaţii, grupuri care să permită implicarea indivizilor într-o gamă largă de activităţi. 

Cultura participativă presupune existenţa unui sistem deschis care să permită implicarea 
cetăţenilor în activitatea procesului de guvernare, transferul continuu de informaţie de la autorităţi către 
cetăţeni şi consultarea lor pentru a se identifica necesităţile comunităţii şi nu în ultimul rînd, cetăţeni 
informaţi care, conştientizând existenţa problemelor, îşi onorează obligaţia de a participa ca cetăţeni 
competenţi la gestionarea treburilor publice. 

O cultură la nivelul întregii societăţi se realizează prin intermediul educaţiei în privinţa 
drepturilor omului şi cetăţeanului, a mecanismelor de funcţionare a unui sistem democratic - acest lucru 
presupune asumarea unor responsabilităţi civice şi politice din partea cetăţenilor, ieşirea din apatie şi 
indiferenţă, comportament activ şi participativ. Într-o societate democratică, omul liber „priveşte guvernul 
ca un mijlocitor, ca pe un instrument, iar nu ca pe un furnizor de favoruri sau împărţitor de daruri, nu ca pe 
un stăpîn sau un zeu venerat şi servit orbeşte”. Noua condiţie a statului şi funcţionarea adecvată a 
instituţiilor sale democratice presupun renunţarea la mentalităţile paternaliste şi la reprezentarea 
autorităţilor ca instanţe absolute. Sistemele democratice funcţionează pe baza unei culturi a libertăţii şi a 
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responsabilităţii, prin cooperarea voluntară şi libera iniţiativă a cetăţenilor, în cadrul unui sistem şi norme 
bine definite. 

Este necesară o activitate specific nouă a cetăţenilor prin care ei să influenţeze efectiv deciziile 
politice, instituţiile şi factorii de decizie, o participare bazată pe informaţie, cunoaştere şi competenţă 
civică, impunând, în ultimă instanţă, un anumit tipar de comportament a celor două categorii de actori - 
oficialii aleşi şi funcţionarii numiţi. 

Unii cercetători consideră că instituţiile puterii reprezintă o serie de proceduri care guvernează 
luarea deciziilor colective sau nişte spaţii de joc în cadrul cărora sunt exprimate şi (uneori) rezolvate 
conflictele. Pentru aceste instituţii a avea succes înseamnă a da actorilor posibilitatea să-şi rezolve 
diferendele cât mai eficient cu putinţă, în condiţiile în care preferinţele lor sunt divergente. Dacă privim 
instituţiile puterii într-un sens mai larg, atunci ele sunt nişte mecanisme care slujesc atingerii atât a unor 
scopuri dar şi a unui acord. 

In literatura de specialitate poziţiile au fost diverse şi chiar contradictorii în ceea ce priveşte 
relaţia dintre instituţiile puterii şi actorii societali, unele teorii reflectând parţial conţinutul şi scopul 
participării şi angajării civice. Dezbaterile au avut loc în discuţii separate, referindu-se, în particular la 
procesul de democratizare, aspectul economic, politic, teoriile care tratează relaţia dintre stat şj societate 
sau analiza comparată a diferitor sisteme de administrare. 

Noile perspective teoretice asupra raportului relaţiilor politico-administrative şi societate au 
produs trei seturi de concepţii asupra a ceea ce înseamnă o bună guvernare şi cum se poate ea realiza, prin 
guvernare înţelegându-se procesul prin care societatea participă la elaborarea şi implementarea deciziilor. 
O primă poziţie este cea deţinută de aşa-numiţii izolaţionişti care susţin că este necesar de a izola factorii 
de decizie (şi administraţia) atât în două grupuri distincte şi autonome, cât şi a le izola de societate în 
scopul de a le proteja împotriva grupurilor societale şi economice, care, în ciuda multitudinii de interese în 
societate, vor încerca să devieze procesul de elaborare a politicilor publice în favoarea lor şi în defavoarea a 
ceea ce sunt considerate „nevoi sociale". O a doua poziţie este susţinută de interdependentişti care susţin 
cu ardoare că o participare a populaţiei în procesul de guvernare este o precondiţie necesară de a preveni 
politicienii şi funcţionarii publici în aservirea propriilor interese în defavoarea intereselor societăţii. In 
aceste concepţii se pot constata diferenţe în ceea ce priveşte scopul şi gradul de participare, unii susţinînd 
că participarea cetăţenilor în guvernare este limitată la alegeri, lăsînd guvernarea în competenţa 
executivului. 

O a treia abordare, cea a instituţionalismului istoric, susţine că administraţia publică este un 
produs al societăţilor în care acestea există şi că reformele administrative preconizate trebuie să ia în calcul 
circumstanţele specifice naţionale. Instituţionalismul istoric pretinde necesitatea compatibilităţii 
reformelor cu condiţiile specifice naţionale, căci de foarte multe ori, mai ales în perioadele de tranziţie, 
reformele eşuează datorită inexistenţei suportului politic şi a incongruenţei cu valorile regimului politic. 

Tot mai insistent, în ultima vreme, se argumentează necesitatea folosirii modului de soluţionare a 
problemelor de jos în sus, fiind considerat mecanismul de bază în guvernarea acestui secol. Modalităţile 
moderne de gestionare a afacerilor publice dictează necesitatea aplicării managementului participativ unde 
cetăţenii nu sunt trataţi ca simpli recipienţi ai serviciilor publice, ci ca parteneri ai procesului de elaborare 
şi implementare a politicilor publice. 

De ce este nevoie de participarea cetăţenilor? Ei trebuie să cunoască şi să participe la 
implementarea programelor pentru că evoluţia şi modul în care se dezvoltă localitatea afectează direct 
bunăstarea lor personală. Pe de altă parte, participarea cetăţenească întăreşte capacitatea funcţională a 
autorităţilor care activează mai eficient şi devin mai receptive la doleanţele colectivităţii. Implicând 
cetăţenii vei avea certitudinea că probleme comunităţii vor fi estimate şi tratate adecvat, ei vor accepta 
mult mai uşor schimbările şi efectele acestor schimbări în caz de nereuşită. Guvernele au nevoie de 
implicarea activă a publicului pentru că ar determina dezvoltarea unor politici care ar fi susţinute de către 
oameni. Participarea cetăţenilor contribuie la eficientizarea procesului de administrare. 
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O întrebare esenţială în realizarea cercetării de faţă este dacă calitatea guvernării depinde de 

calitatea cetăţenilor şi că, în fond, fiecare popor are tipul de guvernare pe care-1 merită. 
Modalitatea pe care o alegem în a cerceta calitatea cetăţenilor este cuprinsă în conţinutul a ceea ce 

presupune conceptul de „capital social". Prin intermediul capitalului social vom încerca să sesizăm 
existenţa (sau absenţa) atitudinilor, valorilor, normelor şi predispoziţiilor populaţiilor către participare 
civică (angajarea civică) şi chiar participare politică; calitatea capitalului social având o influenţă 
considerabilă asupra comportamentului elitelor (drept exemplu pot servi anumiţi indici precum votul, 
calitatea de membru în diferite organizaţii şi asociaţii, spirit de colaborare, gradul de încredere printre 
membrii comunităţii, atitudini faţă de deţinătorii oficiali ai puterii). Capitalul social este elementul 
principal ce caracterizează esenţa, natura şi gradul de participare al cetăţenilor la guvernare, incluzând 
scala atitudinală în care anumiţi indici sunt de o importanţă majoră (ex: încrederea). 

Un aspect foarte important care merită a fi luat în seamă, conform părerii unor autori, este 
dimensiunea statului, în particular, statele mici. Statele mici nu sunt caracterizate doar prin mărimea 
teritoriului şi a populaţiei, dar şi prin parcurgerea a numeroase probleme specifice de ordin economic, 
politic, administrativ. Este evidenţiată vulnerabilitatea statelor atât prin insecuritate internă, cât şi prin 
securitate externă în raport cu alte state. 

Dimensiunile mici influenţează atât relaţia politicienilor cu funcţionarii publici cât şi relaţia 
acestora din urmă cu cetăţenii. Politicienii sunt cei care prin definiţie ar trebui să reprezinte interese bine 
definite şi, prin intermediul unui proces eficient de negocieri, să asigure realizarea interesului public. în 
statele mici, viaţa politică este dominată de prevalenta intereselor de grup. Practica a demonstrat că este 
foarte dificil de a introduce conceptul de „scop măreţ" sau cel de „interes naţional". Chiar dacă se susţine 
idea că sistemele administrative sunt apolitice prin definiţie, politizarea administraţiei publice este 
imposibilă şi de neevitat în acest caz. In statele mici politizarea administraţiei publice poate comporta 
implicaţii destul de importante, datorită faptului că ea, cel mai des, este însoţită de nepotism (caracteristic 
populaţiilor de dimensiuni mici) şi promovarea dezvoltării unor grupuri influente închise. 

Juan Linz şi Alfred Stepan definesc democraţia ca fiind un sistem politic în care, pe lîngă alte 
aspecte, democraţia devine, din punct de vedere atitudinal, singura preocupare chiar şi în faţa unor mari 
crize economice şi politice, majoritatea oamenilor păstrînd credinţa că orice schimbare viitoare va avea loc 
în parametrii procedurilor democratice. In alţi termeni, o democraţie necesită o anumită cultură, puternică 
într-atît încît să poată produce un suport emoţional şi cognitiv adecvat şi favorabil pentru a adera în 
continuare la procedurile democratice. 

Caracterul esenţial a unui regim este determinat de gradul de responsivitate a elitei conducătoare 
faţă de preferinţele cetăţenilor, consideraţi a fi, din punct de vedere politic, egali. 

Pentru ca un guvern să fie cât mai responsiv preferinţelor cetăţenilor, cetăţenii trebuie să pună în 
practică următoarele oportunităţi: 

1. de a-şi formula preferinţele; 
2. de a-şi face cunoscute preferinţele proprii celorlalţi cetăţeni şi guvernanţilor atât prin acţiuni 

individuale, cât şi colective; 
3. pentru existenţa preferinţelor egale, din punct de vedere a importanţei,. trebuie să nu existe 

discriminare faţă de sursa şi conţinutul preferinţelor. 
Existenţa unei credinţe în potenţialul de influenţă a cetăţenilor afectează în mod considerabil 

comportamentul elitelor conducătoare. Credinţa în competenţa potenţială este o atitudine cheie, cultura 
civică influenţând astfel direcţia şi construcţia relaţiilor politico-administrative. Pentru ca elitele să fie 
responsabile faţă de publicul larg este necesar ca acesta din urmă să-şi exprime punctul de vedere astfel 
încît elitele să ştie ce doreşte el; el trebuie să fie implicat în procesul politic astfel încât să ştie şi să-i pese 
dacă elitele sunt responsabile şi, în ultimă instanţă, manifestarea unui potenţiale puteri de influenţă va 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

173 
impune elitelor un comportament responsabil. Elitele puternice, izolate limitează această participare 
publică şi le este favorabilă neimplicarea cetăţenilor. 

Implicarea cetăţenilor sub diferite forme în luarea deciziilor publice va face procesul de 
guvernare mai transparent şi mai receptiv la realitatea colectivităţii, participarea presupunînd o colaborare 
în mod continuu. Participarea cetăţenească implică faptul că autorităţile să împartă puterea de luare a 
deciziilor cu membrii societăţii civile. Aici este necesar de menţionat rolul important pe care îl are 
administraţia publică locală în facilitarea şi încurajarea autoguvernării participative, dezvoltarea spiritului 
comunitar a cetăţenilor săi. 

Cum poate fi creată o cultură civică robustă într-o ţară unde ea este aproape absentă sau foarte 
slabă? 

Un aspect important care a fost sesizat de către R. Dahl este faptul că o condiţie necesară 
dezvoltării unei culturi democratice autentice este asigurarea unei economi de piaţă care să funcţioneze şi 
să fie eficientă. Şi realitatea ne demonstrează că legătura dintre democraţie şi dezvoltarea economică este în 
afara oricăror dispute. Oamenii cu adevărat săraci, sunt prea săraci pentru politică şi prea săraci ca să 
protesteze. Ei sunt indiferenţi şi apatici, deloc entuziasmaţi pentru un comportament participativ. Eric 
Hoffer exprima faptul că "celor săraci le este teamă de lumea din jur şi nu sunt dispuşi spre schimbare ...", 
ceea ce el a numit "conservatorismul celor nevoiaşi". Cei care trăiesc cu grija zilei de mâine nu se mai 
preocupă de transformările importante ale societăţii, ajung să fie marginalizaţi, preocupaţi de lucruri 
minore dar absolut esenţiale pentru viaţa lor zilnică. 

Cu toate acestea, aspectul economic nu este o condiţie suficientă (deşi că este necesară) de a crea 
o cultură civică puternică. Nu ne putem aştepta la un nivel înalt de cultură apărut imediat în urma 
dezvoltării socio-economice. Dezvoltarea economică, socială, politică şi culturală trebuie să se desfăşoare 
concomitent, creând condiţii favorabile şi benefice şi întărindu-se reciproc. 

Eficienţa participării cetăţenilor depinde de mai mulţi factori: starea, poziţia civică a cetăţenilor, 
tradiţia de conlucrarea cu autorităţile, stilul de guvernare a autorităţilor publice. 

Cultura politică participativă trebuie să se formeze în cadrul societăţilor. Ea nu poate fi preluată 
prin simplul transfer din societăţile democratice, decît unele componente ale sale cognitive, teoretice, strict 
informaţionale. Ideile şi cunoştinţele despre instituţii şi proceduri democratice pot fi preluate, dar abilitatea 
de a le utiliza, precum şi atitudinile şi comportamentele politice nu pot apărea decît ca rezultat al unui 
exerciţiu democratic efectiv, al unei experienţe complexe. 
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LE DOMAINE DE COMPETENCE ET LES CARACTERISTIQUES DES AUTORITES 

ADMINISTRATIVES AUTONOMES EN ROUMANIE DANS LA PERSPECTIVE DE LA 

CONSTITUTION, REPUBLIEE 

Résume 
En Roumanie, la possibilité de créer des autorités administratives (centrales) autonomes a été 

consacrée de manière explicite déjà dans la Constitution de 1991. Aujourd'hui, l'article 116 paragraphe 2 
et l'article 117 paragraphe 3 de la Constitution revue et republiée comprennent des normes explicites 
dans ce sens. L'initiative du constituant d'introduire dans la Constitution des prévisions à caractère 
général sur la création des autorités administratives autonomes et leur organisation par une loi 
organique nous semblent salutaires. Certains articles de la Constitution font référence à certaines 
autorités autonomes telles le Conseil Suprême de Défense, l’ Avocat du Peuple, le Conseil Législatif etc. 

Les autorités administratives nommées par la Constitution même jouissent d'un "statut 
constitutionnel", tandis que d'autres, nommées dans la Constitution et crées par des lois organiques, ont 
seulement un "statut légal". 

Certaines caractéristiques de ces autorités: avec les ministères, elles font partie de 
l'administration publique centrale spécialisée, étant organisées dans plusieurs domaines d'activité; elles 
jouissent d'indépendance, c'est-à-dire elles ne sont pas soumises au Gouvernement ou aux ministères; 
elles disposent, pour la plupart, de pouvoir de décision et peuvent produire des documents administratifs 
unilatéraux ayant autorité; elles se trouvent en position de dépendance par rapport au Parlement. 

On constate qu'en Roumanie également, le nombre des autorités administratives est en hausse, 
selon l'exemple des pays de l'Europe Occidentale, où le nombre de ces autorités indépendantes est devenu 
plus important. 
 

1. Preliminarii. 
In legislaţia şi doctrina unor state occidentale, ultimii ani au fost marcaţi de creşterea numerică a 

autorităţilor administrative independente, înfiinţate la nivel central, care se caracterizează prin 
independenţa lor faţă de Guvern. Acest fenomen a fost interpretat de către autorii francezi fie ca o 
mărturie a dorinţei de modernizare a administraţiei tradiţionale,1 fie ca un eşec sau o adaptare mai greoaie 
a structurilor administrative tradiţionale, precum şi a jurisdicţiei la aspectele cele mai noi ale 
administraţiei2. Astfel, se consideră că autorităţile administrative independente sunt probabil creaţia cea 
mai originală a ultimilor ani. 

                                              
1 J. Rivero, J. Waline, Droit administratif, Dalloz, 15-eme édition, 1994, p.302. 
2 A.de Laubadère, J. Claude Venezia, Y. Gaudemet, Traité de droit administratif, 15 édition, L. G. D. J., 1999 ; p 94 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

175 
Franţa este unul din statele occidentale în care au fost înfiinţate un mare număr de autorităţi 

administrative independente. În această ţară, noţiunea de autoritate administrativă independentă apare 
pentru prima dată în Legea din 6 ianuarie 1978, care califică explicit ca autoritate administrativă 
independentă Comisia Naţională de Informatică şi Libertăţi1. Ulterior au fost înfiinţate multe asemenea 
autorităţi, de exemplu, Consiliul Superior al Audiovizualului, Comisia Operaţiunilor de Bursă, Comisia 
pentru Sondaje, Consiliul Concurenţei etc. 

Consiliul Constituţional din această ţară nu a cenzurat procesul de înfiinţare a autorităţilor 
administrative independente în cazul în care legiuitorul s-a pronunţat expres, ci dimpotrivă, în tăcerea 
legii, a recalificat, de exemplu, ca autoritate administrativă independentă, Înalta Autoritate pentru 
Comunicare Audiovizuală (decizia din 26 iulie 1984) şi a făcut acelaşi lucru şi cu Consiliul Superior al 
Audiovizualului care i-a succedat acesteia (decizia din 17 ianuarie 1989)2. 

Este adevărat că asemenea autorităţi independente existau şi în alte ţări, chiar înainte de a fi 
organizate în Franţa, de pildă, agenţiile americane, „executive agencies”, a căror origine se explică prin 
voinţa Congresului american de a face ca anumite sectoare ale administraţiei să rămână sub controlul său 
şi să scape de ierarhia executivului3. Aceste agenţii controlează importante sectoare ale vieţii economice şi 
sociale, de pildă, reglementarea politicii monetare, supravegherea operaţiunilor bursiere, atribuirea de 
licenţe de telecomunicaţii şi de televiziune, controlul finanţării campaniilor electorale etc. 

De asemenea, în Marea Britanie, acţionau organizaţiile autonome neguvernamentale (quasi 
autonomus non governmental organisations), dar a căror definire şi clasificare juridică este departe de a fi 
precisă. Remarcându-se varietatea situaţiilor şi sarcinilor încredinţate acestor „quangos”, şi anume, 
informaţie, control, organizarea anumitor sectoare economice, alocarea de fonduri publice, controlul 
subvenţiilor, se arată că responsabilitatea vizavi de puterea politică – Guvern, miniştri, Parlament, consilii 
locale – este indirectă şi limitată, că se bucură de autonomie în exercitarea atribuţiilor şi îşi recrutează ele 
însele agenţii pe care-i folosesc, prin derogare de la regulile generale aplicabile funcţionarilor4. 

La întrebarea dacă la originea autorităţilor administrative din Franţa s-a aflat vreunul din aceste 
modele, răspunsul este negativ, şi anume, cât priveşte ”modelul” american se arată că el s-a născut de o 
manieră pragmatică, într-un context politic şi administrativ foarte diferit de cel al Franţei, încât ar fi 
excesiv să se considere că sistemul francez a împrumutat mult de la instituţiile americane; despre 
instituţiile administrative britanice se subliniază că ele urmează reguli cu totul diferite de cele care se 
aplică în Franţa, drept pentru care o formulă atât de eterogenă, fluctuantă şi contestată ca aceea de 
„quangos” nu poate fi privită c-ar fi servit de model pentru autorităţile independente din Franţa, chiar dacă 
unele apropieri există între anumite categorii de instituţii5. 

În ce priveşte România, din examinarea denumirilor autorităţilor administrative autonome, a 
domeniilor în care au fost înfiinţate, a atribuţiilor încredinţate şi responsabilităţilor cele revin, rezultă că 
ele au avut ca model autorităţile administrative independente organizate în Franţa. 

 
2. Reglementările Constituţiei României, republicate, despre autorităţile centrale 

independente. 
 
Posibilitatea înfiinţării pe plan central a autorităţilor administrative autonome (centrale) a fost 

consacrată expres încă în Constituţia din 1991. Ca urmare a revizuirii şi republicării Constituţiei, în 
prezent art. 116 alin. 2 şi art. 117 alin. 3 cuprind reglementări exprese cu caracter general despre aceste 
autorităţi. 

                                              
1 A se vedea, Agathe Van Lang, Geneviève Inserguet - Brisset, Dictionnaire de droit administratif, Montchrestien, Paris, 1999, 
p. 37, 
2 A se vedea M. Gentot, Les autorités administratives indépendantes, 2e édition, Montchrestien, 1994, p. 11. 
3 A se vedea M. Gentot, op. cit., p. 22-23. 
4 Ibidem, p.27. 
5 Ibidem, p.24, 30. 
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Potrivit primului text, „Alte organe de specialitate se pot înfiinţa în subordinea Guvernului ori a 

ministerelor sau ca autorităţi administrative autonome”, iar conform celui de-al doilea, „Autorităţi 
administrative autonome se pot înfiinţa prin lege organică”. 

Ni se pare salutară opţiunea constituantului român de a insera aceste reglementări despre noua 
categorie a autorităţilor administrative autonome în Legea fundamentală a ţării. De asemenea, apreciem 
cerinţa constituţională obligatorie de înfiinţare a acestor autorităţi prin lege organică. Drept urmare, 
considerăm că vor putea fi considerate autorităţi administrative autonome numai acelea care sunt 
înfiinţate prin lege organică. Per a contrario, acele autorităţi administrative centrale care se bucură de 
autonomie prin dispoziţiile unei legi ordinare nu vor putea fi socotite autorităţi administrative autonome1. 
În aceeaşi ordine de idei, într-o opinie din literatura noastră de specialitate s-a subliniat că cerinţa 
constituţională de înfiinţare a autorităţilor administrative autonome prin lege organică, deci prin legi 
adoptate cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere, denotă un surplus de grijă faţă de aceste organe2. 

Terminologic, constituantul român s-a oprit la noţiunea de „autoritate administrativă autonomă” şi 
nu la aceea de „organ administrativ central autonom”. Această opţiune se poate explica prin faptul că, în 
general, în reglementările Constituţiei, republicate, termenul de „organe ale administraţiei publice centrale 
de specialitate” este folosit pentru a desemna altele organe centrale decât ministerele, dar care sunt 
organizate în subordinea Guvernului, ori a ministerelor. Apoi, conceptul de „autoritate administrativă 
independentă” este consacrat în cele mai multe legislaţii ori în jurisprudenţa unor ţări europene, realitate 
care nu i-a rămas indiferentă constituantului român. 

Organizarea autorităţilor administrative autonome în România, consacrată pe plan constituţional, 
răspunde unor necesităţi impuse de practica administrativă a ultimilor ani. Problemele noi apărute într-o 
serie de domenii, cum ar fi cel informaţional, concurenţial, audiovizualului şi altele, au determinat ca şi în 
România să se înfiinţeze noi autorităţi de nivel central, independente de Guvern. 

Unele din autorităţile administrative autonome sunt nominalizate chiar în Constituţie, motiv pentru 
care, în doctrină, se consideră că au „un statut constituţional”, în timp ce altele, fără a fi menţionate în 
Constituţie, au fost înfiinţate prin lege organică, ele bucurându-se doar de „un statut legal”3. Din prima 
categorie menţionăm: Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (art.73 lit. e), Avocatul Poporului (art. 58 – 
60), Serviciile publice de Radio şi Televiziune art. 31 alin. 5). Din a doua categorie fac parte: Consiliul 
Naţional al Audiovizualului, Consiliul Concurenţei, Comisia Naţională a Valorilor Imobiliare etc. 

Oricum, organizarea şi funcţionarea autorităţilor administrative autonome, inclusiv a celor 
nominalizate prin Constituţie, se face prin lege organică. 

Autorităţile administrative autonome nu reprezintă o noutate absolută pentru România, deoarece în 
perioada interbelică au existat asemenea autorităţi, de exemplu, Consiliul legislativ, înfiinţat în anul 1926 
şi Curtea de Conturi, înfiinţată în anul 1929, fără să aibă, însă, şi denumirea de autorităţi administrative 
autonome şi fără să fie prevăzute în Constituţie. 

În prezent, în mod corect s-a observat, într-o opinie, că „Sfera administraţiei centrale de 
specialitate cuprinde, fără exagerare, în fiecare sistem naţional de organizare a administraţiei de stat, şi 
anumite autorităţi care nu sunt subordonate faţă de Guvern, formând sfera „agenţiilor independente”, ca să 
preluăm un termen din literatura anglo-saxonă”4. 

                                              
1 Bunăoară, Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, deşi este caracterizat prin art. 1 din Legea nr.16/2000 (publicată în 
„Monitorul oficial al României”, partea I, nr.104 din 9 martie 2000, republicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 
68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare) ca „un organism autonom consultativ de interes public, în scopul 
instituţionalizării dialogului social dintre persoanele vârstnice pentru protejarea drepturilor şi a libertăţilor acestor persoane”, 
nu-l putem socoti o autoritate administrativă autonomă, deoarece este înfiinţat printr-o lege ordinară. 
2 A se vedea V. Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu, Constituţia României – comentată şi adnotată, Editura 
Lumina Lex, 1997, p. 358. 
3 A se vedea I.Vida, Puterea executivă şi administraţia publică, Bucureşti, 1994, p. 140. 

4 A se vedea A.Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. I, ediţia a III-a, Allbeck, 2001, p. 434. 
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Autorităţile administrative autonome înfiinţate în România au denumiri diferite (consiliu, serviciu, 

comisie etc.) şi îşi desfăşoară activitatea în domenii diverse, dar, cu toate acestea ele se caracterizează prin 
anumite trăsături specifice, pe care le vom evidenţia în continuare. 

 
3.Trăsăturile autorităţilor administrative autonome 
 
1. Autorităţile administrative autonome pot fi înfiinţate numai prin lege organică, aşa cum se 

stipulează expres în art. 117 alin. 3 din Constituţia republicată. Dorim să subliniem încă o dată că şi 
organizarea şi funcţionarea autorităţilor administrative autonome nominalizate în Constituţie se face prin 
lege organică. 

2. Autorităţile administrative autonome fac parte din administraţia publică centrală de 
specialitate. În doctrina franceză, autorităţile administrative independente sunt socotite organisme publice, 
cărora legiuitorul le conferă garanţii de independenţă1. 

Autorităţile administrative autonome din România au o trăsătură comună cu ministerele şi celelalte 
organe ale administraţiei publice centrale de specialitate şi anume, după cum s-a subliniat, „...întocmai ca 
şi acestea exercită o activitate executivă, având ca obiect organizarea aplicării şi aplicarea în concret a 
legilor, precum şi asigurarea bunei funcţionări a serviciilor instituite în cadrul lor”2. În ce ne priveşte, ne 
raliem la opiniile doctrinare care consideră că atât prin natura activităţii pe care o desfăşoară, cât şi prin 
subordonarea lor legilor, autorităţile administrative autonome se încadrează în categoria organelor 
administraţiei publice3. 

Pentru acest motiv, nu putem fi de acord cu acei autori care consideră că sunt autorităţi 
administrative autonome Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Curtea Constituţională4, deoarece ele nu fac 
parte din administraţia publică de specialitate şi, în principal, desfăşoară activităţi cu alt specific decât 
administraţia publică. În această privinţă, chiar textul art. 129 alin. 1 din Constituţie, republicată, est 
elocvent, prevăzând că „Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte 
instanţe judecătoreşti stabilite de lege”. Este limpede, aşadar, că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se află 
în fruntea puterii judecătoreşti5 şi că ea nu poate, în nici un caz să fie considerată o autoritate 
administrativă autonomă. În ce priveşte Curtea Constituţională, ne alăturăm părerii care susţine că aceasta 
reprezintă o autoritate distinctă, independentă de toate celelalte, care realizează „justiţia constituţională6, 
drept urmare, Curtea Constituţională nu poate fi considerată o autoritate administrativă autonomă. 

Pe de altă parte, autorităţile administrative autonome, oricât sunt de variate, nu pot fi încadrate nici 
în categoria organelor legislative, nici în cea a instanţelor judecătoreşti. Or, după cum se subliniază în 
doctrină, organele de stat care, prin atribuţiile lor, nu pot fi încadrate nici în categoria organelor 
legislative, nici în categoria instanţelor judecătoreşti, trebuie să facă parte din categoria organelor 
executive, pentru că esenţial pentru primele este chiar desfăşurarea întregii lor activităţi pe baza legii şi în 
vederea executării legii”7. 

În ce ne priveşte, precizările constituţionale şi/sau legale potrivit cărora unele din autorităţile 
administrative autonome funcţionează pe lângă Parlament, cum este Consiliul Legislativ, sau că prezintă 
rapoarte de activitate în faţa Parlamentului, bunăoară, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării sau Avocatul 
Poporului, nu influenţează asupra activităţii pe care ele o desfăşoară, aceasta fiind de natură 
administrativă. 
                                              
1 A se vedea Agathe Van Lang, Geneviève Gondouin, , Veronique Insurguet – Brisset, op. cit., p. 37. 
2 T. Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice, tratat elementar, vol. II, p. 326. 
3 În acest sens, a se vedea, V.I. Prisăcaru, Tratat de drept administrativ, partea generală, Editura „Lumina Lex”, Bucureşti, 
1996, p. 118; M.Preda, Tratat elementar de drept administrativ român, Editura „Lumina Lex”, Bucureşti, 1996,p.392; I. Vida, 
op. cit., p. 140-141; T. Drăganu, op. cit., p.326; A. Iorgovan, op. cit., p.437;  
4 Această părerea este susţinută de T. Pavelescu, G. Moinescu în Drept administrativ român, Tritonic, 2004, p. 126. 
5 A se vedea M. Constantinescu, A. Iorgovan. I. Muraru, Elena Simina Tănăsescu., op.cit., p.269.  
6 A se vedea I. Deleanu, Justiţia constituţională”, Lumina Lex., Bucureşti, 1995, p.182. 
7 A se vedea V. I. Prisăcaru, op.cit., p. 118. 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

178 
Mai trebuie subliniat că din considerente de funcţionalitate sau eficacitate a activităţii îndeplinite 

de anumite autorităţi administrative autonome, legiuitorul, la un moment dat, poate să intervină şi să le 
reorganizeze în organe ale administraţiei publice centrale de specialitate subordonate Guvernului sau chiar 
unui minister. Astfel, Centrul Naţional al Cinematografiei, înfiinţat iniţial ca autoritate administrativă 
autonomă, după o perioadă de timp, a fost reorganizat în Oficiul Naţional al Cinematografiei, organ 
central de specialitate în subordinea Guvernului1, pierzându-şi „autonomia”, apoi a fost, din nou, 
reorganizat, tot ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, dar în subordinea Ministrului 
Culturii şi Cultelor2, ceea ce este valabil şi în prezent3. 

Desigur, această opţiune a legiuitorului de a transforma o autoritate administrativă autonomă în 
organ al administraţiei publice centrale de specialitate, direct subordonat Guvernului sau vreunui minister, 
este limitată numai la autorităţile administrative care au un statut legal. Pe de altă pare, opţiunea 
legiuitorului cu privire la aceste autorităţi se poate manifesta şi invers, adică, să transforme un anumit 
organ al administraţiei publice centrale de specialitate într-o autoritate autonomă. Subliniem că în practica 
statală română actuală, până la ora actuală, nu s-a optat pentru această alternativă. 

3. Autorităţile administrative autonome se bucură de independenţă, ceea ce semnifică 
nesubordonarea lor faţă de Guvern sau faţă de vreun minister. Remarcăm că şi autorităţile administrative 
independente din Franţa nu sunt supuse vreunui control ierarhic, sau vreunei tutele în exercitarea 
atribuţiilor lor4. 

Faptul că autorităţile administrative autonome din România nu sunt dependente în activitatea lor 
nici de Guvern, nici de vreun minister, dă expresie caracterului lor autonom în aparatul executiv al 
statului5. Autonomia de care beneficiază nu trebuie înţeleasă în sensul că ele nu trebuie să aplice hotărârile 
Guvernului adoptate în baza legii şi pentru aplicarea ei şi ordonanţele acestuia6. 

Totodată, trebuie reţinut că autorităţile administrative autonome nu se află nici în subordinea 
Preşedintelui României, aşa cum s-a arătat, corect, într-o opinie, „Constituţia noastră nu admite 
constituirea de organe administrative nici „în subordinea” şi nici „pe lângă” Preşedintele României”7. 

Într-o interpretare simplistă, s-ar putea susţine că în lipsa raporturilor de subordonare ierarhică faţă 
de Guvern sau faţă de vreun minister, autorităţile administrative autonome, organizate pe plan central, nu 
ar îndeplini o activitate administrativă. 

O asemenea susţinere, însă, nu ar avea nici un temei. De la bun început, dorim să precizăm că din 
examinarea atribuţiilor conferite prin legile organice de organizare şi funcţionare, autorităţilor autonome 
centrale, rezultă că ele au o natură executivă. Astfel, dintre atribuţiile cu această natură, pe care le 
îndeplineşte Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, menţionăm, exemplificativ, cele prin care analizează şi 
/sau propune măsuri în situaţii excepţionale sau cele prin care coordonează activitatea de integrare în 
structurile de securitate europene şi euroatlantice 8. 

În stabilirea naturii juridice a unei autorităţi publice, rolul primordial îl deţine specificul activităţii, 
respectiv al atribuţiilor pe care ea le îndeplineşte, aşa încât caracterul administrativ al atribuţiilor legale pe 
care le exercită autorităţile administrative autonome determină şi natura lor de autorităţi administrative. 

                                              
1 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.67/1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al 
Cinematografiei, în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 295 din 31 august 1997. 
2 Hotărârea Guvernului nr. 807/2001 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei, publicată în 
„Monitorul oficial al României”, partea I, din 31august 2001. 
3 A se vedea, Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, 
nr. 704 din 4 august 2005, care abrogă Legea cinematografiei nr. 603/2002, publicată în „Monitorul oficial al României”, nr. 
889/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare. 
4 A se vedea Agathe Van Lang, Geneviève Gondouin, Veronique Insurguet – Brisset, op. cit., p.38. 
5 În acest sens, a se vedea T. Drăganu, op. cit., p. 327. 
6 A se vedea, I. Vida, op.cit., p. 140-141; A. Iorgovan, op. cit., p. 483.  
7 A. Iorgovan, op.cit., p. 73. 
8 Art. 4 lit. c) pct. 1 şi lit. e) şi g) din Legea nr. 415/2002, publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 494 din 10 
iulie 2002. 
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Subordonarea ministerelor faţă de Guvern sau a unor instituţii publice centrale faţă de ministere nu 

face decât să întărească constatarea că ele sunt organe ale puterii executive, respectiv instituţii publice 
centrale administrative. 

4. Cele mai multe dintre autorităţile administrative autonome au caracter colegial. Astfel, 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, Consiliul Naţional al Audiovizualului, Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare sunt compuse din mai mulţi membri. În schimb, Avocatul Poporului este o autoritate 
administrativă autonomă care are caracter unipersonal. 

5. Membrii care compun autorităţile administrative autonome sau, uneori, numai conducătorii lor, 
sunt numiţi fie direct prin hotărârea ambelor Camere ale Parlamentului, fie la propunerea unora din 
comisiile permanente ale acestora, fie prin alte modalităţi stabilite de legea organică, spre deosebire de 
miniştri, care sunt numiţi de Preşedintele României, pe baza votului de încredere acordat de Parlament1. 

Încă în 1991, Constituţia prevedea unele autorităţi administrative autonome ai căror conducători 
sau membrii erau numiţi de una sau ambele Camere ale Parlamentului. Prin revizuirea şi republicarea 
Constituţiei, anumite texte au fost modificate. Astfel, dacă în fostul art. 55 din Constituţie, în varianta 
iniţială, se prevedea că Avocatul Poporului este numit de Senat pe o perioadă de 4 ani, prin revizuire, s-a 
renunţat la această formulă şi anume în art. 58 alin. 1 se stipulează că Avocatul Poporului este numit pe o 
durată de 5 ani, fără a se mai preciza cine are această competenţă. În schimb, în art. 65 alin. 2 din 
Constituţie unde se arată situaţiile în care Camerele Parlamentului îşi desfăşoară activitatea în şedinţe 
comune, potrivit unui Regulament adoptat cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, împrejurarea de la 
lit. i) este tocmai numirea Avocatului Poporului. Reţinem, aşadar, că prin revizuirea Constituţiei, s-a optat 
pentru numirea Avocatului Poporului de către ambele Camere ale Parlamentului, soluţie mai bună faţă de 
cea a numirii acestuia de către Senat, adică de către o singură Cameră a Parlamentului. 

Referitor la o altă autoritate administrativă autonomă, şi anume, Curtea de Conturi, reglementarea 
în sensul căreia numirea membrilor Curţii de Conturi se face de către Parlament (art. 140 alin.4) nu s-a 
modificat, dar, s-a adăugat, în mod pertinent, că şi revocarea membrilor Curţii de Conturi se face de către 
Parlament, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege (art.140 alin. 6 din Constituţie). 

De asemenea, dacă în art. 62 lit. g) din Constituţie, înainte de revizuire, era stipulat că directorul 
Serviciului Român de Informaţii este numit de Parlament la propunerea Preşedintelui României şi că 
activitatea acestui serviciu este controlată de Parlament, în forma revizuită a Constituţiei, acest text nu a 
mai fost menţinut. Astfel art. 65 alin. 2 lit. h) din Constituţie, republicată, se referă în general la directorii 
serviciilor de informaţii, prevăzând că este de competenţa celor două Camere ale Parlamentului, în şedinţă 
comună „numirea, la propunerea Preşedintelui României a directorilor serviciilor de informaţii şi 
exercitarea controlului activităţii acestor servicii. 

6. Majoritatea autorităţilor administrative autonome sunt înzestrate cu putere de decizie, adică 
emit acte administrative unilaterale, obligatorii şi executorii2. După cum se subliniază şi în doctrina 
franceză, atribuţiile autorităţilor administrative independente, în general, depăşesc simplele avize, ele 
incluzând în majoritatea cazurilor putere de decizie, adeseori, aceste autorităţi putând fi sesizate nu numai 
de către autorităţile publice, ci şi de către particulari3. 

7. Autorităţile administrative autonome sunt dependente, într-o formă sau alta, de către 
Parlament. Dependenţa acestor autorităţi faţă de Parlament se manifestă în modalităţi4 şi grade diferite. 

Bunăoară, comparativ cu alte autorităţi administrative autonome, Consiliul Legislativ se află într-o 
relaţie de dependenţă mai accentuată, prin faptul că potrivit art. 79 din Constituţie, este organ consultativ 
de specialitate al Parlamentului. 

                                              
1 A se vedea T. Drăganu, Tendinţe de limitare a rolului în stat a Guvernului prin multiplicarea exagerată a autorităţilor 
centrale autonome ale administraţiei publice (I) , în „Revista de drept comercial”, nr. 12/2000, p.68. 
2 Într-o opinie se susţine că actele autorităţilor administrative autonome au aceeaşi forţă juridică ca şi actele miniştrilor, în M. 
Preda, Autorităţile administraţiei publice, Editura „Lumina Lex”, 1999, p.386. 
3A se vedea, J. Rivero, J. Waline, Droit administratif, Dalloz, 15 édition, 1994, p.302. 
4 A se vedea T.Drăganu, Drept constituţuinal şi instituţii politice, tratat elementar, vol. II, p.327. 
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Dependenţa altor autorităţi administrative autonome se manifestă conform dispoziţiilor 

constituţionale, prin controlul exercitat de Parlament asupra activităţii lor, cum este cazul Serviciilor de 
Informaţii1, sau prin examinarea rapoartelor pe care sunt obligate să le prezinte Parlamentului, cum este 
cazul Consiliului de Apărare a Ţării2 şi al Curţii de Conturi3. 

În sfârşit, dependenţa autorităţilor administrative autonome nenominalizate în Constituţie, 
înfiinţate prin legi organice, este stabilită prin dispoziţiile acestora, şi, în general se manifestă prin 
obligativitatea întocmirii unor rapoarte asupra activităţii lor, pe care le înaintează Parlamentului. 

Referitor la controlul parlamentar, în doctrină s-a subliniat că „Informarea Parlamentului prin 
comisiile sale – permanente sau speciale - constituie modalitatea obişnuită şi eficientă de documentare în 
vederea exercitării controlului parlamentar”4. 

La cele de mai sus, mai trebuie adăugat că indiferent de forma pe care o îmbracă dependenţa 
acestor autorităţi faţă de Parlament, ea trebuie să rezulte în mod expres din textele Constituţiei, republicate 
ori din legile organice care reglementează organizarea şi funcţionarea lor. În sfârşit, mai trebuie reţinut că 
specific dependenţei autorităţilor administrative autonome faţă de Parlament este caracterul ei direct, spre 
deosebire de ministere, care şi ele răspund în faţa Parlamentului de realizarea obiectivelor stabilite în 
Programul de guvernare, dar nu în mod direct, ci prin intermediul Guvernului5. 

8. În perioada actuală, în România, la fel ca în alte state europene, numărul autorităţilor 
autonome este în creştere. Creşterea numărului autorităţilor administrative independente în majoritatea 
statelor occidentale este considerată o dorinţă de modernizare a administraţiei tradiţionale6. Dintre aceste 
autorităţi, socotite că reprezintă un nou tip de structuri administrative, se menţionează Comisia Naţională 
de Informatică şi Libertăţi (C.N.I.L.), Comisia de Acces la documente administrative, (C.A.D.A.), 
Comisia Concurenţei care deţine şi atribuţii jurisdicţionale, Consiliul Suprem al Audiovizualului, 
considerată instanţă supremă în materie de radio şi televiziune, cu puteri considerabile7. 

Într-o altă opinie din doctrina franceză, se subliniază că înfiinţarea autorităţilor administrative 
autonome poate fi interpretată ca un eşec sau o neadaptare a structurilor administrative tradiţionale, dar, în 
egală măsură, şi a jurisdicţiei, la aspectele cele mai noi ale administraţiei8. 

În ce priveşte România, se poate spune că încă în anul 1990 a fost înfiinţat Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării, ca autoritate autonomă, iar după intrarea în vigoare a Constituţiei din 1991, au fost 
organizate un număr destul de însemnat de autorităţi administrative autonome, în domenii de activitate 
variate ale administraţiei publice, cărora li s-au atribuit atribuţii şi răspunderi substanţiale, în dorinţa 
îmbunătăţirii domeniilor sau a sectoarelor de activitate în care ele acţionează, pentru realizarea unei reale 
transparenţe în raporturile cu cei administraţi. 

Într-o opinie din doctrina noastră de specialitate se exprimă rezerve faţă de numărul mare de 
autorităţi administrative centrale organizate în România, precum şi faţă de competenţa lor de a emite sau 
participa la emiterea unor acte unilaterale de putere în cadrul activităţii de aplicare a legilor9. În 
continuare, se mai arată că alături de Guvern, care, conform prevederilor constituţional, ar trebui să 
exercite conducerea generală a administraţiei publice „au luat naştere un număr de mini-guverne, care nu 
mai depind de acesta, ci apar ca organe executive distincte ale Parlamentului, desprinse din sistemul 
administraţiei centrale propriu – zise. 

                                              
1 Art. 65 lit. h) din Constituţie, republicată. 
2 Art. 65 lit. g) din Constituţie, republicată. 
3 Art. 140 alin. 2 din Constituţie, republicată. 
4 I. Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice, tratat, II, Editura „Europa Nova”, Bucureşti , 1996, p. 280. 
5 A se vedea T. Drăganu, op. cit., p. 327. 
6 A se vedea J. Rivero, J. Waline, op.cit., p. 302. 
7 Ibidem, p.302-303. 
8 A se vedea A. De Laubadère, J. Cl.Venezia, Y. Gaudemet, Traité de droit administratif, vol. I, 14e édition, L. G. D. J., 1966, 
p.88.  
9 A se vedea T. Drăganu, Tendinţe de limitarea rolului în stat al Guvernului, prin multiplicarea exagerată a autorităţilor 
centrale autonome ale administraţiei publice (II), în „Revista de drept comercial”, nr. 1/2001, p.42. 
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Desigur, sublinierile de mai sus sunt o reflectare a organizării actuale a administraţiei centrale de 

stat din România, ele constituindu-se într-un semnal de alarmă pentru legiuitor, care, se dovedeşte, uneori, 
un adept prea fervent al acestui nou tip de autorităţi administrative autonome, independente faţă de 
Guvernul României. 

Totuşi, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că existenţa autorităţilor administrative autonome 
este o realitate cu care se confruntă administraţia publică centrală a statelor europene, inclusiv a României. 

În sfârşit, în ce priveşte autorităţile administrative centrale autonome cu statut legal, credem că 
rezultatele din practică ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, precum şi modul în care 
Parlamentul va aprecia rapoartele pe care sunt obligate să le prezinte, vor constitui argumente pentru ca 
legiuitorul să le menţină autonomia vizavi de Guvern, sau dimpotrivă, să le transforme în clasice organe 
ale administraţiei publice centrale de specialitate, subordonate acestuia. 
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UNELE ASPECTE ALE REFORMEI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIN 

REPUBLICA MOLDOVA 
BABIN Oleg  

Doctorand, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM 
 

Le problème de la reforme de l’administration publique est, hors question, un des plus disputés de 
nos jours ! L’idée de reforme répond aux exigences des nouvelles réalités globales, puisque aujourd’hui 
un état traditionnel ne peut plus résister aux pressions de la globalisation, du terrorisme ou de la drogue. 

Il est élémentaire qu’aucune reforme ne peut atteindre son but hors de la composante ou hors de 
la dimension humaine. Par conséquent, un des aspects essentiels de la reforme sera précisément le 
changement de la politique actuelle sur le personnel engagé maintenant dans l’activité administrative. Un 
changement véritable réclame la création des critères exactes de sélection du personnel, d’évaluation et 
du contrôle. 

On exige également l’apparition d’un système efficace de motivation des fonctionnaires publics, 
système qui excède la simple question des salaires et comprend aussi l’existence des perspectives 
professionnelles réelles et d’une attitude positive de la population envers les représentants de 
l’administration. 

Néanmoins, la question de l’émancipation de l’administrative de la tutelle du politique soulève des 
disputes sur l’opportunité de la séparation totale des deux fascicules de l’état. On prétend parfois qu’une 
séparation totale pourrait nuire a la capacité d’adaptation de l’administration aux exigences du 
peuple exprimées par la voix, donc politiquement. 

Problema reformei administraţiei este una de fond, ce se conturează inevitabil în existenţa oricărui 
stat. În fapt, necesitatea reformei este intim legată de evoluţia rapidă a realităţilor la nivel global, evoluţie 
ce depăşeşte capacitatea de adaptare a unui sistem care, oricât de flexibil se doreşte a fi, rămâne tributar 
unor norme şi limite interne şi externe. 

În acest context, şi faţă de profunzimea prefacerilor suferite de societatea şi economia Republicii 
Moldova în ultimii ani, devine evidentă urgenţa unei veritabile reforme a administraţiei publice, de natură 
a minimiza decalajul dintre sistem şi realitatea obiectivă. 

Putem afirma fără picătură de hazard că esenţa societăţii este schimbarea. O comunitate închistată 
în propriile structuri şi tabu-uri este condamnată la dispariţie sau cel puţin la o subordonare de facto 
politică şi economică faţă de structuri mai largi, dar mai flexibile. Fără îndoială că globalizarea şi apariţia 
unor probleme precum traficul de droguri sau de carne vie ori terorismul lasă paralizat statul tradiţional, 
incapabil să gestioneze, de unul singur, crize de amploare mult mai mare. Faţă de această realitate, statele 
europene au găsit o soluţie politică, economică şi, nu în ultimul rând, juridică revoluţionară: Uniunea 
Europeană. Proiectul comunitar, demarat cu mare prudenţă după instalarea Cortinei de Fier, şi-a dovedit 
fiabilitatea şi constituie astăzi nucleul vieţii politice a 25 de state şi ţinta aspiraţiilor şi speranţelor altora. 

Ca atare, nevoia organică de reformare a administraţiei moldoveneşti se întâlneşte în prezent cu 
exigenţele de integrare a Republicii Moldova în structurile europene. Ţinem totuşi să subliniem că 
Uniunea nu reglementează în niciun fel problemele administraţiei statelor membre ori candidate, acest 
domeniu ţinând de competenţele regaliene ale statului. Cu toate acestea, reforma administraţiei este o 
preocupare constantă a structurilor europene, dar prin prisma principiului bunei guvernări, una dintre 
liniile directoare ale politicii Uniunii. 

În vederea realizării dreptului cetăţenilor la o bună guvernare, potrivit concepţiei oficialilor 
europeni, trebuie urmărite patru componente esenţiale: 

 Reforma funcţiei publice 
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 Reforma administraţiei publice centrale cu clarificarea procesului decizional 
 Reforma administraţiei publice locale 
 Reforma justiţiei administrative spre eficientizarea controlului asupra actelor administrative şi 

eliminarea abuzurilor. 
Trebuie să facem aici o observaţie de principiu. Reforma administraţiei nu are drept unică finalitate 

mărirea capacităţii administrative a statului, ci vizează un obiectiv mult mai complex, care cuprinde, 
printre altele, justa dimensionare a intervenţiei autorităţilor în viaţa publică, crearea unui mediu prosper, 
transparenţa sistemului, atragerea cetăţenilor spre viaţa publică şi o mai bună interacţiune autorităţi-
societate civilă. 

Vom încerca în cele ce urmează o abordare principială a metodei şi finalităţilor reformei, abordare 
despre care susţinem că nu îi lipseşte componenta pragmatică. 

La baza acestei abordări plasăm ideea că procesul de schimbare (în sensul de prefacere reală a unei 
structuri) parcurge un număr de etape: 

1. conştientizarea nevoii de schimbare şi formularea obiectivului de către clasa politică; 
2. diagnosticarea situaţiei pe baza informaţiilor disponibile şi culese; 
3. identificarea tuturor forţelor care sprijină schimbarea, precum şi a eventualilor oponenţi, cu 

lansarea unei discuţii publice pentru a fundamenta procesul de reformă; 
4. elaborarea unor propuneri de reformă şi dezbaterea variantelor de acţiune cu alegerea formulei 

optime; 
5. depistarea unor puncte nevralgice şi eliminarea acestora; 
6. consolidarea noilor valori şi structuri şi asimilarea lor de către populaţie, ca destinatar al 

reformei. 
În general, reformarea oricărui domeniu presupune o dublă abordare: instituţională şi funcţională. 

Alături de acestea regăsim, din ce în ce mai accentuată, o componentă umană a reformei. Pentru că, 
parafrazând, în numeroase cazuri oamenii trebuie să se schimbe, iar nu sistemul. Considerăm în această 
ordine de idei că o reformă reală se sprijină pe regândirea sistemului de valori ce se află la baza 
structurilor publice, valori la care poporul trebuie să adere şi în care trebuie să se regăsească sub aspectul 
aspiraţiilor. 

Alături de acest aspect, putem identifica anumite demersuri (necesare) de adaptare a societăţii la 
schimbare: 

1. modificarea structurii administrative în concordanţă cu elementele de noutate introduse; 
2. regândirea valorilor şi misiunii administraţiei publice faţă de exigenţele statului modern; 
3. implicarea funcţionarilor publici în procesul de schimbare, întrucât succesul reformei este 

condiţionat de componenta umană; 
4. perfecţionarea pregătirii funcţionarilor publici, dar în primul rând punerea la punct a unui 

sistem obiectiv şi transparent de recrutare, selecţie, control şi evaluare a personalului din 
administraţie; 

5. responsabilizarea funcţionarilor publici; 
În esenţă, arena politică în ansamblul ei trebuie să îşi asume misiunea reformei administraţiei şi să 

acţioneze în sensul sincronizării între ritmul intern, real al societăţii şi nivelul de reacţie al serviciilor 
publice. 

Având în vedere ponderea, credem noi, esenţiale a componentei umane în economia reformei, ne 
vom apleca, în cele ce urmează, îndeosebi asupra acestui aspect delicat şi la fel de mobil ca natura umană. 

Problemele esenţiale privind managementul resurselor umane privesc, printre altele, atragerea 
personalului necesar asigurării calităţii în administraţiei, pregătirea profesională şi formarea continuă a 
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funcţionarilor publice, asigurarea unui sistem de salarizare motivant şi transparent, asigurarea stabilităţii în 
funcţie, fără a împieta asupra posibilităţilor de avansare şi realizare profesională a funcţionarilor publici, 
punerea la punct a unui sistem clar de evaluare şi control şi, nu în ultimul rând, asigurarea unor condiţii de 
muncă de natură a pune în valoare personalitatea şi potenţialul fiecărui funcţionar public. 

Faţă de problema, extrem de importantă, a selecţiei persoanelor ce vor lucra ca funcţionari publici, 
vom distinge, în cele ce urmează, între selecţia în vederea recrutării (care are loc în afara sistemului) şi 
selecţia în vederea avansării. 

Considerăm că procesul de selecţie în perspectiva recrutării trebuie să aibă în vedere nu doar 
corespondenţa cu cerinţele funcţiei pe care persoana urmează să o exercite, ci şi potenţialul şi 
perspectivele de perfecţionare profesională, recomandabilă fiind în acest sens o selecţie axată pe orientare, 
îndrumare şi formare profesională. Marea problemă a societăţii postcomuniste constă tocmai în absenţa 
unor criterii bine definite de recrutare, fapt de natură a perpetua favoritismul şi subiectivismul în formarea 
corpului de funcţionari publici. 

În continuare, odată ce se vor fi atras persoanele potrivite în cadrul administraţiei publice, se pune 
problema perfecţionării şi formării profesionale continue. Trebuie să observăm că acele cursuri 
postuniversitare organizate prin oficiile Academiei de Administraţie Publică nu servesc decât în prea mică 
măsură scopului pregătirii funcţionarilor publici la cel mai înalt nivel. Am sugera, în acest sens, 
maximizarea accesului tinerilor angajaţi în administraţie la cursurile AAP. Credem cu sinceritate că AAP 
nu îşi poate atinge obiectivele funcţionând ca un simplu centru de reciclare a personalului îmbătrânit, 
incapabil să îşi asume noile valori. Ca atare, mult mai profitabilă societăţii ar fi o deschidere a AAP către 
cei care au disponibilitatea şi forţa de a lupta pentru schimbare. 

Nu mai puţin importantă este crearea şi perpetuarea unui sistem motivaţional de natură să combată 
fluctuaţiile şi migraţiile de personal din administraţie. Notăm aici că motivaţia depăşeşte sfera salarizării 
(fără a o putea ocoli, desigur) şi se referă deopotrivă la perspectivele de avansare şi împlinire profesională. 
Dacă în privinţa salarizării există în prezent cel puţin un proiect de lege supus dezbaterii publice, 
prefigurarea drumului unei persoane în cadrul administraţiei este aproape imposibilă datorită absenţei unui 
sistem riguros de evaluare şi control al funcţionarilor publici. Această lipsă a sistemului este, credem, 
generată de lipsa de claritate a structurii organizaţionale a administraţiei publice, precum şi de caracterul 
opac al relaţiilor dintre diversele structuri administrative, între care se perpetuează lipsa de comunicare şi 
o competiţie surdă care frizează absurdul. Explicaţia unei atare stări de fapt o găsim în mentalitatea 
nefericită ce a făcut ca mare parte dintre guvernele ce s-au succedat să considere că reforma constă în 
tăierea sau adăugarea de ministere, agenţii sau direcţii, fapt ce a dus la flucuaţii impevizibile a structurii 
administrative. Nu mai puţin adevărat, aceste schimbări „de dragul schimbării” au dus la apariţia unor 
conflicte pozitive şi negative de competenţă, precum şi a unor rivalităţi personale între persoanele 
responsabile de conducerea respectivelor structuri. 

Tot de motivarea personalului din administraţie am putea lega şi creearea unui mediu de lucru 
agreabil, care ar presupune schimbări majore în atitudinea populaţiei faţă de mediul administrativ. 
Problema dezvoltării unei atitudini generale pozitive este însă atât de complexă, mai ales în contextul 
ostilităţii înnăscute faţă de birocratism, încât nu îndrăznim a ne hazarda pe acest teren. 

În aceeaşi ordine de idei, o altă problemă gravă, reminiscenţă a sistemului comunist, este tutela 
sufocantă a politicului asupra administraţiei. Este adevărat, disputa privind raportul dintre politic şi 
administraţie este de deosebită actualitate chiar la nivelul statelor occidentale, înfruntându-se în acest sens 
două sisteme. Cel dintâi consacră o distanţare a administraţiei de politic, încă de la cel mai înalt nivel, de 
natură a conferi o continuitate acţiunilor de interes public. Cel de-al doilea sistem doreşte o anumită 
dependenţă a primului eşalon administrativ de factorul politic, lăsând eşalonului doi multrâvnita stabilitate 
în funcţie. Explicaţia oferită pentru această soluţie rezidă în aceea că „încremenirea” administraţiei de 
nivel înalt contravine naturii esenţialmente mobile şi adaptabile a procesului de guvernare, aceste atribute 
regăsindu-se plenar în aria politicului. Ca atare, acceptarea desprinderii integrale a administraţiei de politic 
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ar contraveni tocmai voinţei populaţiei exprimate prin vot, deci în politic. Nu putem da câştig de cauză cu 
certitudine niciuneia dintre cele două formule. Îndrăznim, totuşi, să susţinem că faţă de situaţia actuală şi 
de absenţa unor valori sociale deplin cristalizate, ar fi de preferat soluţia detaşării administrativului de 
politic, pentru a evita tradiţionala curăţenie asociată schimbărilor de guvernare şi pentru a asigura 
continuitatea unor proiecte de interes general. Precizăm că o atare atitudine nu înseamnă protecţia şi 
perpetuarea incompetenţei, întrucât factorii de decizie au alte căi legale de acţiune pentru a înlătura pe cei 
care nu fac faţă cerinţelor societăţii. 

În consecinţă, problema înfăptuirii unei reforme reale şi eficiente a administraţiei publice este 
intim legată de cea a unei mai eficiente gestiuni a problemei resurselor umane în domeniu, sub toate 
aspectele ei, de la cele organizaţionale, structurale şi funcţionale, până la problemele (grav condiţionate de 
resursele limitate) ale recrutării, pregătirii, perfecţionării şi motivării personalului. Nu mai puţin adevărat, 
o schimbare reală include veritabile prefaceri în conştiinţa populaţiei, care trebuie să îşi însuşească noile 
valori şi exigenţe, spre a ajunge să perceapă administraţia potrivit finalităţii sale: un serviciu pus în slujba 
cetăţeanului. 
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REEVALUAREA ROLULUI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN 

SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR COPILULUI AFLAT ÎN DIFICULTATE 

 
MĂRGINEANU Lilia, 
magistru în psihologie, doctorand, Academia de Administrare Publică 
pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova 
 

Summary 
Guaranty and respect children right and their special plays in society need to be recognized like 

one of national priority, because their welfare, represent base of state future. In despite of objective life 
diversity, family not ensures for all children equal possibility to exercise and develop in necessary volume 
their right. Do not permitted exclude from social life disadvantaged children, state and society is 
necessary to take partial or integral care for their protection by creation a favorable medium for all. 

Despite the tendency of last years, when accent is placed on necessity to develop assistance and 
social protection system of children in difficulties, position of central and local public administration in 
problem solution of this children’s still now stay confused. In this context, reevaluation of public 
administration authority’s position supposed: a) consolidation and development administrative structural 
capacities to elaborate and manage implementation state politic in this domain; b) development and 
consolidation human recourses who work in family and child system protection; c) development financier 
mechanism who promote and sustain efficient model of protection services and social assistance of 
children; d) development family and society capacities to ensure children’s assistance and prevent risk to 
institutionalized their; e) to sensitize society and formation adequate public opinion about problems of 
children in difficulties. 

 
Rolul administraţiei publice în asigurarea drepturilor şi libertăţilor omului. În epoca 

contemporană administraţia publică are misiuni cu un pronunţat caracter de ocrotire a colectivităţilor 
umane, în ultimă instanţă, a fiecărui membru al societăţii. Şi aceasta e de înţeles, deoarece statul, fiind o 
creaţie a omului, are menirea să-i servească lui, subordonând acestui scop mecanismul integral al puterii şi 
administrării. În fond, toate atribuţiile unui stat, în definitiv, sunt legate de soarta poporului său, de 
asigurarea unor garanţii ale drepturilor şi libertăţilor omului. 

Creşterea rolului statului în asigurarea drepturilor şi libertăţilor omului este condiţionată prin faptul 
că iniţial în acestea au fost fundamentate repere valoroase şi importante ale dezvoltării sociale necesare 
progresului social, interacţiunii armonioase a individului, statului şi mediului firesc. Problema corelaţiei 
dintre stat şi persoană poate fi realizată doar într-un stat de drept, deoarece statul de drept este organizarea 
şi funcţionarea puterii publice, inclusiv în relaţiile cu cetăţenii, în baza Constituţiei şi legilor în 
corespundere cu prescripţia, dintre care esenţiale se prezintă recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor 
omului şi cetăţeanului. 

Ca factori principali, prin care se realizează activitatea de executare a legilor, aducerea lor la 
îndeplinire, nemijlocit cu forţe proprii, precum şi prin măsuri de conducere, organizare şi control, apar 
organele administraţiei publice. A înţelege problema relaţiilor bilaterale dintre stat şi persoană înseamnă a 
evidenţia locul şi rolul autorităţilor publice ca părţi în raporturile juridice şi ca factori esenţiali în 
realizarea intereselor generale ale societăţii. 

Vorbind despre rolul administraţiei publice în respectarea drepturilor individului, subînţelegem o 
activitate sau anumite procese organizaţionale înfăptuite de către funcţionarii publici care activează în 
această sferă, aceştia fiind responsabili de instituirea şi realizarea procedurilor constituţionale, a legilor şi 
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a multiplelor acte normative subordonate acestora, adică participarea lor activă la formarea şi executarea 
politicii de interes general [6, p. 45]. În procesul complex al activităţii administraţiei publice, protecţia şi 
apărarea drepturilor şi intereselor persoanei devin nu numai funcţii politico-juridice fundamentale, dar şi 
un scop esenţial, căruia îi sunt subordonate toate calităţile necesare realizării lui: umanismul, democraţia, 
moralitatea, orientarea socială spre necesităţile economice existente la moment. 

Factorii ce determină necesitatea reevaluării rolului administraţiei publice. Proclamarea 
Republicii Moldova ca stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, 
libera dezvoltare a personalităţii umane sunt considerate valori supreme şi garantate, [1, art.1, alin.3] 
impune administraţiei publice anumite condiţii de confirmare, adecvate împrejurărilor reale şi determinate 
de regimul juridic şi relaţiile sociale ce se află permanent în continuă dezvoltare şi modificare. De 
menţionat că, administraţia publică are menirea de a pune în mişcare aceste procese, a scoate la iveală 
realităţile existente în interiorul colectivităţii, a face ca situaţia reală a cetăţenilor să progreseze. 

Actualmente, după ce poporul Republicii Moldova a ales cursul strategic spre democraţie şi 
integrare europeană, valorile universale, din care fac parte protecţia şi apărarea drepturilor omului, au 
căpătat o însemnătate aparte, întrucât un stat poate deveni membru al Uniunii Europene cu condiţia să 
accepte principiul supremaţiei dreptului şi să garanteze drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului 
pentru toate persoanele aflate sub jurisdicţia lui. Prin urmare, în totalitatea de relaţii, probleme şi 
deziderate care preocupă administraţia publică, sarcina protecţiei drepturilor şi libertăţilor persoanei, din 
punct de vedere conceptual trebuie pusă pe prim plan, în virtutea importanţei deosebite a acesteia. 

Cu părere de rău, raportul dintre stat şi persoană care poartă un caracter complex, în Republica 
Moldova este încă slab reglementat. Înfăptuirea atribuţiilor autoritare de către funcţionarii publici deseori 
este însoţită de încălcarea drepturilor şi intereselor persoanei şi, nu este de mirare faptul că, anume în 
realizarea acestei sarcini avem aproape cele mai multe nereuşite, dacă luăm în considerare tendinţa de 
creştere a litigiilor ce apar în sfera administrării. Având un rol deosebit de important în derularea 
transformărilor sociale, în virtutea orientărilor de moment, administraţia publică este obligată să asigure 
drepturilor şi libertăţilor individului garanţii materiale, constituţionale, juridice. O analiză succintă a 
reglementărilor internaţionale în domeniu, oferă posibilitatea de a structura un sistem complex şi 
interdependent de garanţii, care urmează a fi asigurate de către stat, prin intermediul autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi locale. 

Fundamentul internaţional al drepturilor omului îl constituie Carta Internaţională a drepturilor 
omului, care cuprinde o listă amplă de drepturi ale omului, listă care a fost şi continuă a fi dezvoltată în 
pacte, tratate, declaraţii, convenţii etc., centrate pe reglementarea unor probleme speciale. Ataşamentul 
comunităţii internaţionale faţă de valorile fundamentale ale umanităţii – libertate, egalitate, solidaritate, 
toleranţă etc. – sunt reafirmate în „Declaraţia Mileniului a Naţiunilor Unite: dezvoltarea umană – obiectiv 
de importanţă primordială”, semnată la New York în anul 2000 de către şefii de stat sau guverne din 147 
de ţări ale lumii, inclusiv de către Preşedintele Republicii Moldova. 

Sporirea preocupărilor şi reglementărilor internaţionale, nu schimbă şi nu diminuează rolul major 
al legislaţiei interne în proclamarea şi garantarea drepturilor cetăţeneşti, în proclamarea şi încurajarea 
drepturilor omului în general. Aceasta pentru că statele şi naţiunile rămân cadrul firesc în care se pot 
realiza libertăţile publice. În acest sens sunt formulate prevederile din Carta Internaţională a drepturilor 
omului. Acest sens dă expresie recunoaşterii suveranităţii statelor, calităţii de membri egali ai comunităţii 
internaţionale, fiind reflectarea faptului că drepturile şi libertăţile cetăţeneşti pot fi reale şi efective numai 
în măsura în care prin Constituţia statelor sunt proclamate şi garantate. Aceasta le dă, în ultimă instanţă, 
conţinut şi eficienţă. 

Astfel, reafirmând devotamentul faţă de valorile general-umane conform principiilor şi normelor 
unanim recunoscute ale dreptului internaţional, Constituţia Republicii Moldova consfinţeşte drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale omului în Capitolul II, Titlul II. Concomitent, Constituţia prevede că, 
„Dispoziţiile Constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în 
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concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care 
Republica Moldova este parte. Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile 
fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au 
reglementările internaţionale” [1, art. 4]. 

De asemenea, din Declaraţia Mileniului derivă „Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului: Sarcini 
şi indicatori pentru Republica Moldova”, care definesc într-o formă concisă scopurile ce urmează a fi 
atinse până în anul 2015: eradicarea sărăciei extreme şi a foamei; realizarea accesului universal la educaţia 
primară; promovarea egalităţii genurilor; reducerea mortalităţii copiilor; îmbunătăţirea sănătăţii materne; 
combaterea HIV/SIDA, malariei şi altor boli; asigurarea durabilităţii mediului, crearea parteneriatelor 
globale penru dezvoltare [2, Anexa nr.1, Introducere]. 

Obligându-se să respecte Carta ONU şi tratatele la care este parte, să-şi bazeze relaţiile cu alte state 
pe principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional [1, art.8], Republica Moldova 
postulează că, respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului, iar toţi 
cetăţenii republicii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice [1, art.16, alin.1]. Un rol cu totul special 
în respectarea şi ocrotirea persoanei revine ocrotirii copiilor: „Copiii şi tinerii se bucură de un regim 
special de asistenţă în realizarea drepturilor lor” [1, art.50, alin.2]. 

Caracterul universal şi specific al drepturilor copilului. Din cauza lipsei de maturitate fizică şi 
intelectuală, copiii au nevoie de o protecţie specială şi de îngrijiri speciale. Anume protecţia şi ocrotirea 
drepturilor copilului este apreciată drept indicatorul cel mai sensibil al sănătăţii unei societăţi. Principiile 
fundamentale ale protecţiei copilului sunt stabilite prin Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului. 
Recunoscând statutul special al copilului, Convenţia afirmă necesitatea protejării ei prin reglementarea 
unui ansamblu de norme şi instituţii socio-juridice de asistenţă şi ocrotire. 

Cuprinzând standarde universale, aplicabile tuturor copiilor lumii, fără nici un fel de discriminare, 
pe fondul recunoaşterii şi proclamării acestor standarde comune, Convenţia propune să se i-a în 
considerare diferenţele de natură culturală, socială, economică şi politică dintre state, subliniind dreptul 
acestora de a identifica mijloacele proprii de implementare a drepturilor comune tuturor copiilor. 

Întrucât familia constituie unitatea fundamentală a societăţii şi mediul natural pentru creşterea şi 
bunăstarea tuturor membrilor săi, pentru deplina şi armonioasa dezvoltare a personalităţii copilului, acesta 
trebuie să crească într-un mediu familial, într-o atmosferă de fericire, dragoste şi înţelegere. Asistenţa şi 
ocrotirea drepturilor copilului prin părinţi se întemeiază pe un ansamblu de principii reglementate de 
legislaţia în vigoare. Prin urmare, putem concluziona că, protecţia copiilor prin părinţi se realizează pe 
baza unui parteneriat între familie şi stat, în limitele unor instituţii socio-juridice reglementate prin lege. 

De regulă, interesele statului şi ale părinţilor se află în legătură directă: de pildă, statului i se cere 
susţinerea învăţământului obligatoriu gratuit, în vreme ce părinţilor le revine datoria să le asigure copiilor 
lor educaţia în acord cu interesul superior al copilului etc. În unele cazuri însă, autorităţilor administraţiei 
publice, pe lângă obligaţiile generale ce-i revin statului - de a asigura un ajutor corespunzător părinţilor şi 
reprezentanţilor legali ai copiilor în exercitarea responsabilităţilor lor de a educa şi creşte copilul - le revin 
şi alte îndatoriri specifice: de a asigura protecţie şi ajutor special copiilor lipsiţi temporar sau permanent de 
mediul lor familial; de a recunoaşte copiilor dreptul de a beneficia de măsuri adecvate de asistenţă socială 
şi de un standard de viaţă adecvat; de a proteja copii faţă de orice formă de violenţă şi exploatare etc. 

Întrucât relaţiile familie-stat în asigurarea protecţiei copiilor derulează astfel încât, în nici un 
moment al dezvoltării sale copilul nu trebuie să fie lipsit de ocrotire [5, p.178], ori de câte ori părinţii nu 
pot asigura condiţiile şi standardele necesare dezvoltării copilului în mediul familial (din motive obiective 
sau din culpă), statului îi revine obligaţia de a sprijini sau de a prelua integral (prin măsuri cu caracter 
temporar sau permanent) ocrotirea drepturilor copilului. 

Legislaţia internaţională prevede că, statele-părţi ale Convenţiei ONU cu privire la drepturile 
copilului, vor veghea ca funcţionarea instituţiilor, serviciilor şi lăcaşelor care au responsabilităţi faţă de 
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copii şi asigură protecţia lor să fie în conformitate cu normele fixate de către autorităţile competente, în 
special în domeniul securităţii sănătăţii, şi în ceea ce priveşte numărul şi competenţa personalului lor, ca şi 
în privinţa unui control corespunzător [2, art.3, alin.3]. 

În acest sens, legislaţia naţională prevede că „Statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să 
aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea lui şi familiei lui, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, 
locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare” [1, art. 47], precum şi „Statul 
garantează fiecărui copil dreptul la un nivel de viaţă adecvat dezvoltării sale fizice, intelectuale, spirituale 
şi sociale. Statul întreprinde acţiuni în vederea acordării de ajutor părinţilor, precum şi altor persoane 
responsabile de educaţia şi dezvoltarea copiilor. Protecţia drepturilor copilului este asigurată de organele 
competente respective de pe lângă autorităţile administraţiei publice locale şi de organele de drept” [3, art. 
2]. 

Concomitent, ţinem să menţionăm faptul că asigurând protecţie şi îngrijire tuturor copiilor din 
jurisdicţia sa, statul urmează să-şi concentreze eforturile, în primul rând, asupra copiilor ce se află în 
dificultate şi să întreprindă măsuri de ocrotire specială a acestora în conformitate cu situaţia de dificultate. 

Protecţia specială a copilului aflat în dificultate. Deşi drepturile omului sunt universale şi toţi se 
nasc egali, viaţa în virtutea diversităţii sale obiective, nu asigură pentru toţi posibilităţi egale pentru a-şi 
dezvolta şi exercita în volumul necesar drepturile sale, existând pericolul instituirii unor inegalităţi. De 
aceea, este necesar ca statul, societatea, prin diferite activităţi, să asigure şanse şi oportunităţi acceptabile 
de realizare a drepturilor fiecărui individ, instituind mediul favorabil pentru toţi şi, în primul rând, pentru 
cei care sunt sau pot deveni dezavantajaţi, spre a nu admite excluderea acestora din viaţa socială. 

Din cauza lipsei lor de maturitate fizică şi intelectuală, copiii au nevoie de o protecţie şi îngrijire 
specială. Anume protecţia şi ocrotirea drepturilor copilului este apreciată drept indicatorul cel mai sensibil 
al sănătăţii unei societăţi. Avându-i în vizor pe toţi copiii, statele intervin prin intermediul prestaţiilor şi 
serviciilor sociale specifice în cazul copiilor aflaţi în dificultate. În agenda de lucru a mai multor 
organisme internaţionale, inclusiv Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), Organizaţia pentru Securitate şi 
Cooperare (OSCE), Consiliul Europei (CE), etc. este inclusă problematica privind situaţia copiilor 
antrenaţi în conflicte armate, a copiilor refugiaţi, a copiilor supuşi exploatării şi abuzului, a copiilor aflaţi 
în conflict cu legea, traficul de copii, prostituţia şi pornografia etc. Grupuri de specialişti monitorizează în 
permanenţă încălcările persistente ale drepturilor copilului în diferite ţări şi zone ale lumii. 

Nici pentru Republica Moldova care se confruntă cu diverse probleme de ordin social, economic şi 
politic, preocupările pentru protecţia copilului în dificultate nu sunt străine. Asigurarea şi respectarea 
drepturilor tuturor copiilor şi plasarea acestora într-o zonă de interes special constituie o prioritate 
naţională, întrucât dezvoltarea şi bunăstarea de care trebuie să beneficieze copiii la acest început de nou 
secol şi mileniu reprezintă baza pe care se construieşte viitorul ţării. 

Prin recunoaşterea prevederilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului (DUDO) ca idealuri 
comune spre care trebuie să tindă orice stat [1, art. 4] şi adoptarea Planului Naţional de acţiuni în 
domeniul drepturilor omului, prin declararea familiei şi copilului drept obiectiv prioritar al protecţiei 
sociale [1, art. 48-50] şi adoptarea Concepţiei şi a Strategiei Naţionale privind protecţia copilului şi 
familiei, prin ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului şi adoptarea Legii RM privind 
drepturile copilului, prin adoptarea Codului familiei, a Planului de Acţiuni Uniunea Europeană - 
Republica Moldova, precum şi a altor acte normative, Republica Moldova se obligă să respecte şi să 
promoveze drepturile copilului ca subiect independent cu drept la ajutor şi ocrotire specială, precum şi să 
dezvolte politica naţională în domeniul respectiv. 

Cu părere de rău, eforturile întreprinse în ultimii ani de instituţiile statale şi structurile 
neguvernamentale în domeniul reformelor economice şi sociale: restructurările economice şi 
administrative, revizuirea cadrului legal, realizarea programelor de sănătate, educaţionale şi sociale nu au 
produs rezultatele aşteptate, situaţia social-economică demonstrând că, copilul şi familia rămân cele mai 
vulnerabile grupuri supuse riscurilor sociale. Reducerea cuantumului cheltuielilor din bugetul consolidat 
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pentru sectorul social, inclusiv învăţământ, ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială, a condiţionat limitarea 
accesului la serviciile sociale de bază, a deteriorat calitatea serviciilor sociale şi a afectat bunăstarea 
copilului şi familiei. Un exemplu elocvent în acest sens pot servi atât rezultatele Monitoringului Social 
realizat în anul 2004, în cadrul proiectului MONEE, de către centrul de cercetări UNICEF „Innocenti”, în 
27 de ţări din Europa Centrală, de Est şi CSI, inclusiv Republica Moldova, cât şi publicaţiile statistice ale 
Departamentului Statistică al Republicii Moldova. 

Aceste date permit a face unele concluzii preliminarii cu privire la situaţia copiilor în Republica 
Moldova: - mai mult de o jumătate din copii cresc în familii sărace şi puţin asigurate, majoritatea din ei 
fiind din mediul rural, iar riscului sărăciei sunt supuse, preponderent, familiile cu mulţi copii; - creşte 
numărul copiilor născuţi în afara căsătoriei; - rata mortalităţii infantile este în descreştere, însă ea rămâne a 
fi de 2 ori mai mare comparativ cu mediile europene; - rata mortalităţii copiilor de vârstă 0-5 ani cauzată 
de traumatisme şi intoxicaţii este mai mare decât ratele medii europene; - numărul copiilor afectaţi de 
HIV/SIDA este în creştere, aceştia constituind în jur de 16% din cazuri; - aproximativ 55% din copii de 
vârsta 1-5 ani nu au acces la programele de dezvoltare şi educaţie timpurie şi numai 78,8% dintre copii de 
vârsta 5-7 ani frecventează grupele de pregătire pentru şcoală; - numărul copiilor în dificultate, care 
necesită protecţie specială este în creştere, iar îngrijirea rezidenţială rămâne a fi forma cea mai frecventă 
de asistare a acestor copii, serviciile comunitare fiind la început de cale şi sunt organizate, preponderent, 
cu suportul organismelor internaţionale. 

Prezenţa categoriilor tradiţionale de copii în dificultate: copii orfani şi lipsiţi de îngrijirea 
părintească, copii abandonaţi, copii cu disabilităţi, copii din familii numeroase şi cu părinţi cu disabilităţi, 
precum şi identificarea categoriilor noi de copii aflaţi în situaţii de risc social: copii neşcolarizaţi; copii ai 
străzii; copii, cetăţeni ai Republicii Moldova, abandonaţi peste hotare; copii victime ale abuzului şi/sau 
traficului; tineri în conflict cu legea; copii cu HIV/SIDA etc., necesită noi abordări de politică socială şi 
metodologică, revederea cadrului legal şi instituţional de protecţie a copilului aflat în dificultate. 

Întrucât nu mai poate fi vorba de arbitrar în raporturile juridice dintre administraţia publică şi 
copiii aflaţi în dificultate, eforturile savanţilor şi practicienilor urmează a fi conjugate în vederea supunerii 
unei analize minuţioase a cauzelor apariţiei situaţiilor de dificultate, a găsirii celui mai viabil cadru 
instituţional şi a celor mai optime forme şi metode de prevenire a intrării copiilor în asemenea situaţii, 
precum şi celor mai eficiente căi de asistenţă şi protecţie socială a copiilor aflaţi deja în situaţie de 
dificultate. 
Deşi ultimii ani în Republica Moldova tot mai frecvent se pune accentul pe necesitatea dezvoltării 
sistemului de asistenţă şi protecţie socială a copilului în dificultate, a dezvoltării serviciilor comunitare de 
ocrotire a acestor copii, rolul autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi a 
autorităţilor administraţiei publice locale, care prin destinaţia lor sunt părţi ale diverselor raporturi de 
interes general şi particular în procesul de realizare a politicii de stat în domeniul dat, rămâne a fi confuz. 
Există suficiente argumente care permit a considera că după 15 ani de la demararea procesului de 
reformare a cadrului legislativ şi normativ naţional, inclusiv în domeniul protecţiei sociale a copilului aflat 
în dificultate, acesta rămâne a fi instabil şi dispersat, inadecvat cerinţelor actuale ale vieţii şi neajustat pe 
deplin la standardele internaţionale. 

De regulă, un sistem reuşit de protecţie socială a copiilor aflaţi în dificultate presupune existenţa a 
trei componente: a) a unei politici de stat clare de protecţie a copilului şi familiei; b) a unui sistem de 
autorităţi administrative capabil să promoveze şi să monitorizeze politica de stat de protecţie a copilului 
aflat în dificultate şi c) existenţa unui ansamblu de metode şi mecanisme juridico-administrative de 
prevenire a intrării copilului în situaţie de dificultate, de soluţionare a problemelor copilului aflat în 
dificultate, de reintegrare a acestora în familie şi societate. 

În acest context, reevaluarea rolului autorităţilor administraţiei publice în soluţionarea problemelor 
copiilor aflaţi în dificultate presupune: a) consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor acestora de a elabora şi 
monitoriza implementarea politicii de stat în domeniul vizat; b) de a elabora şi dezvolta modele de servicii 
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comunitare în baza standardelor de calitate pentru protecţia copilului şi familiei; c) de a dezvolta şi 
consolida resursele umane încadrate în sistemul de protecţie a copilului şi familiei şi angajarea 
personalului corespunzător standardelor profesionale; d) dezvoltarea mecanismelor financiare care să 
promoveze şi să susţină modele eficiente de sevici de protecţie şi asistenţă socială a copiilor şi familiei; e) 
dezvoltarea capacităţii familiei şi comunităţii de a asigura asistenţa copiilor şi de a preveni riscul 
instituţionalizării copiilor în dificultate; f) sensibilizarea societăţii şi formarea opiniei publice referitor la 
problemele copilului aflat în situaţie de dificultate etc. 

La moment, în Republica Moldova, nu există o structură guvernamentală unică care ar avea în 
competenţa sa problema copilului în dificultate. De diferite aspecte ale problemei se ocupă mai multe 
ministere, comitete, consilii etc., fără ca problema să fie soluţionată în ansamblul ei, iar uneori 
responsabilităţile pentru acelaşi aspect al problemei sunt divizate între mai multe structuri. Având în 
vedere şi faptul că problemele copilului aflat în diferite situaţii de dificultate nu pot fi soluţionate separat 
de problemele familiei în care acesta este crescut şi educat, considerăm oportună constituirea Ministerului 
Protecţiei Sociale a Familiei şi Copilului ce va îngloba responsabilităţile Direcţiei asistenţă socială din 
cadrul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Comitetului pentru Adopţii din cadrul Ministerului 
Educaţiei, Consiliului Naţional pentru Problemele Persoanelor cu Handicap, altor autorităţi administrative 
centrale ce activează în domeniu. La nivel raional, funcţiile de monitorizare, control şi autorizare a 
serviciilor sociale prestate copiilor aflaţi în dificultate vor fi atribuite Serviciului public specializat pentru 
protecţia socială a familiei şi copilului, ce va activa sub autoritatea Ministerului. 

Referinţe bibliografice: 
1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, intrată în vigoare la 27.08.1994// 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, Nr.1. 
2. Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului adoptată la 20.11.1989, în vigoare pentru 

Republica Moldova din 25.02.1993 // Tratate internaţionale, vol.I, 1998. 
3. Legea Republicii Moldova privind drepturile copilului Nr.338-XIII din 15.12.1994 // Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova Nr.13 din 02.03.1995. 
4. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Obiectivelor de Dezvoltare ale 

Mileniului în Republica Moldova pînă în 2015 şi a Primului Raport Naţional „Obiectivele de Dezvoltare 
ale Mileniului în Republica Moldova”, Nr.288 din 15.03.2005 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
Nr.46-50 din 25.03.2005. 

5. Balahur Doina, „Protecţia drepturilor copilului ca principiu al asistenţei sociale”, Bucureşti, 
ALL BECK, 2001, 380 p. 

6. Cobîşnean Vasile, „Rolul autorităţilor publice în protecţia drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale” // Revista metodico-ştiinţifică, „Administrarea Publică”, Chişinău, 2004, Nr.3. 

 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

192 
THE GIPSIES IN PUBLIC ADMINISTRATION 

 
DINCĂ Ilie 

Bucureşti, România 
 

Taking in count the security problem at the euro Atlantic measure , from the protection points of 
view of the identity of the minorities represents one of the most actually themes of redefining the place 
and the state ‘ s role , as a policy entity in the processes of European institutionalizing . 

The understanding of the evolution of minorities problems and of international security if, for 
Romania , an essential condition of reporting with big chances at the European integration evolutions on 
the long term .It’ s obvious that a bad explication project’s a bad strategy in the promovation of national 
interest , interest identified with the integration of the country in the democratic structures and the West 
security. 

In Romania , the gypsies problems are approached by the national minorities of the law 
perspective .The most important aspects of this approach includes the keeping and the statement of ethnic 
identity , a real challenge for the paternity producing which are waiting for the mutual accepting , 
revolution and recognizing of the gypsies identity and not the assimilation of these in minority culture .For 
the diminutions of the social exclusion and of the poverty in the middle of the gipsy population , 
phenomenal which can have negative effects over the society ,there is a permanent preoccupation for the 
adaptation of the public policy to the real needs of this category of population , in function of the specific 
place in which they live [ rural / urban] , for the active implication of the local authorities , for the 
encouraging of the participation of the gypsies in the frame of the decisional methods and in the 
introducing of the policies which matter to them. 

This writing is an extend presentation of the position of gypsies in Romanian society , from the 
administrative point of view , of the role of government and local structures with the representation of the 
gypsies and the results in the local and general elections too, after 1990 , of the gypsies organizations from 
Romania . 

Following the next quote by Alexis Tocqueville: 
,, The communal institutions means for the freedom the same thing that the elementary schools 

means for science ; they bring it in the people hands ; they make them a custom to use it and learn him to 
taste the good facts . A nation can integrate for own form of free government , but , without communal 
institutions , she can’t get the freedom spirit . 

Over passing passions , moment interest , lucky situations can make it look like independent , but 
the badness hides inside the social body , comes out sooner or later at the surface .’’ 

 
We conclude that : 
If we want to change the local communities per ensemble , we must begin with the under 

development communities from the infra structure point of view , but we shouldn’t forget the moral 
educative side .The gypsy communities are situated in this category, that’s why many of the programs and 
the projects with destination ‘’ disadvantage communities ‘’[ expression which is often used in the last 
period] , must concentrate on the development of the infra structures from this communities , the 
community development [ projects that generate in comes , education , health , etc.] 

From the administrated point of view it is necessary to represent the gypsy people in all 
administrated structures at central level and local too, for getting starts on one hand the collaboration 
between the authorities and gypsies , and on the other hand to be a part of taking decisions , bringing this 
way is contribution for the local development . 
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Motto : ‘’ O democratie adanc inradacinata se straduieste sa trateze membrii minoritatilor ca egali. 

Daca tratamentul la care sunt supusi romii ar fi luata ca masura in a judeca democratia statelor est 
suropene, de buna seama ele ar cadea la examen .Aceste democratii s-au nascut din revolutii conduse de 
studenti, intelectuali si dizidenti cu idealuri inalte. Scopul a fost libertatea pentru ei insisi si pentru toti 
concetatenii lor, fara exceptie,,. (Deborah A. ARDING,vicepresedinte pentru Fundatii Nationale – 
Institutul pentru o Societate Deschisa) 

 
Abordarea problematicii de securitate la scara euro-atlantica, din perspectiva protejarii identitatii 

minoritatilor nationale, reprezinta una din temele cele mai actuale ale redefinirii locului si rolului statului 
ca entitate politica în procesele de institutionalizare europeana. Întelegerea corespunzatoare a evolutiei 
problematicii minoritatilor si a securitatii internationale este, pentru Romania, o conditie esentiala de 
raportare cu sanse de succes la evolutiile integrarii europene pe termen lung. Unele carente manifestate în 
politica externa a Romaniei, din ultimii ani, deriva în mare parte din incapacitatea liderilor ei politici de a 
asimila corespunzator experienta istorica. Mai mult, expertiza angajata de guvernanti pentru explicitarea 
noilor orientari din domeniul relatiilor internationale, cu radacini adânci în perioadele anterioare, pare 
destul de precara. Evident ca o explicitare deficitara proiecteaza o strategie defectuoasa pentru 
promovarea interesului national, interes identificat cu integrarea tarii în structurile democratice si de 
securitate ale Vestului. 

Romania se afla într-un ciclu al istoriei în care raspunsul la sfidarea momentului, de care este legata 
existenta sa prospera si sigura în viitor, indica optiunea pentru integrarea în Europa institutionalizata. 
Aceasta integrare trebuie facuta fara stirbirea interesului national, printr-o acomodare activa a intereselor 
comunitatii occidentale si intereselor romanesti, o acomodare rapida si eficienta. 

Se poate conchide alaturi de Pieter Geyl ca "poti cîstiga întelepciune din studiul trecutului, dar nu 
lectii definitorii pentru problemele actuale ale prezentului" ( Apud Patrick Gardiner, ed., Theories of 
History, Oxford University, The Free Press, Glencoe, Illinois, 1959, p. 319.). Aceasta înseamna ca lectia 
trecutului poate fi utila numai daca ofera un suport intereselor actuale care, la nivel national, înseamna 
securitate si prosperitate pentru poporul roman, acum si maine. Lucru realizabil fara deformarea istoriei 
sau transformarea ei într-o slujnica a prezentului. Pur si simplu avem de a face cu eliberarea demersurilor 
politice de încorsetarea, adesea tragica, a trecutului, mai ales în relatia cu vecinii de care ne despart 
veacurile de vrajmasie si lupta, adica istoria traita, dar de care ne apropie interesele comune de astazi, 
adica istoria viitoare. Ceea ce nu ne împiedica sa scriem istoria respectînd adevarul istoric. 

Mediul politic international actual, în ciuda dezvoltarii sistemului institutional bazat pe dreptul 
international, este în continuare dominat de doctrina realismului politic, ce pune pe prim plan interesul 
national în relatiile dintre state: "batrîna' ordine a discursului realist functioneaza de cel putin 
douasprezece secole" (John J. Mearsheimer, "The False Promise of International Institutions", în 
International Security, Vol. 19, No. 3, Winter 1994/95, p.45.). Si poate fi foarte usor identificata în 
maximizarea puterii rezultate din echilibrul de forte între state, ca urmare a sistemului de aliati (Vezi 
Charles W. Kengley, Jr. & Eugene R. Wittkopf, World Politics. Trend anr Transformation, Fourth Edition, 
St. Martin's Press, New Zork, 1993, p.23.) a carui semnificativa exemplificare este Organizatia Tratatului 
Atlanticului de Nord. 

Pentru multi oameni politici sau istorici, în Romania, sintagme de tipul Tratatul de la Trianon sau 
Hotarîrea Adunarii Nationale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 au devenit simboluri ale fiintarii de 
neam si stat, elemente constitutive ale unei identitati nationale sacrosancte si de neatacat. De altfel, 1 
Decembrie 1918 a devenit ziua nationala a Romaniei dupa 1990. Dar, pentru aceeasi oameni politici si 
istorici, obiectivul national al Romaniei, astazi, este strîngerea relatiilor cu puterile occidentale si chiar 
integrarea în institutiile interconectate ale Vestului, pentru care se face o intensa propaganda. Sunt aceste 
atitudini compatibile? Este fetisizarea Tratatului de la Trianon compatibila cu apropierea tarii noastre de 
puterile occidentale astazi? 
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Reforma administratiei, in context european, nu reprezinta o problema noua. In ultimii 20 de ani, 

tarile occidentale, intr-o maniera sau alta, au incercat o regandire a raporturilor stabilite intre Statul central 
si puterile locale. Pentru tarile din Europa centrala si de est aceasta problema se pune cu mai multa 
dificultate, atat din punctul de vedere al mostenirii istorice, cat si datorita faptului ca aceste tari se 
confrunta in acest moment cu procesul tranzitiei la o economie de piata si cu integrarea intr-un nou 
context international. Actiunea combinata a acestor factori necesita o analiza obiectiva si o actiune 
flexibila pe masura, care sa schimbe atat modul de abordare a administratiei, cat si instrumentele de lucru 
ale acesteia. 

Faptul ca reforma administratiei publice locale se confrunta cu dificultati este o constatare generala, 
care in ultimii 12 ani a ramas constant in atentia specialistilor in domeniu, diversitatea tezelor si 
necesitatea obiectiva a armonizarii cadrului legal intern cu cel impus de obiectivele integrarii euro 
atlantice, a necesitat si necesita in continuare optiunea ferma pentru o administratie moderna, functionala, 
pusa in slujba cetateanului. Eliminarea sintagmei ,, statul impotriva cetateanului,, sau ,, autoritatea publica 
– factor de represiune,, reprezinta obiective asumate de guvernarile de dupa 1989, in care dezbaterea 
publica a avut si va avea cu siguranta un rol determinant. Participarea cetatenilor,dezvoltarea si educarea 
unei opinii publice consecventa principiilor europene, dinamizarea societatii civile cu toate componenetele 
ei, reprezinta elementele de succes ale unor politici coerente si consecvente prevederilor constitutionale si 
normelor europene asumate in actualul context al globalizarii. 

În România, problemele romilor sunt abordate din perspectiva apărării drepturilor minorităţilor 
naţionale. Principalele aspecte ale unei asemenea abordări includ păstrarea şi afirmarea identităţii etnice, o 
adevărată provocare pentru crearea de parteneriate, care urmăresc acceptarea reciprocă, revalorizarea şi 
recunoaşterea identităţii romilor şi nu asimilarea acestora în cultura majoritară. Pentru diminuarea 
excluziunii sociale şi a sărăciei în rândul populaţiei de etnie romă, fenomene ce pot avea efecte negative 
asupra societăţii în ansamblu, a existat o permanentă preocupare pentru adaptarea politicilor publice la 
nevoile reale ale acestei categorii de populaţie, în funcţie de specificul zonelor în care aceştia trăiesc 
(rural/urban), pentru implicarea activă a autorităţilor locale, pentru încurajarea participării romilor în 
cadrul sistemelor decizionale şi în implementarea politicilor care îi privesc. 

Acest lucru s-a concretizat prin includerea unui capitol special destinat politicilor publice pentru 
îmbunătăţirea situaţiei romilor în Programele de guvernare din ultimii ani. Principalele direcţii de acţiune 
s-au concretizat ulterior într-un document politic intitulat Strategia de îmbunătăţire a situaţiei romilor, 
document ce a devenit H.G.430/25.04.2001. Strategia de îmbunătăţire a situaţiei romilor angajează practic 
întregul Guvern. Această Strategie a rezultat în urma unei colaborări strânse între autorităţile centrale şi 
locale, pe de o parte şi societatea civilă, pe de altă parte, îndeosebi organizaţiile nonguvernamentale 
(ONG) ale romilor. Acest parteneriat între executiv şi societatea civilă a fost continuat şi în etapa de 
implementare a Strategiei. 

“Strategia de îmbunătăţire a situaţiei romilor” conţine principalele direcţii de acţiune, grupate pe 10 
domenii sectoriale considerate de importanţă majoră. De asemenea, acest document conţine şi un Plan 
general de măsuri pentru perioada 2001-2004. Măsurile specifice vizează comunităţile de romi şi includ 
îmbunătăţirea colaborării dintre autorităţile locale şi reprezentanţii romilor, instituirea profesiilor de 
mediator şcolar şi sanitar, pregătire vocaţională şi valorificarea ocupaţiilor tradiţionale, măsuri în 
domeniul locuirii etc. De asemenea, pentru bună organizare şi coordonare a îndeplinirii a Planului general 
de măsuri pentru aplicarea Strategiei, s-a constituit o structură pe axa central local, astfel: comitetul mixt 
de implementare şi monitorizare a strategiei, comisiile ministeriale pentru romi, birourile judeţene pentru 
romi, experţii locali pentru problemele romilor. Organul executiv al Strategiei a fost Oficiul pentru 
Problemele Romilor. Structura a fost organizată iniţial în cadrul Ministerului Informaţiilor Publice iar , în 
urma reorganizării Guvernului din anul 2003, în cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice din 
subordinea Primului Ministru. Deşi o parte din măsurile prevăzute au fost realizate, există încă dificultăţi 
în ceea ce priveşte coordonarea între diferitele instituţii implicate, precum şi în ceea ce priveşte structurile 
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de implementare a SISR, care, deşi constituite, este necesar să fie consolidate din punct de vedere 
instituţional. 

Cele mai importante realizări ale Strategiei naţionale pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor, pe 
domenii sectoriale, sunt: 

 
A. ADMINISTRAŢIE ŞI DEZVOLTARE COMUNITARĂ 
CONSTRUCŢIE INSTITUŢIONALĂ 
 
Au fost constituite toate structurile prevăzute în H.G.430/2001, şi anume: 
Comitetul Mixt de Implementare şi Monitorizare a Strategiei, organism care răspunde de 

controlul, planificarea şi coordonarea activităţilor prevăzute în Planul de Măsuri al Strategiei, s-a format 
iniţial prin Ordinul Ministrului Informaţiilor Publice nr. 259/2000 şi este alcătuit din secretarii de stat ai 
ministerelor responsabile pentru aplicarea H.G 430/2001 şi din activişti, experţi romi, membrii ai 
organizaţiilor de romi. În acest moment componenţa Comitetului Mixt de Implementare şi Monitorizare 
(Comitetul Mixt) este stabilită în conformitate cu Ordinul Ministrului pentru Coordonarea Secretariatului 
General al Guvernului Nr. 346/23.01.2004. 

Comisiile ministeriale pentru romi sunt subordonate Comitetului Mixt şi răspund de organizarea, 
coordonarea şi planificarea activităţilor din Planul de măsuri, cuprinse în sectorul de responsabilitate al 
fiecărui minister. Până în acest moment au fost înfiinţate 16 comisii ministeriale dintre care 15 la nivel de 
ministere, iar una în cadrul Agenţiei Naţionale Pentru Protecţia Copilului şi Adopţii. Comisiile sunt 
conduse de către un secretar de stat, membru în Comitetul Mixt, şi au în componenţă 3-4 membri, dintre 
care unul aparţine minorităţii romilor, delegat de către un ONG partener în implementarea, monitorizarea 
şi evaluarea Strategiei. 

Birourile Judeţene pentru Romi au fost înfiinţate prin Ordinul Ministrului Administraţiei Publice 
nr. 408/28.06.2001, modificat prin ordinul nr. 37/01.02.2002, iar regulamentul de organizare şi 
funcţionare a acestora a fost aprobat prin ordin al ministrului Administraţiei şi Internelor. În acest moment 
sunt angajaţi, ca experţi romi în cadrul Birourilor Judeţene perntru Romi, 42 de persoane. Conform fişei 
de post, Birourile Judeţene pentru Romi au ca principale responsabilităţi: 

 elaborarea strategiilor judeţene, care să conducă la o strategie naţională eficientă; 
 evaluarea situaţiei romilor din aria lor de responsabilitate; 
 identificarea soluţiilor de rezolvare a nevoilor membrilor comunităţilor locale de etnie romă; 
 mobilizarea comunităţilor de romi în vederea realizării obiectivelor programului de 

îmbunătăţire a situaţiei romilor; 
 asigurarea legăturii permanente cu autorităţile administraţiei publice locale; 
 semnalarea problemelor care sunt de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale, în 

scopul rezolvării acestora; 
 iniţierea parteneriatelor între membrii comunităţilor de romi şi autoritatea locală, pentru 

realizarea programelor menite să sprijine îmbunătăţirea situaţiei romilor; 
 colaborarea cu instituţiile deconcentrate; 
 medierea eventualelor conflicte inter şi/sau intracomunitare; 
 organizarea si functionarea Grupurilor de lucru mixte alcătuite la nivelul judeţelor; 
 furnizarea de rapoarte periodice către Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Prefecturile din 

cadrul Ministerului Administraţiei Publice şi către Oficiul pentru Problemele 
Romilor/Secratariatul General al Guvernului. 
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Grupurile de lucru mixte, sunt înfiinţate la nivelul celor 42 de judeţe, prin Ordine ale Prefecţilor. 

Grupurile de lucru mixte, sunt formate din reprezentanţii Birourilor Judeţene pentru Romi, reprezentanţi ai 
institutiilor deconcentrate, reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale, active in plan local, 
reprezentanţii aleşi ai organizaţiei cu reprezentare în Consiliul Minorităţilor Naţionale din România şi 
reprezentanţi ai comunităţilor de romi. 

Experţii locali pentru romi de la nivelul primăriilor reprezintă principalii mediatori între 
autorităţile publice locale şi comunităţile de romi. Principala responsabilitate a acestora o constituie 
identificarea pe plan local a nevoilor populaţiei de romi, urmata de aplicarea Strategiei în plan local. 
Organizaţiile de romi şi/sau Birourile Judeţene pentru Romi au solicitat primăriilor angajarea experţilor 
locali pentru romi si au iniţiat procedurile de înfiinţare a postului de expert local pentru romi. În acest 
moment, din datele existente, reiese ca au fost angajate 150 de persoane de etnie romă. De asemenea, 
experţii locali împreună cu autorităţile publice locale, elaborează o Strategie locală de acţiune, care 
reprezintă o diagnoză a problemelor specifice comunităţilor respective. În acest fel proiectele de 
dezvoltare locală vor fi elaborate pornind de la identificarea concretă a problemelor. 

SĂNĂTATE 
Există puţine date cantitative privitoare la starea de sănătate a romilor din România. Totuşi, 

informaţiile existente indică inegalităţi îngrijorătoare între romi şi populaţia majoritară. Studii din regiunea 
OSCE demonstrează existenţa unui mare număr de probleme de sănătate in rândul romilor, inclusiv 
speranţa de viaţă mai mică decât media, rata mortalităţii infantile mai mare decât media, niveluri crescute 
ale malnutriţiei şi morbidităţii. 

Nivelul crescut al sărăciei, nivelul scăzut de educaţie, sănătate şi igienă, precum şi lipsa utilităţilor şi 
infrastructurii domestice adecvate (apa curentă, toalete, sisteme de canalizare etc.) influenţează negativ 
tiparele de sănătate. Bolile transmisibile, cum sunt tuberculoza, hepatita, poliomielita şi varicela 
prevalează în comunităţile de romi. 

Lipsa informaţiilor din domeniul sănătăţii este o altă problemă cu care se confruntă romii: accesul la 
sistemul de sănătate în general şi la sistemul asigurărilor de sănătate în special. În comunităţile de romi, 
adesea oamenii nu ştiu ce acte le trebuie pentru a beneficia de asigurarea de sănătate compensată (de 
exemplu, obligaţia de a alege un medic de familie din regiune, informaţia că persoanele neînscrise şi 
şomere nu au acces la asigurarea medicală etc.). De asemenea, numeroşi membri ai comunităţilor de romi 
nu au acces la sistemul de asigurări de sănătate din cauza lipsei documentelor de identitate, din cauza 
veniturilor reduse sau a migraţiei. În plus, facilităţile pentru îngrijire medicală sunt situate departe de 
zonele locuite de comunităţile de romi. 

A fost emis Ordinul ministrului sănătaţii nr. 619/2002 pentru aprobarea funcţionării ocupaţiei de 
mediator sanitar şi a normelor tehnice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii 
mediatorilor sanitari. Aceştia reprezintă o interfaţă între comunităţile de romi şi sistemul sanitar, având rol 
de profilaxie şi tratament. Ministerul Sănătăţii a prevăzut în bugetul pe 2002 formarea a 200 de mediatori 
sanitari în comunităţile de romi, dintre care 140 au fost angajaţi, fiind salarizaţi din bugetul acestui 
minister. 

EDUCAŢIE 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a elaborat Planuri de acţiune anuale în care se regăsesc 

măsuri specifice decurgând din Planul general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de Îmbunătăţire a 
Situaţiei Romilor. 

Prin H.G. nr. 23 /2001, MEC a înfiinţat Direcţia Generală pentru Învăţământul în Limbile 
Minorităţilor, în atribuţiile căreia intră, în afara învăţământului în limba maternă sau a învăţământului în 
limbile minorităţilor, şi problematica educaţiei copiilor romi. 

A fost elaborată strategia pe termen scurt şi mediu a MEC, strategie care include problematica, 
resursele umane şi mijloacele de acţiune, graficul şi delegarea responsabilităţilor. 
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Au fost numiţi cei 42 de inspectori şcolari pentru învăţământul în limba romani dintre care jumătate 

aparţin acestei etnii. 
Pregătirea viitorilor profesori de limba romani este facilitată de înfiinţarea Colegiului universitar de 

învăţământ deschis la distanţă CREDIS, al Universităţii Bucureşti, unde s-a structurat o secţie de 
institututori–profesori de limba romani. În 2002 s-au asigurat condiţiile necesare pentru 117 cursanţi romi, 
pe durata următorilor doi ani universitari. Această activitate este completată de organizarea cursurilor 
intensive de vară de limba şi metodica predării limbii romani, la care, anual, din 1999 şi până în prezent, 
au fost cooptaţi în medie câte 50 de cursanţi din comunităţile rome şi formaţi ca învăţători şi profesori de 
limba maternă romani. 

La nivel gimnazial, o importantă iniţiativă privind şcolarizarea a constituit-o Programul “A doua 
şansă”(1999 – 2003), în reţeaua şcolară de stat. Acest tip de formare, care a fost recent preluat şi în 
Programul PHARE 2001, a prevăzut captarea adolescenţilor şi tinerilor romi din comunităţi, cu vârste 
între 14 – 25 de ani, care au absolvit cel puţin trei clase primare şi care au părăsit sistemul de învăţământ 
de cel puţin trei ani. Programul vizează completarea ciclului gimnazial şi însuşirea, în paralel, a unei 
meserii. 

Au fost create facilităţi la admiterea în licee, şcoli profesionale şi de ucenici a candidaţilor romi: la 
nivel liceal, acordarea de către MEC a unor locuri distincte pentru candidaţii romi în licee, pe de o parte, 
pentru formarea viitorilor învăţători romi (2002), iar pe de altă parte, din anul 1999 şi până în prezent, în 
general pentru ca aceştia să acceadă în licee, şcoli profesionale şi de ucenici. Asemenea oportunităţi există 
şi la nivelul învăţământului universitar, deşi nu există o centralizare clară a numărului de locuri oferite de 
universităţi şi a numărului studenţilor de etnie romă. 

COMUNICARE ŞI PARTICIPARE CIVICĂ 
În ceea ce priveşte elaborarea şi implementarea de programe la nivel naţional care să fie destinate 

îmbunătăţirii situaţiei romilor, principala structură a Guvernului Romăniei care are atribuţii în acest sens 
este Oficiul pentru Problemele Romilor din cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice/Secretariatul 
General al Guvernului. Astfel, în perioada 2000-2004, sub coordonarea Oficiului pentru Problemele 
Romilor au fost finanţate şi implementate următorele programe: 

În anul 2004 au fost alocaţi Oficiului pentru Problemele Romilor, prin Legea Bugetului de stat, 64 
mld lei, banii fiind destinaţi implementării măasurilor prevăzute de Strategia Naţională de Îmbunătăţire a 
Situaţiei Romilor. Prin HG 1415/2004 a fost . Astfel în data de 11 octombrie 2004, a fost lansat programul 
„Activităţi de Implementare şi Monitorizarea Strategiei privind Îmbunătăţirea Situaţiei Romilor – 2004”. 
Acest program, iniţiat de Departamentul pentru Relaţii Interetnice/Oficiul pentru Problemele Romilor şi 
realizat în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, continuă activitatea Guvernului 
României de a îmbunătăţi situaţia minorităţii rome, prin finanţarea de proiecte ce prevăd derularea unor 
activităţi specifice în domeniile locuire, mică infrastructură, activităţi aducătoare de venit, achiziţia de 
teren agricol şi cultivarea acestuia. 

În contextul atragerii de fonduri pentru susţinerea financiară a „Strategiei de Îmbunătăţire a Situaţiei 
Romilor”, Unitatea de Implementare a Programelor PHARE din cadrul Oficiului pentru Problemele 
Romilor a participat, începând cu luna iunie 2003, la exerciţiile de Programare Multianuală PHARE 2004-
2006. In cursul lunii iulie 2004 au fost finalizate documentele de programare (Fişa sectorială şi Fişele de 
proiect), acestea aflându-se în acest moment la direcţiile specializate ale Comisiei Europene pentru 
aprobare. Programul Multianual PHARE 2004-2006 va fi implementat începând cu anul 2005, finalizarea 
sa find prevăzută la sfârşitul anului 2009. 

De asemenea, un alt program foarte important este „Deceniul de Incluziune a Romilor 2005-2015”, 
o nouă iniţiativă ambiţioasă a Băncii Mondiale a cărei implementare a fost preconizată si a început în 
2005. Initial, coordonatorul naţional al programului a fost Secretarul de Stat al Departamentului pentru 
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Relaţii Interetnice/Secretariatul General al Guvernului, urmat de presedintele Agentiei Nationale pentru 
Romi incepand cu noiembrie 2005. 

Diseminarea informaţiei legate de sursele de finanţare modul de accesare a lor, criterii de 
eligibilitate, metodologia elaborării proiectelor a reprezintat de asemenea o preocupare pentru Oficiul 
pentru Problemele Romilor/Departamentul pentru Relaţii Interetnice. În acest sens s-a avut în vedere 
crearea unei reţele eficiente de diseminare a informaţiei după modelele europene, în care autorităţile 
publice locale joacă un rol esenţial. Pentru aceasta, pe lângă componentele de training-instruire, legate de 
elaborarea de proiecte pentru atragerea de finanţări de la buget şi externe, cu liderii comunităţilor de romi, 
cu reprezentanţi ai autorităţilor publice locale si cu cei ONG-urilor, în cursul anului 2004 a fost lansată 
pagina de web a Departamentului de Relaţii Interetnice o „interfaţă” importantă dintre autoritatea publică 
naţională şi celelalte instituţii, organisme care sunt implicate în politicile publice şi în programele 
destinate îmbunătăţirii situaţiei romilor. 

În urma unor întâlniri de lucru dintre reprezentanţii Guvernului şi reprezentanţii societăţii civile a 
romilor desfăşurate în luna septembrie 2005, în şedinţa de guvern din 7 octombrie 2005 au fost discutate 
două proiecte de acte normative care au prevăzut înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi, ca organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, prin 
preluarea atribuţiilor Oficiului pentru Problemele Romilor din cadrul Departamentului pentru relaţii 
Interetnice. 

Agenţia a preluat atribuţiile, personalul şi fondurile aferente activităţilor Oficiului pentru Problemele 
Romilor, care se desfiinţează, precum şi Unitatea de implementare a programului PHARE nr. 
RO/2002/000-586.01.02 „Sprijin pentru strategia naţională de îmbunătăţire a situaţiei romilor”, din cadrul 
Departamentului pentru Relaţii Interetnice. 

Agenţia are ca scop aplicarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor şi 
are în subordine opt birouri zonale pentru romi, corespunzător regiunilor de dezvoltare în România: 
Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Regiunea de Dezvoltare Sud-
Muntenia, Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, Regiunea de Dezvoltare Vest, Regiunea de 
Dezvoltare Nord-Vest, Regiunea de Dezvoltare Centru şi Regiunea de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov. 
Funcţiile pe care le îndeplineste noua structură sunt de strategie, de reglementare, de administrare a 
fondurilor bugetare şi a surselor financiare extrabugetare destinate susţinerii politicilor şi programelor 
publice pentru persoanele de etnie romă, de reprezentare, de autoritate de stat, de monitorizare şi evaluare 
a activităţii tuturor instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale, activităţi care se adresează 
persoanelor de etnie romă. 

Ţinând cont de faptul că romii vor forma cel mai numeros grup etnic din Uniunea Europeană dupa 
extindere, Guvernul României trebuie sa fie conştient de faptul că este nevoie de politici eficiente, 
comprehensive şi sustenabile. Pentru a fi realizabile, politicile şi acţiunile naţionale trebuie să fie orientate 
către o viziune europeană, mai largă şi integrată, şi, de asemenea este nevoie să fie susţinute instituţional, 
strategic şi financiar, inclusiv de instituţiile internaţionale. 

Este necesar ca pe viitor sa se tina cont de realizarile avute pana la momentul de fata, dar si de pasii 
ce vor trebui parcursi pentru a schimba situatia deficitara in comunitatile locale: 

Sanatate: includerea categoriilor defavorizate ale populatiei, in conformitate cu principiul egalitatii 
de sanse (inclusiv a romilor), la accesul serviciile de sanatate. Aici, un rol important revine noii institutii a 
mediatorului sanitar pentru romi, institutie ce a aparut si functioneaza in virtutea parteneriatului dintre 
Ministerul Sanatatii1, administratia publica centrala si locala, pe de o parte, si societatea civila a romilor, 
pe de alta. Programele si proiectele destinate comunitatilor locale in care traiesc si un numar semnificativ 

                                              
1 Cf. Anexa 4, reprezentind Raportul privind activitatea Comisiei Ministeriale pentru Romi a Ministerului Sanatatii in anul 
2003. 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

199 
de romi au in vedere si informarea sanitara si consultanta medicala ce pune un accent deosebit pe 
problematica mamei si copilului. 

Protectia copilului: in cadrul parteneriatului dintre autoritati si societatea civila, au fost initiate mai 
multe programe1 vizind prevenirea si combaterea discriminarii indreptate impotriva copiilor si tinerilor 
romi. Se afla intr-o faza avansata aprobarea institutiei mediatorului social pentru romi, prin case va fi 
realizata o mai buna legatura intre categoriile defavorizate de romi, pe de o parte, si autoritatile locale, pe 
de alta parte. De asemenea, se desfasoara programe referitoare la prevenirea abandonului, a abuzului si a 
neglijarii copilului, precum si a tuturor fenomenelor care determina intrarea copilului in dificultate. O 
chestiune de actualitate o reprezinta si prevenirea fenomenului casatoriilor preadolescentine, adesea 
realizate la presiunea parintilor, in comunitati traditionale (e.g.: caldarari) si impotriva intereselor de lunga 
durata ale copiilor in cauza. 

Educatie: continuarea programelor si proiectelor dedicate stimularii participarii scolare si reducerii 
abandonului scolar in ceea ce priveste segmentele defavorizate ale comunitatilor locale unde exista un 
numar semnificativ de romi. In ceea ce priveste programele de actiune afirmativa privind “locurile 
speciale” pentru tineri romi in licee si universitati, ele vor continua si in perioada urmatoare, in vederea 
constituirii unei elite social-intelectuale, economice si culturale a romilor2. Un rol important il va avea 
viitoarea institutie a mediatorului scolar, ce se va implica in mod direct in in imbunatatirea accesului 
copiilor si tinerilor romi la procesele educative si de invatamint. 

Cultura si culte: au fost initiate o serie de proiecte3 vizind valorificarea patrimoniului cultural al 
romilor din tara noastra, inclusiv Muzeul si Centrul Cultural al Romilor. 

Diversitatea situaţiilor prezentate face ca direcţiile de intervenţie concrete să pornească de la o 
analiză pertinentă a contextului local. Parteneriatele locale de tip public-privat-sector neguvernamental au 
contribuit în unele zone la o mai bună integrare a romilor Problematica tinerilor este cea asupra cărora 
programele şi proiectele trebuie să se focalizeze în următorii ani. Presiunile pe care aceştia le fac şi le vor 
face atat, pe piaţa muncii(având în vedere nivelul de educaţie scăzut şi ponderea ridicată în totalul 
populaţiei), cat si in celelalte domenii vor fi din ce în ce mai puternice. De aceea, răspunsurile adecvate, 
trebuie căutate în fiecare comunitate deoarece nu există reţete general valabile pentru toată populaţia de 
romi din România. 

Articolul 59 al Constituţiei României adoptate în 1991 garantează participarea minorităţilor 
în Parlament (Camera Deputaţilor) în cazul organizaţiilor de cetăţeni care nu reuşesc să treacă de 
pragul electoral de 5%; în 1996, 2000 şi de asemenea, în 2004, Partida Romilor a obţinut 
reprezentare parlamentară în acest mod.4 Un număr de romi au fost aleşi în Parlament ca membri 
ai unor partide politice non-etnice, iar voturile romilor au fost împărţite între partide diferite în 
campania pentru preşedinţie din 2000 si 2004.5 

                                              
1 Cf. Anexa 6 la acest material, reprezentind Raportul ANPC referitor la stadiul implementarii, in domeniul protectiei copilului, 
a HG nr. 430/2001. 
2 Pentru masurile Ministerului Educatiei si Cercetarii luate in domeniul educatiei romilor, cf. www.edu.ro.  
3 Cf. Anexa 7, reprezentind Raportul de activitate, pe anul 2003, a Comisiei ministeriale pentru Romi in domeniul culturii, 
activitate bazata pe Planul de Actiune “Romii – Impreuna pentru Europa 2003”. 
4 “Organizaţiile de cetăţeni care aparţin minorităţilor naţionale şi care nu obţin numărul de voturi necesar reprezentării în 
Parlament au dreptul la câte un scaun de deputat fiecare, în condiţiile stabilite de legea electorală. Cetăţenii unei minorităţi 
naţionale au dreptul să fie reprezentaţi de o singură organizaţie.” Constituţia României, Art. 59 (2). Reprezentarea parlamentară 
a aminorităţilor este reglementată şi de către Legea Electorală pentru Camera Deputaţilor şi Senat (68/1992, Art. 4.1, 4.2) şi 
Legea Alegerilor Locale (70/1991, amendată în 1996). În alegerile din 2000 18 minorităţi au primit un scaun în Cameră în 
conformitate cu această prevedere. 
5 Conform cotidianului românesc Cotidianul, voturile au fost împărţite ntre PDSR (sprijinit de Partida Romilor şi partidul 
Regelui Cioabă) şi Partidul Liberal, care a obţinut sprijinul restului populaţiei rrome în urma raţionamentului că ideologia 
liberală este mai apropiată felului de a trăi al rrominor. “Iliescu şi-a împărţil cu Stolojan voturile Rromilor”, Cotidianul, nr. 
2823, 16 noiembrie 2000. 

http://www.edu.ro/
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Din punct de vedere politic, Partida Romilor este singura organizatie neguvernamentala cu 

reprezentare parlamentara ce a avut castig de cauza la alegerile locale si generale de dupa 1992. 
Mai multe organizatii ale romilor au înregistrat succese electorale la nivel local; în alegerile locale 

din iunie 2000, Partida Romilor a obţinut aproximativ 100,000 de voturi, adică 180 de scaune de consilier, 
ieşind pe locul 18 din cele 98 de partide politice şi alianţe electorale care au participat la alegeri.1 Trei alte 
organizatii ale rromilor – Alianţa pentru Unitatea Romilor, Centrul Creştin al Romilor şi Comunitatea 
Etniei Romilor – au câştigat la rândul lor locuri de consilier. 

In alegerile locale din 2004, Partida Romilor a obţinut aproximativ 60,000 de voturi, adică 76 de 
scaune de consilier pe liste proprii, iar 80 pe listele altor partide politice in urma unor negocieriprealabile. 

In septembrie 2006 la alegerile pentru consiliul local al noii commune inregistrate Barbulesti, 
judetul Ialomita, Partida Romilor “Pro Europa”(denumire schimbata incepand cu martie 2006) a obtinut 
prima victorie electorala a organizatiei: primar, viceprimar si 8 consilieri locali din totalul de 15. 

 
Plecand de la urmatorul citat dat de Alexis de Tocqueville : 

“Institutiile comunale inseamna pentru libertate ceea ce inseamna scolile primare pentru stiinta; 
ele o aduc la indemana poporului; ele ii obisnuiesc sa o foloseasca si il invata sa-i guste binefacerile. O 
natiune poate sa-si instaureze o forma de guvernare libera, dar, fara institutii comunale, ea nu poate 
dobandi spiritul libertatii. 

Pasiuni trecatoare, interese de moment, hazardul imprejurarilor, pot sa-i confere aparentele 
independentei; dar despotismul ascuns si reprimat in interiorul organismului social iese mai devreme sau 
mai tarziu la suprafata” 

Alexis de Tocqueville 
Am ajuns la urmatoarea concluzie : 

Daca vrem sa schimbam comunitatile locale per ansamblu, trebuie sa incepem cu comunitatile slab 
dezvoltate din puct de vedere al infrastructurii in primul rand, dar sa nu uitam nici latura moral-educativa 
.In aceasta categorie intra si comunitatile de romi, de aceea majoritatea programelor si proiectelor cu 
destinatie «comunitatilor defavorizate»(expresie utilizata des in ultima perioada), trebuie sa se concentreze 
pe dezvoltarea infrastructurii din aceste comunitati, dezvotarea comunitara(proiecte generatoare de venit, 
de educatie, sanatate, etc.) 

Din punctde vedere administrativ, este nevoie de reprezentare al persoanelor de etnie roma in toate 
structurile administratie atat la nivel central cat si local, pentru a putea face pe de o parte, intefata dintre 
autoritati si romi(in executiv), iar pe de alta parte sa fie parte la luarea deceziilor(in deliberativ) aducadu-si 
astfel aportul la dezvoltarea locala 

Pentru schimbarea mentalitatii asupra minoritatii romilor si apropo de latura moral-educativa, putem 
spune ca este nevoie de elaborarea unui manual de educatie interculturala pentru formarea initiala a 
functionarilor publici, a cadrelor militare si de politie care lucreaza cu sau in comunitatile de romi, 
reglementarea (in regulamentele de organizare si functionare sau de ordine interioara) unor masuri care sa 
previna comportamentul discriminatoriu al acestora fata de romi. 

Schimbarea mentalitatii trebuie sa se faca in dublu sens, si anume : schimbarea perceptiei populatiei 
majoritare vis a vis de populatia roma , dar si a populatiei roma fata de cea majoritara. 
 

 

                                              
1 “Asul de treflă”, no. 85/2000, “Victorie clară a Partidei Rromilor în alegerile locale din 2000”. 
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As a conclusion the Parliament had surprised the fact that separating powers does not concern 
only the classic ones ( legislative, executive, judicial) and they must be reconsider because it is a 
continuous phenomena but in modern forms. In combination with the classic powers comes another 
powers that offers them new dimensions, and to the balance new dimensions. So we can explain the fact 
why some Constitutions talk about public law conflicts or conflicts between public authorities, the 
President’s part as an umpire, the involvement of the political parties in configuring the power. 

So, the conflicts that are solved by the Constitutional Court are only judicial and they are different 
that the ones solved by the President, in his umpire’s part by the fact that these conflicts are most 
constitutional and political ones. 
 
1. Concepţia modernă cu privire la separaţia şi echilibrul puterilor în stat 

Separaţia puterilor, într-o formă mai puţin elaborată, este prezentă în filozofia marilor spirite ale 
Antichităţii1, fundamentată însă de către Montesquieu, în lucrarea sa „Despre spiritul legilor”, având 
drept scop evitarea abuzurilor în dauna drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, separaţia puterii legislative, 
executive şi judecătoreşti, astfel încât „puterea să oprescă puterea”2. Fiecare putere trebuie să se 
autolimiteze pentru a preveni abuzul de drept3. 

Această separaţie, de fapt, priveşte cele trei funcţii principale prin care puterea se exercită în stat, ele 
trebuind să fie exercitate de către autorităţi distincte pentru a proteja puterea statului, care, prin natura ei, 
este unică. 

Un rol important revine, însă, dreptului care creează cadrul legal de funcţionare a fiecărei puteri, 
raporturile de cooperare dintre acestea şi de integrare a acestora în sistemul social-politic de organizare 
socială4. 

Dar nici o Constituţie din lume nu a reglementat o separaţie perfectă căci mecanismul statal s-ar bloca 
iar cele trei puteri ar fi ca trei linii paralele care nu s-ar intersecta niciodată, de aici inerenta „colaborare” a 
acestora în realizarea uneia şi aceleiaşi funcţii fundamentale a statului, cum este clasica colaborare între 
şeful statului şi Parlament în materia legiferării5. 

                                              
1 Istoricii Herodot, Tucidide şi Xenofon, scriitorii Eschil, Sofocle, Euripide, Platon şi Aristotel (deşi din Dialogurile lui Platon 
reiese că acestă idee era prezentă şi în filozofia lui Socrate). 
2 Principiul separaţiei puterilor în stat a fost proclamat pentru prima dată în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi 
Cetăţeanului, adoptată în 1789, care în art. 16 prevede că o societate în care separaţia puterilor nu este determinată „nu are 
Constituţie”. 
3 Nicolae Popa, Mihail- Constantin Eremia, Simona Cristea, Teoria generală a dreptului, Ed. AllBeck, Bucureşti, 2005, p.85. 
4 Nicolae Popa, Mihail- Constantin Eremia, Simona Cristea, op. cit., p.86. 
5 Antonie Iorgovan, Drept constituţional şi instituţii politice, Ed. Galeriile J.L.Calderon, Bucureşti, 1994, p.152. 
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Profesorul Ion Deleanu a sintetizat următoarele limite ale principiului separaţiei puterilor şi anume1: 

puterea este una singură; ea aparţine unui singur titular – poporul (în consecinţă, expresia „separaţie a 
puterilor” conţine o contradictio in terminis, contradicţia poate fi înlăturată numai dacă prin putere 
întelegem funcţii fundamentale ale statului, pe care le presupune procesul complex de instaurare, 
organizare şi exercitare a puterii); ideea separaţiei puterilor în stat contravine principiului indivizibilităţii 
suveranităţii, ori există o suveranitate, ca element component al statului, deci o autoritate politică 
exclusivă şi atunci nu este loc şi de alte autorităţi politice exclusive; teoria separaţiei puterilor în stat a fost 
elaborată când nu existau partide politice în forma modernă (care au dus la ale raporturi de forţe între 
majoritatea care susţine guvernul şi opoziţie); tradiţionalele funcţii – legislativă, executivă şi 
judecătorească - cedează locul unor noi funcţii moderne, impuse de noile realităţi sociale, politice, dar şi 
de noile posibilităţi tehnice (ex: funcţia de control a Parlamentului asupra executivului); delimitarea dintre 
legislativ şi executiv devine din ce în ce mai formală de vreme ce executivul adoptă norme, inclusiv cu 
caracter primar, cum este cazul delegării legislative (art. 115 din Constituţia României revizuită); 
activitatea organelor de stat şi raporturile dintre acestea nu se rezumă numai la adoptarea şi executarea 
legilor, ci şi la aspecte mult mai complexe ce ţin de jocul politic, etică, tradiţii şi de arta guvernării; 
separarea puterilor, axată pe ideea opoziţiei permanente dintre puteri, are ca efect paralizarea activităţii 
statului; nu putem spune că funcţia legislativă se află în echilibru cu funcţia executivă întrucât a executa 
legea înseamnă o activitate subordonată, de unde numai dreptul de control al Parlamentului asupra 
executivului şi administraţiei şi nu invers. 

Totuşi, prin legea de revizuire a Constituţiei României2 s-a consacrat expres acest principiu al 
separaţiei şi echilibrului între principalele funcţii ale statului, ce sunt la baza organizării acestuia; astfel, 
„statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi 
judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale”. 

În aproape toate constituţiile ţărilor membre ale Uniunii Europene este prevăzut expres acest principiu3 
însă există tendinţa legiuitorilor constituanţi de a renunţa treptat la menţionarea sa expresă, principiul fiind 
mai degrabă sugerat, iar separaţia puterilor fiind reglementată de o manieră implicită, prin folosirea unor 
expresii specifice, cum ar fi: funcţie a statului, autoritate publică, organ statal etc4. 

În ceea ce priveşte ideea de democraţie constituţională, legiuitorul constituant a avut în vedere 
autorităţile ce nu se pot încadra în nici una dintre clasicele puteri, întrucât sunt expresia şi consecinţa 
colaborării lor5. Formele de colaborare şi control ale activităţii celor trei puteri nu împietează asupra 
principiului separaţiei puterilor în stat, ci dimpotrivă asigură respectarea şi aplicarea echilibrului şi 
egalităţii dintre acestea, fără ca una sau două să o domine. 

Din evoluţia modernă a principiului separaţiei puterilor în stat nu trebuie să excludem şi ceilalţi 
factori: participarea maselor la conducere prin referendum şi iniţiative legislative populare, 
instituţionalizarea prin constituţii a unor autorităţi noi (ex.: ombudsmanul, justiţia constituţională- 
înfăptuită de o autoritate jurisdicţională independentă, Consiliul Legislativ) ş.a. 

2. Rolul Curţilor (Tribunalelor) Constituţionale în asigurarea echilibrului puterilor în stat 
Urmărind schema clasică a separaţiei puterilor, justiţia constituţională nu-şi află locul, ea apărând ca 

necesitate (cea mai bună dovadă în acest sens constituind-o instaurarea ei pe cale pretoriană) şi tot din 
necesitate s-a păstrat şi s-a extins. Însă se pune problema dacă acesta contravine sau nu principiului 

                                              
1 Ion Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice. Teoria generală, vol. I, Bucureşti, 1991, p.27-28. 
2 Art. 1 alin 4 introdus prin art.I, pct.1 din Legea nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 759/2003.  
3 Mihai Constantinescu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Constituţia revizuită- comentarii şi 
explicaţii, Ed AllBeck, Bucureşti, 2004, p.2. 
4 Dana Apostol Tofan, Implicaţiile revizuirii constituţiei asupra raporturilor dintre Parlament şi Guvern, în Revista de Drept 
Românesc, nr.3-4/2004, p. 355. 
5 Mihai Constantinescu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, op.cit., p.3. 
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separaţiei puterilor. Soluţia problemei se află în celebra teorie kelseniană asupra „legiuitorului negativ”, 
ale cărei prerogative sunt determinate, în mod exclusiv, prin constituţie1. 

Astfel, Curtea Constituţională este autoritatea publică, politico-jurisdicţională, ce sprijină buna 
funcţionare a puterilor publice în cadrul raporturilor de separaţie, echilibru, colaborare şi control reciproc. 
Este independentă faţă de orice altă autoritate publică şi se supune numai Constituţiei şi legii sale 
organice2. 

Curtea „este garantul supremaţiei Constituţiei”3- această dispoziţie a Legii de revizuire pune în 
evidenţă poziţia supraordonată a Constituţiei în cadrul ierarhiei sistemului juridic, întărind astfel sistemul 
garanţiilor supremaţiei acesteia. 

Potrivit art. 146 din Constituţia României din 1991 revizuită, atribuţiile Curţii sunt fixate în mod 
riguros. Acestea constau în controlul constituţionalităţii legilor înainte de promulgarea acestora şi a 
regulamentelor Parlamentului; controlul constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale; 
soluţionarea excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti, privind neconstituţionalitatea legilor şi a 
ordonanţelor4; soluţionarea conflictelor juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice5; 
controlul modului de respectare a procedurii pentru alegerea Preşedintelui României şi confirmarea 
rezultatelor sufragiului; constatarea existenţei împrejurărilor care justifică interimatul funcţiei de 
preşedinte al României; urmărirea respectării procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului 
şi confirmarea rezultatelor acestuia; verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru exercitarea iniţiativei 
legislative de către cetăţeni; rezolvarea contestaţiilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid 
politic şi avizul consultativ pentru propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui României. 

Observăm, astfel că activitatea Curţii Constituţionale a României nu priveşte numai controlul 
constituţionalităţii legilor, ci cuprinde şi alte domenii, care sunt în strânsă legătură cu aplicarea şi 
respectarea Constituţiei. 

O completare importantă este aceea în sensul căreia Curtea Constituţională soluţionează conflictele 
juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice6. „O asemenea atribuţie o au unele tribunale 
constituţionale din alte state. Din păcate, în unele state această atribuţie a dus la conflicte deschise între 
chiar tribunalele constituţionale şi alte autorităţi. Acesta pentru atribuţia presupune implicarea în zone 
deseori delicate, de conflicte greu de arbitrat, de orgolii greu de satisfăcut. În exercitarea unei asemenea 

                                              
1 H. Kelsen, LA garantie jurisdictionnele de la Constitution, în Revue de droit publique, 1928, p.197 şi urm. 
2 Legii nr. 47/1992 republicată în Monitorul Oficial nr. 643 din 16 iulie 2004. Justiţia constituţională se află în afara aparatului 
jurisdicţional alcătuit din organele de jurisdicţie comune. Ea este o „putere independentă”, care nu se află însă în vârful 
piramidei juridicţionale (V. Crisafulli, Le systeme de control constitutionnalite des lois en Italie, en Revue de droit public, 
1968, p.130), acest loc fiind al Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.  
3 art.142 alin 1, indrodus prin art.I, pct.74 din Legea nr. 429/2003. Acestă dispoziţie este prevăzută şi în art. 1 din Legea nr. 
47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale a României. 
4 Tot cu prilejul revizuirii Constituţiei, prin modificarea şi completarea art 146 lit. c, referitor la atribuţiile Curţii 
Constituţionale, s-a urmărit sporirea eficienţei instituţiei Avocatul Poporului, ca garant al supremaţiei Constituţiei, în controlul 
de constituţionalitate, dar şi corelarea cu dispoziţiile constituţionale din ţările vest europene. Astfel, s-a adăugat o nouă 
dispoziţie, conform căreia Curtea Constituţională hotărăşte şi asupra excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate direct de 
Avocatul Poporului. Această prevedere stabileşte importante aspecte procedurale prin care Avocatul Poporului îşi realizează 
competenţa sa, întărindu-se şi concretizându-se rolul acestei instituţii ca aparătoare a statului de drept.  
5 Interpretarea logico-sistematică a Constituţiei conduce fără îndoială la concluzia că legiuitorul constituant prin sintagma 
„autorităţile publice” a avut în vedere autorităţile publice cuprinse în Titlul al III-lea, consacrat Parlamentului, Preşedintelui 
României, Guvernului şi celorlalte organe ce intră în sfera clasicelor puteri. 
6 În Avizul nr. 2141 din 22 aprilie 2003 s-a specificat că „într-o asemenea situaţie Curtea Constituţională soluţionează sau 
aplanează litigii constituţionale între autorităţi, fiind o măsură necesară care urmăreşte înlăturarea doar a blocajelor 
instituţionale, respectiv conflicte pozitive sau negative de competenţă”, aceasta pentru a se evita antrenarea Curţii 
Constituţionale în conflicte politice. 
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atribuţii, judecătorii constituţionali trebuie să manifeste o incontestabilă independenţă şi imparţialitate, 
prudenţă şi tact şi de ce nu o bogată imaginaţie în spirit constituţional” 1. 

„O curte constituţională va fi întotdeauna expusă unor remarci mai mult sau mai puţin critice, ceea ce 
este de înţeles, atâta timp cât deciziile sale nu pot să facă pe plac tuturor părţilor interesate ”2. 

Asemenea atribuţii sunt, în general, întâlnite şi în reglementările privind controlul de 
constituţionalitate în ţări din Europa, Asia, Africa sau America de Sud. 

Astfel, în Germania, o mare parte a activităţii Curţii Constituţionale3are ca obiect soluţionarea 
conflictelor de competenţă dintre organele federale şi alţi interesaţi înzestraţi cu drepturi proprii. În aceste 
situaţii, Curtea Constituţională este chemată să verifice dacă una din autorităţile în cauză şi-a exercitat 
atribuţiile în limitele stabilite prin legea fundamentală sau a depăşit aceste atribuţii (art. 93)4. Alte exemple 
găsim în reglementările constituţionale ale altor state cum ar fi: art. 189 din Constituţia Poloniei sau art. 
160 din Constituţia Sloveniei5. 

Tribunalul Constituţional Spaniol6 reglementează conflictele între organele constituţionale ale statului, 
asigură respectul echilibrului între stat şi colectivităţi (art. 161). 

Legea fundamentală a Italiei, stabileşte în art. 134 printre atribuţiile Curţii Constituţionale7 faptul că 
aceasta este competentă să judece conflictele de atribuţii dintre puterile statului (adică dintre organe care 
nu fac parte din aceeaşi categorie de autorităţi publice). Constituţia are în vedere doar conflictele de 
atribuţii dintre autorităţile expres menţionate, iar nu şi conflictele de competenţă, soluţionarea acestora din 
urmă fiind printre atribuţiile Curţii de Casaţie. 

Cele mai multe instanţe constituţionale latino-americane au ca sarcină şi soluţionarea conflictelor de 
competenţă şi de atribuţii (art. 175 pct.5 din Constituţia Ecuadorului, art.272 din Constituţia Guatemalei, 
art.202 din Constituţia Perului ş.a.)8 

Republica Coreea este una din puţinele ţări asiatice care a implementat experienţa europeană de 
organizare a unor curţi constituţionale, acelaşi lucru fiind valabil şi în ceea ce priveşte atribuţiile sale, 
adoptând sistemul francez9. Astfel, printre atribuţiile Curţii Constituţionale coreene este prevăzută şi 
competenţa de a soluţiona conflictele de jurisdicţii dintre diferitele autorităţi publice. 

În general, indiferent atribuţiile cu care sunt învestite Curţile Constituţionale, îndeplinind funcţia de 
garant al supremaţiei Constituţiei, asigură, în limitele competenţelor ce le revin, funcţionarea 
mecanismului constituţional al regimului de separaţie a puterilor, care este o caracteristică esenţială a unui 
regim democratic şi a statului de drept10. 
3. Definirea sintagmei „conflict juridic de natură constituţională” 

                                              
1 Mihai Constantinescu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, op.cit., p.323. 
2 Nicolae Popa, Curtea Constituţională şi statul de drept, în R.D.P. nr. 2/2001, p. 8 
3 Curtea Constituţională din Germania are o tradiţie de peste o jumătate de secol, ea fiind înfiinţată prin Constituţia din 23 mai 
1949. 
4 Ioan Leş, Organizarea sistemului judiciar în dreptul comparat, Ed. AllBeck, Bucureşti, 2005, p.101 
5 Constanţa Călinoiu, Victor Duculescu, Dimensiunea constituţională a dreptului constituţional român, în R.D.P. nr. 2/2005, p. 
10. 
6 A fost creat în baza legii fundamentale din anul 1978 (art. 159-165). 
7 Curtea Constituţională italiană este una din primele instanţe de control al constituţionalităţii legilor, înfiinţarea ei fiind 
prevăzută în Constituţia din 27 decembrie 2947 însă datorită opoziţiei şi controverselor parlamentare, prima şedinţă a acesteia a 
avut loc după nouă ani, respectiv pe data de 23 aprilie 1956. 
8 Ioan Leş, Rolul Curţilor Constituţionale în America Latină, în Revista Acta a Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, p.109. 
9În Coreea, prima Curte Constituţională a fost înfiinţată în timpul celei de-a doua Republici (1960-1961). Ultima reglementare a 
organizării Curţii Constituţionale s-a realizat prin Constituţia celei de-a VI-a Republici din anul 1987. Ioan Leş, Organizarea 
sistemului judiciar în dreptul comparat, op.cit, p.318. 
10 Ioan Muraru, Mihai Constantinescu, Rolul Curţii Constituţionale în asigurarea echilibrului puterilor în stat, în Studii 
constituţionale, Ed. Actami, Bucureşti, 1998, p.62. 
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Introducerea celei mai criticabile atribuţii a Curţii Constituţionale, prin revizuirea Constituţiei, potrivit 

căreia aceasta soluţionează conflictele de natură constituţională dintre autorităţile publice, a marcat un 
moment de împlinire a construcţiei statului de drept şi un mijloc de sporire a eficienţei sistemului politic 
românesc. 

Această competenţă „ieşită din comun”, a Curţii Constituţionale de a soluţiona nu numai conflictele de 
competenţă dintre autorităţile publice dar şi cele cu privire la litigiile de natură constituţională de orice fel 
dintre aceste autorităţi aduce cu sine critici în literatura de specialitate. Astfel, prof. Tudor Drăganu pune 
întrebarea ca „ prin atribuţiile exorbitante ce i-au fost recunoscute, acestă Curte nu a devenit, fără să se 
vrea, dacă nu o supraputere, cel puţin a patra putere în stat, în pofida acelei prevederi din Constituţia 
revizuită, potrivit căreia, în România, puterile statului sunt: cea legislativă, cea executivă şi cea 
judecătorească? În prezenţa acestor exagerări legislative, singurul remediu care să le poată să le atenueze 
consecinţele rămâne la discreţia Curţii Constituţionale însăşi, care va fi în măsură să exercite cu prudenţă, 
moderaţie şi înţelepciune largile prerogative care i-au fost conferite de Constituţia revizuită ”1. Însă, prof. 
Louis Favoreu consideră că la ora actuală în cele mai multe ţări, care au adoptat modelul kelseinian, 
jurisdicţia constituţională se situează între cele trei puteri, ea având misiunea de a face să fie respectate 
atribuţiile acestora2. 

Riscurile poziţiei supraordonate faţă de toate autorităţile publice pe care Constituţia revizuită o conferă 
Curţii Constituţionale au fost sesizate cu ocazia dezbaterilor proiectului de revizuire. Astfel, s-a sugerat 
folosirea sintagmei „…soluţionează conflictele negative sau pozitive de competenţă” de natură 
constituţională însă acest amendament nu a fost adoptat întrucât spre deosebire de celelalte tribunalele sau 
curţile constituţionale care au doar competenţa de a soluţiona conflictele de competenţă dintre anumite 
autorităţi publice, legiuitorul constituant român a învestit Curtea Constituţională să soluţioneze în fond 
orice conflicte juridice de natură constituţională născute dintre autorităţile publice, iar nu numai 
conflictele de competenţă dintre ele. 

Astfel, Curtea Constituţională în baza art. 146 lit. e) este chemată să soluţioneze comportamentele 
abuzive, excesul de putere, tocmai a menţine echilibrul prevăzut la art. 1 alin.4 din Constituţia României şi 
a se fortifica statul de drept şi democraţia constituţională, precum şi pentru a asigura respectarea 
prevederilor art. 80 alin. 2 cu privire la atributul preşedintelui României de a exercita numai funcţia de 
mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate3. 

Legiuitorul constituant atent la definirea a ceea ce urma să devină o nouă atribuţie a Curţii 
Constituţionale, a condus la formularea tautologică din art. 146 „conflicte juridice de natură 
constituţională” căci fiind vorba despre o atribuţie a Curţii Constituţionale era firesc ca acesta să fie 
învestită cu soluţionarea unor conflicte de natură constituţională, iar în ceea ce priveşte faptul că sunt 
constituţionale este evident că ele au un caracter juridic. 

Prin Decizia nr. 148/2003 cu privire la iniţiativa de revizuire a Constituţiei Curtea Constituţională4 a 
solicitat adăugarea unei precizări pentru mai buna înţelegere a conceptului. Astfel, conflictele de autoritate 
se pot referi la conţinutul ori întinderea atribuţiilor a două sau mai multe autorităţi publice prevăzute în 
Constituţie, pentru a se evita antrenarea Curţii în soluţionarea unor conflicte politice „este necesar să se 
prevadă că este vorba doar de blocaje instituţionale, respectiv de conflicte le pozitive sau negative de 
competenţă”. Tot în aceeaşi decizie, Curtea a precizat că nu poate fi vorba decât de autorităţile publice 

                                              
1 Tudor Drăganu, Efectele deciziilor Curţii Constituţionale în lumina prevederilor Constituţiei revizuite, în R.D.P. nr. 1/2004, 
p.96. 
2 Louis Favoreu, Le Cours Constitutionnelles, Paris, p. 14. 
3Coneliu Liviu Popescu, Soluţionarea de Curtea Constituţională a conflictelor juridice de natură constituţională dintre 
autorităţile publice, Revista Drepturile Omului, nr.29/200 , p. 48. 
4 Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 317/12 mai 2003. 
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prevăzute în Titlul III din Constituţie, deoarece principala sa funcţie este de garant al supremaţiei 
Constituţiei1. 

Conflictele de natură constituţională dintre autorităţile statului (contenciosul separaţiei orizontale a 
puterilor) ce pot forma obiectul unei decizii din partea Curţii Constituţionale sunt numai conflictele 
pozitive sau negative de competenţă ce apar între autorităţile prevăzute în Titlul III al Constituţiei 
României, iar nu conflicte politice. Un conflict de natură juridică presupune o divergenţă cu privire la 
textele legale. 

În ceea ce priveşte definirea noţiunii de conflict juridic de natură constituţională între autorităţi 
publice Curtea s-a pronunţat prin Decizia nr. 53 /20052. 

Astfel, Preşedintele Camerei Deputaţilor şi mai apoi Preşedintele Senatului au sesizat Curtea 
Constituţională cu ceea ce ei au considerat a fi un conflict juridic de natură constituţională între Parlament 
şi Preşedintele României, datorat „comportamentului contrar Constituţiei al Preşedintelui României”. În 
susţinerea cererii, cele două autorităţi au arătat că unele declaraţii publice ale Preşedintelui României 
încalcă principiile constituţionale de funcţionare ale autorităţilor statului, constituind ingerinţe ale puterii 
executive în activitatea puterii legiuitoare. 

Curtea Constituţională a ţinut să precizeze mai întâi conţinutul noţiunii de conflict juridice de natură 
constituţională dintre autorităţi publice, aşa cum este determinat prin art. 146 lit. e din Constituţia 
României revizuită. Ea a arătat că acesta presupune acte sau acţiuni concrete prin care o autoritate 
publică sau mai multe autorităţi, dintre cele reglementate în Titlul III al Constituţiei, îşi arogă 
atribuţii care, potrivit Constituţiei României, aparţin altor autorităţi ori omisiunea unor autorităţi 
publice materializată în declinarea competenţei sau refuzul de a îndeplini atribuţii care intră în 
competenţa lor. Constatând că opiniile, judecăţile de valoare sau afirmaţiile unui titular de mandat de 
demnitate publică, aşa cum este Preşedintele României, care nu au produs nici un efect juridic nu pot fi 
încadrate în definiţia de mai sus, Curtea Constituţională a respins sesizarea ca inadmisibilă. 

Această decizie este prima prin care Curtea Constituţională a fost chemată să exercite una dintre noile 
sale atribuţii, înscrisă în textul Constituţiei după revizuirea din anul 2003, aceea a soluţionării conflictelor 
juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice. Cu toate acestea, în considerentele sale Curtea 
face trimitere la decizii mai vechi care au analizat fie chiar noţiunea de conflict juridic de natură 
constituţională3, fie situaţii similare cu prezentul caz. 

Raţionamentul Curţii Constituţionale de a defini mai întâi conceptul de „conflict juridic de natură 
constituţională între autorităţile publice” şi abia apoi să aplice acest concept cazului concret dedus 
judecăţii este corect şi imbatabil4. 

Astfel, ceea ce fusese dedus judecăţii Curţii Constituţionale erau afirmaţii publice făcute de 
Preşedintele României, despre care se afirma că reprezintă o ingerinţă în activitatea Parlamentului. Însă, 
pentru a se putea constata existenţa unui conflict negativ sau pozitiv de competenţă trebuie să se fi produs 
efecte juridice concrete. 

Afirmarea unor opinii, chiar şi de natură ireverenţionistă, nu poate fi calificată drept conflict de 
competenţă atâta vreme cât nu se constată un rezultat concret al unor eventuale demersuri. 

                                              
1 Elena Simina Tănăsescu, Conflict juridic de natură constituţională între autorităţile statului. Competenţa Curţii, în Curierul 
Judiciar, nr. 4/2005, p. 19. 
2 Asupra cererilor de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Preşedintele României şi Parlament, 
formulate de preşedintele Camerei Deputaţilor şi de Preşedintele Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 
144/17 februarie 2005 precum si in Decizia nr. 435 din 26/05/2006, publicata in Monitorul Oficial nr. 576/2006 asupra cererii 
formulate de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională 
dintre autoritatea judecătorească, pe de o parte, şi Preşedintele României şi primul-ministru, pe de altă parte.  
3 Avizul consultativ nr. 1/1994 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 166/16 iulie 1994 şi Decizia nr. 148/2003 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 317/12 mai 2003. 
4 Elena Simina Tănăsescu, Conflict juridic de natură constituţională între autorităţile statului. Competenţa Curţii, în Curierul 
Judiciar, nr. 4/2005, p. 18. 

http://www.legestart.ro/AfisareAct.aspx?id_act=MjAwOTc5
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Într-o situaţie anterioară, Curtea Constituţională a stabilit că Preşedintele României se bucură de 

aceeaşi libertate de exprimare şi imunitate în exercitarea mandatului ca şi membrii Parlamentului, motiv 
pentru care el nu poate fi tras la răspundere pentru afirmaţii făcute chiar în calitate de demnitar. 

Astfel, pentru declaraţiile politice referitoare la exercitarea mandatului, Preşedintele României se 
bucură de imunitate, care este absolută. Pe cale de consecinţă, declaraţiile politice nu pot da naştere unui 
conflict juridic de natură constituţională între autorităţi publice şi nu pot constitui fapte de încălcare gravă 
a Constituţiei sau de înaltă trădare, pentru a angaja răspunderea constituţională sau penală. 

În cererile de sesizare a Curţii Constituţionale se vorbeşte despre încălcarea Constituţiei, respectiv de 
înaltă trădare, care sunt chestiuni distincte de problema soluţionării unui conflict de natură constituţională 
între autorităţile publice şi presupune alte proceduri. 

În final, Curtea Constituţională precizează că starea de confuzie sau incertitudine ce ar putea rezulta 
din pricina unor afirmaţii publice făcute în contexte particulare ar putea conduce la conflicte între 
autorităţi, unele chiar de natură juridică. 

4. Sfera raporturilor juridice în care această competenţă a Curţii Constituţionale este aplicabilă 
Pentru a putea determina sfera raporturilor sociale şi politice dintre autorităţile publice, în cazul unui 

conflict juridic apărut între acestea de natură constituţională trebuie să se pornească de la constatarea că 
atribuţia Curţii Constituţionale prevăzută de art. 146 lit.e) din Constituţia României revizuită se suprapune 
cu atribuţia Preşedintelui României, care conform art. 80 alin. 2 din Constituţie exercită funcţia de 
mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate1. 

În doctrina juridică s-a încercat să se stabilească în ce măsură Preşedintele României poate să realizeze 
„aşa-zisa” funcţie de mediere, având în vedere ansamblul reglementărilor Constituţiei privitoare la această 
instituţie, precum şi la raporturile acesteia cu Parlamentul şi Justiţia. 

Pe de o parte, este exclusă o încercare de mediere a Preşedintelui Republicii între Parlament şi Justiţie 
deoarece ar aduce o atingere gravă principiului independenţei acesteia (art. 124 din Constituţia României). 
Nu este posibil ca judecătorii, care trebuie sa judece un litigiu juridic, să negocieze cu parlamentarii, 
pentru a găsi o soluţie, chiar şi în prezenţa Preşedintelui Republicii ca mediator, atâta vreme cât doar 
instanţele judecătoreşti au această atribuţie. Chiar şi o sugestie adresată lor de Preşedintele Republicii cu 
privire la conţinutul hotărârii ce urmează a fi pronunţată, ar reprezenta o încălcare a Constituţiei şi a 
legilor2. 

Pe de altă parte, o intervenţie a Preşedintele Republicii, în calitatea sa de mediator, între Guvern şi 
Parlament (de pildă cu privire la refuzul Parlamentului de a adopta un proiect de lege iniţiat de Guvern) 
este greu de realizat atâta vreme cât Parlamentul adoptă legile în şedinţă plenară (iar Preşedintelui nu-i 
este îngăduit de Constituţie să participe la aceste şedinţe). 

Constituţia României prevede însă că Preşedintele Republicii poate avea o întrevedere cu liderii 
partidelor politice, ceea ce înseamnă că nu suntem în prezenţa unei veritabile medieri întrucât aceasta 
presupune o participare directă a părţilor aflate în conflict3, atât la tratative cât şi la soluţionarea acestuia. 

În concluzie, calitatea de mediator a Preşedintelui Republicii pare să se restrângă la sfera conflictelor 
dintre patronate şi sindicate pe de o parte şi Guvern pe de altă parte precum şi aplanarea conflictelor dintre 
partidele politice cu privire la unele probleme de interes naţional4. 

Astfel, comparând dreptul de mediere al preşedintelui Republicii cu noua competenţă conferită Curţii 
Constituţionale aceea de a soluţiona conflictele de natură constituţională, prof. Tudor Drăganu apreciază 
următoarele deosebiri: 

                                              
1 Funcţie pe care o regăsim şi în constituţiile Spaniei (arbitru şi moderator al funcţionării regulate a instituţiilor- art. 56), Franţei 
(Preşedintele Republicii asigură, prin arbitrajul său, funcţionarea regulată a puterilor publice- art.5), Greciei (este arbitrul 
instituţiilor Republicii- art. 30). 
2 Tudor Drăganu, Efectele …., p. 84. 
3 În acest caz, părţile aflate în conflict sunt pe de o parte plenul celor două Camere şi pe de altă parte Guvernul. 
4 Doar în aceste limite şi-a exercitat funcţia de mediere, până în prezent, Preşedintele Republicii. 
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a. Dreptul de mediere al Preşedintelui Republicii are un câmp de aplicaţie mai larg decât al 

competenţei Curţii Constituţionale de a soluţiona litigii juridice de natură constituţională, 
întrucât primul poate soluţiona şi litigii cu caracter politic, economic sau social. 

b. Medierea poate fi realizată de către Preşedintele Republicii fie din oficiu, fie la sesizarea oricărei 
persoane interesate, în vreme ce Constituţia prevede, în mod expres şi limitativ, subiectele care 
pot sesiza Curtea Constituţională în cazul unui litigiu juridic de natură constituţională. 

c. Preşedintele Republicii realizează medierea prin recomandări sau propuneri, care nu produce 
efecte juridice, adică nu creează nici un fel de obligaţie juridică pentru părţile aflate în litigiu, în 
timp ce deciziile prin care se soluţionează conflictele de natură constituţională de către Curtea 
Constituţională sunt obligatorii pentru părţile aflate în conflict (art. 147 alin. 4 din Constituţia 
României). 

În consecinţă, Constituţia României revizuită stabileşte că pentru soluţionarea conflictelor juridice de 
natură constituţională Curtea Constituţională ar putea să se pronunţe cu privire la cele născute, de 
exemplu, în legătură cu art. 85 alin.2 sau art. 114 alin.1. 

Art. 85 alin. 2 prevede că în caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele 
revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membrii ai Guvernului. În cazul în care 
Preşedintele ar numi un ministru fără să fi fost propus de către primul-ministru, atunci conflictul juridic de 
natură constituţională astfel creat ar urma să fie soluţionat de către Curtea Constituţională (la sesizarea 
primului-ministru) pe baza art. 146 lit. e). pentru ca acesta din urmă să pronunţe o decizie de anulare a 
decretului prezidenţial de numire. 

În cazul art. 134 alin.1 al Constituţiei revizuite, în care se prevede că Preşedintele României numeşte 
în funcţie pe judecători şi procurori la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepţia celor 
stagiari. În cazul în care Preşedintele Republicii ar numi un magistrat fără să existe o propunere a 
Consiliului Superior al Magistraturii sau acesta nu ţine seama de această propunere, la sesizarea Curţii 
Constituţionale de către preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, aceasta este competentă să 
soluţioneze conflictul de natură constituţională, potrivit art. 146 lit.e) din Constituţia României, 
pronunţând astfel o decizie prin care să anuleze decretul de numire emis în aceste condiţii. 

În ceea ce priveşte efectele deciziilor Curţii, regula instituită de Constituţia României este că acestea 
produc efecte numai pentru viitor din momentul publicării lor în Monitorul Oficial însă în cazul anulării 
decretelor emise de Preşedintele Republicii prin nesocotirea legii fundamentale, aceste decizii ale Curţii 
Constituţionale operează din momentul publicării decretelor în Monitorul Oficial iar nu al publicării 
deciziilor1 (conform principiului quod nullum est nullum producit efectum). 

5. Procedura soluţionării conflictului de natură constituţională dintre autorităţile publice în faţa 
Curţii Constituţionale a României 

Potrivit art. 34 din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională soluţionează conflictele juridice de 
natură constituţională dintre autorităţile publice, la cererea Preşedintelui României, a unuia dintre 
preşedinţii celor două Camere, a primului-ministru sau a preşedintelui Consiliului Superior al 
Magistraturii. Se instituie astfel, o procedură de reglementare a conflictelor de atribuţii între autorităţile 
publice, care permite să fie tranşate de către Curtea Constituţională divergenţele de interpretare a 
Constituţiei în ceea ce priveşte competenţa respectivelor organe ale satului, enumerate de lege. 

Cererea de soluţionare a conflictului va menţiona: autorităţile publice aflate în conflict, textele legale 
asupra cărora poartă conflictul, prezentarea părţilor şi opinia autorului cererii. 

Preşedintele Curţii Constituţionale are obligaţia să o comunice părţilor aflate în conflict, solicitându-le 
astfel să îşi exprime, în scris, în termenul stabilit, punctul de vedere asupra conflictului şi a eventualelor 
căi de soluţionare a acestuia, desemnând în acest sens un judecător raportor. La data primirii ultimului 
punct de vedere, dar nu mai târziu de 20 de zile de la primirea cererii, preşedintele Curţii Constituţionale 
stabileşte termenul pentru şedinţa de judecată şi citează părţile implicate în conflict. Dezbaterea va avea 

                                              
1 Tudor Dragănu, op. cit., p. 86-87. 
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loc, la data stabilită de preşedintele Curţii Constituţionale, chiar dacă vreuna dintre autorităţile publice 
implicate nu respectă termenul stabilit pentru prezentarea punctului de vedere, pe baza raportului prezentat 
de judecătorul-raportor, a cererii de sesizare, a punctelor de vedere prezentate, a probelor administrate şi a 
susţinerilor părţilor. 

Decizia emisă de Curte este definitivă şi se comunică autorului sesizării, precum şi părţilor aflate în 
conflict, înainte de publicarea acesteia în Monitorul Oficial. Aceasta are caracter jurisdicţional - Curtea 
Constituţională fiind unica autoritate constituţională în România în scopul soluţionării unui conflict de 
constituţionalitate. În acest caz, Curtea exercită o jurisdicţie, adică „spune dreptul”, în principal prin 
aplicarea normei constituţionale, actul emis având caracter obligatoriu1. 

Însă, deciziile Curţii Constituţionale ce au ca obiect soluţionarea unor conflicte juridice de natură 
constituţională sunt destinate să se aplice doar autorităţilor aflate în starea conflictuală, şi prin urmare 
acestea nu pot avea efecte erga omnes2. 
6. Jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului 

Prin Hotărârea din 17 decembrie 2002, pronunţată în cauza A. c. Regatul Unit, Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului analizează chestiunea imunităţii parlamentare cu raportare la dreptul de acces la 
instanţă. 

Cu privire la dreptul intern pertinent, potrivit Bill of Right din 1689, este garantată imunitatea 
pentru luările de cuvânt parlamentare, aspect care se regăseşte şi în jurisprudenţă. 

Sub aspectul dreptului aplicabil în Consiliul Europei şi în Uniunea Europeană, Statutul Consiliului 
Europei şi Primul Protocol adiţional la aceasta reglementează imunitatea de care se bucură membrii 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Acordul general asupra privilegiilor şi imunităţilor 
Consiliului Europei şi primul Protocol adiţional la acesta reglementează imunitatea de care se bucură 
membrii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. În cadrul Uniunii Europene, Protocolul privind 
privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene reglementează imunitatea membrilor Parlamentului 
European. 

Din perspectiva dreptului comparat, potrivit statelor interveniente în procedura europeană, dreptul 
lor naţional consacră imunitatea parlamentară pentru afirmaţiile făcute de parlamentari în exercitarea 
mandatului lor. 

În drept, pretinsele violări ale art.6 parag.1 din Convenţia Europeană a drepturilor omului, din 
perspectiva imunităţii parlamentare faţă de accesul la o instanţă, Curtea aminteşte că în jurisprudenţa 
Comisiei Europene a Drepturilor Omului s-a identificat un scop legitim al imunităţii parlamentare, şi 
anume posibilitatea parlamentarilor de a angaja dezbateri şi de a-i reprezenta pe alegători în chestiunile de 
interes public, fără a trebui să-şi limiteze opiniile din cauza pericolului de a fi aduşi în faţa justiţiei sau a 
altor autorităţi. Curtea susţine că, în prezenta cauză, imunitatea parlamentară urmăreşte şi un al doilea 
scop legitim, şi anume reglementarea relaţiilor dintre legislativ şi judiciar. Curtea concluzionează că 
imunitatea parlamentară urmărea scopurile legitime ale protejării libertăţii cuvântului în Parlament şi 
menţinerii separaţiei puterilor între legiuitor şi judiciar. 

Curtea susţine că majoritatea statelor parte la Convenţie au anumite forme de imunitate pentru 
membrii legislativului. În particular, dreptul intern al statelor interveniente în prezenta cauză conţine 
dispoziţii referitoare la asemenea imunitate, chiar dacă detaliile precise pot diferi. De asemenea, măsuri 
pentru recunoaşterea unei imunităţi există la nivel internaţional pentru membrii Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei şi ai Parlamentului European. 

Curtea apreciază că regula imunităţii parlamentare reflectă regulile general recunoscute ale statelor 
părţi la Convenţie, Consiliului Europei şi al Uniunii Europene, nu poate fi în principiu privită ca impunând 
o restricţie disproporţionată dreptului de acces la o instanţă, pe temeiul art. 6 parag. 1 din Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului. 
                                              
1 Ioan Muraru, Mihai Constantinescu, Curtea Constituţională a României, Ed. Albatros, Bucureşti, 1997, p.99. 
2 Tudor Drăganu, Efectele deciziilor Curţii Constituţionale în lumina prevederilor Constituţiei revizuite, în R.D.P. nr. 1/2004, 
p.84. 
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În consecinţă, nu a existat nici o violare a art. 6 parag. 1 cu privire la imunitatea parlamentară de 

care s-a bucurat parlamentarul respectiv. 
7. În concluzie, legiuitorii constituanţi au surprins faptul că separaţia puterilor nu priveşte doar 

puterile clasice (legislativ, executiv şi judecătoresc) şi ca atare, trebuie reevaluate, deoarece fenomenul 
continuă, dar în formule retuşate. Puterilor clasice li se adaugă altele care dau puterilor noi dimensiuni, iar 
echilibrului noi dimensiuni şi sfere. Aşa se explică, de pildă, de ce unele constituţii vorbesc despre 
conflicte de drept public sau între autorităţile statului, rolul de arbitru sau mediator al şefului statului, 
implicarea partidelor politice în configurarea puterii organizate statal ş.a1. 

Astfel, conflictele care pot fi soluţionate de către Curtea Constituţională sunt exclusiv de natură 
juridică şi se deosebesc de conflictele soluţionate de Preşedintele Republicii, în calitatea sa de mediator, 
prin faptul că acestea sunt, cu precădere, conflicte constituţionale de natură politică. 
 

BIBLOGRAFIE 
I. Tratate şi monografii 
1. Nicolae Popa, Mihail- Constantin Eremia, Simona Cristea, Teoria generală a dreptului, Ed. 

AllBeck, Bucureşti, 2005 
2. Ion Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice. Teoria generală, vol. I, Bucureşti, 1991 
3. Ion Deleanu, Justiţia Constituţională, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1995 
4. Ioan Muraru, Mihai Constantinescu, Curtea Constituţională a României, Ed. Albatros, Bucureşti, 

1997 
5. Mihai Constantinescu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Constituţia 

revizuită- comentarii şi explicaţii, Ed AllBeck, Bucureşti, 2004 
6. Antonie Iorgovan, Drept constituţional şi instituţii politice, Ed. Galeriile J.L.Calderon, Bucureşti, 

1994, p.152. 
7. Ioan Leş, Organizarea sistemului judiciar în dreptul comparat, Ed. AllBeck, Bucureşti, 2005 
8. Cristian Ionescu, Sisteme constituţionale contemporane, Casa de Editură şi Presă „ŞANSA”, 

Bucureşti, 1994 
9. Bianca Selejan Guţan, Excepţia de neconstituţionalitate, Ed, AllBeck, Bucureşti, 2005 
II. Articole publicate în reviste de specialitate 

1. Ioan Muraru, Mihai Constantinescu, Rolul Curţii Constituţionale în asigurarea echilibrului 
puterilor în stat, în Studii constituţionale, Ed. Actami, Bucureşti, 1998 

2. Corneliu Liviu Popescu, Soluţionarea de Curtea Constituţională a conflictelor juridice de natura 
constituţională între autoritaţile publice, Revista Drepturile Omului, nr. 29/2005 

3. Dana Apostol Tofan, Implicaţiile revizuirii Constituţiei asupra raporturilor dintre Parlament şi 
Guvern, Studii de drept românesc, nr. 3-4 /2004, Editura Academiei Române 

4. Elena Simina Tănăsescu, Conflicte juridice de natură constituţională între autorităţile statului. 
Competenţa Curţii, în Curierul Judiciar, nr. 4/2005 

5. Tudor Draganu, Efectele deciziilor Curţii Constituţionale în lumina prevederilor Constituţiei 
revizuite, Revista de Drept public, nr. 1/2004 

6. Ioan Leş, Rolul Curţilor Constituţionale în America Latină, în Revista Acta a Universităţii Lucian 
Blaga din Sibiu 

7. Constanţa Călinoiu, Victor Duculescu, Dimensiunea constituţională a dreptului constituţional 
român, în R.D.P. nr. 2/2005 

 

                                              
1 Ioan Muraru, Mihai Constantinescu, Curtea Constituţională a României, op. cit., p. 44. 
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UN TRASEU DIFICIL: DE LA ADMINISTRAŢIE LA JUSTIŢIE 

 
ARAMĂ Elena,  

Dr.hab., prof.univ. USM 
 

 Printre principiile ce caracterizează statul de drept se numără şi principiul separaţiei puterilor, şi 
principiul protecţiei drepturilor omului. Separarea puterilor implică atît colaborarea, cît şi controlul 
reciproc. Contenciosul administrativ este tocmai instituţia care reprezintă controlul exercitat de o putere- 
cea judecătorească - asupra activităţii celorlate două prin intermediul cenzurării actelor administrative 
ilegale.  

Totodată, contenciosul administrativ este şi o formă de apărare a drepturior persoanei împotriva 
eventualelor abuzuri ale organelor autorităţilor publice şi a funcţionarilor publici ce-şi desfăşoară 
activitatea în cadrul acestor organe. Această instituţie permite fiecărui om care se consideră vătămat într-
un drept al său, recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin 
nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, să se adreseze instanţei de contencios administrativ 
competente pentru a obţine anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins şi recuperarea pagubei ce i-a 
fost cauzată. 
 Justiţia trebuie să apere valorile general-umane nu numai în relaţiile persoană-persoană, adică 
relaţiile pe orizontală, ci şi în raporturile persoană-autoritate publică, stat, adică relaţiile pe verticală, 
raporturile juridice de drept public, în special, de drept administrativ. Particularitate esenţială a acestor 
raporturi juridice este faptul că în cadrul lor subiect este autoritatea publică (cel mai deseori, organ al 
administraţiei publice sau un funcţionar public) ce emite actul şi are de partea sa aparatul de constrîngere 
al statului.  Celălalt subiect este particularul - persoană fizică sau juridică. Subiecţii raportului juridic 
administrativ nu sunt egali în drepturi şi obligaţii, particularul este întro stare de subordonare faţă de 
autoritatea publică. Nu este uşor pentru judecător să judece în situaţia în care însăşi statul în persoana 
autorităţilor publice este parte în proces, dar concepţia statului de drept impune şi statului respectul legii. 
Justiţia trebuie să acţioneze ca o ramură a puterii de stat (la fel ca cea legislativă şi executivă), dar aceasta 
nu înseamnă că trebuie să favorizeze organele puterii.  

Statul, pe parcursul istoriei, pînă la perioada modernă, a dominat persoana ce se afla întro stare de 
inferioritate , subordonare şi "ascultare" faţă de stat, indiferent de raţiunile şi justificările (sau lipsa 
oricăror justificări) în sprijinul acestei stări de lucruri. Odată cu perioada modernă s-a pus începutul 
reevaluării relaţiei stat-persoană şi în rezultat a demarat procesul de diminuare a inegalităţii dintre 
autorităţile publice, organe ale acesteia, ce deţin monopolul forţei de constrîngere, şi persoană. 

Odată cu Marea Revoluţie franceză nu numai Franţa, dar şi majoritatea statelor europene au trecut la 
organizarea puterilor în baza principiului separaţiei lor şi au prevăzut un sistem de control a legalităţii 
actelor administrative, în special, a actelor emise de organele puterii executive. 

Experienţa franceză a avut ecou în mai multe sisteme de drept, inclusiv şi în sistemul de drept naţional, 
începînd cu unirea Principatelor Moldova şi Valahia 

Bazele unui început de contencios administrativ le-a pus domnitorul Alexandru Ioan Cuza cînd în 
februarie 1864 a semnat Legea pentru înfiinţarea Consiliului de Stat ce a prevăzut pentru acesta şi atribuţii 
de contencios administrativ, care se exercitau: 
 a/ în contra hotărârilor miniştrilor date cu exces de putere, cu încălcarea legilor şi regulamentelor, 
b/ în contra hotărârilor şi actelor de executare ale prefecţilor sau altor agenţi administrativi  
c/ în  contra hotărârilor comisiilor de lucrări publice. 
 Prin hotărârile Consiliului de Stat nu se anulau actele ilegale şi nici nu se acordau despăgubiri, 
hotărârile fiind nişte avize, hotărârea definitivă aparţinea ministerului respectiv. Hotărârile Consiliului se 
citeau în public, se transcriau într-un registru special şi se executa prin minister sau direct prin decret 
domnesc care anula sau modifica actul în conformitate cu hotărârea Consiliului.  
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 Această justiţie reţinută a Consiliului de Stat era similară celei a omologului său francez.. 

După adoptarea Constituţiei din 1866 Consiliul de Stat a fost desfiinţat, iar atribuţiile de 
contencios au fost împărţite curţilor de apel  (pentru atacarea actelor consiliilor judeţene şi a comisiilor 
permanente pe cauzele deferite de Legea rurală art. 27) şi tribunalelor judeţene, ce judecau celelalte 
pricini. 

La începutul secolului XX în baza experienţei acunulate s-au făcut modificări ce au ameliorat 
reglementările de contencios administrativ. Secţiei III a Curţii de Casaţie i s-au dat recursurile în contra 
unor categorii de acte (inclusiv contra deciziilor Curţii de Conturi), în contra regulamentelor şi 
ordonanţelor făcute cu încălcarea legii de către puterea centrală, judeţeană, comunală sau alte autorităţi 
publice. Era prevăzută de asemenea posibilitatea de a ataca în Curte şi refuzul autorităţilor de a rezolva o 
cerere privitoare la un drept. Instanţa de contencios administrativ doar anula actul ilegal, iar cererea de 
despăgubiri reclamantul o putea adresa instanţei ordinare. 
Dar actele ce puteau fi atacate erau enumerate în lege (6 genuri de acte), actele de guvernământ erau 
exceptate de la control judiciar şi pentru prima dată era redat conţinutul lor. 

Prin Legea Curţii de Casaţie din 1910 pricinile de contencios administrativ se soluţionau de 
tribunalele de judeţ de urgenţă şi cu precădere asupra tuturor celorlalte pricini. 
. Curtea de Casaţie nu anula actul ilegal, ci invita autoritatea emitentă să satisfacă cererea. Dacă aceasta în 
curs de 30 zile de la comunicare nu se conforma, atunci, la cererea recurentului prin simplă petiţie şi fără 
taxe de recurs Curtea cita de urgenţă autoritatea obligând-o să plătească daune de fiecare zi întârziere, cu 
începerea de la expirarea celor 30 zile.  

 În baza Constituţiei din 1923 (art.99) contenciosul administrativ era dat în competenţa organelor 
judecătoreşti potrivit legii speciale adoptată în aplicarea dispoziţiilor constituţionale în 1925. 

Formularea Legii era bună, actele exceptate erau enumerate: acte de guvernământ şi de 
comandament cu caracter militar, cele privitoarea la tutela administrativă şi controlul ierarhic, cele date de 
consiliile disciplinare şi declarate de statutul funcţionarilor, actele administrative ale preşedintelui 
Senatului şi Adunării Deputaţilor. De menţionat că, cu concursul Înaltei Curţi de Casaţie, actele 
administrative ale puterii legislative au devenit de asemenea susceptibile de control judecătoresc, Curtea 
declarînd neconstituţională norma despre exceptarea de la conntrol judiciar a actelor administrative ale 
Preşedinţilor celor 2 camere ale Parlamentului - Senatului şi Adunării Deputaţilor. 

Astfel în perioada interbelică s-a instituit un contencios de plină jurisdicţie. Pentru a ataca trebuia 
mai întâi depusă cererea la organul a cărui act se ataca. Curtea de apel, dacă găsea actul ilegal, îl anula şi 
acorda daune civile. I se dădea posibilitate ca în curs de 15 zile autoritatea pârâtă să satisfacă cererea, iar 
dacă nu - urgent şi fără taxe se cita si se condamna să plătească daune pentru fiecare zi de întârziere de la 
expirarea celor 15 zile. Deciziile curţilor de apel erau supise recursului Curţii de Casaţie, care judeca 
pricina în fond. Instanţele de contencios administrativ aveau dreptul să judece litigiile pentru punerea în 
retragere, mutarea funcţionarilor inamovibili, până la reintegrarea în funcţie li se păstra leafa, gradul şi 
vechimea ce aveau înainte de a fi mutaţi etc.[1]  

Astfel experienţa istorică a demonstrat că deşi a apărut ca un control asupra activităţii puterii 
executive, contenciosul administrativ şi-a lărgit aria de cuprindere prin faptul că pot fi atacată în 
contencios orice acte administrative, indiferent de autoritatea ce le-a emis. În al doilea rînd, puteau fi 
atacate nu numai actele administrative, ci şi refuzul autorităţilor de a soluţiona o cerere privitoare la un 
drept. 

 În al treilea rînd, s-a ajuns la concluzia că pot fi atacate şi actele cu caracter general  (normativ), 
ceea ce a sporit gradul de protecţie a drepturilor omului.  

Această experienţă a fost trecută cu vederea în timpul regimului totalitar, cînd puterea nu era 
supusă controlului judiciar. În România în 1948 a fost abrogată Legea contenciosului administrativ , 
particularii fiind lăsaţi la discreţia organelor de stat, care abuzau de putere. 

 Acelaşi lucru s-a întîmplat şi în R.S.S.M. Particularii aveau dreptul la atacarea în instanţă  a unor 
acte, ca spre exemplu, a actelor privind raporturile de muncă.  Deci, administraţia avea drept discreţionar 
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de a adopta sau emite acte fără a fi limitată de lege şi de un control exterior sistemlului, de un control 
judiciar.  

Pentru prima dată în Constituţia URSS din 1977 s-a menţionat dreptul de a ataca în instanţă actele 
persoanelor oficiale cu funcţii de răspundere, dar Legea despre modul de atacare în instanţa judecătorească 
a actelor ilegale ale persoanelor cu funcţie de răspundere ce lezează drepturile cetăţenilor a fost adoptată 
de-abia în 1987 şi doar în 1989 a început să funcţioneze cu adevărat, căci s-a adoptat la 2 noiembrie 1989 
legea URSS "Cu privire la contestarea în judecată a acţiunilor ilegale ale organelor administraţiei de stat şi 
ale persoanelor cu funcţii de răspundere, ce lezează drepturile cetăţenilor" în sensul că puteau fi atacate şi 
deciziile organelor colegiale.  

După căderea regimului totalitar în România în 1990 a fost adoptată Legea contenciosului 
administrativ, iar în R.Moldova - doar în anul 2000, de la 19 august 2000 a intrat în vigoare Legea 
contenciosului administrativ.  Pînă la adoptarea Legii temporar suportul legal al contenciosului 
administrativ l-a constituit capitolul 241 al Codului de procedură civilă. După ani de totalitarism nici 
organele de stat (inclusiv cele judiciare), nici opinia publică nu erau pregătite pentru un astfel de proces, 
dar organele judiciare, Curtea Constituţională pas cu pas au conştientizat necesitatea noilor reglementări şi 
au asimilat noul model instituţional. Aceasta ne-o demonstreză un şir de prevederi ale Hotărârilor Plenului 
Judecătoriei Supreme a R.Moldova. 
 În hotărîrea Plenului din 24.XII.1990 se menţiona, că refuzul organului republican de înregistrare a 
actelor de stare civilă de a schimba numele, prenumele poate fi atacat doar la Guvern şi nu este de 
competenţa organelor judiciare. Pornind de la astfel de poziţie intrasingentă, Judecătoria Supremă a 
evoluat în sensul admiterii de către instanţe a cererilor în contra unor acte administrative  [2].  
 În Hotărîrea Plenului din 28.XII.1992 se atrăgea atenţia asupra faptului că instanţele judecătoreşti 
reacţionează insuficient la încălcările evidente ale drepturilor cetăţenilor. Hotărîrea arăta cu titlu de 
exemplu căteva denumiri de acte care pot fi atacate în instanţă: refuzul de a înregistra o întreprindere, de a 
fi luat la evidenţă locativă, cu privire la stabilirea pensiilor. Dar se menţiona că nu pot fi atacate actele ce 
au caracter normativ [3]. 
 Curtea Constituţională la 23.06.1997 în hotărîrea nr.21 s-a pronunţat asupra necesităţii examinării 
de către instanţele judiciare a cauzelor ce izvorăsc din raporturi juridice administrative, căci examinarea în 
fond a cauzelor ce izvorăsc din raporturile juridice administrative este o formă de înfăptuire a justiţiei.  
Curtea a concretizat că majoritatea acestor cauze au la bază cereri de percepere a restanţelor de impozite, 
cu privire la asigurarea obligatorie a populaţiei săteşti, reclamaţii în adresa organelor administraţiei 
publice, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora, 
care prin acţiunile sale pot leza drepturile persoanelor fizice şi juridice. Curtea Constituţională a mai 
indicat că toate deciziile organelor (persoanelor  cu funcţie de răspundere) asupra cauzelor cu privire la 
contravenţiile administrative pot fi atacate, depunîndu-se o plîngere la instanţa de judecată, adică pot fi 
supuse controlului judiciar [4]. 

 Legea contenciosului administrativ a fost revizuită deja în 2001 potrivit Legii nr.152-
154/1229 din 13.XII.2001 şi  prin Legea nr.36-38/218 din 14.03.2002, iar apoi şi la 13.03.2003. O parte 
din aceste norme revizuite au avut sensul de limitare a accesului la justiţie şi a dreptului la despăgubiri.  

În ceea ce priveşte actele exceptate de la controlul judiciar prin intermediul contenciosului 
administrativ aici au fost anumite rezerve - art.4, p.d/ actele de comandament militar. Prin legea din 
7.02.02  s-a completat cu sintagma " inclusiv acele de aplicare a sancţiunilor disciplinare şi de destituire 
din funcţie a miltarilor şi a persoanelor cu statut militar". Până la modificare instanţele examinau astfel de 
acte, după- nu mai aveau dreptul. Evident, judecătorul poate impune autorităţilor respectul legii, poate 
ajuta la corectarea greşelilor comise de administraţie, dar nu poate crea el singur legea. Situaţia respectivă 
a fost redresată de Curtea Constituţională, care prin decizia din 21.11.02 a declarat neconstituţională 
sintagma "inclusiv actele de aplicare a sancţiunilor disciplinare şi de destituire din funcţie a militarilor şi a 
persoanelor cu statut militar." Legiuitorul are o largă marjă de apreciere a necesităţii reglementărilor 
normative, dar voinţa sa trebuie să şi-o exprime numai în respectul Constituţiei (formula "exprimarea 
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voinţei numai în respectul Constituţiei" aparţine Consilului Constituţional francez). De aceea după 
hotărârea respectivă a Curţii Constituţionale Parlamentul a modificat la 13.03.03 legea, excluzând acea 
sintagmă. 

Aceiaşi situaţie s-a manifestat şi privitor la faptul dacă trebuie reparat prejudiciul material şi moral 
sau numai cel material, aşa cum s-a modificat prin Legea nr.833-XV din 07.02.2002. Iarăşi Curtea 
Constituţuională s-a pronunţat declarînd modificarea respectivă neconstituţională, astfel urmând ca şi 
dauna morală să fie reparată.. 

Art.4, p. g/ prevede exceptarea de la control judiciar a actelor de gestiune emise de autotitatea 
publică în calitate de persoană juridică în legătură cu administrarea şi folosirea bunurilor ce aparţin 
domeniului său privat.  Prin hotărîrea Plenului nr.14 din 25.03.2002 s-a stipulat că litigiile dintre 
administraţia publică şi particulari cu privire la gestiunea proprietăţii se judecă de instanţele de drept 
comun dacă gestiunea priveşte bunurile ce aparţin statului ca domeniu privat şi în regim de drept public în 
instanţa de contencios administrativ, dacă gestiunea priveşte domeniul public [5]. 

Preocupările judecătorului de legalitatea actelor administrative duc la căutarea constantă a 
adaptării la diferitele nevoi în funcţie de dreptul încălcat şi de importanţa sa pentru persoană, în funcţie de 
circumstanţe (particulare), în funcţie de situaţia de drept (existenţa sau absenţa unei legi, redacţia textelor 
de aplicat). 
O administraţie centralizată apasă şi prin intervenţiile sale prezintă un pericol pentru drepturile şi 
libertăţile cetăţenilor.  

Rolul judecătorului în contencios administrativ creşte întrun stat unde administraţii preferă să 
găsească soluţii extrajudiciare în diferendele sale cu autorităţile publice pentru că nu sunt încrezuţi că 
justiţia le va da cîştig de cauză în faţa unei autorităţi puternice. De aceea ar fi oportun să se popularizeze 
hotărîrile judiciare în contencios administrativ, aducerea la cunoştinţă va avea efect benefic şi asupra 
justiţiabililor, şi asupra autorităţilor, în primul caz pentru a-i determina să-şi valorifice drepturile pe cale 
legală, evitînd corupţia, iar în al doilea - pentru a înlătura traficul de influenţă, pentru  perfecţionarea 
metodelor şi procedurilor administrative, pentru o administraţie transparentă, binevoitoare, orientată spre 
necesităţile fiecăruia şi a societăţii în genere. 

În cadrul contenciosului administrativ judecătorul a avut şi are un rol esenţial în controlul 
activităţii administrative în numele drepturilor celor administraţi, iar judecătorul constituţional l-a 
acompaniat în această misiune de confruntare cu puterea. Unirea eforturior jurisprudenţiale a contribuit la 
punerea la dispoziţia libertăţilor a mijloacelor adecvate: judecătorul administrativ şi constituţional s-au 
interesat în special de norme, dar şi de realităţile concrete. Dar ei nu au neglijat ordinea publică în dubla sa 
ipostază de restricţie a libertăţilor în numele interesului general şi de garant al libertăţilor ce nu pot să se 
dezvolte decît întro societate liniştită, pusă la adăpostul legii împotriva abuzurilor.  

Demersul judecătorului în contencios administrativ este remarcabil prin conţinut şi constantele 
sale, în special scopul pe care îl urmăreşte. Contenciosul administrativ este o instituţie necesară, rămâne 
însă perfectibilă, nefiind la adăpost de critici, dacă demonstrează disfuncţionalităţi. Fără pretenţii de a fi 
excesiv, contenciosul administrativ  se doreşte a fi purtător a unui model  de protecţie şi garantare a 
drepturilor, a căror valorizare şi consolidare trebuie să se regăsească ca indispensabile unei societăţi 
democratice. Este în interesul statului de drept democratic de a respecta judecătorii săi ce tind să 
instaureze dreptatea în toate raporturile sociale importante nu numai pentru supravieţuirea, dar şi pentru 
dezvoltarea societăţii.   

Scopul contează mai mult ca mijlocul. Legea trebuie nu numai să proclame scopuri, dar să arăte 
mijloace şi căi de a atinge scopul proclamat. Dacă mijloacele devin inadecvate scopului, pentru care au 
fost afectate, trebuie de căutat soluţia: sacrificăm scopul sau schimbăm, perfecţionăm mijloacele. Cea de-a 
doua soluţie este cea firească şi nu numai ca un principiu bun pentru filosofi şi visători, ci ca un adevăr 
practic, căci scopul este mai sus de căi şi mijloace. 
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                                                          Note: 
1. C.G. Rarincescu. Contenciosul administrativ român Bucureşti, 1936, p.76-90. 
2. Hotărîrea nr.12 a Plenului Judecătoriei Supreme a R.S.S.Moldova din 24.XII.1990. // Culegere de 

hotărîri ale Plenului Judecătoriei Supreme a R.Moldova (1990-1993). Chişinău, 1994, pag.6. 
3. Hotărîrea Plenului nr.9 a Plenului Judecătoriei Supreme a R.Moldova din 28.XII.1992. // Culegere de 

hotărîri ale Plenului Judecătoriei Supreme a R.Moldova (1990-1993). Chişinău, 1994, pag.110-111. 
4. Curtea Constituţională. Culegere de hotărîri şi decizii 1997. Chişinău, 1998, p.38-42. 
5. Hotărîrea nr.14 din 23.03.2002 a Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 23.03.2002. // Curtea 

Supremă de Justiţie. Culegere de hotărîri explicative. Chişinău, 2002, p.232.  
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MODERNIZAREA ORGANELOR COMPETENTE ÎN DOMENIUL 

ACIVITĂŢII OPERATIVE DE INVESTIGAŢII PRIN PRISMA INTEGRĂRII 

EUROPENE 
CARLASUC Igor  

Doctorand, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM  
 
Puisqu’un des piliers des Communautés Européennes regarde la politique de sécurité commune 

des états membres, l’interdépendance de la Moldavie et de l’Union Européenne, autant que les aspiration 
d’intégration de la Moldavie dans les structure européennes exigent la modernisation du système actuel 
d’investigation, et notamment des autorités compétentes de diriger des activités opératives 
d’investigation. 

Une telle démarche réformatrice est justifiée surtout par relation avec le critère politique de 
l’Union, qui envisage la garantie des droits fondamentaux des citoyens. 

Le décalage entre désire et réalité court de l’existence de plusieurs organismes et autorités 
compétentes dans la matière, mais dont l’activités n’est pas du tout concertée ou même réciproquement 
connue. Cette situation crée des conflits positifs ou négatifs de compétences et empiète sur l’activité 
habituelle des personnes y engagées. 

Egalement, la modernisation des telles activités fondamentales pour la sécurité des états 
européens réclame une instruction adéquate du personnel travaillant dans la branche et l’acquisition des 
moyens techniques modernes qui puissent soutenir l’activité d’investigation. 

 
Extinderea Uniunii Europene de la 1 mai 2004 a determinat o schimbare istorică pentru Uniune în 

termeni politici, geografici şi economici, consolidând în continuare interdependenţa politică şi economică 
dintre UE şi Moldova. 

Criteriile stabilite de Consiliul European de la Copenhaga în 1993, cunoscute şi sub denumirea de 
„criterii europene”, au fost primele condiţii explicite impuse statelor aspirante la integrarea în Uniunea 
Europeană (UE). Astfel, au fost recunoscute drepturile ţărilor central şi est-europene de a se alătura 
Uniunii în măsura îndeplinirii următoarelor criterii: 
 Ceriteriul politic ,care vizează stabilitatea instituţiilor garante ale democraţiei, statului de drept, 

drepturilor omului, respectului şi protecţiei minorităţilor naţionale; 
 Criteriul economic, privind existenţa unei economii de piaţă funcţionale, precum şi capacitatea de a 

face faţă presiunii concurenţiale şi forţelor pieţei din interiorul Uniunii; 
 Criteriul instituţional, care se referă la capacitatea de a-şi asuma obligaţiile ce decurg din calitatea de 

membru al UE, inclusiv aderarea la ţelurile uniunii politice, economice şi monetare. 
Ţările candidate vor trebui nu doar să accepte valorile corespunzătoare acestor criterii, ci şi să le 

transpună efectiv în practică înaintea aderării lor la organismul european. 
Comisia Europeană a aprobat la 9 decembrie 2004 Planul de Acţiuni RM-UE - document care 

include obiective strategice şi măsuri concrete pentru aderarea la această comunitate. Acesta este un 
document bilateral care implică o responsabilitate comună pentru adoptarea standardelor europene în 
Republica Moldova. 

Alături de alte obiective, planul de acţiuni urmăreşte consolidarea democraţiei şi supremaţiei legii, 
reforma judiciară şi lupta împotriva corupţiei, respectarea drepturilor omului şi drepturilor fundamentale, a 
drepturilor minorităţilor şi copiilor, eliminarea discriminării şi susţinerea dezvoltării societăţii civile. 

În acest context, este actuală şi importantă modernizarea activităţii operative de investigaţii, ca 
unul din mijloacele juridice de asigurare a suveranităţii şi a integrităţii teritoriale a statului, de ocrotire a 
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drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor, precum şi a tuturor formelor de proprietate 
contra atentatelor criminale. 

Conform legii nr. 45-XIII din 12.04.1994 „Cu privire la activitatea operativă de investigaţii”, 
această activitate este exercitată exclusiv de organele: 

1) Ministerului Afacerilor Interne; 
2) Ministerul Apărării; 
3) Serviciul de Informaţii şi Securitate; 
4) Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat; 
5) Departamentul Controlului Vamal de pe lângă Ministerul Finanţelor; 
6) Departamentul Instituţiilor Penitenciare din cadrul Ministerului Justiţiei; 
7) Departamentul Trupelor de Grăniceri; 
8) Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. 

Subliniem pe această cale faptul că una dintre cele mai serioase probleme legate de eficientizarea 
activităţii organismelor amintite este chiar absenţa unei colaborări reale între ele, fapt de natură să 
pericliteze lupta împotriva unor atare fenomene negative ale societăţii. În fapt, fiecare entitate se 
concentrează exclusiv asupra competenţelor sale legale, ignorând interesele şi acţiunile celorlalte. 

Intim legat de acest prim aspect regăsim un al doilea, privind slaba comunicare şi lipsa unui veritabil 
flux de informaţii între organele abilitate  a descoperi faptele ilicite şi structurile în măsură să desfăşoare 
activitatea operativă de investigaţii. În acest sens, fiecare autoritate publică investită cu competenţe 
privind activitatea operativă de investigaţii acţionează în absenţa oricărei interacţiuni şi nu există o bază de 
date centralizată, ce ar permite evidenţa unică a activităţii subdiviziunilor operative. În această situaţie 
apar frecvent situaţii de dublare a activităţii de cercetare, după cum se întâlnesc şi cazuri în care, 
necunoscându-se cu exactitate activitatea desfăşurată, segmente ale activităţii infracţionale rămân 
neacoperite. 
Un alt aspect disputat priveşte selectarea şi pregătirea profesională a funcţionarilor din cadrul structurilor 
competente în domeniul activităţii operative de investigaţii, domeniu în care se doreşte perfecţionarea 
specialiştilor, îndeosebi prin schimbul de experienţă cu subdiviziunile similare din ţările dezvoltate. 
Faţă de cele expuse mai sus se impun ca măsuri necesare pentru modernizarea organelor împuternicite să 
efectuieze activitatea operativă de investigaţii următoarele: 

- perfecţionarea legislaţiei naţionale privind activitatea operativă de investigaţii prin punerea în acord 
cu normele internaţionale în materie; 

- optimizarea structurii, organizării, managementului şi responsabilizarea funcţionarilor din cadrul 
organelor menite să înfăptuească activitatea operativă de investigaţii, prin crearea unor mecanisme 
de cotrol eficient; 

- revizuirea politicii financiare şi dotarea organelor competente cu mijloace tehnice moderne, utilaj 
criminalistic contemporan, mijloace de transport şi telecomunicaţii, inclusiv prin atragerea surselor 
financiare externe sub formă de asistenţă tehnică, granturi sau donaţii pentru eficientizarea activităţii 
operative de investigaţii; 

- elaborarea unor proiecte de asistenţă tehnică în vederea studierii experienţei şi practicii unor state în 
domeniul activităţii operative de investigaţii cu intensificarea cooperării organelor din Moldova cu 
structurile similare din alte state; 

- îmbunătăţirea gradului de protecţie a colaboratorilor autorităţilor publice respective; 
- informarea constantă a funcţionarilor cu privire la practica organelor similare din ţările europene, 

prin facilitarea schimbului de experienţă internaţională, instruirea în centrele de pregătire străine în 
scopul însuşirii practicilor avansate în sfera dată; 

- publicarea rezultatelor activităţii organelor respective cu finalităţi profilactice; 
- educarea populaţiei în vederea încurajarea acordării de sprijin real organelor competente în 

activitatea operativă de investigaţii. 
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Realizarea acestor acţiuni în timp util pentru a sprijini eforturile de integrare europeană a Republicii 

Moldova, presupune o acţiune concertată a organismelor cu atribuţii în legiferare, şi îndeosebi a 
Parlamentului, ale cărui priorităţi în materie ar putea fi: 

- revizuirea atribuţiilor, resurselor alocate şi a mecanismului de conlucrare a organelor cu atribuţii de 
activitate operativă de investigaţii; 

- analiza compatibilităţii legislaţiei naţionale privind activitatea operativă de investigaţii cu normele 
internaţionale în materia respectivă, precum şi eficacitatea acestei legislaţii; 

- organizarea unor cursuri de pregătire profesională cu participarea comună a organelor cu funcţii de 
activitate operativă de investigaţii, cu facilitarea schimbului de experienţă internaţională; 

- analiza aplicării şi perfecţionarea mecanismului de aplicare legii privind activitatea operativă de 
investigaţii; 

- crearea în cadrul subdiviziunile organelor abilitate cu activitatea operativă de investigaţii a unor 
mecanisme de control intern eficient; 

- dezvoltarea mijloacelor necesare pentru încurajarea cetăţenilor să acorde ajutor în îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu a organelor împuternicite cu activitate operativă de investigaţii; 

- publicarea de către organele abilitate cu activitate operativă de investigaţii a rapoartelor periodice 
despre lucrul lor; 

- intensificarea cooperării organelor din Moldova cu atribuţii de activitate operativă de investigaţii cu 
structurile similare din alte state europene; 

- atragerea surselor financiare externe sub formă de asistenţă tehnică, granturi sau donaţii pentru 
eficientizarea activităţii operative d einvestigaţii; 

- elaborarea unor proiecte de asistenţă tehnică în vederea studierii experienţei şi practicii unor alte 
state în domeniul activităţii operative de investigaţii; 

- examinarea oportunităţii de elaborare a mecanismelor eficiente de selectare a candidaţilor pentru 
angajare în organele investite cu activitatea operativă de investigaţii; 

- efectuarea unor studii analitice în scopul estimării nivelului pregătirii colaboratorilor organelor 
menite să înfăptuiască activitatea operativă de investigaţii; 

- instruirea angajaţilor organelor investite cu atribuţii de activitate operativă de investigaţii în centrele 
analitice din ţările Europei cu scopul însuşirii practicilor avansate în domeniul activităţii operative 
de investigaţii; 

- crearea şi implementarea sistemului informaţional de monitorizare a activităţii organelor cu atribuţii 
de activitate operativă de investigaţii; 

- crearea infrastructurii tehnologice informaţionale, inclusiv a programelor soft, necesare pentru 
activitatea eficientă a organelor care înfăptuiesc activitate operativă de investigaţii. Elaborarea şi 
implementarea unor programe informaţionale analitice în acest sens. 

- furnizarea datelor statistice necesare elaborării studiilor analitice organelor competente în domeniul 
activităţii operative de investigaţii; 

- organizarea unor traininguri, programe de studii, cursuri de perfecţionare pentru funcţionarii 
organelor din domeniul activităţii operative de investigaţii; 

- intensificarea colaborării internaţionale prin antrenarea în activitatea organelor abilitate cu funcţii de 
activitate operativă de investigaţii a unor experţi străini în domeniu; 

- semnarea şi punerea în aplicare a memorandurilor dintre organele competente în activitatea 
operativă de investigaţii din Moldova şi instituţiile similare din străinătate responsabile de această 
activitate; 

- pregătirea şi instruirea profesională a angajaţilor organelor menită să înfăptuiească activitatea 
operativă de investigaţii, pe niveluri de pregătire şi specialităţi, ţinînd cont de standardele europene 
profesionale şi educaţionale, cît şi cele naţionale în vederea instruirii teoretice, pregătirii practice şi 
certificării calificării. 
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AMNISTIA ŞI GRAŢIEREA ÎN RAPORT CU PRINCIPIUL SEPARAŢIEI 

PUTERILOR 

 
LARII Iurie, 

doctor în drept, 
conferenţiar universitar, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM 
PATRAŞCU Gheorghe, doctorand 

 
In some cases application to convicted even the most minor on weight of punishment under 

criminal law appears because of presence of any actual or criminal-legal circumstances impossible or 
inexpedient. Presence of various forms of realization of the criminal responsibility has allowed the 
domestic lawgiver to provide system of such circumstances, providing or in physical impossibility, or 
legal aimlessness of punishment under criminal law which cause necessity of institute of release of 
punishment under criminal law. The term “release” means not process, but legal result. 

The urgency of the given research is that the state, realizing criminal prosecution concerning the 
persons who have committed a crime, at the same time reserves the right to itself to forgive them. Such 
forms of pardoning are amnesty and pardon which realize a principle of the humanism directed on 
protection of interests of all members of the society including the stumbled citizens in the national 
legislation. 

Apărută în exerciţiul guvernării britanice, teoria separaţiei puterilor a fost sintetizată de J. Locke şi 
dezvoltată de Montesquieu, constituind apoi izvor de inspiraţie pentru legiuitorii americani şi 
revoluţionarii francezi. În viziunea lui Locke în stat nu era vorba despre o izolare a puterilor, ci mai 
degrabă despre o colaborare a organelor şi o repartiţie a funcţiunilor.1 

În raport cu înţelegerea acestui principiu, fie ca delimitare riguroasă între puterile statului, fie doar 
ca simplă repartizare a funcţiilor unei puteri unice şi indivizibile, s-a încercat prin prisma diferitor studii să 
se stabilească raporturile dintre puterea de stat şi instituţiile amnistiei şi graţierii. 

În pofida existenţei multiplelor şi diverselor opinii cu privire la clemenţă în raport cu principiul 
separaţiei puterilor, considerăm totuşi că corelaţia dintre instituţiile amnistiei şi graţierii, pe de o parte, şi 
puterea de stat, pe de altă parte, trebuie examinată dintr-o dublă perspectivă. 

În primul rând, din punctul de vedere al unităţii structurale a puterii, amnistia şi graţierea nu o pot 
privi decât în ansamblul său. 

În al doilea rând, considerăm că amnistia în raport cu pluralitatea funcţională a puterii se include în 
funcţia legislativă, iar graţierea individuală în cea executivă. 

Esenţial nu este, însă, subordonarea amnistiei şi graţierii uneia sau alteia dintre funcţiile puterii, 
mai ales că noile constituţii cuprind reglementări clare în această materie, ci justificarea posibilităţii 
legislativului sau executivului de a interveni în domeniul puterii judecătoreşti. 

Problema în cauză este mult simplificată prin aceea că legislaţiile actuale şi doctrina juridică 
modernă nu mai recunosc principiul separaţiei puterilor, ci stabilesc funcţii ale puterii de stat între care 
există imixtiuni, interferenţe, suprapuneri, temperări şi controale reciproce. 

Problema compatibilităţii instituţiilor amnistiei şi graţierii cu principiul separaţiei funcţiilor 
puterilor se impune a fi analizată, în opinia noastră, sub următoarele două aspecte: 

1. Flexibilitatea relativă a normei juridico-penale. 

                                              
1 J. Locke, Essai sur le pouvoir civil, Traduction, introduction et notes par Jean Louis Fyot, Paris, 1952, p. 157. 
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În acest context, este important de a invoca faptul că dreptul penal nu se naşte doar din realitate, ci 

există într-o dependenţă continuă faţă de aceasta, influenţând-o şi fiind influenţat de ea. 
Sistemul de drept preia funcţia integratoare, prin care se temperează sursele potenţiale de conflict 

şi se gresează mecanismul social.1 Astfel, norma penală îşi va realiza scopul doar în măsura în care 
corespunde interesului pe care îl reprezintă. 

În cazul amnistiei şi graţierii, această armonizare între normă şi interes este tulburată prin apariţia 
unui interes superior, care în final prezumă că restabilirea echilibrului iniţial, satisfacerea şi stingerea 
interesului supraordonat vor avea loc prin înlăturarea aplicării normei penale vizând unele infracţiuni sau 
sancţiuni penale. 

Însuşi legiuitorul a creat anumite mecanisme în scopul asigurării maleabilităţii normelor penale, 
preîntâmpinării dilatării sistemului de drept şi al comunicării sale cu realitatea. 

Dintre instituţiile juridice care preiau funcţia de supapă de siguranţă a angrenajului legislativ penal, 
amintim doar câteva: fapta care nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni, înlocuirea răspunderii 
penale, suspendarea condiţionată a executării pedepsei, liberarea condiţionată şi, respectiv, amnistia şi 
graţierea. 

În cele din urmă, prin amnistie şi graţiere se realizează două dintre funcţiile fundamentale ale 
dreptului: 1) păstrarea şi protejarea valorilor sociale fundamentale şi 2) conducerea societăţii. 

Toate acestea, alături de multe altele, previn ermetizarea dreptului penal şi permit aplicarea lui în 
concordanţă cu complexitatea şi varietatea condiţiilor pe care le oferă evoluţia fenomenului social. 

2. Dubla accepţiune a noţiunii de autoritate de lucru judecat. 
Individualizarea pedepsei poate fi de natură legală – prin stabilirea limitelor pedepsei, judiciară – prin 
aplicarea pedepsei concrete în raport cu criteriile de individualizare prevăzute de Codul penal şi 
administrativă – efectuată în timpul executării pedepsei. 

Preocuparea pentru individualizarea pedepsei, prin utilizarea tuturor mijloacelor disponibile, 
constituie, de altfel, unul din principiile de bază ale ştiinţei penale contemporane.2 

Întru realizarea principiului de individualizare a pedepsei, instanţa are în vedere două categorii de 
criterii fundamentale – reale şi fundamentale. 

Criteriile reale, referindu-se la gravitatea faptei penale, pot fi evaluate cu multă certitudine, iar cele 
personale, legate mai mult de personalitatea infractorului, nu pot fi apreciate decât aproximativ, motive 
pentru care trebuie avute în vedere la modelarea pedepsei în timpul executării ei.3 

Astfel, individualizarea judiciară a pedepsei presupune următoarele operaţiuni: 1) estimarea a ceea 
ce este, 2) anticiparea a ceea ce va fi, care priveşte, din punctul de vedere al funcţiilor pedepsei şi al 
scopului său preventiv special, persoana infractorului. 

În momentul individualizării pedepsei şi a modalităţii sale de executare, două împrejurări esenţiale 
nu sunt certe, ci doar probabile: mersul procesului de resocializare a condamnatului şi evoluţia 
fenomenului social-politic şi stabilirea, în raport cu aceasta, a ierarhiei intereselor generale. Aceste două 
elemente nu numai că sunt doar relativ cognoscibile, dar sunt şi dinamice, astfel încât şi aspectele care au 
putut fi avute în vedere pot să nu mai corespundă realităţii. Lor li se adaugă altele noi, care nu au putut fi 
cunoscute sau prevăzute de către instanţă. 

Buna conduită în timpul desfăşurării urmăririi penale, repararea pagubei, regretul, preocuparea 
pentru descoperirea şi a celorlalţi participanţi, pot constitui circumstanţe atenuante, de natură a ameliora 
situaţia condamnatului, care dovedeşte printr-o astfel de conduită că reeducarea sa a început deja şi că nu 
                                              
1 T. Parsons, The Law and Social Control, The Free Press of Glencoe, New-York, 1962, p. 58. 
2 Fr. Consentini, Les principies fondamentaux de la science pènale contemporaine, Impr. „SOCEC & Co SAR”, Bucureşti, 
1940, p. 28-30. 
3 V. Dongoroz, Drept penal, Bucureşti, 1939, p. 697. 
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mai este necesară o pedeapsă atât de mare ca atunci când el nu ar fi oferit aceste exemple de 
comportament. Ar fi cu totul nedrept ca astfel de manifestări comportamentale să treacă neobservate în 
timpul executării pedepsei. 

Instanţa de judecată preconizează, de regulă, o conduită medie, însă condamnatul ar putea trece 
peste aşteptări, dovedind un comportament de excepţie, precum şi o surprinzătoare evoluţie a personalităţii 
sale. 

Atunci când s-a realizat resocializarea, pedeapsa nu mai este necesară, ea nu mai este de folos nici 
condamnatului, nici societăţii, care o pot recepta mai degrabă ca pe o nedreptate. 

Astfel de situaţie reprezintă temeiul instituţiilor liberării condiţionate, reducerii termenului 
pedepsei şi în cazuri excepţionale, a graţierii individuale. 

Schimbările intervenite în societate vor amplifica presiunea faptelor asupra dreptului, iar acesta va 
urma să reacţioneze faţă de situaţia, devenită potrivnică realităţii, a executării unor pedepse care nu mai 
corespund funcţiilor şi scopului lor ci, mai mult, se îndreaptă împotriva acestora. 

Atunci când sunt îndeplinite toate condiţiile, armonizarea dintre planul social şi cel juridic se 
realizează prin amnistie şi graţiere colectivă. 

Necunoscând şi neputând cunoaşte unele dintre împrejurările survenite pronunţării hotărârii, 
relevante cu privire la pedeapsă, instanţa nu poate revendica monopolul acesteia. Recunoaşterea unor 
efecte iretragabile sentinţei sau deciziei judecătoreşti, în legătură cu întinderea pedepsei şi a modului său 
de executare, înseamnă a accepta nu numai capacitatea miraculoasă a instanţei de a stabili cu 
meticulozitate farmaceutică terapia necesară resocializării, ci şi aptitudinea uluitoare de previziune a unor 
împrejurări deosebite. 

Justiţia, asemenea tuturor celorlalte strădanii ale umanităţii, poartă stigmatul relativităţii. Din 
aceste considerente, a refuza instituţiile amnistiei şi graţierii înseamnă a fetişiza hotărârea judecătorească, 
atitudine care nu este profitabilă nimănui – nici societăţii, nici condamnatului şi nici justiţiei. 

Prin urmare, individualizarea pedepsei nu reprezintă privilegiul instanţei de judecată şi că 
intervenţia asupra raportului penal prin amnistie şi graţiere nu constituie o încălcare a principiului 
separaţiei funcţiilor statului. 

Împrejurarea că acordarea graţierii avea loc în temeiul Constituţiei, printr-un act cu putere de lege, 
a fost apreciată ca fiind determinată în reconsiderarea funcţiei graţierii, din aceea de individualizare 
administrativă a pedepsei, în aceea de adaptare legală a ei.1 

În acest context, susţinem opinia savantului român M. Basarab precum că acest punct de vedere 
este întemeiat, din considerente că individualizarea legală este aceea pe care o face legiuitorul, ţinând 
seama de gradul de pericol social absolut, determinat, în principal, de valoarea socială supusă ocrotirii 
penale, prin indicarea, printre altele, a speciei sancţiunii şi a limitelor sale pentru fiecare infracţiune, 
precum şi a criteriilor generale de individualizare a pedepsei.2 
Faptul că amnistia constituie mijloc de adaptare legală a pedepsei, rezultă din următoarele considerente: 

- are un suport constituţional; 
- este efectuată de către legislator prin lege organică; 
- are în vedere valori sociale supreme, precum şi raporturile dintre ele; 
- este supusă scopului de a potrivi reacţia societăţii împotriva infracţiunilor, în acord cu 

interesele societăţii. 
La rândul său, graţierea individuală are şi ea temei constituţional, însă, prin faptul că se acordă de 

către un organ al administraţiei de stat, reprezintă o modalitate de adaptare administrativă a pedepsei. 

                                              
1 A. Filipaş, Natura juridică şi caracteristicile graţierii condiţionate, în ORD, nr. 4/1998, p. 46. 
2 M. Basarab, Drept penal, Partea generală, Vol. II, Editura Fundaţiei „Chemarea”, Iaşi, !992, p. 389. 
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Nici în acest caz nu poate fi vorba despre vătămarea regulii separaţiei funcţiilor puterii. 
Atribuţiile instanţelor judecătoreşti privitoare la înfăptuirea justiţiei îşi au izvorul tot în legea 

fundamentală. Aplicând dreptul, autorităţile jurisdicţionale se înfăţişează ca purtătoare a puterii publice, 
hotărârile lor reprezentând acte de putere cu caracter individual. Constatând existenţa raportului penal, ele 
concretizează doar obligaţiile condamnatului, care sunt prevăzute de lege. 

O dată ce legea acordă instanţelor competenţa de soluţionare a cauzelor penale, prevede faptele 
care constituie infracţiuni şi limitele pedepselor, este firesc ca tot legea să poată stabili condiţiile în care 
hotărârile judecătoreşti nu vor mai produce efecte asupra răspunderii penale ori asupra executării 
pedepsei. 

Statul nostru, fiind un stat de drept, democratic şi suveran acordă o atenţie deosebită umanizării 
legislaţiei în ansamblu, inclusiv a celei penale. Dată fiind semnificaţia specială a umanismului în motivaţia 
actelor de clemenţă, constatăm că ele sunt legitimate tocmai de caracterul democratic al statului. 

Puterea judecătorească are îndatorirea de a aplica corect legea situaţiilor concrete. De fapt, 
legiuitorul şi judecătorul parcurg acelaşi drum, însă în sens invers. Legiuitorul porneşte de la situaţii 
concrete, pe care le reglementează prin norme abstracte, realizând astfel o operaţie inductivă. Judecătorul 
aplică norma abstractă cazului concret, săvârşind o operaţie deductivă. 

În contextul celor consemnate mai sus concluzionăm că dacă ar fi să admitem că amnistia şi 
graţierea reprezintă o imixtiune în prerogativele justiţiei şi că ar aduce atingere autorităţii lucrului judecat, 
am fi datori să observăm mai departe că, din moment ce justiţia şi hotărârile judecătoreşti se întemeiază pe 
legea penală, actele de clemenţă ar lovi în aceeaşi măsură în substanţa acesteia. 
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ORGANELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN DOMENIUL EXECUTĂRII 

SANCŢIUNILOR PENALE 
SPOIALĂ Alexandru  

Doctorand, USM 
 

In this work we tried to examine the system and place of governmental bodies in the field of criminal 
punishments’ execution. The most frequently applied are the jail and conditioned suspension of the 
punishment execution. Jail or detention means depriving an individual guilty for having committed a 
crime of liberty through isolation imposed on him from his normal life environment and through his 
placement, on the sentence basis, for a certain term in a penitentiary institution. Conditioned suspension 
of the punishment execution is a form of release from criminal punishment that consists in the partial or 
entire release of a person who committed a crime, from the real execution of the criminal punishment 
pronounced by the sentence of the court. 

For the execution of these punishments in Republic Moldova was created two bodies’ system: 
Department of Penitentiary Institutions and Department of Execution of Trial Decisions. The first one has 
the goal to implement the detention for certain term and for life. The second body must carry out the 
punishment of fines and conditioned suspension of the punishment execution. 

According to the Execution Code, the jail, administrative arrest and custody pending a trial must be 
carried out by the penitentiary institutions. In our country at nowadays the administrative arrest and 
custody pending a trial are carried out by police offices. We examined if such situation breaks the law and 
art.5 of European Convention on Human Rights. After more analyses we conclude that such detention is 
legal thanks to some contradiction between Execution Code and Code on Administrative Offences. 

Also was examined the body for carrying out the release from punishment execution (in other 
countries this punishment are called probation). The up-mentioned Department of Execution of Trial 
Decisions has a Direction for execution of non custodial penal punishments. This Direction seems to be 
the prototype of Probation Services existing in many countries. The difference between them consists in 
the competency. The bailiff (official of Department of Execution of Trial Decisions) in Republic Moldova 
has not power to do many actions. They must only: supervise the fulfillment of requirements established 
by court; and assist person for social intefration. 

Our work ends with the ascertaining of need to reform our system of punishment’s execution. 
Penitentiary institution must be more opened for society and probation services must more involve the 
community in the supervision process. 

 
Executarea pedepselor penale stabilite de către instanţa de judecată persoanelor vinovate constituie 

una din numeroasele direcţii de activitate a organelor puterii executive. Desigur că există o multitudine de 
organe a căror activitate are direct sau indirect atribuţii în domeniul sus-menţionat. Însă fiind un domeniu 
foarte important pentru întreaga societate, au fost create organisme guvernamentale speciale care se 
preocupă de problema respectivă. În Republica Moldova acestea sînt: Departamentul Instituţiilor 
Penitenciare şi Departamentul de executare a deciziilor judecătoreşti. 

Conform opiniei unor autori1, organ al puterii executive este o organizaţie, care, fiind parte 
componentă a aparatului de stat, are o structură proprie, competenţă, materială şi teritorială, distinctă. 
Acelaşi autor susţine că organele respective au un şir de trăsături comune şi anume:  

a) se află în subordonarea unui organ de stat; 
b) sînt create de către organele superioare; 
c) realizează o parte a atribuţiilor executive delegate; 

                                              
1 Котельникова Е. А., Административное право, Ростов-на-Дону, 2003, с. 69-70 
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d) atribuţiile sînt realizate prin intermediul funcţionarilor publici. 

În continuare vor caracteriza organele executive în domeniul executării sancţiunilor penale şi rolul 
acestora prin prisma trăsăturilor enumerate.  

Dorim să menţionăm că autorităţile Republicii Moldova au preferat ideea divizării administraţiei 
publice în domeniul executării sancţiunilor penale. Recurgînd la divizarea sancţiunilor în privative de 
libertate şi nonprivative de libertate, au fost create Departamentul Instituţiilor Penitenciare pentru 
executarea sancţiunilor privative şi, respectiv, Departamentul de executare a hotărîrilor judecătoreşti 
pentru executarea măsurilor penale neprivative de libertate. Asemenea poziţie a fost acceptată şi într-un şir 
de alte ţări. De exemplu, în România funcţionează Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru 
executarea sancţiunilor privative de libertate şi Administraţia Naţională de Probaţiune pentru executarea 
sancţiunilor nonprivative. Alta este situaţia în Franţa. O perioadă de timp îndelungată serviciile de 
probaţiune (principalele organe care execută sancţiunile nonprivative) erau distincte de structura 
administraţiei penitenciare. În 1999, legiuitorul francez a operat unele modificări în domeniul executării 
sancţiunilor penale şi anume a realizat reforma sistemului execuţional penal prin unificarea celor două 
categorii de servicii într-o unitate administrativă unică1, creînd astfel Administraţia Penitenciară ca 
structură distinctă în cadrul Ministrului Justiţiei Francez. Această reformă permite o urmărire mai bună a 
condamnaţilor care, pe parcursul derulării procesului de executare a pedepsei, pot fi luaţi în sarcină, în 
mod alternativ, de către mediul (probaţional) închis şi deschis, astfel fiind eliminată ruptura datorată 
trecerii de la un serviciu la altul2. 

Referitor la subordonarea unui organ ierarhic superior dorim să menţionăm că, conform art. 6 al 
Legii cu privire la sistemul penitenciar3, Departamentul Instituţiilor Penitenciare este în cadrul 
Ministerului Justiţiei. Iar, conform Hotărîrii Guvernului nr. 34 din 15.01.2002, Departamentul de 
executare a deciziilor judecătoreşti, de asemenea, este în cadrul Ministerului Justiţiei. Totodată menţionăm 
că în cadrul Departamentului de executare este Direcţia principală de executare a pedepselor penale 
nonprivative de libertate, care are atribuţii nemijlocite în realizarea măsurilor penale. 

O perioadă îndelungată de timp organele de executare a sancţiunilor penale erau în subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne. Instituţiile penitenciare au fost trecute în componenţa Ministerului 
Justiţiei în baza Concepţiei reformei judiciare de drept în Republica Moldova4. Conform pct. 2, cap III al 
acestei Concepţii, Ministerul Justiţiei este investit cu conducerea penitenciarelor şi pregătirii personalului 
pentru acestea, cu elaborarea şi aplicarea măsurilor în vederea resocializării condamnaţilor, în acelaşi 
timp, conform pct. 3 al aceluiaşi capitol, Ministerul Afacerilor Interne este degrevat de atribuţia conducerii 
penitenciarelor.  

Totodată dorim să menţionăm că schimbările respective sînt în concordanţă cu principiile 
internaţionale în domeniu fiind că reforma respectivă este o realizare a Recomandării Comitetului de 
Miniştri al Consiliului Europei nr. (95)190. Prevedere similară se conţine şi în pct. 71 al Regulilor 
Penitenciare Europene (adoptate prin Recomandarea nr. (2006)2 a Comitetului de Miniştri al Consiliului 
Europei) care prevede următoarele: pentru instituţiile penitenciare trebuie să răspundă organe ale puterii 
de stat, care nu se supun organelor militare, poliţiei sau organului de urmărire penală. 

Reformele organelor de executarea a sancţiunilor penale au fost reflectate şi într-un şir de alte acte 
normative, printre care şi Codul de executare a Republicii Moldova5 şi Legea cu privire la sistemul 
penitenciar. În art. 4 al Legii cu privire la sistemul penitenciar este prevăzut că sistemul penitenciar este 
subordonat Ministerului Justiţiei. La rîndul său, Codul de executare (art.art.192, 214, 323) prevede că 
pedeapsa cu închisoare, arestul administrativ, arestul preventiv ca măsură procesuală sînt executate în 

                                              
1 Larguier Jean, Criminologie et science pénitenciare, 9-iéme edition, Paris, 2001, p.261 
2 Abraham Pavel, Întroducere în probaţiune, editura Naţional, Bucureşti, 2001, p.104 
3 Monitorul Oficial nr. 15 din 06.03.1997, articolul 154 
4 aprobată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 152 din 21.06.94, publicată în Monitorul Oficial nr. 6 din 
30.06.1994 
5 Monitorul Oficial nr. 34-35 din 03.03.2005, articolul 112 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

225 
penitenciare. În acest context dorim să ne exprimăm nedumerirea referitor la faptul că în comisariatele de 
poliţie, care se află în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, sînt deţinute persoane în stare de arest 
preventiv sau administrativ. Deci, formal, un organ de stat privează de libertate nefiind împuternicit prin 
lege să efectuieze asemenea acţiuni. 

Asemenea situaţie contravine prevederilor art. 5 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. 
Conform acesteia, nu constituie încălcare a dreptului la libertate (pe lîngă alte situaţii) dacă: persoana este 
deţinută legal pe baza condamnării pronunţate de către un tribunal competent (situaţia dată sa atribuie la 
cazul arestului administrativ); persoana este obiectul unei arestări sau deţineri legale în vederea garantării 
executării unei obligaţii prevăzute de lege (este cazul arestului administrativ). În aceste cazuri observăm 
că este utilizată expresia „deţinut legal”. Însă putem oare considera deţinerea persoanelor de către un 
organ care nu este în drept să priveze de libertate în cazurile sus-menţionate (adică comisariatele de 
poliţie) drept detenţie legală? 

Pe de altă parte, art. 193 Codul de executare (care se aplică şi în cazul arestului contravenţional) 
permite deţinerea de către comisariate a persoanei timp de 15 zile din momentul primirii dispoziţiei de 
executare, însă aceasta este excepţia şi nicidecum regula. Totodată menţionăm că art. 286 Codul cu privire 
la contravenţiile administrative prevede că decizia cu privire la arestul administrativ se aduce la 
îndeplinire de către organele afacerilor interne în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova. Deci 
deţinerea pe toată durata a persoanelor supuse arestului administrativ în cadrul comisariatelor de poliţie 
este legală. Referitor la deţinerea arestaşilor preventiv, menţionăm că, venind în contradicţie cu Codul de 
executare, în pct. 10 şi 13 al Statutului executării pedepsei de către condamnat este stipulat că deţinerea 
preveniţilor se efectuează în izolatoarele de urmărire penală (care sînt în cadrul comisariatelor). 

În concluzie stabilim că în ambele situaţii examinate deţinerea este una legală, dar această 
legalitate se datorează unor contradicţii din legislaţia Republicii Moldova. În situaţia respectivă sugerăm 
doar înlăturarea contradicţiilor sau în scopul atribuirii împuternicirii comisariatelor de poliţie de a deţine 
arestaţii contravenţionali şi preveniţii, sau în scopul atribuirii împuternicirii exclusive de deţinere a 
persoanelor instituţiilor penitenciare. Optăm pentru cea din urmă soluţie ca fiind în concordanţă cu 
documentele internaţionale în domeniul privării de libertate. 

Mult mai certă este situaţia organelor de executare a pedepselor penale nonprivative de libertate, 
deoarece nu există vreo dublare a atribuţiilor acestor organe de stat. 

Un alt aspect prin prisma căruia am dori caracterizarea organelor puterii executive în domeniul 
executării sancţiunilor penale constituie volumul drepturilor şi atribuţiile acestora. Referitor la 
împuternicirile funcţionarilor publici din cadrul instituţiilor penitenciare atenţionăm că, deşi mai există 
unel mici neclarităţi, în principiu, este un volum determinat şi „testat” de activitate în condiţiile respectării 
drepturilor deţinuţilor. Însă despre împuternicirile funcţionarilor publici ce realizează sancţiunile 
nonprivative nu putem spune acelaşi lucru. În rezultatul examinării legislaţiei naţionale putem stabili că 
volumul drepturilor acestor funcţionari nu permite realizarea la un nivel superior a scopurilor şi sarcinilor 
specifice măsurilor alternative la privaţiunea de libertate. Aşa unii autori1 susţin că principalele sarcini  ale 
serviciului probaţiunii (acestea sînt organe de stat care realizează majoritatea sancţiunilor nonoprivative) 
tradiţionale constau în: 

1) supravegherea respectării de către infractor a măsurilor şi obligaţiilor stabilite de instanţă în 
sarcina acestuia; 

2) asistenţa şi consilierea infractorului în vederea reabilitării şi reintegrării sociale. 
De altfel, oficiile de executare realizează aceste sarcini, însă, în multe ţări, serviciile de probaţiune 

desfăşoară o gamă mult mai largă şi mai complexă de activităţi, îndeosebi din domeniul social, cum ar fi: 
1) consilierea familiilor persoanelor aflate sub supraveghere sau care sînt în penitenciare2; 
2) asigurarea asistenţei sociale în interiorul instituţiilor penitenciare; 

                                              
1 Ulianovschi Xenofon, Probaţiunea. Alternative la detenţie, Institutul de Reforme Penale, Chişinău 2004, pp.9-10 
2 http://supct.law.cornell.edu/supct/html (sit-ul Serviciului de probaţiune din Pensilvania, SUA) 

http://supct.law.cornell.edu/supct/html
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3) elaborarea şi administrarea programelor de reintegrare socială şi definirea liniilor generale de 

conduită; 
4) protecţia şi asistenţa victimelor infracţiunilor1; 
5) supravegherea minorilor din „familiile dificile” şi a minorilor-problemă2; 
6) întocmirea rapoartelor de evaluare la toate fazele procesului de justiţie penală3; 
7) întocmirea dosarului de reintegrare socială şi supraveghere4.   
 Această enumerare cuprinde, practic, toată gama atribuţiilor îndeplinite de serviciile de probaţiune, 

dar pentru evitarea diferenţelor de terminologie au fost utilizate aceste expresii. Practic aceleaşi obiective, 
dar mult mai concretizate le întîlnim şi în alte surse5. Credem că această enumerare este una reuşită 
deoarece aici s-a ţinut cont de activităţile prin care a apărut probaţiunea, adică activităţile clasice, precum 
şi de faptul că majoritatea activităţilor apărute ulterior sînt, într-o măsură oarecare, adiacente celor de bază 
sau rezultă din ele (de ex. asistenţa victimelor infracţiunii, asistenţa şi consilierea familiilor infractorilor, 
participarea la împăcarea părţilor etc.)6. 

 Aşa cum am arătat mai sus aceasta este o enumerare a obiectivelor principale. O enumerare 
exhaustivă a acestora este imposibilă graţie faptului că serviciile de probaţiune desfăşoară o gamă largă de 
activităţi complexe şi faptului că numărul şi modalităţile acestor activităţi diferă de la stat la stat.  

Referitor la organele de executare a pedepselor nonprivative ale Republicii Moldova, am dori ca 
acestea să fie învestite cu atribuţia stabilirii unor sancţiuni persoanelor supravegheate. Desigur că unele 
sancţiuni (cum ar fi: anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei şi stabilirea pedepsei cu 
închisoare etc.) ţin de competenţa exclusivă a instanţelor de judecată. Noi, însă, propunem stabilirea unor 
sancţiuni de către funcţionarii oficiilor de executare doar pentru violările tehnice a regimului de executare 
şi care s-ar limita la înăsprirea regimului de executare fără a aduce atingere cărorva drepturi fundamentale 
(de exemplu, stabilirea întrevederilor într-un număr mai mare decît a fost stabilit anterior etc.). 

Un alt aspect pe care am dori să-l relevăm este monopolizarea activităţii de executare a sancţiunilor 
de drept penal. Doctrina dreptului administrativ divizează serviciul public în servicii publice realizate 
exclusiv de organele de stat şi servicii publice ce pot fi realizate de persoane private. Executarea 
sancţiunilor penale de asemenea constituie un serviciu public, dar este realizat în exclusivitate de organele 
de stat. 

Referitor la instituţiile penitenciare putem atenţiona asupra faptului că într-un şir de state există 
penitenciare private. Bineînţeles că este permisă deţinerea în aceste instituţii doar a persoanelor 
condamnate pentru infracţiuni nu prea grave şi într-un regim deschis. În Republica Moldova legislaţia nu 
permite existenţa unui asemenea fapt. 

Important este faptul că instituţia probaţiunii a progresat în mod diferit de la ţară la ţară, în funcţie de 
mai mulţi factori, printre care: rolul pe care sistemul penal îl îndeplineşte în acel stat7; semnificaţia dată 
pedepsei; acceptarea sau respingerea acesteia de către societate8; locul pe care individul îl are în societatea 
respectivă9.  

Astfel, în primul rînd, în unele ţări instituţiile de probaţiune sînt incluse în categoria organelor de 
stat, în timp ce în altele acestea au un caracter privat, statul exercitînd numai o activitate de coordonare şi 
control. În al doilea rînd, au rezultat şi numeroase aspecte, cum ar fi: integrarea acestora în cadrul unor 
instituţii ale statului (Ministerul Justiţiei, Ministerul de Interne, Departamentul penitenciarelor); forma de 
                                              
1 http://www.appa-net.org (Asociaţia americană de probaţiune şi liberare înainte de termen) 
2 Coca-Cozma M., Crăciunescu C.-M., Lefterache, Justiţia pentru minori, Bucureşti 2003, p.114 
3 Klaus J. F., Handbook on probation services: Guidelines for probation practioners and managers, Rome 1998, p.31 
4 http://www.cep-probation.org/reports.html (Comitetul European pentru Probaţiune ) 
5 Abraham Pavel, Întroducere în probaţiune, Editura Naţional, Bucureşti 2001, p. 91 
6 http://www.co.sufolk.ny.us/Probation 
7 Hough Mike, Roberts Julian V., Sentencing trends in Britain // Punishment & Society,  Vol. 1(1), 1999, p.12 
8 Hindpal Singh Bhui, Public and sentencer attitudes to probation // Punishment & Society, Vol. 50 (4), 2003, p.332 
9 Clear R. Todd, Rose R. Dina, Ryder A. Judith, Incarceration and the Community: The Problems of Removing and Returning 
Offenders // Crime & Delinquency, Vol. 47, No. 3, 2001, p.350  

http://www.appa-net.org/
http://www.cep-probation.org/reports.html
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organizare (servicii, birouri, departamente) etc. În acest fel putem distinge două tipuri istorice ale 
serviciului de probaţiune: tipul exclusiv de stat şi mixt. 

Tipul exclusiv de stat se caracterizează prin aceea că activităţile de probaţiune se exercită, în mod 
exclusiv, de către organe specializate ale statului. În asemenea caz, statul îşi asumă în mod unilateral rolul 
de a gestiona, coordona şi finanţa activitatea de aplicare a probaţiunii la nivel naţional. Evident că 
serviciile de probaţiune se află un subordinea unor ministere, departamente, de exemplu: în subordinea 
Administraţiei penitenciare a Ministerului Justiţiei (Danemarca, Norvegia, Franţa, Italia, Suedia); direct în 
subordinea Ministerului Justiţiei (Spania); sub autoritatea Procurorului General al Statului (Luxemburg)1.  

Totodată, este demn de remarcat faptul că, şi în cazul în care activitatea de probaţiune este 
exercitată, în mod exclusiv, de organele statului, există o puternică cooperare cu organizaţii 
nonguvernamentale, voluntari din rîndul comunităţii, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile, tocmai 
datorită faptului că justiţia nu poate fi administrată eficient în afara comunităţii, în serviciul căreia se află.  

Din motivul sus-menţionat, în alte ţări s-a dezvoltat tipul mixt al activităţii de probaţiune. Aşa cum 
rezultă din denumirea acestui tip, caracteristic este faptul că statul nu mai este singurul responsabil de 
gestionarea şi coordonarea activităţii de probaţiune. Astfel, „statele fie au menţinut caracterul privat al 
acestor instituţii, avînd în vedere că probaţiunea a apărut şi s-a dezvoltat prin activitatea desfăşurată de 
unele instituţii private, fie au instituit numai un control, prin preluarea administrării acestora, ori în alte 
cazuri au delegat această activitate unor asemenea instituţii”2. Ca o particularitate a acestui tip putem 
menţiona şi faptul că există nu puţine cazuri în care, deşi activitatea de probaţiune se desfăşoară de 
instituţii private, statul contribuie uneori substanţial la finanţarea lor. 

 Un exemplu al acestui tip de implicare a statului în activitatea de probaţiune este sistemul existent 
în Anglia şi Ţara Galilor. În aceste ţări serviciile de probaţiune sînt plasate sub tutela Ministerului de 
Interne (Home Office), în timp ce administrarea fondurilor şi monitorizarea la nivel naţional este realizată 
de Inspectoratul de Probaţiune a Maiestăţii Sale (Her Majesty’s Inspectorate of  Probation), iar la nivel 
teritorial – de Comitetele de Probaţiune (Probation Committee). Finanţarea comitetelor locale este 
asigurată din bugetele locale, care au resurse în proporţie de 80 la sută din subvenţiile guvernului central3. 

În rezultatul caracteristicilor examinate putem stabili că organele executive de executare a 
pedepselor penale necesită unele reformări. Chiar şi guvernul autohton a recunoscut necesitatea unor 
schimbări, adoptînd Hotîrărea Guvernului nr. 1624 cu privire la aprobarea Concepţiei reformării 
sistemului penitenciar şi a Planului de măsuri pentru anul 2005-20134. Importanţa socială a reformei 
sistemului penitenciar depăşeşte cadrul strict administrativ. Acest sistem reflectă în toată lumea nivelul de 
preocupare al întregii societăţi în scopul asigurării stării sale de sănătate morală, liniştii publice şi ordinii 
de drept. Deci înfăptuirea reformei penitenciare rămîne în continuare o problemă deschisă în care 
rezultatele nu se pot obţine decît în condiţiile unei înţelegeri depline a obiectivelor şi scopurilor reformei 
şi a unui sprijin din partea statului, a tuturor forţelor sociale şi mai ales din partea opiniei publice. 
Conform hotărîrii sus-menţionate sînt stabilite următoarele sarcini ale reformei: asigurarea cadrului juridic 
de funcţionare a sistemului penitenciar în condiţii noi, ce prevede executarea pedepsei sub formă de 
inchisoare; elaborarea şi realizarea unui program în domeniul sistemului penitenciar, care va include 
mecanismele de aplicare a Legii cu privire la sistemul penitenciar, a Codului de executare, etapele 
stabilizării şi perspectivele dezvoltării, acţiunile concrete ce urmează a fi întreprinse; reducerea fluxului de 
încarcerare prin aplicarea pedepselor alternative privaţiunii de libertate; reprofilarea treptată a coloniilor 
de corecţie în penitenciare de tip deschis, semiînchis si închis; crearea condiţiilor decente de detenţie întru 
respectarea normelor internaţionale; reformarea procesului de educare a condamnaţilor şi resocializarea 
lor; perfecţionarea şi reciclarea resurselor umane pentru activitate în noile condiţii; îmbunătăţirea 
condiţiilor de munca şi de trai ale colaboratorilor sistemului penitenciar; studierea posibilităţii si 
                                              
1 http://www.cep-probation.org/reports.html  (site-ul oficial al Comitetului European pentru Probaţiune) 
2 Abraham Pavel, Întroducere în probaţiune, Bucureşti 2001, p.89 
3 http://www.homeoffice.gov.uk/docs 
4 Monitorul Oficial nr. 13-15 din 16.01.2004, articolul 112 

http://www.cep-probation.org/reports.html
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raţionalităţii demilitarizării parţiale a unor servicii ale sistemului penitenciar, cu menţinerea remuneraţiei, 
asigurărilor obligatorii de stat şi a înlesnirilor; conlucrarea cu autorităţile publice centrale respective în 
vederea realizării prevederilor prezentei Concepţii. 

Credem că a fost omisă o sarcină importantă, din punctul nostru de vedere, şi anume elaborarea unor 
mecanisme de conlucrare cu societatea civilă şi mijloacele mass-media. Deschiderea administraţiei 
instituţiilor penitenciare spre exterior şi îmbunătăţirea imaginii sale în relaţiile cu publicul şi cu diverse 
instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale trebuie să constituie un obiectiv important în activitatea 
organelor administraţiei publice în domeniul executării sentinţelor penale. 

Este necesar ca principiile şi obiectivele unei asemenea activităţi să fie bine cunoscute. Adoptarea 
unei politici de relaţii publice ar reprezenta condiţia prealabilă de a-şi atinge obiectivele strategice propuse 
pe termen lung şi mediu. Atitudinea deschisă faţă de reprezentanţii presei se materializează, de obicei, 
într-o imagine bună a organelor abilitate cu executarea sancţiunilor penale. 
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UNELE ASPECTE ALE IMPLICĂRII AUTORITĂŢILOR PUBLICE ÎN 

SUSŢINEREA VICTIMELOR INFRACŢIUNII 
 

DEMENCIUC,Daniela  

Doctorandă, lector superior USEM 
 

 
In the special literature, a big attention is attended to the crime and criminal and in the same time 

the victim is being fagot or is examined in a narrow space. The main factor may be the fact that the 
criminal is remarked by his antisocial behavior, thus the victim has an important role in the catch of 
criminal and by identifying the truth. Nowadays the insurance and protection of the citizen’s freedoms and 
rights, is one of the main political state’s direction in the battle with criminality. Therefore, the 
Constitution of the Republic of Moldova acknowledges in chapter II, the insurance of the freedoms and 
rights according to the internationals norms. Thus the victim’s freedoms and rights will be ensured by 
fundamental law norms. 

Only an adequate attitude and realization of concrete measures by the public authority, can lead 
to the desire results in the establishment of public order, fact that leads to the realization of the citizen’s 
freedoms and rights, and the decrease of the phenomena named – the criminality. In the same time, we 
hope our internal legislation to adhere to international norms and its realization in the given issue as a 
first step towards European way. 

 
În literatura de specialitate un spaţiu larg se acordă infractorului şi infracţiunii, victimei oferindui-

se respectiv o arie mai îngustă, fiind trecută sub tăcere. Poate că factorul de bază este că infractorii prin 
comportamentul şi acţiunile sale se evidenţiază printe actele normale tulburînd, astfel, viaţa socială ale 
oamenilor. Însă cu toate acestea victima  are un rol important în depistarea infractorului, fiind un ajutor  în 
acest sens instanţei de judecată în stabilirea  adevărului, infractorul avînt intenţia şi tendinţa de a micşora 
la maxim acţiunile sale. Actualmente protejarea şi asigurarea drepturilor victimelor infracţiunii prezintă 
una dintre cele mai fundamentale direcţie politică a statului în lupta cu criminalitatea. Astfel, prin 
intermediul capitolului II Constituţia Republicii Moldova recunoaşte şi garantează drepturile şi libertăţile 
omului şi cetăţeanului după standartele internaţionale şi normelor dreptului internaţional. Ar reieşi, că 
asigurarea intereselor şi drepturilor victimei urmează să se asigure în contextul  remarcat de Legea 
fundamentală a statului. 

În particular, abea in perioada ultimului sfert al secolului 20, viziunea comunităţii internaţională a 
fost fixată asupra drepturilor vitimelor infracţiunii, ca una dintre cele mai problematice aspecte atît a 
legislaţiei cît şi a justiţiei criminale în întregime. Aceasta s-a datorat faptului că victimele sînt cele mai 
afectate în mod direct prin infracţiune şi anume acestea suportă diverse consecinţe negative cum ar fi cele 
de ordin psihologic, fizic şi  materiale. De aceea obiectivul fundamental al umanităţii contemporane este 
de a proteja necesităţile şi interesele legitime ale victimelor infracţiunii. Totuşi, fără îndoială că pe lîngă 
consecinţele acţiunii criminale adăugîndu-se şi aspectul legal al procedurii judiciare la fel este capabil să 
lase amprente negative asupra psihologiei victimei infracţiunii. 

Actualmente victima infracţiunii este pusă în situaţia de a lupta atît cu consecinţele primare ale 
infracţiunii cît şi cu cele secundare. Consecinţele secundare survin în urma unei lipse a susţinerii proprii. 
Astfel de daune pot fi cauzate de către prieteni, familie, etc. Organele abilitate, procurorii, judecătorii, 
lucrătorii sociali, mass media, clericii şi orice altcineva capabil să acorde un anumit ajutor se pomenesc în 
probabilitatea de a cauza daune secundare. Unii dintre aceştea este posibil să evite abilitatea de a acorda 
un comfort şi asistenţă necesară victimelor infracţiunii sau deseori se întîmplă ca aceştea să le critice. 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

230 
De aceea asistenţa victimelor infracţiunii constă untr-un complex de măsuri care urmează a fi 

iniţiate de două părţi: pe de o parte Statul care urmează să vină cu un anumit suport şi o încurajare, şi pe 
de altă parte organizaţiile non guvernamentale a căror funcţiune este de a asigura victima infracţiunii cu o 
asistenţă multilaterală de natură psihologică, legală şi medicală, în scopul asigurării unei reabilitări rapide 
al lor şi cu un final dorit. În special statului îi revine sarcina de a asigura accesul victimei la justiţie şi 
totodată să asigure protecţia acesteea împotriva unei eventuale victimizări. De aceea este necesar ca statul 
să asigure existenţa unui mecanism eficient şi capabil să asigure asistenţa victimelor infracţiunii în 
preîntîmpinarea consecinţelor negative ale acţiunii socialmente periculoase. Componentele importante a 
unui astfel de mecanism ar fi compensarea victimelor pentru dauna cauzată prin infracţiune şi 
oportunitatea victimelor de a participa în procesul decisional asupra făptaşilor crimei. 

În scopul prevenirii victimizării în rîndurile cetăţenilor cît şi-n scopul perfecţionării legislaţiilor 
naţionale, la data de 12-13 octombrie 2006 la Yerevan a avut loc a 27-a Conferinţă Europeană a 
Miniştrilor Justiţiei unde s-a abordat problema locul victimelor infracţiunii, drepturile şi asistenţa acestora 
în lumina prevederilor Recomandării Rec (2006)8 privind  asistenţa victimelor infracţiunii adoptată de 
către Comitetul de Miniştri la 14.06.2006 la cea de-a 967 întrunire. Prin acest act juridic organismele 
internaţionale încearcă să vină în sprijinul statelor membre în aspectul acordării unor directive de 
modificare a legislaţiei naţionale în acest aspect şi ajustării ei la normativele internaţionale. 

 Actualmente la acest capitol,  în Republica Modova, funcţionează anumite acte normative 
care într-o măsură mai mare sau mai mică vizează protecţia de stat a persoanelor ce au suferit în urma unei 
crime. Este vorba despre Codul de procedură penală al Republicii Moldova (art. 58 al.3 p.10, al.10, etc.), 
Legea nr.1458-XIII din 28.01.1998 privind “protecţia de stat a părţii vătămate, a martorilor şi a altor 
persoane care acordă ajutor în procesul penal” cu modificările ulterioare, care prezintă un suport legal în 
vederea protecţiei drepturilor cetăţenilor Republicii Moldova, Legea nr.416-XII din 18.12.1990 cu privire 
la poliţie, ce prin  art.12 p.37 prevede una dintre atribuţiile ale poliţiei ca „asigurarea securităţii personale 
şi patrimonială a martorilor, a victimelor  şi  a altor persoane, a căror viaţă, sănătate şi avere  sînt 
ameninţate de pericol în legătură cu ajutorul acordat de ei organelor de ocrotire a normelor de drept pentru 
prevenirea şi descoperirea crimelor”. Legea nr. 45-XIII din 12.04.1994, privind activitatea operativă de 
investigaţii, prin art. 16 p. 7 remarcă că  „în scopul  asigurării securităţii persoanelor care  colaborează, pe  
bază de contract, cu organele care exercită activitate operativă  de investigaţii,  a membrilor familiilor şi a 
rudelor acestora, se  permite înfăptuirea  de  măsuri  speciale  în vederea protecţiei  lor  în  modul stabilit 
de Guvern”. Desigur că asigurarea protecţiei victimei în particular este destul de dificil. De aceea urmează 
a se efectua o examinarea a fiecărui caz în parte ţinînd cont de complexitatea cazului cercetat. 

 Actualmente  în Republica Moldova rămîn doar ONG-uril şi alte organizaţii care practic 
prezintă prima platformă de organizare a programelor de suport a victimelor oferind asistenţă  şi protecţie 
acestora, şi-n special victimelor violenţelor familiale, domestice şi sexuale. Este vorba despre grupele 
vulnerabile cum ar fi femeiele şi copii. Acestea în special oferă asistenţă psiho-socială organizată în grup 
cît şi în mod individual, implimentînd programe de autoapărare a femeielor victimele violenţelor în 
familialie. Totodată organizaţiile respective tind a include în protecţia victimelor violenţelor domestice, 
sexuale şi a traficului de fiinţe umane posibilitatea acordării persoanelor suferite a unui adăpost temporar, 
acestea fiind ajutorate în soluţuionarea problemelor proprii de ordin social şi economic (asistenţa în a-şi 
găsi un loc de muncă, unei locuinţe, de realizare a drepturilor de protecţie socială), consultîndu-i de a 
vizita instituţia medicală necesară potrivit stării sănătăţii lor. La fel de către unele organizaţii este acordat 
serviciul liniei fierbinte 24/24, acesta fiind un suport, în special, victimelor femei, copii violenţei 
domestice, care necesită o dublă protecţie în primul rînd faţă de o eventuală tentativă, cît şi o separare 
temporară a acestora de mediul în care se află. Adăpostirea acordată este destul de costisitoare pentru 
unele organizaţii la un număr impunător de victime, de aceea este necesară implicarea totalmente a 
statului prin intermediul organelor sale în susţinerea victimelort infracţiunii. 

 Doar printr-o implicare activă a statului în această direcţie vom ajunge la scopul dorit. 
Fiindcă, odată ce statul garantează prin intermediul legii fundamentale drepturile şi libertăţile cetăţenilor, 
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acesta  potrivit standartelor internaţionale, urmează să-şi asume o parte enorma a sarcinilor de protecţie a 
victimelor infracţiunii. 

 Astfel, ar fi binevenit ca statul să creieze organe specializate în vederea prevenirii crimelor 
şi compensării victimelor infracţiunii, care ar stabili obiective clar determinate în soluţionarea problemelor 
actuale, cum ar fi spre exemplu existenţa în Suedia a unui Consiliul Naţional de Prevenire a Crimelor şi 
Compensare a Victimelor, care ar fi direct responsabil faţă de guvern şi de la care s-ar putea cere 
realizarea la moment a sarcinilor. Altfel zis, o evitare în debarasarea problemei date de pe o autoritate pe 
alta, în final ramînînd fără rezultate şi fără persoana responsabilă de nerealizare a acestora. 

 La fel în sarcina statului ar fi crearea diversităţii de servicii în susţinerea victimei 
infracţiunii, care totodată ar sprijini şi ornizaţiile non guvernamentale în asistenţa victimelor, care ar fi 
trebui să fie: uşor accesibile, să fie în dispoziţia victimei în ce priveşte aspectul acordării de suport 
psihologic, social şi material în timpul şi după investigaţii şi finisarea procedurii legale de urmărire, să fie 
competente în materia de susţinere a victimei, să furnizeze informaţie victimelor în aspectul deţinerii de 
drepturi şi a serviciilor disponibile, să păstreze confidenţialitatea serviciilor acordate, etc. 

 Crearea unor centre specializate, care ar avea drept scop adăpostirea temporară a victimelor 
infracţiunii, ar uşura sarcina dificilă lăsată pe umerii organizaţiilor neguvernamentale. Este vorba despre 
unele categorii de victime cum sînt cele supuse violenţei domestice, sexuale şi implicate în traficul de 
fiinţe umane. Pe toată perioada dată victimele fiind adăpostite, urmează a fi asigurate cu îmbrăcăminte şi 
hrană şi totodată implicate în diverse trainiguri de reabilitare. Consider că, astfel de centre specializate 
urmează a fi în orice localitate, raion, care va fi supus autorităţii publice locale, sau, crearea unui Centru 
Naţional Specializat de Susţinere a Victimelor Infracţiunii, avînd centre teritoriale, care poate fi supus 
unei autorităţi publice centrale, cum ar fi spre exemplu Ministerul Justiţiei. 

 Sigur că realizarea scopului dat necesită surse financiare enorme, care la momentul actual 
lipsesc, însă care ar putea fi găsite din diverse direcţii (specificate mai jos) fiind astfel creat aşa numitul 
Fond de Susţinerte a Victimelor Infracţiunii. O parte din aceşti bani ar putea fi direcţionaţi pentru 
compensarea daunelor provocate persoanelor prin infracţiune. Chiar şi actele internaţionale recunosc 
necesitatea compensării victimelor în special a crimelor violente săvîrşite cu intenţie, cît şi rudele, şi chiar 
acelor aflaţi la întreţinerea victimei decedată în urma unor astfel de crime. Ar fi binevenită crearea unei 
scheme de compensare a victimelor infracţiunii comise pe teritoiul său. Aceasta urmează a se înfăptui 
călăuzindu-se de principiul solidarităţii sociale.1 Astefel, Declaraţia Principiilor de bază privind  justiţia 
pentru victimele crimelor şi abuzului de putere 40/34 (p.4) stabileşte dreptul victimelor „la o recompensă 
cu promptitudine în conformitate cu legislaţia naţională”. La compartimentul „Restituirea” sînt remarcaţi: 
„infractorii sau persoanele responsabile pentru comportamentul lor trebuie să acorde recompense corecte 
victimelor, familiilor acestora” (p.8). În cazul în care „compensarea nu este total acoperită de infractor sau 
din alte surse, statul urmează să asigure compensaţii financiare” (p.12). 

 Conţinutul dreptului victimei la compensarea daunei cauzate prin acţiunea antisocială, este 
caracterizat prin prisma a două drepturi separate: dreptul la restituire şi dreptul la compensare. Adică 
restituirea este repararea daunei din contul infractorului. Ar trebui de explicat faptul, că restituirea 
procesual penală este posibilă doar atunci, cînd dauna este cauzată de infractor (vinovat), iar ultimul  este 
condamnat (vinovăţia este stabilită prin sentinţa instanţei de judecată). Potrivit prevederilor Declaraţiei  
menţionate „restituirea include returnarea proprietăţii  sau plăţi compensatorii pentru vătămările sau  
pierderile suferite, rambursarea cheltuielilor făcute ca rezultat al victimizării, oferirea de servicii şi 
repunerea în drepturi” (p.8).  Compensarea  - reprezintă repararea daunei din contul statului cît şi a altor 
fonduri, cînd aceasta nu este posibil de restituit, compensat total din contul infractorului. Compensarea 
urmează a fi acordată în scopul reabilitării şi tratamentului fizic şi psihologic al persoanei, pentru cei aflaţi 
la întreţinere, cît şi pentru funerariile victimei (p.8.6)2. Ultimele parţial sînt achitate de către stat din 

                                              
1 Recomandarea Rec (2006)8 în  asistenţa victimelor infracţiunii 
2 Recomandarea Rec (2006)8 în  asistenţa victimelor infracţiunii 
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Fondul Social, însă ar fi binevenir ca pentru victimele infracţiunii sau pentru cei care se aflau la 
întreţinerea acestora să fie achitate anumite compensări din fondurile special create în acest scop. 

Sigur că într-un mediu în care criminalitatea deţine o pondere înaltă, sesizarea organelor de drept 
în ce priveşte comiterea infracţiunilor faţă de o valoare supremă a statului devine tot mai rară cel puţin din 
două motive: unul ar fi pierderea încrederii în organele de drept şi altul - influenţa asupra persoanelor 
potenţialele deţinătoare de informaţie valoroasă în depistarea şi reţinerea infractorului. Ultimul motiv 
deţine un procentaj mai mare comparativ celui dintîi. Procesul dat preia o nuanţă complicată din 
momentul comiterii infracţiunii pînă la emiterea sentinţei de condamnare, deoarece victima se pomeneşte 
unu la unu cu criminalul, fără protecţia cuvenită,  fiind în afara hotarelor organelor de drept şi a instanţei 
de judecata. Se admite ca în aceste cazuri asupra victimei să se influenţeze atît fizic cît şi psihic în scopul 
ca aceasta să se dezică total sau parţial de depoziţiile veridice. Cu atît mai mult presiunea dată poate fi sub 
formă de  convingere de a se dezice de depoziţiile sale  cît şi modificarea acestora, oferind pentru aceasta 
anumite compensaţii sau nu este exclus şantajul, întimidarea victimei, membrilor sale de familie, 
prietenilor, iar uneori chiar şi atentatul la viaţa, sănătatea lor, sau distrugerii averii acestora. 

Cel mai des persoana devine victimă a infracţiunii pe neaşteptate şi nepregătit atît în plan juridic 
cît şi psihologic. Nu toate victimele îşi cunosc complet drepturile şi obligaţiile pe care le obţin după 
cauzarea de prejudicii  în urma  infracţiunii. Reieşind din cele spuse, logic, după cum ni s-ar prezenta, 
apare problema protejării drepturilor, a sănătăţii şia vieţii victimei. Urmează de remarcat că asemenea 
problemă  este tangenţial legată şi de martorii pe cauză concretă, care prin depoziţiile sale  scot în evidenţă 
infractorul. Şi nu întîmplător acestei probleme în literatura de specialitate cît şi cea periodică i se acordă 
atenţia necesară.1 

Procesual, timpul condiţionat, în cadrul căruia victima infracţiunii are dreptul la protecţia proprie, 
cît şi asigurarea protecţiei  rudelor sale, a prietenilor săi poate fi dispersate în următoarele perioade: 

din momentul comiterii infracţiunii pînă la momentul înregistrării acesteia  de către organele 
afacerilor interne sau procuratură, 

din momentul înregistrării infracţiunii pînă la pornirea procesului penal şi preluării acesteia de 
către ofiţerul de urmărire penală, 

în perioada  urmăririi penale, 
în perioada cercetării judecătoreşti, 
în perioada cît condamnatul îşi ispăşeşte pedeapsa, 
în perioada de după ispăşirea pedepsei de catre condamnat. 
 Astfel, potrivit legii nr.1458-XIII din 28.01.1998 privind “ protecţia de stat a părţii 

vătămate, a martorilor şi a altor persoane care acordă ajutor în procesul penal”, subiectul principal în 
asigurarea protecţiei  persoanelor care sînt implicate în lupta cu criminalitatea este statul, în persoana 
organelor afacerilor interne, organelor securităţii naţionale pentru dosarele aflate în procedura acestora sau 
atribuite în competenţa lor, precum şi în sarcina altor organe de stat cărora li se poate atribui efectuarea 
unor  asemenea măsuri. În acest scop în baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova      № 964 din 
19.07.2002 privind  crearea unor subdiviziuni speciale de protecţie  de stat  a  parţii  vătămate,  a  
martorilor  si  a  altor persoane, care acorda ajutor in procesul penal, au fost instituite organele 
împuternicite cu asigurarea protecţiei persoanelor ce au suferit în urma unei acţiuni criminale. Drept motiv  
în aplicarea măsurilor de protecţie  de stat privind persoana protejată serveşte declaraţia acesteia şi 
primirea de către organul ce asigură protecţia de stat a informaţiei operative sau a altor date despre 
ameninţarea securităţii persoanei respective. Organul care va înfăptui  protecţia de stat este obligat să 
verifice  această declaraţie, şi în termen de trei zile , iar în cazuri ce nu permite tergiversarea, imediat, să i-
a decizia despre aplicarea sau refuzul de aplicare  a măsurilor de protecţie a persoanei respective. Articolul 
8 al 1 al Legii nr.1458-XIII menţionează şirul măsurilor de protecţie  pe care le divizează în: ordinare, şi 
anume: paza personală, paza locuinţei şi averii; eliberarea mijloacelor speciale de apărare individuală, de 
                                              
1 Карагодин В.Н. Преодоление противодействий предварительному раследованию. Свердловск, 1992, 
Никалайчук И.А. Сокрытие преступлений как форма противодействия расследованию, Автореферат дисс. Доктор юрид. Наук. Воронеж 2000. 
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legătură şi de informare privind pericolul; plasarea temporară în locuri lipsite de pericol; tăinuirea datelor 
despre persoana protejată;   şi extraordinare: schimbarea locului de muncă ( serviciu) sau studii; 
strămutarea în alt loc de trai, cu atribuire obligatorie a locuinţei (casă, apartament); schimbarea actelor de 
identitate prin schimbarea numelui, prenumelui şi patronimicului; schimbarea exteriorului; examinarea 
cauzei în şedinţă închisă. Mult mai efectivă, s-ar părea a fi astfel de măsuri ca paza personală, a 
domiciliului şi a  averei persoanei. În primul rînd aceasta este aplicată mai des, iar în al doilea – este mult 
mai reală spre realizare. La moment Parlamentul Republicii Moldova examinează un  proiect de lege care 
vizează protecţia anume a vitimelor traficului de fiinţe umane.  

 În condiţiile economiei de piaţă, astfel de măsuri pot fi realizate, atrăgînd eforturile unor 
servicii de securitate particulare. Astfel Legea nr. 238-XV din 04.07.2003 privind activitatea particulară de 
detectiv şi de pază, care prin intermediul art. 6 al.2 p. a)  evidenţiază că „în activitatea   particulară  de  
pază  este  permisă  prestarea unui astfel de serviciu ca: ocrotirea  vieţii şi sănătăţii, paza bunurilor, 
executarea gărzii de corp”, etc. 

Nu ar fi puţin interesante, în acest sens, măsurile prevăzute de  Programul de ajutorare a victimelor 
infracţiunii, elaborate de conducerea Marii Britanii, despre care se menţionează în analiza comparativă a 
autorilor А.Безнасюк  şi А.Абабков.1 care prevăd că în timp de cinci zile după ce victima infracţiunii s-a 
adresat cu o cerere despre săvîrşirea infracţiunii la organele de poliţie, ei i se înmînează în mîină un 
îndrumar, din care ea poate să obţină informaţia necesară despre serviciile juridice, financiare şi sociale, 
care acordă ajutor victimelor. Nimic nu poate influenţa ca asemenea îndrumare să fie elaborate şi 
distribuite şi la noi, cu atît mai mult că în ele pot fi incluse o informaţie completă şi detaliată în ce priveşte 
drepturile şi obligaţiile persoanei care a suferit în urma infracţiunii, mecanismul de realizare a acestora, 
despre rolul şi importanţa  implicarării sale în lupta cu criminalitatea. 

O asemenea informaţie pentru victimele infracţiunii ar fi bine să fie distribuite pe două căi: una  
trebuie să fie distribuită prin oficiile de comercializare, adică librării, alta urmează să fie înmînată de către 
ofiţerul de urmărire penală sau procuror celui care a sesizat despre săvîrşirea infracţiunii imediat după 
pornirea urmăririi penale. 

 Editarea unei astfel de îndrumare, actualmente la economia de piaţă, cînd sînt editate un şir 
de altă literatură artistică şi ştiinţifică, cred că nu prezintă complicaţii. Iar în situaţia în care statul nostru 
nu va deţine finanţele necesare pentru editare şi pentru răspîndirea în mod gratis (fapt salutabil), este 
posibil ca ea să fie distribuită la preţul de piaţă sau la un preţ accesibil cu susţinerea financiară a statului, 
în persoana autorităţilor publice. 

Un alt aspect nu mai puţin important inserat în Programa sus indicată este faptul că „în decurs de 
două zile după adresarea victimei la poliţie (sau cînd organelor respective le-a devenit cunoscut faptul 
comiterii infracţiunii) despre cele întîmplate se aduce la cunoştinţă Serviciului pentru Susţinerea 
Victimelor Infracţiunilor. Preşedintele acestei organizaţii obşteşti, finanţate de conducere, consulta 
victima, iar în caz de necesitate chiar şi rudele sale, pe întrebările legate de urmărirea penală cît şi 
examinarea acesteia în instanţa de judecată”.2 Deci nu avem decît să adresăm cuvinte calde conducerii 
Marii Britanii şi să implantăm acest model şi în ţara noastră. Constituirea unei astfel de organizaţii în 
Republica Moldova ar influenţa doar pozitiv destinul victimelor suferite în urma unei crime. 

Reprezentanţii organizaţiei i-ar fi putut explica clar şi pe înţelesul victimei drepturile sale la etapa 
iniţială cît şi-n cele posterioare pentru protecţia drepturilor sale, mecanismul de realizare. Pe lîngă 
diversitatea întrebărilor ce ar interesa-o, cum ar spre exemplu: poate oare ea să aibă un reprezentant în 
cadrul petrecerii diverselor acţiuni procesuale; cine poate apărea în calitate de reprezentant şi de unde  se 
poate face rost de acesta; trebuie oare acesta achitat şi cum se face aceasta; cum şi care metode pot fi 
preluate pentru ca paguba materială, fizică şi morală să fie achitată, în rezultatul comiterii infracţiunii; ce 

                                              
1 Безнасюк А., Абабков. А., Государственная защита лиц содействующих уголовному судопроизводству.  (Зарубежный опыт, отечественные 
проблемы) // Российская юстиция, 1997, №8, с. 38-40 
2 Безнасюк А., Абабков. А., Государственная защита лиц содействующих уголовному судопроизводству.  (Зарубежный опыт, отечественные 
проблемы) // Российская юстиция, 1997, №8, с. 39 
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măsuri pot fi întreprinse pentru ca să-şi asigure securitatea atît în cadrul umăririi penale cît şi pe perioada  
judecării cauzei, cît şi multă altă informaţie procesuală, şi de alt caracter organizaţional ar putea aduce 
victimei o astfel de organizaţie obştească finanţată de către stat. 

În această situaţie ar putea apărea întrebarea -  de unde statul ar putea lua aceşti bani? Unele 
direcţii de soluţionare a acestei probleme poate fi privit în următoarele: în primul rînd,aceste mijloace 
financiare s-ar fi putut lua din Fondul de Stat în lupta cu criminalitatea. Reieşind din situaţia financiară 
dificilă a statului, la moment, un asemenea fond lipseşte. Rămîinem în speranţa că  odată totuşi va exista şi 
un semenea fond de sprijinire a victimelor infracţiunii. În al doilea rînd, o parte din bani ar putea veni din 
amenzile, care apar ca sancţiuni pe cauze penale, şi-n al treilea rînd - unul din mijloacele fundamentale 
pentru cheltuielile necesare s-ar pune pe seama  infractorului vinovat pentru acţiunile sale criminale, care 
pare a fi logic. În particular, susţinerea  victimelor infracţiunii prin activitatea întregii societăţi sau 
constituirea unor servicii, ne finanţate de către stat, pentru susţinerea victimelor, cum se face aceasta în 
alte state ale Europei cît şi Marea Britanie ar crea un ajutor enorm în lupta cu criminalitatea şi ar contribui 
la stabilirea ordinii în ţară. 

Un pas enorm în acest sens a fost efectuat de  către primarul Moscovei în 1996, care a emis 
Instrucţiunea privind măsurile sociale de protecţie şi stimularea materială a persoanelor care conlucrează 
cu organele de drept, contribuind la descoperirea crimelor comise de către grupările criminale. Sub 
acţiunea acesteea cad şi victimele infracţiunii, rudele lor şi cei apropiaţi. Această Instrucţiune cuprinde 
măsuri eficiente în realizarea securităţii reale şi sigure a victimei cît şi a rudelor, apropiaţilor săi. 
Asemenea măsuri ar fi: paza personală, paza  domiciliului, eliberarea mijloacelor necesare pentru protecţia 
individuală şi a armei (în ordinea stabilită de legislaţie), stabilirea temporară într-un loc ne periculos (pînă 
la un an), acordarea unui alt spaţiu locativ, înlocuirea corespunzătoare a documentelor, asigurarea 
confidenţialităţii informaţiei despre persoanele preluate spre protecţie, transferul la un alt loc de muncă, 
compensarea materială pentru paguba adusă.1 

Încă o măsură a securităţii victimelor infracţiunii în Marea Britanie, după opinia noastră ce merită  
atenţie, este existenţa unei organizaţii de servicii telefonice, unde victima poate să se adreseze  în orice 
moment, pe diverse  probleme poliţiei, altor servicii statale sau ne statale după colaborare. 

 Constituirea unui ajutor telefonic analogic în ţara noastră ar oferi posibilitatea  de a soluţiona 
diverse probleme, legate de necesitate colaborării persoanei cu organele de drept, începînd din momentul 
comiterii infracţiunii continuînd şi la celelalte etape ale urmăririi penale.  

Această formă de ajutorare are importanţă în special din momentul săvîrşirii acţiunii criminale sau 
tentativa de a comite infracţiunea pînă la înregistrarea acesteia la poliţie. Anume în această perioadă 
victima se pomeneşte singur faţă-n faţă cu nenorocirea ce s-a prăbuşit asupra sa. Persoana ce a suferit o 
pagubă fizică, materială sau morală, şi cel mai des, se află într-o stare  psihică  dezechilibrată, are nevoie  
de un sprijin moral  cît şi juridic calificat. 

Primind în timp util o consultaţie calificată, victima poate lua măsuri de a conserva urmele 
infracţiunii, care pot fi distruse din diverse motive, de a organiza paza locului comiterii infracţiunii, de a 
stabili martorii pînă la sosirea grupei operative a organelor de poliţie. 

Avînd acest suport, cum este ajutorul prin telefon, victima s-ar putea consulta pe întrebările de 
adresare la poliţie despre cele întîmplate, unde poate fi depusă cererea, cui şi-n ce formă urmează a fi 
depusă ea, unde trebuie înregistrată, în ce termen şi ce prezintă în sine înregistrarea cererii, ce măsuri 
trebuie întreprinse în cazul în care cererea nu este primită spre înregistrare, cum poliţia trebuie să 
reacţioneze la cerere, de asemenea şi pe alte probleme care apar în acel moment. După cum s-a remarcat 
serviciul telefonic ar fi de folos şi la celelalte etape ale urmăririi penale. Funcţia de consultare pe telefon 
poate fi pusă pe seama Serviciului pentru Susţinerea Victimelor infracţiunii. Concomitent ajutorul 
telefonic ar putea să preia informaţii anonime despre săvîrşirea infracţiunii sau pregătirii pentru aceasta, 

                                              
1 Безнасюк А., Абабков. А., Государственная защита лиц содействующих уголовному судопроизводству.  (Зарубежный опыт, отечественные 
проблемы) // Российская юстиция, 1997, №8, с.40 
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cît şi informaţii despre  anumite persoane, faţă de care  s-ar putea stabili o urmărire operativă în scopul 
evidenţierii legalităţii acţiunilor lor. 

 Sigur că doar avînd atitudine corespunzătoare şi preluarea unor măsuri concrete de către 
stat, prin persoana autorităţilor publice, ar putea duce la rezultatele dorite în stabilirea şi existenţa ordinii 
publice, fapt ce ar asigura realizarea drepturilor fundamentale de către cetăţenii statului şi diminuării 
factorului care a împăinginit societatea, denumit - criminalitatea. Totodată, rămîinem în speranţa ajustării 
legislaţiei interne la normativele internaţionale şi realizării acesteea în problema abordată ca un prim pas 
spre drumul european.  
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AJUSTAREA STATUTULUI JUDECĂTORULUI DE INSTRUCŢIE LA 

STANDARDELE EUROPENE 
TOMULEŢ Călin  

Lector catedra Ştiinţe Administrative, USM 
 
After approximately ten years after the Constitution of the Republic of Moldova was adopter we 

can contend that the whole variety of opinions, currents and doctrines, present on our political scene are 
focused upon one single point – the necessity of European integration.  

In the framework of the judicial reform was introduced the institution of the instruction judge, 
having the aim of making more efficient the fight with organized crime, corruption the violation of rights 
of a person during a penal process – problems, obstacles which our society faces today.  

In the Penal Procedure Code (PPC), article 6, paragraph 24 is given a definition of an instruction 
judge: „a judge having a possibility of a suitable penal persecution, as well as judicial control over the 
process actions perpetrated during a penal persecutions”. Thus, we can observe that an instruction judge 
has the following prerogatives.  

1) of a personal persecution and 
2) to exercise judicial control over the process actions, perpetrated during a penal persecution. 
The first category of rights includes the examination of a witness, a procedure that is worth special 

attention. According to article 109, paragraph 3 of a PPC, if the presence of a witness at the examination 
of a case is impossible because of his being abroad or because of other indicated motives, the prosecutor 
can seek the examination of the witness by an instruction judge, ensuring the possibility of the suspect, 
accused, lawyer of that person, of a victim or of the prosecutor to put questions to a witness under the 
examination. If there exist motives that life, corporal integrity or freedom of a witness or of witness’s 
relative are in danger due to the declarations made by a witness during a penal procedure about a grave 
crime, very grave crime and exceptionally grave crime, in case there exist respective technical devices, 
instruction judge can admit the examination of a witness with the help of these technical devices, without 
witness’s being physically present at the place of examination. Under the some conditions the 
examinations of a witness is made according to a motivated conclusion of an instruction judge or 
depending on a case, of an organ after the motivated suit of a prosecutor, lawyer, witness or any person 
interested. The examined witness, under the conditions mentioned in this article can communicate the 
information, not real about his identity. The instruction judge in a separate statement of the case records 
the information about a real identity of a witness, which must be stored in the quarters of an institution in 
a sealed envelope in conditions of maximum safety and confidentiality. At a place where the witness is 
making declarations in the above mentioned conditions an instruction judge must also be present. 

A judicial control over the process actions, perpetrated during a penal persecution is exercised 
through: 

1) authorization of actions of a penal persecution linked with the limitation of a non-violation of a 
person, place of living, secret of correspondence, phone conversations, telegraph communications and 
other types of communication; 

2) application of process oppressive measures; 
3) authorization of actions of immediate investigation; 
4) the examination of complaints against illegal acts of penal persecution organs; 
5) the examination of complaints against illegal actions of a prosecutor etc.  
Instruction judge has certain prerogatives speaking about the execution of court’s decisions. Thus, 

according to article 471 of PPC, the instruction judge solves issues dealing with the execution of court’s 
decisions. The convict person and other persons whose rights and interests were not respected by an 
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organ or an institution which executes the court’s decision, can make a complaint to an instruction judge 
in the neighborhood of which this organ or institution is situated.  

 
La aproape zece ani de la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova putem constata că întreaga 

varietate de opinii, curente şi doctrine vehiculate pe scena noastră politică se centrează în jurul unei 
axiome – necesitatea integrării europene. Pornind de la această premisă în continuare ne propunem să 
analizăm instituţia judecătorului de instrucţie în procesul penal care este în măsură să-şi aducă contribuţia 
la realizarea imperativelor sus-indicate, fără a pretinde însă la o analiză exhaustivă a ei. 

În cadrul reformei judiciare din ţara noastră s-a introdus instituţia judecătorului de instrucţie, 
aceasta în scopul eficientizării combaterii criminalităţii, corupţiei şi încălcării drepturilor persoanei în 
cadrul procesului penal – probleme, stringente, cu care se confruntă astăzi societatea noastră. 

În Codul de procedură penală (CPP)1, la art.6 alin.24 al acestuia, se dă definiţia noţiunii judecător 
de instrucţie: “judecătorul abilitat cu atribuţii proprii urmăririi penale, precum şi de control judiciar asupra 
acţiunilor procesuale efectuate în cadrul urmăririi penale”. Observăm astfel că judecătorul de instrucţie are 
următoarele atribuţii principale:  

1) proprii urmăririi penale şi 
2) de a exercita controlul judiciar asupra acţiunilor procesuale efectuate în cadrul urmăririi penale. 
Prima categorie de atribuţii include audierea martorului, acţiune care, considerăm, merită atenţie 

deosebită. Conform art.109 alin.3 din CPP, dacă prezenţa martorului la judecarea cauzei va fi imposibilă 
din motivul plecării lui peste hotarele ţării sau din alte motive întemeiate, procurorul poate solicita 
audierea acestuia de către judecătorul de instrucţie, cu asigurarea posibilităţii bănuitului, învinuitului, 
apărătorului acestuia, a părţii vătămate şi a procurorului de a pune întrebări martorului audiat.  

Dacă există motive temeinice că viaţa, integritatea corporală sau libertatea martorului ori a unei 
rude apropiate a lui sînt în pericol în legătură cu declaraţiile pe care acesta le face într-o cauză penală 
privind o infracţiune gravă, deosebit de gravă sau excepţional de gravă şi, dacă există mijloace tehnice 
respective, judecătorul de instrucţie poate admite ca martorul respectiv să fie audiat prin intermediul 
mijloacelor tehnice, fără a fi prezent fizic la locul unde se află organul de urmărire penală sau în sala în 
care se desfăşoară şedinţa de judecată.  

În asemenea condiţii audierea martorului se face în baza unei încheieri motivate a judecătorului de 
instrucţie sau, după caz, a instanţei din oficiu sau la cererea motivată a procurorului, avocatului, 
martorului respectiv sau a oricărei persoane interesate. Martorului audiat în condiţiile prevăzute la acest 
articol i se permite să comunice altă informaţie despre identitatea sa decât cea reală. Informaţia despre 
identitatea reală a martorului se consemnează de către judecătorul de instrucţie într-un proces-verbal 
separat care se păstrează la sediul instanţei respective în plic sigilat în condiţii de maximă siguranţă a 
confidenţialităţii. La locul unde martorul face declaraţii în condiţiile sus-menţionate trebui să asiste şi 
judecătorul de instrucţie respectiv. 

Controlul judiciar asupra acţiunilor procesuale efectuate în cursul urmăririi penale se exercită prin: 
autorizarea acţiunilor de urmărire penală legate de limitarea inviolabilităţii persoanei, a 

domiciliului, a secretului corespondenţei, a convorbirilor telefonice, a comunicărilor telegrafice şi a altor 
comunicări; 

aplicarea măsurilor procesuale de constrângere; 
autorizarea acţiunilor de investigaţie operativă; 
examinarea plângerilor împotriva actelor ilegale ale organelor de urmărire penală; 
examinarea plângerilor împotriva acţiunilor ilegale ale procurorului etc.  
Judecătorul de instrucţie are unele atribuţii şi la punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti. 

Astfel, conform art.471 din CPP, chestiunile privind punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti se 
soluţionează de judecătorul de instrucţie. Condamnatul şi alte persoane drepturile şi interesele cărora au 

                                              
1 Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.104-110 din 07.06.2003 articolul 447.  
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fost încălcate de organul sau instituţia care pune în executare hotărârea judecătorească de condamnare, pot 
declara plângere judecătorului de instrucţie din raza teritorială a căreia se află organul sau instituţia 
respectivă.  

Spre deosebire de legislaţia Republicii Moldova, legislaţia unor state europene prevede un statut 
diferit al judecătorului de instrucţie.  

Considerat, nu de puţine ori, ca fiind omul „cel mai puternic” din Franţa, judecătorul de instrucţie 
este unul din magistraţii ai căror nume şi fizionomie devin cunoscute opiniei publice, ca urmare a 
activităţii pe care o desfăşoară pentru realizarea actului de justiţie în faza cunoscută sub denumirea 
generică de instrucţie penală.  

Sub aspectul statutului său, judecătorul de instrucţie din Franţa este un judecător al Tribunalului de 
mare instanţă. Fiind selectat din rândurile judecătorilor din Tribunal este investit în această funcţie 
conform formelor prevăzute de numire în funcţie a magistraţilor şi anume prin decret al Preşedintelui 
Republicii cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii şi Ministrului de justiţie. El este un magistrat 
independent şi inamovibil, iar sarcina sa este de a cerceta în cadrul unei anchete penale, începute la 
solicitarea Parchetului sau a victimei, dacă există împotriva inculpatului suficiente probe, pentru ca acesta 
să fie chemat în faţa unei instanţe de judecată. Independenţa sa se realizează practic prin faptul că este pe 
deplin suveran în conducerea instrucţiei penale, neputând primi nici un fel de ordine sau dispoziţii pe linie 
profesională de la nici o autoritate. Fiind în acelaşi timp şi inamovibil, prin legea din 30 decembrie 1987, 
adică neputând fi schimbat din funcţie fără consimţământul său. Până la data legii menţionate, judecătorul 
de instrucţie era ales dintre judecătorii din tribunalul de mare instanţă pentru o perioadă de trei ani (în 
practică mandatul era reînoit dacă persoana care ocupa această funcţie dorea acest lucru). Eliberarea din 
funcţie are loc dacă a obţinut o funcţie mai înaltă, sau dacă a comis un delict disciplinar. Se poate 
concluziona că, cel puţin teoretic, judecătorul de instrucţie poate fi considerat „stăpânul absolut” al fazei 
de instrucţie penală pe care o efectuează în cadrul in cadrul procesului penal, aceasta însemnând în plan 
legislativ o garantare efectivă a independenţei justiţiei faţă de autoritatea executivă sau legislativă.  

Funcţia procesuală a judecătorului de instrucţie este diversă şi poate fi divizată în funcţie de 
anchetă şi funcţie jurisdicţională1. Din momentul adoptării Codului de procedură penală o mare atenţie s-a 
acordat întăririi funcţiilor jurisdicţionale şi slăbirii atribuţiilor de urmărire. Aceasta s-a observat în Codul 
din 19582. Într-o expresie sintetică, judecătorul de instrucţie este acela care pune o cauză penală în stare de 
a fi judecată.  

Judecătorul de instrucţie este sesizat fie de către Procurorul Republicii, care este responsabil cu 
pornirea acţiunii publice, prin intermediul unui rechizitoriu. Mai rar, victima unei infracţiuni poate sesiza 
direct judecătorul de instrucţie şi anume când procurorul a decis să nu urmărească pe autorii unei 
infracţiuni sau să claseze din motive de oportunitate sau de procedură (absenţa infracţiunii, prescripţia, 
autori necunoscuţi, urmărirea penală inoportună pe motiv de prejudiciu minim sau de reparare a 
prejudiciului de către autor sau necesitatea menţinerii unei „păci sociale” după mişcări sociale care pot 
antrena manifestări sigure ce conduc la comiterea unor infracţiuni). Judecătorul de instrucţie este sesizat 
cu ansamblul faptelor care-i sunt supuse analizei, dar nu este legat de calificarea juridică pe care a dat-o 
Procurorul Republicii. Nu orice infracţiune determină neapărat sesizarea unui judecător de instrucţie, acest 
lucru depinzând de gravitatea infracţiunii. 

 Sarcina principală a judecătorului de instrucţie este aceea de a aduna informaţiile necesare privind 
faptele în legătură cu care a fost sesizat, iar în cazul în care apar indicii grave şi concordante care lasă să 
se presupună că o anumită persoană a participat la săvârşirea acestor fapte, ca autor sau complice, 
persoana este inculpată (mise en examen), pentru a se cerceta dacă există sau nu suficiente probe pentru 
trimiterea acesteia în faţa instanţei de judecată.  

                                              
1 Jean Pradel. Le juge d’instruction. Dlloz. 1996, p.11. 
2 Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. Москва. 2001, с.331.  
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Judecătorul de instrucţie trebuie să instrumenteze cauza, în mod obiectiv, pentru a „învinovăţi” sau 

„dezvinovăţi” persoana în cauză, prin efectuarea tuturor investigaţiilor utile aflării adevărului, prin 
descoperirea autorului infracţiunii, stabilirea circumstanţelor comiterii acesteia.  

Potrivit art.81 alin.1 al Codului de procedură penală, judecătorul este în drept de a efectua orice act 
de instrucţie pe care îl consideră oportun în scopul constatării adevărului, adică judecătorul este în drept de 
a efectua toate actele care nu sunt interzise de lege. Cele mai multiple operaţiuni care sunt denumite, 
printr-un termen generic, acte de instrucţie sunt: interogatoriul persoanei inculpate, audierea martorilor, 
percheziţii, sechestre judiciare, punerea sub ascultare a convorbirilor telefonice. El dispune efectuarea de 
constatări tehnico-ştiinţifice şi expertize, efectuează confruntări, procedează la reconstituiri, la audierea 
victimei. Deseori, acest lucru este realizat de chiar judecătorul de instrucţie, însă el poate însărcina pe 
altcineva să procedeze la o expertiză sau să încredinţeze misiunea de a îndeplini anumite operaţiuni unui 
ofiţer de poliţie judiciară, pentru ca acesta să le îndeplinească singur şi să întocmească un raport, fiind 
vorba, în acest caz, de „comisie rogatorie”1. Judecătorul de instrucţie poate dispune de serviciile unor 
specialişti în diverse domenii: medici, psihiatri, specialişti în balistică, atunci când consideră acest lucru 
util anchetei2.  

În ceea ce priveşte ascultarea martorilor se poate deosebi două categorii:  
ascultarea martorului simplu şi 
ascultarea martorului asistat.  
În calitate de martor simplu poate fi audiată orice persoană la decizia judecătorului de instrucţie 

(ex. poliţiştii, experţii cât şi persoanele bolnave psihic) 
Instituţia martorilor asistaţi este o novaţie pentru procesul penal francez. Ca martor asistat poate fi 

audiată persoana împotriva căreia este îndreptată plângerea victimei sau a părţii civile dar care nu-şi poate 
realiza dreptul la apărare pe motivul că nu este învinuită iar pe de altă parte este evident că urmărirea de 
facto este pornită împotriva acestei persoane şi în cererea adresată procurorului sau în plângerea părţii 
civile este indicată persoana şi aceasta serveşte drept temei pentru pornirea urmăririi penale.  

De asemenea, el are puterea de a obliga anumite persoane să se pună la dispoziţia justiţiei, prin 
intermediul mandatelor. Astfel, prin mandat pot fi convocate, într-o anumită zi, persoanele respective, prin 
mandat de aducere se poate recurge la forţa publică pentru a conduce persoana în faţa judecătorului de 
instrucţie. De asemenea, poate fi emis un mandat de arestare pentru persoana urmărită care fuge sau se 
află în afara teritoriului Republicii. 

Funcţia judecătorului de instrucţie nu se limitează numai la culegerea elementelor necesare 
anchetei. În cursul instrucţiei pot apărea incidente pe care el trebuie să le rezolve, iar la sfârşitul acesteia 
decide dacă trebuie sau nu trimisă cauza în faţa unei instanţe de judecată.  

Pe tot parcursul perioadei în care judecătorul de instrucţie se ocupă de dosar, el poate fi chemat să 
se pronunţe asupra unor adevărate contestaţii pe care le va tranşa în calitatea sa de judecător, prin 
intermediul unui act jurisdicţional denumit ordonanţă. Atunci când instrucţia este terminată, el trebuie să 
decidă dacă este sau nu cazul ca persoana inculpată să fie trimisă în faţa instanţei de judecată. Dacă 
dovezile nu i se par suficiente, el va emite o ordonanţă de neurmărire sau dacă dimpotrivă i se par 
suficiente, el va emite o ordonanţă de trimitere în faţa instanţei.  

Inculpatul, Procurorul şi victima constituită parte civilă au dreptul de a face apel împotriva 
deciziilor cele mai importante pe care judecătorul de instrucţie le ia în faza de instrucţie penală3.  

În cursul instrucţiei, câteodată este necesară emiterea unui mandat (mandat de dépôt) care are drept 
efect plasarea persoanei în detenţie provizorie, în scopul de a proteja persoana sau de a o împiedica să 
fugă. S-au purtat multe discuţii în jurul problemei privitoare la puterea judecătorului de instrucţie de a 
statua singur asupra unei chestiuni atât de importante. Legiuitorul modern a găsit în final o soluţie. 
Începând cu Legea nr. 2000-516 din 15 iunie 2000, orice decizie privind detenţia provizorie nu mai 
                                              
1 Jean-Claude Soyer. Droit pénal et procédure pénale. Paris. 2000, p.335.  
2 Pierre Chambon, op.cit., p.308. 
3 Jean-Claude Soyer, op.cit., p.342. 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

240 
aparţine judecătorului de instrucţie, ci unui alt judecător, denumit „judecătorul libertăţilor şi a detenţiei”. 
De acum înainte, acesta emite mandatul privind plasarea în detenţie provizorie sau poate să se pronunţe 
asupra unei repuneri în libertate, refuzate de către un judecător de instrucţie. El poate fi sesizat printr-o 
ordonanţă motivată a judecătorului de instrucţie sau în urma rechizitoriului Procurorului Republicii. Noul 
judecător statuează printr-o ordonanţă care este, de asemenea, motivată1. 

 Împotriva unei decizii astfel luate poate fi formulat un apel în faţa Camerei de instrucţie. Însă, 
începând cu Legea nr. 93-1013 din 24 august 1993, pentru a evita ca o decizie de plasare în detenţie, 
eventual nejustificată, să fie executată imediat ce această Cameră se pronunţă asupra apelului, persoana 
interesată are posibilitatea să-l sesizeze imediat pe preşedintele Camerei cu o cerere de suspendare a 
măsurii, iar Preşedintele este obligat să decidă în 3 zile. Astfel, legiuitorul a elaborat o procedură rapidă, al 
cărei unic scop este de a suspenda, dacă este cazul, executarea unei ordonanţe de plasare în detenţie, 
aşteptând decizia care mai târziu va fi emisă în apel. Aceste dispoziţii de protecţie au meritul de a permite 
un control aparent imediat asupra deciziei judecătorului libertăţilor şi detenţiei.  

 În conformitate cu Legea nr.2000-516 din 15 iunie 2000, aplicabilă începând cu data de 1 ianuarie 
2001, art. 80-1 al Codului de procedură penală francez prevede că, sub sancţiunea nulităţii, judecătorul de 
instrucţie nu poate inculpa decât persoanele împotriva cărora există indicii grave sau concordante din care 
să rezulte că ele ar fi putut participa ca autori sau complici la comiterea infracţiunilor în legătură cu care a 
fost sesizat. El nu poate proceda la această inculpare decât după ce, în prealabil, a ascultat observaţiile 
persoanei asistată de avocatul său.  

Judecătorul de instrucţie trebuie să avertizeze victima unei infracţiuni, în legătură cu deschiderea 
unei proceduri, cu dreptul său de a se constitui parte civilă şi modalităţile de exercitare ale acestui drept. 
Dacă victima este minoră, avizul este înaintat reprezentanţilor săi legali.  

De asemenea, judecătorul de instrucţie poate, din oficiu, în urma rechizitoriului Parchetului sau la 
solicitarea părţii civile, să procedeze, în conformitate cu legea, la orice act care să-i permită să aprecieze 
natura şi importanţa prejudiciilor îndurate de victimă sau să culeagă informaţii asupra personalităţii 
acesteia. Controlul judiciar poate fi ordonat de către judecătorul de instrucţie sau de către judecătorul 
libertăţilor şi detenţiei dacă persoana inculpată riscă o pedeapsă cu închisoarea corecţională sau o 
pedeapsă mai gravă. 

Articolul 144 al Codului de procedură penală care vizează detenţia provizorie are o nouă redactare 
în urma aplicării Legii nr.2000-516 din 15 iunie 20002. Astfel, detenţia provizorie trebuie să aibă un 
caracter excepţional. Pentru ca recurgerea la detenţia provizorie înainte de judecată, mai ales în cursul 
instrucţiei pregătitoare, să aibă un caracter într-adevăr de excepţie, legiuitorul a adoptat trei serii de 
modificări care au drept scop diminuarea numărului plasărilor în detenţie provizorie, reducerea duratei 
detenţiilor şi ameliorarea despăgubirii detenţiilor nejustificate.  

În orice materie, durata instrucţiei nu poate excede un interval de timp rezonabil, în funcţie de 
gravitatea faptelor reproşate persoanei inculpate, complexitatea investigaţiilor necesare aflării adevărului 
şi exercitarea dreptului apărării3. Dacă judecătorul consideră că fapta constituie un delict, el dispune prin 
ordonanţă, trimiterea cauzei la Tribunalul corecţional şi judecătorul de instrucţie transmite dosarul, însoţit 
de ordonanţă, Procurorului Republicii, care este obligat să-l trimită, fără întârziere, grefierului tribunalului 
care trebuie să statueze. 

Dacă judecătorul de instrucţie consideră că faptele reţinute în sarcina persoanelor inculpate 
constituie o infracţiune calificată prin lege drept crimă, el dispune punerea lor sub acuzare în faţa Curţii cu 
juraţi. Judecătorul de instrucţie transmite dosarul şi ordonanţa Procurorului Republicii. Acesta este obligat 
să le trimită grefei Curţii cu juraţi. 

Orice persoană inculpată, în legătură cu care, judecătorul de instrucţie a constatat că nu este cazul 
să fie urmărită, poate fi „cercetată” pentru aceeaşi faptă, doar dacă intervin noi probe. 
                                              
1 Christian Guéry. Détention provisoire. Dalloz. 2001, p.47. 
2 Уголовный процесс. Под ред. В.И.Радченко. Москва. 2003, с.692 
3 Dan Apostol. Op.cit., p.69. 
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Sunt considerate probe noi, declaraţiile martorilor, mărturiile şi procesele verbale care, neputând fi 

supuse examinării judecătorului de instrucţie, sunt de natură fie să consolideze probele care ar fi putut fi 
găsite insuficiente, fie să confere faptelor noi elemente utile aflării adevărului. 

O lungă perioadă de timp, în cauze foarte grave, ca de exemplu crimele, legea cerea ca instrucţia să 
fie supusă în mod obligatoriu unui dublu grad de jurisdicţie: dacă judecătorul de instrucţie considera că 
faptele constituiau unei crime, el nu putea trimite cauza direct în faţa Curţii cu juraţi, ci trebuia să emită o 
ordonanţă de transmitere a probelor la Curtea cu juraţi, care sesiza, în continuare, Camera de acuzare 
(denumită, în prezent, Camera de instrucţie), pentru ca ea să procedeze la o nouă instrucţie de gradul al 
doilea, iar aceasta era cea care la capătul acestei noi instrucţii decidea dacă persoana urma să fie sau nu 
trimisă în faţa Curţii cu juraţi. Această supragarantare nu era de neglijat într-o perioadă în care împotriva 
hotărârilor Curţii cu juraţi nu se putea face apel1.  

 Începând cu Legea nr.2000-516 din 15 iunie 2000, hotărârile Curţii cu juraţi pot face obiectul unui 
apel, iar legiuitorul a tras concluzia logică că un dublu grad obligatoriu al instrucţiei nu se mai impune. De 
acum înainte, dacă judecătorul de instrucţie consideră că există elemente constitutive ale unei crime, el 
dispune direct trimiterea acuzatului în faţa Curţii cu juraţi prin intermediul unei ordonanţe de punere sub 
acuzare. 

În Belgia cercetarea, urmărirea judiciară şi judecarea infracţiunilor se desfăşoară după Codul de 
instrucţie criminală din 1808, cu modificările ulterioare. Conform acestui Cod competenţa în procedura de 
instrucţie este pusă pe seama: Poliţiei judiciare, Ministerului Public şi judecătorului de instrucţie2.  

De competenţa poliţiei judiciare este cercetează crimelor, delictelor şi contravenţiile, adună 
probele şi-i predă pe autorii infracţiunilor tribunalelor însărcinate să-i pedepsească. Membrii poliţiei 
comunale care au calitatea de ofiţeri ai poliţiei judiciare auxiliară procurorului Regelui, cercetează 
contravenţiile, primesc plângerile, denunţurile, rapoartele privind aceste infracţiuni şi consemnează în 
procesele verbale redactate în acest scop, natura şi circumstanţele infracţiunilor, timpul şi locul în care au 
fost comise, cât şi identitatea persoanelor cu privire la care există probe sau indicii3. 

Ministerul Public poartă răspunderea nu numai pentru investigaţiile efectuate de poliţie, ci şi 
pentru urmărirea judiciară a tuturor infracţiunilor. Această instituţie hotărăşte dacă trebuie continuate 
investigaţiile, dacă este oportună sau nu citarea suspecţilor înaintea tribunalului sau, în cazuri mai grave 
ori mai complicate, dacă este necesară sau nu supunerea acestora, anchetei judecătorilor de instrucţie. 

Procurorii Regelui sunt însărcinaţi cu cercetarea şi urmărirea infracţiunilor aflate în competenţa 
Curţilor cu juraţi, Tribunalelor corecţionale şi Tribunalelor de poliţie. Ei aplică directivele generale 
necesare executării misiunilor de poliţie judiciară din arondismentul său. Aceste directive trebuie 
comunicate judecătorului de instrucţie şi sunt aplicabile doar dacă nu există o decizie contrară a acestuia 
în cadrul instrucţiei. 

Procurorii Regelui sunt obligaţi, din momentul în care li se aduc la cunoştinţă infracţiunile, să-l 
înştiinţeze pe Procurorul General de pe lângă Curtea de Apel şi să execute ordinele sale privind orice act 
de poliţie judiciară. Ei exercită acţiunea publică în conformitate cu modalităţile prevăzute de lege. 
Obligaţia şi dreptul de anchetă al Procurorului Regelui se menţin şi după intentarea acţiunii publice. 
Această obligaţie şi acest drept de anchetă încetează totuşi, pentru faptele în legătură cu care este sesizat 
judecătorul de instrucţie, în măsura în care ancheta ar putea aduce atingere prerogativelor acestuia şi, în 
măsura în care judecătorul de instrucţie care a fost sesizat în legătură cu cauza nu decide să continue el 
însuşi totalitatea anchetei. 

Procurorul Regelui poate solicita judecătorului de instrucţie să îndeplinească un act de instrucţie 
pentru care numai acesta este competent, cu excepţia mandatului de arestare, a măsurii de supraveghere, a 

                                              
1 Ю.Деришев. Следственный судья в досудебном производстве // Уголовное право. 2000. Nr.3, c.81. 
2 Călin Tomuleţ. Referinţe de drept comparat privind instituţia judecătorului de instrucţie. Conferinţa corpului didactico-
ştiinţific. „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002”. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe socioumanistice. 
Volumul I. Chişinău. 2003, p.24.  
3 Ibidem.  
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percheziţiei, fără ca o instrucţie să fi fost deschisă. După executarea unui act de instrucţie, judecătorul de 
instrucţie trimite dosarul procurorului Regelui care este responsabil cu urmărirea anchetei. În toate 
cazurile de flagrant delict, atunci când fapta este de natură să ducă la o pedeapsă, Procurorul Regelui se va 
prezenta la locul faptei, fără întârziere, pentru a întocmi procesele verbale necesare constatării corpului 
delict, stării sale şi pentru a primi declaraţiile persoanelor care au fost prezente sau care au de dat 
declaraţii.  

Dacă delictul sau crima este de aşa natură încât proba poate fi obţinută prin documente sau alte 
probe aflate în posesia inculpatului, procurorul se prezintă imediat la domiciliul inculpatului, pentru a face 
percheziţia obiectelor considerate necesare aflării adevărului şi el întocmeşte, dacă este cazul, un proces 
verbal pentru lucrurile confiscate. 

Procurorul Regelui transmite, fără întârziere, procesele verbale, cât şi alte documente, piese 
constatate sau confiscate, judecătorului de instrucţie şi în tot acest timp inculpatul rămâne sub mandat de 
aducere.  

În afara acestor cazuri, Procurorul Regelui informează fie printr-o notificare, fie pe altă cale că s-a 
comis o crimă sau un delict în arondismentul său sau că o persoană este inculpată pentru crimă sau delict 
şi se află în arondismentul său şi va putea solicita judecătorului de instrucţie să dispună ca el să fie 
informat, chiar să se prezinte la nevoie la locul faptei, în scopul de a întocmi procesele verbale necesare. 

În cazul denunţurilor de crime sau delicte, altele decât cele pe care trebuie să le constate, ofiţerii de 
poliţie judiciară transmit fără întârziere Procurorului Regelui, denunţurile care le-au fost făcute, iar 
Procurorul Regelui le remite judecătorului de instrucţie. 

Judecătorul de instrucţie îşi asumă responsabilitatea instrucţiei şi are ca obiectiv să incrimineze sau 
să dezincrimineze suspecţii. El este un judecător independent, membru al tribunalului de primă instanţă, 
fiind numit de Coroană pentru o perioadă de trei ani, această perioadă poate fi prelungită cu încă cinci ani. 
El întreprinde, în conformitate cu legea, toate actele de investigaţie care sunt considerate utile pentru 
stabilirea adevărului. 

Din punct de vedere a competenţei teritoriale, o infracţiune intră în competenţa unuia sau altuia 
dintre judecătorii de instrucţie, în funcţie de: 

locul unde s-a comis infracţiunea; 
locul unde îşi are suspectul reşedinţa sau  
locul unde ar putea fi găsit acesta1.  
Judecătorul de instrucţie totuşi este împuternicit să efectueze ancheta şi în afara districtului său 

judiciar în cazul existenţei unor circumstanţe agravante şi urgente.  
El veghează la legalitatea mijloacelor de probă şi la corectitudinea cu care acestea sunt adunate. El 

personal poate să efectueze acte care ţin de poliţia judiciară, anchetă şi instrucţie. Judecătorul de instrucţie 
are în exerciţiul funcţiilor sale, dreptul de a solicita direct forţa publică. El decide în legătură cu 
necesitatea de a utiliza constrângerea sau de a aduce atingere libertăţilor şi drepturilor individuale. 
Judecătorul de instrucţie are dreptul de a solicita serviciile poliţiei pentru a aduce la îndeplinire, cu 
excepţia restricţiilor stabilite prin lege, toate actele de poliţie judiciară considerate necesare instrucţiei2. 

Atunci când, în cursul instrucţiei, el descoperă fapte susceptibile de a constitui o crimă sau un 
delict în legătură cu care nu este sesizat, el îl informează imediat pe Procurorul Regelui. În toate cazurile 
de flagrant delict, judecătorul de instrucţie nu efectuează nici un act de instrucţie sau urmărire care nu a 
fost comunicat Procurorului Regelui. Totuşi, judecătorul de instrucţie emite, dacă este cazul, un mandat de 
aducere, chiar fără a avea concluziile Procurorului Regelui. Atunci când judecătorul de instrucţie se 
prezintă la locul faptei, el va fi însoţit totdeauna de Procurorul Regelui şi de grefierul tribunalului. 

Judecătorul de instrucţie procedează la învinuirea oricărei persoane la adresa căreia există indicii 
serioase de vinovăţie. Această învinuire se face în cursul unui interogatoriu sau este notificată persoanei 

                                              
1 Pierre Chambon, Christian Guéri. Droit et pratique de l’instruction préparatoire. Juge d’instruction. Dalloz. 2004, p.39. 
2 Ibidem, p.113.  
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vizate. Orice persoană care se consideră lezată de o crimă sau un delict va putea face o plângere şi să se 
constituie parte civilă în faţa judecătorului de instrucţie competent. 

Judecătorul de instrucţie cheamă în faţa lui persoanele care au fost indicate prin notificare sau 
denunţ, de către Procurorul Regelui sau în alt mod. Judecătorul de instrucţie se prezintă din oficiu, dacă 
este cazul, la domiciliul inculpatului, pentru a efectua percheziţia hârtiilor, efectelor şi în general a tuturor 
obiectelor1. 

Atunci când judecătorul de instrucţie consideră că pentru aflarea adevărului este necesară 
localizarea originii sau a destinaţiei telecomunicaţiilor, el va putea solicita concursul tehnic al operatorului 
dintr-o reţea de telecomunicaţii sau a furnizorului unui serviciu de telecomunicaţie. Atunci când este 
necesar instrucţiei, judecătorul de instrucţie poate, cu titlu excepţional, să asculte, să ia cunoştinţă şi să 
înregistreze comunicaţiile sau telecomunicaţiile private, dacă există indicii serioase că fapta constituie o 
infracţiune şi dacă alte mijloace nu sunt suficiente pentru aflarea adevărului. Judecătorul de instrucţie 
indică circumstanţele de fapt ale cauzei care justifică această măsură într-o ordonanţă motivată pe care o 
comunică Procurorului Regelui. 

Dispoziţiile art.35-39, din Codul de instrucţie criminală, privind confiscarea obiectelor a căror 
examinare poate fi făcută de Procurorul Regelui, în cazurile de flagrant delict, sunt valabile şi pentru 
judecătorul de instrucţie. În afara cazurilor de flagrant delict şi a celui în care persoana majoră îşi dă 
consimţământul scris, percheziţia corporală nu poate fi ordonată decât de către judecătorul de instrucţie, 
de către Camera de punere sub acuzare şi tribunalul sau Curtea sesizată în legătură cu crima sau delictul 
săvârşit. 

Atunci când judecătorul de instrucţie consideră terminată instrucţia, el comunică dosarul, 
Procurorului Regelui. Camera de punere sub acuzare controlează din oficiu cursul instrucţiilor, ea poate 
solicita rapoarte asupra stării cauzelor şi poate lua cunoştinţă de dosare. Ea poate delega pe un membru al 
său să ia decizii. Dacă instrucţia nu este închisă după un an, Camera de punere sub acuzare poate fi 
sesizată prin cerere motivată adresată grefei Curţii de Apel, de către inculpat sau de către partea civilă2. 

Camera de punere sub acuzare poate să-l audieze pe judecătorul de instrucţie, fără prezenţa 
părţilor, dacă ea consideră util acest lucru. Ea poate, de asemenea, să audieze partea civilă, inculpatul şi pe 
consilierii juridici ai acestora, prin convocare care le este notificată de grefier, cu cel puţin 48 de ore 
înaintea audierii.  

Conform codului de procedură penală al Spaniei competenţele în procedura de instrucţie se împart 
între următoarele organe: Poliţia judiciară; Ministerul Public şi Judecătorul de instrucţie.  

Conform art.126 al Constituţiei: “Poliţia judiciară depinde de judecători, de tribunale şi de 
Ministerul Public, în ceea ce priveşte cercetarea delictelor, descoperirea şi arestarea delincventului, în 
termenii prevăzuţi de lege”3.  

Codul de procedură penală în art.282 însărcinează poliţia judiciară: 
să ancheteze delictele; 
să realizeze anchetele necesare; 
să-i descopere pe delincvenţi; 
să adune toate elementele de probă care ar putea să dispară şi să le pună la dispoziţia autorităţilor 

judiciare.  
În articolul următor, Codul de procedură penală precizează că poliţia judiciară constituie un 

auxiliar al judecătorilor şi tribunalelor competente în materie penală, ca şi al Ministerului Public şi că ea 
trebuie să le urmeze instrucţiunile.  

Conform art. 124 al Constituţiei: “Ministerul Public, sub rezerva atribuţiilor ce revin altor organe, 
are ca sarcină promovarea acţiunii justiţiei pentru apărarea legalităţii, a drepturilor cetăţenilor şi a 

                                              
1 Călin Tomuleţ. Op.cit., p.24. 
2 Ibidem. 
3 Constituţia Spaniei. Chişinău. 2003. 
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interesului public protejat de lege, din oficiu sau la cererea celor interesaţi, precum şi să vegheze asupra 
independenţei tribunalelor şi la satisfacerea interesului social în instanţă”1. 

În timpul fazei de instrucţie, competenţa Ministerului Public apare destul de limitată: el 
înregistrează plângerile, la fel ca şi autorităţile de poliţie şi judecătorii. El este informat în legătură cu 
plângerile care nu-i sunt prezentate şi are obligaţia de a declanşa acţiunea publică de îndată ce ia 
cunoştinţă despre o infracţiune. 

El nu deţine monopolul pornirii urmăririi, căci orice cetăţean spaniol, fie el victimă sau nu, poate 
să exercite această acţiune în virtutea art.125 al Constituţiei: “Cetăţenii pot să exercite acţiunea 
populară…”, preluat de art.101 al Codului de procedură penală, conform căruia “Acţiunea penală este 
publică. Orice cetăţean spaniol o poate exercita în conformitate cu dispoziţiile legii”. 

Având în vedere efectivele slabe, concentrarea membrilor săi în capitalele provinciale şi lipsa de 
coordonare cu poliţia judiciară, rolul Ministerului Public în timpul fazei de instrucţie este pasiv şi limitat 
la controlul anumitor acte ale instrucţiei. Deşi are posibilitatea, atunci când a înregistrat plângerea el 
însuşi, să procedeze la acte de investigaţie care nu aduc atingere drepturilor fundamentale, în practică, el 
nu face acest lucru. 

Începând cu 1882, procedura penală spaniolă a păstrat pentru judecătorul de instrucţie, atribuţiile 
omologului său francez. Până în 1988, judecătorul de instrucţie putea să judece în fond după ce 
instrumentase cazul, dacă infracţiunea nu era pasibilă de o pedeapsă mai mare de şase luni închisoare. 
Legea organică nr.7 din 28 decembrie 1988 s-a bazat pe o decizie a Tribunalului Constituţional, care la 
rândul său aplicase jurisprudenţa „De Cubber” a Curţii Europene a Drepturilor Omului, suprimând această 
excepţie de la principiul separării dintre instrucţie şi judecată.  

În unele state europene există instituţia judecătorului cu atribuţii de supraveghere a instrucţiei.  
Examinarea prejudiciară se numeşte cercetarea penală care este reglementată în Germania de 

Codul de procedură penală care datează din 18772. Principala reformă la care a fost supus acest Cod a avut 
loc în 1975, când a fost desfiinţată instituţia judecătorului de instrucţie3.  

Ca organ de cercetare este procuratura. Are sarcina dea colecta probe în acuzare şi apărare. Poliţia 
nu este organ de cercetare şi efectuează acţiuni ce nu suferă amânare.  

Judecătorul cu atribuţii în supravegherea instrucţiei este însărcinat în mod expres cu controlul 
aplicării măsurilor preventive. El intervine la cererea Ministerului Public, în cazul în care acesta din urmă 
nu poate dispune anumite măsuri. În mod excepţional, în caz de urgenţă acţionează din proprie iniţiativă şi 
nu la cerere. Actele care sunt de competenţa acestui judecător aduc atingere libertăţii individuale, deoarece 
el se pronunţă asupra detenţiei provizorii, a plasării într-un stabiliment psihiatric, a retragerii permisului de 
conducere, a audierii martorilor şi experţilor etc. Organul de urmărire penală poate să efectueze unele 
acţiuni de urmărire penală şi fără autorizaţia judecătorului însă nu mai târziu de a doua zi această acţiune 
trebuie să fie autorizată de judecător.  

Una din atribuţiile judecătorului cu atribuţii în supravegherea instrucţiei este eliberarea mandatului 
de arest. Numai în baza mandatului acestui judecător învinuitul poate fi arestat. Arestarea preventivă se 
aplică dacă există suficiente temeiuri şi aplicarea arestului este proporţională cu cauza şi pedeapsa. 
Persoana poate fi arestată făcând excepţie de şa regula menţionată mai sus în cazul când este bănuită de 
comiterea unei infracţiuni deosebit de grave sau a comis o recidivă. Procurorul poate cere judecătorului 
eliberarea acestui mandat de arest. În mandatul de arest judecătorul trebuie să indice datele învinuitului, 
infracţiunea, data şi locul comiterii, calificarea etc.  

Legea prevede largi garanţii privitor la controlul asupra legalităţii şi temeiniciei aplicării arestului 
preventiv: 

învinuitul şi apărătorul pot în orice moment să atace temeinicia şi legalitatea mandatului de arest; 

                                              
1 Ibidem.  
2 Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. Москва. 2001, с.47.  
3 Ibidem, p.532. 
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învinuitul are dreptul să se folosească de serviciile unui apărător pe tot parcursul timpului cât se 

află sub arest; 
judecătorul cu atribuţii în supravegherea instrucţiei este obligat să verifice temeinicia aflării 

persoanei în stare de arest, dacă arestul decurge mai mult de trei luni şi învinuitul nu atacă hotărârea 
judecătorului şi nu are apărător; 

în perioada pregătirii cauzei pentru examinarea în instanţa de judecată, judecătorul poate examina 
unele probe care au importanţă pentru soluţionarea întrebării privitor la menţinerea persoanei în stare de 
arest; 

controlul legalităţii măsurii preventive are loc în forma verbală a şedinţei de judecată; 
după emiterea mandatului de arest învinuitul are dreptul să-l atace în instanţa superioară. 
Prelungirea mandatului de arest poate avea loc numai de instanţa de judecată1.  
Conform art.119 CPP persoana arestată trebuie să fie deţinută într-o închisoare separat de 

persoanele care-şi ispăşesc pedeapsa. Judecătorul cu atribuţii în supravegherea instrucţiei poate detalia 
regimul de deţinere a persoanei. Judecătorul poate permite persoanei să aibă unele comodităţi, desigur din 
contul său, sau poate prescrie deţinerea persoanei cu cătuşe în cazul când el prezintă pericol pentru 
aparatul izolatorului de urmărire.  

Aplicarea altor măsuri de constrângere deasemenea este de competenţa judecătorului cu atribuţii în 
supravegherea instrucţiei2.  

Conform Codul de procedură penală al Italiei, care a intrat în vigoare în 1989, competenţele în 
procedura de instrucţie sunt atribuite poliţiei judiciare, Ministerul Public şi judecătorului care se ocupă de 
ancheta preliminară3.  

Ministerul Public este însărcinat cu ancheta preliminară şi cu declanşarea urmăririi judiciare asupra 
cărora are monopol. El are obligaţia să exercite acţiunea penală, iar atunci când o plângere, o cerere sau o 
autorizare nu sunt necesare în angajarea unei urmăriri judiciare, acţiunea penală este îndeplinită din oficiu 
În timpul anchetei preliminare, Ministerul Public beneficiază de prerogative extinse, el poate să ceară 
poliţiei judiciare să îndeplinească activităţi de anchetă şi acţiuni specifice (percheziţii, confiscări). Deşi 
documentele anchetei sunt secrete, el poate să decidă ridicarea acestui secret în interesul anchetei. 
Ministerul Public trebuie să finalizeze ancheta preliminară într-un termen de şase luni de la înregistrarea 
infracţiunii. Cu toate acestea, în mod obişnuit i se acordă prelungiri ale termenului (în limita de la 18 luni 
la 2 ani pentru infracţiunile grave) de către judecătorul care se ocupă de ancheta preliminară. 

Magistraţii din Ministerul Public au acelaşi statut cu magistraţii inamovibili şi depind de Consiliul 
Superior al Magistraturii. Birouri ale Ministerului Public există pe lângă fiecare tribunal, dar fiecare din 
aceste birouri are autonomie proprie. 

La sfârşitul anchetei preliminare, Ministerul Public trebuie să prezinte judecătorului care se ocupă 
de ancheta preliminară o cerere de clasare fără urmări sau de trimitere în judecată. 

Judecătorul are ca atribuţie să controleze legalitatea investigaţiilor şi deciziilor ce aduc atingere 
drepturilor fundamentale (detenţie provizorie, interceptare telefonică, prelungirea duratei anchetei 
preliminare etc.) 

De asemenea, el este cel care conduce audierea “incidentelor probatorii”, procedură care permite 
suspectului sau Ministerului Public să obţină elemente de probă decisive care nu pot fi obţinute pe căi 
normale, dar al căror conţinut este stabilit ca fiind important (de exemplu, obţinerea mărturiei direct de la 
o persoană infirmă, ameninţată sau de la un complice care acceptă să colaboreze). 

Cu ocazia audierii care încheie ancheta preliminară, el este însărcinat să aprecieze deciziile de 
clasare fără urmări sau de trimitere în judecată luate de către Ministerul Public. 

Deasemenea, atunci când cazul urmează o procedură specială, judecată sumară, aplicarea pedepsei 
la cererea părţilor (pattegiamento) şi ordonanţă penală, judecătorul care se ocupă de ancheta preliminară 
                                              
1 Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Op.cit., p.415, 416. 
2 Ibidem, p.414. 
3 Renaud Vad Ruymbeke, op. cit., p.5. 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

246 
efectuează el însuşi judecata, fără să mai fie nevoie de audierea preliminară. În schimb, celelalte proceduri 
simplificate au loc direct în faţa judecătorului de primă instanţă fără intervenţia judecătorului care se 
ocupă de ancheta preliminară. 

Am analizat instituţia judecătorului de instrucţie în mai multe state şi observăm că acest judecător 
are mai multe denumiri şi anume: 

judecător de instrucţie – în sistemul organelor de drept al Franţei, Belgiei şi Spaniei şi 
judecător cu atribuţii de supraveghere a instrucţiei – în sistemul organelor de drept al Marii 

Britanii, Germaniei şi Italiei 
Observăm că judecătorul de instrucţie din Republica Moldova nu poate fi atribuit nici la o 

categorie deoarece atribuţiile care le are coincid cu ale judecătorului de instrucţie din Franţa, Belgia, 
Spania şi a judecătorului cu atribuţii de supraveghere a instrucţiei din Marea Britane, Germania şi Italia. 

În concluzie menţionăm că legiuitorul moldav, la introducerea acestei instituţii, trebuia să ţină cont 
de faptul în ce măsură experienţa ţărilor în care acest judecător activează ar putea fi valorificată şi în ţara 
noastră fiind luate în considerare tradiţiile şi specificul naţional.  
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PARTEA III 

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ 
 

SISTEME DE CONTROL A ACTIVITĂȚII ADMINISTRATIVE PUBLICE CENTRALE 
 

SISTEMS OF CONTOROL ON THE ACTIVITY OF THE CENTRAL PUBLIC 
ADMINISTRATION’S AUTHORITIES 

 
                                GHEREG Victoria  

Master’s degree in Law, 
Consultant, Ministry of Economy and Trade 
of Republic of Moldova 

In this research we’ll try to do an investigation of the Moldavian systems of control of the activity 
in the central public administration’s authorities. This scientific dominion is important because is 
demonstrating that during the administrative process there is the auto-regulation of the central public 
administration’s authorities, and of all their divisions. 

A fact is certain that the control done by the public administration on it self is a special kind of 
control, named the administrative control. 

The auto-regulating activity in the administrative system is realized by the internal control (used in 
awry central public administration’s authority) and by the external control, that can have the form of the 
hierarchical or the external specialized control. 

We mention that the features of the administrative act (as a power act and a result of the central 
public administration’s activity) are prescribing some characteristics of the control of the legality. In this 
context, many scientists are mentioning the priority of the “jurisdictionalizated” control (done by courts on the 
public administration’s authorities). In this way, on their opinion, the administrative control becomes a 
secondary kind of control. 

The true is that all forms (kinds) of controls on the activity of the central public administration’s 
authorities are important, because all of them have correlations with the “administrative contencios” – 
named the “vertebral column” of the administrative law – that is doing possible to work the control of the 
courts on the legal aspect of the public administration system’s activity. 

În acest articol vom încerca să prezentăm, în forma care există la moment în Republica Moldova, 
activitatea de control în cadrul sistemului administraţiei publice centrale, prin care se autoreglează 
acţiunile autorităţilor competente ale sistemului cât şi subdiviziunile (structurile interioare) ale acestor 
autorităţi. 

Aşa dar, controlul realizat de către administraţia publică asupra ei însăşi este considerat în 
literatura de specialitate un tip aparte de control, ce poartă denumirea de control administrativ1. 

Activitatea de autoreglare în cadrul sistemului administraţiei se realizează prin controlul intern, 
exercitat în cadrul fiecărei autorităţi ale administraţiei publice centrale şi prin controlul extern care poate fi 
controlul ierarhic sau controlul extern specializat. 

De menţionat este faptul că caracterele actului administrativ, ca act de putere şi un rezultat al 
activităţii autorităţii publice centrale, imprimă particularităţi şi controlului de legalitate. Prin urmare, 
majoritatea cercetătorilor din domeniu insistând asupra controlului de contencios administrativ – 
jurisdicţionalizat – acordând astfel o importanţă secundară controlului administrativ, fie că el se realizează 
de pe poziţii ierarhic superioare, fie că are la bază ideea de tutelă administrativă. 

Însă, formele de control administrativ prezintă importanţă din punct de vedere juridic deoarece 
fiecare dinte ele are legătură cu contenciosul administrativ, denumit şi „coloana vertebrală” a dreptului 

                                              
1 A. Iorgovan, Drept administativ, Tratat elementar, vol. I, Editura „Hercules”, Bucureşti, 1993, pag. 373. 
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administrativ, care pune în mişcare controlul judecătoresc asupra legalităţii acţiunilor sistemului 
administraţiei publice. 

1. Controlul intern 
Controlul administrativ intern se realizează de către conducătorul sau funcţionarii de decizie 

aspra unor diviziuni structurale ori funcţionari inferiori din interiorul aceleiaşi autorităţi administrative, 
fiind chiar o supraveghere administrativă. 

Autorii de drept administrativ definesc acest control „intern” pentru că el se exercită de 
funcţionari, de subdiviziuni ori compartimente care fac parte din structura organului administrativ a cărei 
activitate este verificată. 

Obiectul controlului intern îl constituie verificarea legalităţii activităţii, inclusiv oportunitatea 
actelor întocmite, a modului de utilizare a mijloacelor financiare şi materiale, a modului de exercitare a 
competenţei structurii controlate, a relaţiilor cu publicul şi soluţionarea în termen a petiţiilor. 

Cercetătorii din domeniu, în funcţie de sarcinile, obiectul şi subiecţii controlului, au sesizat 
principiile generale şi procedurale ale acestui tip de control: 

a) declanşarea din oficiu; 
b) referirea tematicii din confruntări şi verificări de date, înscrisuri, audieri de persoane, verificări 

la faţa locului, inventarieri; 
c) obligativitatea autorităţii controlate de a pune la dispoziţia celui care verifică toate 

documentele, inclusiv cele secrete şi de a oferi toate explicaţiile necesare care sunt solicitate de 
organul de control1; 

d) obligativitatea luării, în urma controlului intern, de o serie de măsuri (anularea, modificarea, 
suspendarea) asupra actelor juridice sau operaţiunilor administrative; dispunerea de unele măsuri 
organizatorice (reorganizarea unor subdiviziuni, modificarea unor atribuţii), precum şi posibilitatea 
aplicării sancţiunilor disciplinare, administrative sau materiale, precum şi sesizarea organele de 
urmărire penală (după caz). 

Astfel, reeterăm că controlul exercitat de autorităţile administraţiei publice centrale este prin 
excelenţă un control administrativ îndoit: pe de o parte este un control asupra activităţii autorităţilor 
administraţiei publice, iar, pe de altă parte, este un control exercitat de însăşi aceste autorităţi, deci un 
control în cadrul aceluiaşi sistem organizatoric şi funcţional. 

Controlul intern general este consecinţa subordonării ierarhice existente în cadrul fiecărui organ 
al administraţiei publice. Deparece subdiviziunile organizatorice ale fiecărei autorităţi sunt într-un sistem 
de relaţii de subordonare unele faţă de altele, din treaptă în treaptă, până la organul de conducere din 
vârful ierarhiei. 

Prin urmare, în opinia prof. A.Iorgovan, se subînţelege că, în mod obiectiv, această formă de 
control ca orice operaţie materială de control, presupune existenţa a două subiecte: cel care controlează 
(subiectul activ) şi cel controlat (subiectul pasiv). Ca atare nu poate fi vorba de control administrativ intern 
în ipoteza autocontrolului (verificarea de către un funcţionar a propriei sale activităţi). Subiecţii activi 
sunt funcţionarii cu funcţii de conducere şi, respectiv, structurile organizatorice de conducere, el se 
exercită în mod permanent, ţinând de eficienţa structurii administrative interne, înfăşurând-o ca o 
adevărată supraveghere administrativă2. 

Astfel, buna funcţionare a autorităţii administraţiei publice centrale, în ansamblul său, se asigură 
prin conducerea acţiunilor de sus în jos, conducere care se realizează atât prin fapte de execuţie propriu-
zisă, cît şi prin acţiuni de control al execuţiei. Dacă acţiunile de execuţie materială se realizează de către 
toţi funcţionarii publici din cadrul organului, cele de control aparţin numai celor care deţin funcţii de 
conducere şi cărora li se subordonează toţi ceilalţi. 

                                              
1 R. Ionescu, Drept administrative, Editura “Didactică şi Pedagogică”, Bucureşti, 1970, pag. 334. 
2 A. Iorgovan, Drept administativ, Tratat elementar, vol. II, Editura „Hercules”, Bucureşti, 1993, pag. 108. 
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În concluzie, deducem că dreptul de control este un atribut al funcţiei de conducere. El se poate 

exercita de către conducătorul fiecărei structuri organizatorice a organului sau instituţiei (de exemplu: 
birou, serviciu, secţie, direcţie, departament), asupra funcţionarilor publici din subordonarea sa, sau de 
către conducătorul autorităţii în cauză, ca reprezentant al persoanei juridice, a tuturor funcţionarilor 
publici, inclusiv a celor care deţin funcţii de conducere în instituţia respectivă. 

Drept continuare la cele expuse, considerăm că merită atenţie opinia cercetătorilor americani 
care susţin că datorită influienţei puternice din partea mediului obligaţional, funcţionarii angajaţi în 
serviciul public îşi controlează mai puţin organizaţiile – sau, altfel spus, au de obicei mai puţină putere – 
de căt o fac colegii lor care lucrează în sectorul privat1. Şi deci, în unele situaţii, la înfăptuirea controlul 
intern în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale ar putea fi preluate (parţial şi după caz) 
experienţele de înfăptuire a controlului din sectorul privat. Astfel, contribuind, într-o oarecare măsură, la 
modernizarea relaţiilor dintre conducători şi subalterni, în cadrul sectorului public. 

În prezent, în Republica Moldova, controlul administrativ intern se realizează, aşa cum am mai 
menţionat, de funcţionari din interiorul organului şi poate avea un caracter general sau unul specializat. 

Controlul intern general, menţionează prof. Ilie Iovănaş, se caracterizează prin aceea că este o 
consecinţă a subordonării ierarhice din interiorul organului administrativ, iar funcţionarul ierarhic-superior 
are drept de control asupra întregii activităţi a funcţionarilor inferiori. Este general pentru că se exercită 
atât asupra actelor, cât şi asupra faptelor subordonaţilor şi urmăreşte atât legalitatea, cât şi oportunitatea 
măsurilor luate de aceştia2. 

De notat este faptul că, obiectivele controlului intern general, pornind de la condiţia că este un 
control atât de legalitate, cât şi de oportunitate a activităţii subordonaţilor, după opinia dr. Maria Orlov, 
sunt următoarele: 

 Verificarea modului de utilizare a mijloacelor materiale şi financiare de care dispune organul 
respectiv; 

 Verificarea tuturor formelor concrete de activitate (juridice şi nejuridice); 
 Verificarea modului de exercitare a competenţei legale; 
 Verificarea personalului în ceea ce priveşte diferitele însuşiri pe care trebuie să le aibă pentru a 

putea fi folosit în activitatea acţiunea organelor administraţiei publice; 
 Verificarea activităţii şi a relaţiilor cu publicul; 
 Soluţionarea în termen a petiţiilor cetăţenilor3. 

Actualmente procedura de realizare a controlului intern general nu este reglementată într-un act 
normativ distinct, dar este conţinută în actele normative de organizare şi funcţionare a autorităţilor 
administraţiei publice centrale (regulamentele de funcţionare)şi în actele normative de sancţionare 
administrativă, constituind, astfel, un atribut (un drept şi o obligaţie) al funcţiei de conducere. Competenţa 
controlului intern general, după cum am mai menţionat deja, revine numai celor care deţin funcţii de 
conducere din sistemul ierarhic al autorităţii administraţiei publice centrale. 

O altă trăsătură caracteristică a controlul administrativ intern este că acesta poartă un caracter 
permanent şi se poate realiza fie din oficiu, fie la cererea sau la sesizarea unei persoane fizice sau juridice. 
Acestea din urmă fiind numite recurs graţios. 

Recursul graţios are ca temei dreptul autorităţilor administraţiei publice de a reveni şi a retracta 
actele administrative, dacă acestea au fost săvârşite fără respectarea dispoziţiilor legale ori dacă ele u mai 
corespund intereselor sociale4. 

Controlul intern administrativ specializat, menţionează prof. M.Preda, este exercitat de anumite 
persoane sau compartimente, faţă de care cel controlat nu se află în raport de subordonare ierarhică1. 
Controlul intern specializat este, de regulă, un control financiar preventiv şi un control de gestiune2. 
                                              
1 Nicolas Henry, Administraţie publică şi afaceri publice, Editura Cartier, Ediţia I, 2005, pag. 235. 
2 I. Iovănaş, Drept administrative, Editura Servo-Sat, Arad, vol. II, 1997, pag. 108. 
3 M. Orlov, Drept administrative, Editura Epigraf, Chişinău, 2001, par. 174. 
4 C.G. Rarincescu, Contenciosul administrative roman, Editura Universala ALCALIN & CO, Bucureşti, 1937, pag. 109. 
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Însă, controlul financiar intern preventiv revine conducătorilor subdiviziunilor financiar-

contabile sau altor persoane însărcinate cu exercitarea controlului financiar preventiv din ministere şi alte 
autorităţi centrale de stat, respectiv din cadrul şi instituţiilor subordonate lor. 

De obicei, controlul financiar complex se face prin intermediul constatării scriptice – ce verifică 
înscrisurile în documentele contabile (control intern preventiv) şi a constatărilor faptice – cele de ce 
bunuri dispune autoritatea administraţiei publice (controlul intern de gestiune). Suprapunerea datelor 
scriptice şi faptice constatate ne dau rezultatul final al controlului efectuat. Însă, de obicei, în practică 
acest tip de control se limitează doar desfăşurarea inventarierii. 

Conform prevederilo legislaţiei din domeniul contabilităţii, inventarierea reprezintă acţiunea de 
constatare faptică, la o anumită dată, a existenţei elementelor patrimoniale a autorităţii, din punct de 
vedere cantitativ şi valoric. 

Scopul inventarierii este asigurarea integrităţii patrimoniului, stabilirea vinovaţilor pentru 
eventualele lipsuri constatate şi luarea măsurilor necesare pentru recuperarea pagubelor3. 

Deci, după cum menţionează prof. Ioan Gliga, obiectul controlului financiar preventiv, îl 
constituie toate actele şi operaţiunile din care se nasc, se modifică ori se sting drepturi şi obligaţii 
patrimoniale pentru organele de stat, instituţii şi alte entităţi publice4. 

Procedura de efectuare a acestui control constă în verificarea actelor din care să rezulte 
justificarea cheltuielilor preconizate şi se încheie, în funcţie de constatări, cu viza sau cu refuzul vizei de 
control. Acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv sunt determinate de legalitatea, 
necesitatea, oportunitatea, rentabilitatea şi economicitatea actului decizional ce urmează a fi adoptat de 
organul competent. 

Refuzul vizei de control preventiv produce efectul de a opri actele sau operaţiunile băneşti în 
cauză, însă nu exclude dispoziţia ordonatorului de credite sau administratorului de a se efectua pe 
răspunderea lor, operaţiunile financiare pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv. 

Controlul intern de gestiune constă în verificarea concretă a bunurilor şi valorilor existente de 
fond, comparativ cu evidenţele scrise primare tehnic-operative şi contabile, efectuându-se periodic, în 
totalitate sau parţial. 

Acest control are ca obiectiv, în opinia prof. I.Gliga, verificarea normelor juridice privitoare la: 
integritatea, păstrarea şi paza bunurilor şi valorilor de orice natură; utilizarea valorilor materiale şi casarea 
de bunuri, întocmirea şi circulaţia documentelor de evidenţă primară tehnico operative şi contabilă5. 

Aşa dar, Controlul financiar intern se efectuează de către comisiile de control financiar, formate 
prin dispoziţia scrisă a conducătorului autorităţii date. Comisia constă din cel puţin trei persoane. Dacă din 
cauza volumului mare al lucrărilor, controlul nu poate fi efectuat de către o singură comisie, se constituie 
comisii, îndrumate şi coordonate de comisia centrală de control financiar. 

Toate constatările făcute de către comisie se consemnează într-un proces-verbal, iar concluziile 
controlului, după cum am mai menţionat, sunt prezentate conducerii unităţii împreună cu propunerile de 
măsuri de înlăturare a deficienţelor constatate, sau, după caz, cu propunerile de sancţionare a celor 
vinovaţi. 

După cum am mai menţionat, controlul administrativ intern este efectuat de către conducătorul 
organului administrativ ori de către conducătorii de subdiviziuni, care pot lua şi măsuri respective în cazul 
constatării anumitor deficienţe în activitatea subordonaţilor. 

Dintre aceste măsuri putem menţiona: 
 Anularea sau suspendarea actelor funcţionarilor subordonaţi; 

                                                                                                                                                                
1 M. Preda, Curs de drept administrative, partea generală, Casa Editorială Calistrat Hogaş, Bucureşti, 1995, pag. 150. 
2 I. Iovănaş, Drept administrative, Editura Servo-Sat, Arad, vol. II, 1997, pag. 109. 
3 Descrierea modalităţii de efectuare a controlului financiar intern este stipulată în Regulamentul Ministerului Finanţelor privind 
dările de seamă contabile ale instituţiilor publice. Inventarierea patrimoniului, din 18.01.1999. 
4 Ioan Gliga, Dreptul finanţelor publice, E.D.P., Bucureşti, 1992, Pag. 233.  
5 Ioan Gliga, Dreptul finanţelor publice, Editura ALL, Bucureşti, 1994, Pag. 304. 
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 Funcţionarul superior poate da dispoziţii obligatorii subordonaţilor controlaţi; 
 Schimbarea atribuţiilor diferiţilor funcţionari, precum şi a responsabilităţilor acestora; 
 Aplicarea de sancţiuni disciplinare, dacă este cazul. 

Prin urmare, reieşind din obiectivele generale ale controlului, expuse mai sus, drept consecinţe 
ale actului de control pot fi şi aplicarea măsurilor de stimulare morală sau materială a funcţionarilor 
subordonaţi care dau dovadă de o atitudine exemplară faţă de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, precum 
şi promovarea, prin diferite măsuri, a practicii pozitive. 

2. Controlul ierarhic 
Organizarea administrativă este bazată pe ierarhie, ceia ce înseamnă că funcţionarii 

administrativi nu sunt toţi pe un picior de egalitate, nu toţi au aceleaşi „puteri”, astfel, între dânşii există 
raporturi de „clasificaţiune” prin ordin de subordonare1. Funcţionarii exercită funcţii, fiecare funcţie are 
anumite atribuţii, anumite împuterniciri, dată de alţi funcţionari „aşezaţi” de lege într-un raport de 
subordonare. Acela care exercită împuternicire superioară, exercită şi atribuţiile conferite de lege. 

Cuvântul ierarhie vine din limba elină („eros” – ce semnifică: sacru, sfânt şi arhi-comandă, 
domnie) şi înseamnă o putere de comandă sacră. De aceia această clasificare a rangurilor, a puterilor, a 
demnităţilor prin ordine de subordonare o găsim mai întâi în organizarea bisericească, de unde trece mai 
apoi în organizarea militară şi în cea administrativă. 

Prin ierarhia administrativă se înţeleg raporturile de comandament, de subordonare şi de legătură 
care există între diverşi funcţionari, depinzând de acelaşi şef ierarhic. Ierarhia descinde de la autoritatea 
superioară până la autorităţile cele mai inferioare, prin o serie de grade. Agenţii din ierarhie nu formează o 
grupare colectivă, ei sunt legaţi individual de şeful ierarhiei, existând legături mai slabe cu ceilalţi membri 
ai ierarhiei. 

Ierarhia este prin urmare un procedeu de activitate colectivă, de „synergie”, în care conducerea 
este asigurată şefului ierarhic, toţi membrii ierarhiei fiind executanţii. Fiecare ministru este şeful ierarhic 
în ministerul său. Prin intermediul ierarhiei, acţiunea plecând de la se transmite în lanţ neîntrerupt de şeful 
ierarhiei până la cei mai inferiori angajaţi. 

Raporturile de subordonare fac să se nască o putere ierarhică, în virtutea căreia superiorul are 
autoritate de a comanda inferiorului, de a-i dirija activitatea, de a-i controla acrele, de a exercita puterea 
disciplinară2 asupra agenţilor din ierarhie. Şeful ierarhic poate să aprobe acţiunea inferiorului, să-i 
modifice sau să-i anuleze actele, substituind acţiunea sa acţiunii subordonatului3. 

În ierarhie, şeful ierarhiei are „puteri” (competenţe) proprii, subordonaţii nu au „puteri” proprii 
de decizie, ei primesc, prin delegare, o parte din „puterile” şefului ierarhiei, pentru ca astfel întregul aparat 
de funcţionari, cuprins în ierarhie, să se găsească sub autoritatea primarului; preşedintelui raionului; 
directorului general de departament; ministrului ş.a. 

Astfel, găsim în regulamentele de ordine internă a ministerelor că ministrul ca şef al ierarhiei 
răspunde politic de actele inferiorilor săi ierarhici. 

În Legea cu privire la administraţia publică locală din 18 martie 2003, găsim că viceprimarii nu 
au atribuţii proprii, ei primesc prin delegare anumite atribuţii. 

                                              
1 E. D. Tarangul, tratat de drept administrativ român, Tipografia Glasul Bucovinei, Cernăuţi, 1944, pag. 394. 
2 Conform prevederilor Codului muncii intrat în vigoare prin Legea nr.154-XV din 28.03.2003, publicat în Monitorul Oficial 
nr.159-162 atr.648 din noiembrie 2003 şi Legii serviciului public nr.443-XIII din 04.05.1995, publicată în Monitorul Oficial 
nr.61/681 din 02.11.1995 , şeful ierarhic poate aplica următoarele sancţiuni disciplinare: preîntâmpinarea; mustrare; mustrare 
aspră; retrogradare şi eliberare din funcţie. 
3 Acest principiu este valabil numai pentru funcţionarii care fac parte din ierarhie. Uneori legea stabileşte o anumită categorie 
de funcţionari să fie controlată, când face anumite acte, să fie controlată de o altă categorie de funcţionari. În cazul acesta 
funcţionarii, care exercită numai atribuţii de control, nu au dreptul de a modifica, suspenda sau anula actul. O astfel de categorie 
de funcţionari sunt cei da la oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, care, conform Legii privind administraţia publică locală 
nr.123-XV din 18.03.2003, publicată în Monitorul Oficial nr.49/211 din 19.03.2003 , exercită controlul de legalitate şi 
oportunitate asupra autorităţilor administraţiei publice locale. 
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În conformitate cu legea contenciosului administrativ un funcţionar din ierarhie nu poate să atace 

în contencios administrativ un act al superiorului ierarhic prin care i-a anulat sau modificat o dispoziţie 
luată de dânsul. 

Funcţionarii administraţiei publice sunt organizaţi în cadre suprapuse unele altora, constituind 
grade, iar gradele, la rândul său, cuprind clase1. 

Controlul ierarhic se exercită asupra tuturor actelor funcţionarilor din ierarhie, el aparţine 
superiorilor imediaţi până la ministru. Acest control cuprinde: dreptul superiorului de a da îndrumări 
inferiorului, dreptul de a aproba sau confirma actul, de a modifica sau anula actul, dreptul pentru superior 
de a substitui acţiunea sa acţiunei inferiorului. 

Astfel, obiectul controlului ierarhic cuprinde întreaga activitate a organelor subordonate, atât 
actele juridice, cît şi faptele materiale, fiind un control asupra tuturor aspectelor de legalitate, inclusiv a 
celor de oportunitate. Organul superior poate anula, modifica sau abroga o măsură a organului inferior în 
cazul în care constată că este ilegală sau inoportună. Cu toate acestea, în cazul în care apreciază că o 
măsură a organului inferior este ilegală sau inoportună, după ce o anulează sau o revocă, poate el însuşi să 
adopte o măsură corespunzătoare, dacă aceasta intră în componenţa sa2. 

Actul emis de autoritatea superioară, în exerciţiul puterii ierarhice, are caracterul actului emis de 
autoritatea inferioară, cu care se „contopeşte”, formând un singur act. Prin urmare. Dacă actul de control 
s-a exercitat asupra unui act de autoritate, modificându-l, el are caracterul unui act susceptibil de a fi atacat 
pe calea contenciosului administrativ. 

Conform legii contenciosului administrativ (art.14-15), în cazul când actul asupra căruia se 
exercită controlul ierarhic, a lezat vre-un drept al unui particular, autoritatea superioară nu este limitată în 
exerciţiul puterii ierarhice, astfel şeful ierarhic poate retrage, modifica sau stinge actul emis de subalternul 
său. 

Prin urmare, am putea menţiona că dacă actul nu este legal sau oportun – acesta nu poate fi 
anulat sau modificat, iar dacă actul este ilegal şi/sau inoportun- el poate fi anulat de către autoritatea 
ierarhică. 

Controlul ierarhic se exercită, de obicei, din oficiu, dar el poate să fie provocat de cererile celor 
interesaţi. Legea contenciosului administrativ ne vorbeşte despre recursurile ierarhice, adică recursurile 
adresate superiorilor ierarhici şi a căror „introducere” nu vatămă, nu şterbeşte şi nu stânjeneşte întru nimic 
exerciţiul acţiunii în contencios administrativ. Printr-un asemenea recurs ierarhic, particularul cere de la 
autoritatea superioară ca să exercite controlul ierarhic. Recursul ierarhic poate să coexiste alături de o 
acţiune în contencios administrativ. Actul, deja atacat de aceiaşi persoană şi pe calea de contencios 
administrativ, va putea fi atacat şi pe calea recursului ierarhic, unde dreptul de a se plânge este valabil 
doar în termenii indicaţi în lege (conform art.14 al Legii contenciosului administrativ acest termen este de 
30 zile). Recursul ierarhic se poate adresa autorităţilor superioare până la ministru. În acest recurs se 
examinează în afară de chestiunea legalităţii şi oportunitatea actului. 

Autoritatea căreia i se adresează un recurs ierarhic poate: 
a) să respingă cererea, menţinând şi confirmând actul; 
b) să admită în parte cererea, modificând parţial actul; 
c) să anuleze actul; 
d) să nu răspundă nimic la cererea reclamantului. 

                                              
1 În Legea serviciului public nr.443-XIII din 04.05.1995, publicată în Monitorul Oficial nr.61/681 din 02.11.1995, sunt stipulate 
gradele şi clasele pe care le pot avea funcţionarii publici: 
Art.9 Gradele de clasificare ale funcţionarilor publici, alin. 1. Pentru fiecare rang se stabileşte trei grade de calificare ale 
funcţionarilor publici. 
2 I. Iovănaş, Drept administrativ, vol II, Editura Servo-Sat, Arad, 1997, pag. 111. 
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Legea contenciosului administrativ din 2000, hotărăşte că inacţiunea administraţiei, timp de 30 

de zile, de a da o soluţie unei cereri, bazată pe un drept, se echivalează cu o decizie de respingere, 
putându-se face cererea în contencios administrativ, însă cu următoarele condiţii: 

1) actul administrativ atacat cu recurs să fie un act de autoritate; 
2) reclamantul să-şi bazeze cererea pe violarea unui drept. 

Astfel, după cum am mai menţionat, controlul ierarhic este dreptul superiorului ierarhic de a 
aproba, de a suspenda, de a anula şi de a modifica toate actele inferiorilor ierarhici, atât pentru motive de 
legalitate cît şi pentru motive de oportunitate. Deci pe când instrucţiunile determină actul inferiorului 
ierarhic înainte de a fi el emis, controlul ierarhic intervine după ce actul a intrat în vigoare (control post-
emitere). 

Controlul ierarhic, având la baza sa principiul ierarhiei şi al puterii ierarhice, el conferă 
superiorului ierarhic drepturi considerabile. Controlul ierarhic este considerat ca principiu inerent al 
centralizării administraţiei publice. 

În primul rând, superiorul ierarhic are dreptul chiar să reformeze actele inferiorilor ierarhici, 
substituindu-se prin aceasta acţiunii acestora şi făcând actul în locul inferiorilor săi ierarhici. 

În al doilea rând, superiorul ierarhic poate exercita acest control asupra tuturor actelor emise de 
inferiorii ierarhici, în afară de cele care sunt excluse, prin lege, de control ierarhic, precum şi asupra 
actelor tuturor inferiorilor din ierarhie. 

Se consideră că controlul ierarhic nu trebuie să fie prevăzut expres în lege. Nici actele care sunt 
supuse acestui control, nici inferiorii ierarhici care sunt supuşi controlului ierarhic şi nici superiorii 
ierarhici care urmează să-l exercite nu trebuie să fie indicaţi în lege. Controlul ierarhic este un principiu al 
ierarhiei, un atribut al puterii ierarhice, şi deci el se exercită asupra tuturor actelor, ale tuturor inferiorilor 
ierarhici. 

În al treilea rând, controlul ierarhic se exercită atât pentru legalitate cît şi pentru oportunitate. 
Aceasta înseamnă că superiorul ierarhic, are dreptul să suspende, să anuleze sau să reformeze actele 
inferiorilor ierarhici nu numai pentru motivul că actul este ilegal, adică ar fi în contrazicere cu o lege, cu 
un regulament sau chiar cu Constituţia Republicii Moldova, ci şi pentru motivul că actul nu ar corespunde 
intereselor generale sau locale, sau a unei bune funcţionări a serviciilor publice. 

În al patrulea rând, controlul ierarhic aparţine tuturor superiorilor ierarhici, astfel că el se poate 
exercita de la grad la grad pe toţi superiorii ierarhici1. 

În această ordine de idei se pune problema că controlul ierarhic se poate exercita numai de la 
grad la grad, în sensul că mai întâi poate interveni superiorul ierarhic de gradul imediat superior 
funcţionarului care a emis actul şi abia după aceia se poate exercita de superiorul ierarhic de un grad mai 
superior din ierarhie şi aşa mai departe până ce se ajunge la şeful ierarhiei. Sau dacă controlul ierarhic se 
poate exercita şi „omisso medio”, în sensul că şeful ierarhiei poate să-l exercite direct, trecând peste 
diferite grade ale ierarhiei, fără să aştepte pînă ce mai întâi ceilalţi şefi ierarhici ai funcţionarului, care a 
emis actul şi care îi sunt inferiori lui în ierarhie, au exercitat controlul ierarhic. 

În legătură cu această problemă mai apare şi întrebarea dacă şeful ierarhic, care are dreptul, în 
baza controlului ierarhic, să reformeze actul inferiorului ierarhic şi astfel să se substituie acestuia, ar putea 
să nu mai aştepte până ce inferiorul său a făcut actul pentru ca apoi în baza puterii sale ierarhice să-l 
reformeze, ci să se substituie direct inferiorului său ierarhic şi să facă actul în locul acestuia. 

Experienţa franceză ne arată că nu se admite ca recursul ierarhic să fie exercitat de superiorul 
ierarhic, „omisso medio”, adică neţinându-se cont de diferitele grade de ierarhie. Nu se admite ca să se 
treacă peste una sau mai multe grade (de exemplu: ca ministrul să exercite controlul ierarhic direct fără să 
aştepte ca vice-ministrul să-l exercite mai întâi). Prin acest principiu se garantează diferitele grade de 
control, ceea ce este necesar atât pentru o bună administraţie cît şi pentru apărarea intereselor particulare. 

                                              
1 P. Negulescu, Tratat de drept administrative, principii generale, vol. I, Ediţia IV-a, Institutul de arte grafice E. Marvan, 
Bucureşti, 1934, pag. 70. 
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O respectare a gradelor ierarhice fereşte administraţia de confuzii în atribuţii şi garantează administraţilor 
un control ierarhic eficace. 

În Republica Moldova, în mare parte, teoreticienii – în o mai mare proporţie, iar practicienii – 
mai puţini sunt de părerea că controlul ierarhic nu se poate exercita „omisso medio”. 

Fără discuţie, punctul acesta de vedere este cel juridic (legal) şi cel oportun. Ierarhia, cu 
atribuţiile diferitor organe a fost stabilită pentru ca să fie o ordine în organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice şi pentru ca să se asigure respectarea diferitor interese. O exercitare a controlului ierarhic „omisso 
medio” ar răsturna această ordine şi această organizare. 

E de menţionat că un stat democratic, întemeiat pe ordinea de drept, are la baza organizării 
sistemului administraţiei publice două principii de importanţă majoră: descentralizarea administrativă şi 
autonomia locală. Odată cu realizarea acestor principii domeniul controlului ierarhic devine mai restrâns. 

Însă, după cum menţionează prof. A.Iorgovan, nu poate fi vorba de control ierarhic în cazul 
autorităţilor administraţiei publice autonome locale şi nici în cazul autorităţilor publice autonome centrale. 
Mai exact, aceste autorităţi nu apar ca subiecte subordonate într-un raport de drept administrativ, dar pot 
să fie subiecte supraordonate faţă de instituţii, regii autonome ori societăţi comerciale. Atunci când nu 
există raporturi de subordonare între organele administraţiei de stat, nu poate fi vorba despre un control 
administrativ ierarhic între respectivele structuri, dar poate fi vorba despre un control administrativ extern 
specializat1. 

3. Controlul extern specializat 
O altă formă a controlului administrativ este controlul administrativ extern specializat, care este 

un control exercitat de către structuri specializate, denumite generic inspecţii de stat şi care urmăresc 
respectarea normelor legale în activitatea administraţiei publice în diverse sectoare (sănătate, calitatea 
serviciilor şi produselor, comerţ, protecţia muncii, disciplină în construcţii, în turism, protecţia mediului 
etc.) 

Aceste structuri specializate în control portă diverse denumiri (Garda Financiară; Inspecţia 
generală pentru Activitatea Internă; Curtea de Conturi ş.a.m.d.), ele fiind investite să verifice legalitatea 
activităţii desfăşurate atât de organele administraţiei publice locale dar şi a administraţiei publice centrale. 

Astfel, această formă de control se înfăptuieşte de către autorităţile administraţiei publice, 
instituţiile publice şi organele speciale constituite prin lege şi investite cu atribuţii de control la nivel 
central şi local. 

Spre deosebire de controlul ierarhic, controlul extern specializat este înfăptuit nu de organe 
ierarhic superioare, ci de alte organe administrative. De aici, susţine prof. I.Iovănaş, decurg două 
consecinţe importante: 

 prima – acest control nu se extinde asupra întregii activităţi a organelor controlate, ci numai asupra 
anumitor aspecte precis determinate şi care se încadrează în specificul activităţii organului de control; 

 a doua – derivă din faptul că organul controlat nu este subordonat organului de control, dreptul de 
control nu este subînţeles, ci trebuie prevăzut expres în lege2. 

Controlul extern specializat îndeplinit, ca şi controlul extern general, de un organ al 
administraţiei de stat sau de funcţionarii competenţi ai acesteia asupra activităţii unui organ al 
administraţiei de stat cu individualitate proprie, adică neinclusă în structura organizatorică a organului de 
control, are ca obiectiv verificarea numai a unui sa a unor aspecte determinate de lege al activităţii unui 
organ de stat, aspecte care corespund serviciului activităţilor organului de control. Pe de altă parte, organul 
controlat nu se găseşte în vreun raport ierarhic faţă de organul de control3. 

                                              
1 A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Ediţia II, vol. II, Editura Nemira, Bucureşti, 1996, pag. 159. 
2 I. Iovănaş, Drept administrativ, vol II, Editura Servo-Sat, Arad, 1997, pag. 114. 
3 Tudor Drăganu, Supremaţia legii în dreptul Republicii Socialiste România, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1982, pag. 174. 
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Această formă de control este exercitată numai în cazurile expres prevăzute de lege, potrivit 

prescripţiilor acesteia, şi se limitează la aspectele care se încadrează în specificul activităţii organelor de 
control. 

În funcţie de natura juridică şi, respectiv, de subordonarea organelor de control, în opinia prof. 
A.Iorgovan, controlul specializat poate fi: 

 controlul exercitat de inspecţii şi inspectorate de stat, din cadrul ministerelor, respectiv a organelor 
locale ale administraţiei publice; 

 controlul exercitat de organele administrative cu caracter jurisdicţional, cu prilejul exercitării căilor 
administrative de atac, în condiţiile prevăzute de lege; 

 controlul exercitat de organele special constituite pentru control. 
Această clasificare, subliniază autorul, nu trebuie privită cu rigiditate, încadrarea într-o 

subcategorie nu exclude ca acelaşi organism să fie inclus în o altă subcategorie, în funcţie de alt criteriu de 
referinţă1. 

Controlul administrativ specializat reprezintă un control de legalitate sub toate aspectele actelor 
administrative, inclusiv al oportunităţii, nefiind, însă, un control axat pe raporturi de subordonare. 

La fel ca şi formele de control administrativ menţionate anterior, acest control se exercită din 
oficiu sau la sesizarea unor organe de stat, organizaţii nestatale sau a cetăţenilor. 

După cum menţionează dr. M.Orlov, controlul extern specializat nu presupune, ca principiu, 
sancţiunea anulării actului administrativ ilegal, decât în cazurile prevăzute în lege. În acest context, 
organelor de control administrativ specializat li se recunoaşte doar dreptul de a da îndrumări de 
specialitate obligatorii organelor controlat cu privire la restabilirea legalităţii actelor administrative emise 
au de a interveni cu sesizare la organele competente de a anula actul administrativ ilegal2. 
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ABSTRACT 
 

European Union Member States are quite diverse in the way in which their Public Administrations 
are organised (using many and varied configurations of central, federal, municipal, regional, district, 
county, city and town levels of government). This diversity is also reflected in Member States structures, 
laws, procedures and processes. 

Any discussion among those pushing for Europeanization on the chances for bringing closer 
together the institutional, procedural and personnel arrangements in the public administrations of the 
present EU of 25 members is fraught with difficulties. For it has to take into account the wide differences 
between member states in terms of systemic principles, state structures, the relative role and latitude 
of local government in delivering public services, the territorial and legal division of the state and the 
position of special interest groups and civic organizations in public life. 

In this context, two differences are of fundamental significance. The first is about the legal formula 
of member states. Belgium, Denmark, Luxembourg, the Netherlands, Spain, Sweden and the United 
Kingdom are parliamentary monarchies, while Austria, Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Finland, 
France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Lithuania, Latvia, Malta, Poland, Portugal, Slovakia and 
Slovenia are republics. 

The other principal difference is about the member states’ territorial and legal structure.  An 
overwhelming majority are unitary states, either rather centralised (e.g., Finland, France, Greece and 
the Netherlands) or considerably decentralised (e.g., the United Kingdom and Italy). Austria, Belgium 
(after a 1993 constitutional amendment) and Germany are federal states. 

These differences explain the varied legitimacy, powers and position of governments within the 
executive branch (vis-ŕ-vis the head of state), the extent of functions and competencies, and the 
instruments available in the implementation thereof. 

They also influence detailed standards, the terms of reference for individual public administration 
bodies and offices, and the mechanisms for their control and accountability; quite often, they determine 
the particular organizational, procedural and personnel-related arrangements in administration. 
 

NOŢIUNEA DE STRUCTURĂ A ADMINSTRAŢIEI PUBLICE 
 

Prin structură se înţelege atât ordonarea elementelor unui sistem cât şi raporturile ce se stabilesc 
între acestea şi procesul realizării funcţiilor sistemului respectiv. 

Sistemul administraţiei publice, datorită multitudinii autorităţilor administrative ale statului şi ale 
colectivităţilor locale, este structurat, în vederea realizării funcţiilor sale în baza a două criterii: 
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Un prim criteriu este cel teritorial, potrivit căruia autorităţile administraţiei publice centrale 

acţionează în interesul întregii colectivităţi umane, la nivelul statului iar autorităţile publice locale au în 
vedere soluţionarea intereselor locale, interese care interferează cu interesele generale.1 

Structura teritorială a organelor administraţiei publice nu presupune o diferenţiere riguroasă a 
autorităţilor administraţiei publice locale şi cele centrale, relaţiile între aceste autorităţi fiind foarte variate 
şi exprimă fie o centralizare accentuată fie o autonomie diferenţiată. Astfel, între aceste autorităţi există o 
relaţie de colaborare asigurată de instituţia prefectului, autoritate a administraţiei publice. 

Studiul structurilor administraţiei publice implică abordarea organizării administrativ-teritoriale.2 
Rolul organizării administrativ - teritoriale este de a asigura creşterea eficienţei activităţii 

autorităţilor publice, a operativităţii acestora în serviciul public, îmbunătăţirea legăturilor dintre 
autorităţile centrale şi locale, în special cu unităţile de bază, asigurarea unui control mai eficient şi a unui 
sprijin mai competent unităţilor administrativ-teritoriale.3 

Întregul sistem de autorităţi şi servicii publice este interesat de organizarea administrativă a 
teritoriului ţării, modul în care este făcută aceasta influenţând puternic conţinutul activităţii autorităţilor 
publice. 

Avantajul acestui sistem este că tratează problemele specifice unei anumite părţi dintr-un 
teritoriu dar fără să contribuie la accentuarea autonomiei zonei respective. 

În ceea ce priveşte dezavantajul acetei structurări , acesta constă în dificultatea coordonării, 
pornind de la centru, a problemelor locale, stabilirii anumitor politici unitare, având în vedere aboradrea 
proprie a fiecărui ministru a problemelor legate de învăţământ, în zona de care aparţine. 

Structurarea pe arii goegrafice este aplicabilă într-o măsură redusă, fiind întâlnită în general 
pentru administraţiile regiunilor autonome. 

Cel de-al doilea criteriu în baza căruia este structurat sistemul administraţiei publice este criteriul 
funcţional sau al competenţei materiale. Potrivit acestui criteriu autorităţile administraţiei publice se 
împart în autorităţi cu competenţă generală şi autorităţi ale administraţiei publice cu competenţă de 
specialitate, clasificare care determină structura funcţională a administraţiei publice. 

Structura funcţională a sistemului administraţiei publice prezintă o importanţă deosebită care 
constă în aceea că, eficienţa activităţii autorităţilor administraţiei publice depinde foarte mult de modul în 
care este aşezată această structură. 

Autorităţile administraţiei publice formează un subsistem în cadrul sistemului administraţiei 
publice , în modalitatea în care acesta a fost stabilit prin Constituţie având la bază principiul separaţiei 
puterilor statului - legislativă, executivă şi judecătorească. 

Structura organizatorică şi funcţională a sistemului autorităţilor administraţiei publice este 
formată prin subordonarea diferitelor autorităţi care realizează activitatea administrativă a statului sau 
colectivităţilor locale faţă de organul central al puterii executive - Guvernul - care exercită, potrivit legii, 
administraţia publică pe întreg teritoriul ţării. 

De regulă, subordonarea autorităţilor administraţiei publice este verticală, adică unele faţă de 
altele pe linie ierarhică până la Guvern. 

Dezavantajul structurării verticale este afectarea unităţii necesare administraţiei publice, 
deoarece se crează centre separate care au personalitate distinctă şi care resping coordonarea de la centru. 

                                              
1 Ioan Alexandru - Administraţia publică, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999, p. 137. 
2 Cucu, N. , I Alexandru - Perfecţionarea continuă a aparatului de stat şi reflectarea sa pe plan legislativ, în Dreptul românesc 
contemporan, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Buc., 1977. 
3 Ioan Alexandru - Structuri, mecanisme şi instituţii administrative. Analiză comparativă, vol. I, ed. a II-a, Ed. Sylvi, Bucureşti, 
1996. 
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Concluzionăm asupra structurii organizatorice a sistemului administraţiei publice prin 

evidenţierea subordonării autorităţilor administraţiei publice , având ca punct de plecare constituirea 
structurilor administraţiei publice, astfel: 

Potrivit criteriului teritorial autorităţile administraţiei publice se împart în: 
- autorităţi centrale a căror competenţă se întinde asupra întregului teritoriu al ţării - Guvernul, 

ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei publice; 
- autorităţi teritoriale a căror competenţă vizează o parte a teritoriului naţional- serviciile 

publice descentralizate ale ministerelor şi celorlalte organe centrale; 
- autorităţi locale - a căror competenţă se referă la o unitate administrativ-teritorială - judeţ, 

oraş, comună, cum sunt , spre exemplu, consiliile locale şi primăriile. 
Din punct de vedere al criteriului funcţional, autorităţile administraţiei publice se împart în două 

categorii: 
- autorităţi cu competenţă generală care exercită puterea executivă, administraţia publică în 

orice domeniu de activitate - Guvernul, consiliile locale şi primăriile; 
autorităţi ale administraţiei publice de specialitate care realizează administraţia publică într-o 

anumită ramură sau domenii de activitate - ministerele şi celelalte organe centrale de specialitate ale 
administraţiei publice subordonate Guvernului, sau autonome, precum şi serviciile publice descentralizate 
ale acestora din teritoriu.1 

Elementul fundamental al aparatului administrativ central este Guvernul, atât în statele 
centralizate - Franţa, Marea Britanie, Luxembourg, Irlanda, Grecia, cât şi în statele federale - Germania, 
S.UA. .2 

 
1. CONCEPTUL DE ADMINISTRAŢIE ÎN UNELE STATE EUROPENE 
Administraţia publică îşi are originea în interiorul statului. 
Aristotel a distins trei forme de exprimare a puterii care pot fi traduse ca putere legislativă, 

executivă şi putere judecătorească. Apariţia iluminismului, alături de noţiunea fundamentală de egalitate şi 
libertate a indivizilor a creat necesitatea ca libertatea individuală să fie garantată faţă de statul absolut 
atotputernic printr-o separare organizaţională a puterilor statului.3 

În toate sistemele juridice europene se încearcă unificarea diferitelor forme de exprimare a 
puterii statelor într-o definiţie comună. 

Astfel, în Franţa conceptul material de administraţie a pornit de la separarea puterii în: 
legislaţie, administraţie şi guvernare şi jurisdicţie. 

Definiţia administraţiei publice a evoluat în special în domeniul dreptului administrativ, termen 
ce a avut implicaţii în special în deosebirea competenţelor Curţilor administrative şi ale tribunalelor în 
dreptul comun. 

În Germania conceptul de administraţie este definit în termeni pozitivi prin tehnica lui Malberg 
care continuă să definească în termeni negativi legislaţia cu tot ceea ce nu implică executarea activităţilor 
legislative şi judecătoreşti. 

Wolff şi Bachoff, profesori ai şcolii germane, au oferit o definiţie pozitivă pentru conceptul 
material al administraţiei,astfel:”Administraţia în sens material reprezintă o serie de activităţi diverse ale 
agenţilor statului însărcinaţi cu sarcini în numele statului şi al membrilor săi ca atare. Asemenea acţiuni 

                                              
1 Ioan Alexandru, op. cit. , p. 241. 
2 Gheorghe Filip, Mihaela, Onofrei - „Administraţie publică”, Ed. Fundaţiei „Gherghe Zane” din Iaşi, 1999, p. 203. 
3 Ioan Alenandru, Drept administrativ comparat, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000, p. 23 
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pot fi determinate obiectiv sau în mod sau în mod condiţionat, adică determinate în mod extrem sau 
parţial, planificate şi întreprinse, organizate pe baza autonomiei puterii de decizie.” 

Conceptul de administraţie în sens material în dreptul administrativ german contemporan implică 
atât constituirea unor schiţe naţionale abstracte cât şi o înşiruire descriptivă a fenomenului în detaliu. 

Asupra acestui aspect, H. Maurer propune următoarele caracteristici cu trăsături tipice: 
- administraţia este un acord social; 
- administraţia este preocupată de interesul public; 
- administraţia este, mai presus de toate un „acord activ care ţinteşte spre viitor”; 
- administraţia ia măsuri concrete pentru reglementarea cazurilor individuale.1 
În Regatul Unit administraţia publică este privită ca un obiect cu semnificaţie juridică. 
Dreptul administrativ, a cărui existenţă este negată de A. V. Dicey, este o disciplină relativ tânără 

în Regatul Unit.2 
„Dreptul administrativ este o ramură a dreptului public care se ocupă de conţinutul , puterile, 

datoriile, drepturile şi sarcinile diferitelor organe ale Guvernului angajate în administraţie.”3 
În Belgia există o distincţie între conceptul funcţional şi organizaţional de serviciu public. 
Doctrina administrativă daneză cuprinde definiţia negativă a administraţiei publice potrivit căreia 

administraţia publică este acea parte a activităţii statului care nu sunt nici legislative nici juridice. 
Distincţia între conceptele formal şi material de administraţie este întâlnită şi în Grecia. 
În Irlanda, administraţia centrală, autorităţile locale şi corpurile resurselor statului sunt de obicei 

incluse în conceptul de administraţie, în sens organizaţional, deşi, trebuie subliniat fatul că aceste corpuri, 
din punct de vedere funcţional îndeplinesc nu doar sarcini executive dar şi sarcini legislative şi juridice. 

În Italia, funcţia executivă poate fi distinsă de funcţiile legislativă şi juridică prin limitarea sa la 
urmărirea unor obiective concrete.4 

În Luxemburg, administraţia publică este ansamblul de servicii publice care, sub impulsul 
general al organelor puterii suverane, asigură multiple activităţi ale statului pentru realizarea binelui 
public. 

În Olanda funcţia publică descrie atât totalitatea organelor administrative cât şi funcţia 
administrativă. 

 
2. SISTEMUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE ÎN GERMANIA 

 
Administraţia centrală a Germaniei este formată de organe de coordonare, organe de gestiune 

administrativă care sunt dependente de şeful statului sau de preşedintele consiliului, cât şi din 
departamente ministeriale 

Germania este caracterizată de regimul parlamentar, în cadrul căruia statul este condus de 
preşedintele federal ales de Convenţia Federală formată din membri Adunării Federale ( Bundestag) la 
egalitate cu membri aleşi de adunările generale ale landurilor. 

Până în 1919, pe teritoriul Germaniei se aflau regate, principate şi oraşe independente, spaţii 
care şi-au păstrat până astăzi specificul. Împărţirea în landuri 1şi organizarea federală a statului au 

                                              
1 H. Maurer - Allgemaines Verwaltungrecht, Ed. a 5-a , Munchen, 1986, p. 40. 
2 A.V. Dicey - Introduction of the Constitution, 1885, p.203, 230. 
3 E.C.S. Wade & A.W. Brodly Constitutional on Administrative Law, London/ New York, 1985, p. 593. 
4 G. Landi, G. Potenza – Manuale di Dirrito Amministrative. 
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existat în Republica de la Weimar, a cărei Constituţie a fost adoptată in anul 1919. În anii 1933-1934, 
după ce Hitler a ajuns la putere, autonomia landurilor a fost suspendată.2 

Dacă ţinem seama de istoria Germaniei, nu trebuie să ne mire faptul că R.F.G. este un stat 
federal. Împărţirea in landuri s-a făcut după război în cadrul zonelor de ocupaţie, neidentificându-se, în 
general, cu graniţele istorice ale ţinuturilor germane.3 

Landurile şi construcţia federală a Germaniei îşi găsesc o garantare constituţională, fiind 
interzisă orice revizuire a Constituţiei susceptibilă de a aduce atingere organizării federaţiei în landuri 
sau principiului participării landurilor la adoptarea legislaţiei.4 

Fiecare land se bucură de autonomie, având Constituţie , Parlament, Guvern proprii , îşi 
constituie begete proprii în funcţie de echilibrul economic general, elaborează propria legislaţie şi 
formulează un procent important din legislaţia federală. 

Deşi există deosebiri la nivelul organizării landurilor, deosebiri născute din istoria Germaniei, 
majoritatea landurilor cuprind trei niveluri de organizare, existând ,la nivelul central al landului, 
autorităţi care intră în subordinea directă a ministerelor şi care au competenţă teritorială generală. 

Cel de-al doilea nivel de autoritate , ale cărui competenţe teritoriale se întind asupra unui 
district sau arondisment este subordonat Ministerului de Interne al landului şi are competenţe cu 
precădere în materie de ordine şi linişte publică. 

Ultimul nivel de organizare a landului cuprinde autorităţi care au competenţă materială de 
specialitate restrânsă la un anumit domeniu de activitate precis determinat precum administrarea 
drumurilor, domeniul sanitar-veterinar, ş.a. . 

Parlamentul federal al Germaniei are o structură bicamerală fiind alcătuit din: Bundestag şi 
Bundesrat. 

Bundestag-ul este ales pe o perioadă de patru ani prin vot universal, egal, direct şi secret, fiecare 
alegător dispunând de douză voturi, unul este acoradat persoanei care şi-a prezentat candidatura în 
circumscripţia electorală unde este arondat, iar celălalt listei prezentate de un partid politic în landul în 
care domiciliază. 

Mandatele se atribuie proporţional cu numărul voturilor obţinute de fiecare partid, dar este ales 
candidatul care a întrunit majoritatea relativă a voturilor. 

Teritoriul ţării este împărţit în atâtea circumscripţii electorale al căror număr este egal cu 
jumătatea numărului de locuri existente în Cameră, candidatul care obţine majoritatea simplă a voturilor 
este declarat ales iar cealaltă jumătate a locurilor din Bundestag este completată cu candidaţii aleşi care au 
fost desemnaţi pe liste stabilite de partidele politice din fiecare land.5 

În sistemul administrativ german camera care reprezintă naţiunea – Bundestagul, relizează „jocul 
politic” al statului.6 

Deputaţii reprezintă landurile care participă la administraţia Federaţiei, aceşti nefiind subordonaţi 
nici unui mandat sau instrucţiuni ci doar propriei lor conştiinţe. De asemenea, obţinerea votului de către 
candidatul la funcţia de Cancelar Federal este independentă de prezentarea unui program politic de 

                                                                                                                                                                
1 Până în anul 1990 existau 11 landuri la care s-au adăugat încă 5 din fosta Republică Democrată Germană după unificarea din 
3 octombrie. În prezent există 16 landuri, astfel: Baden - Wurttemberg, Bavaria, Berlinul de Vest , Bremen, Hamburg, Hesse, 
Saxonia Inferioară, Westfalia de Nord, Rineland-Palatinat, Saarland, Schleswig - Holstein, Brandenburg, Mecklenburg - 
Vorpommern, Sachsen - Anhalt, Saxonia şi Thuringen. 
2 Jakub Karpinski, A.B.C.-ul democraţiei, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993, p. 119 
3 Excepţie făceau ţinuturile din Bavaria, aflate în zona americană, care şi-au păstrat hotarele istorice, Schlesweig-Holstein din 
zona britanică, precum şi două landuri-oraşe: Bremen (aflat sub control american) şi Hamburg (din zona britanică). 
4 Art. 79 alin. 3 - Legea fundamentală a Germaniei. 
5 A se vedea Legea Fundamentală pentru Republica Federală Germania, Ed. All, Bucureşti, 1998. 
6 Ghorghe Filip; Mihaela Onofrei, op. cit. , p. 208 
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guvernare, acesta subînţelegându-se, având în vedere poziţia candidatului de reprezentant al unui partid 
politic sau conducătorul acestui partid. 

Bundesrat-ul este a doua cameră a Parlamentului federal alcătuită din reprezentanţii guvernelor 
celor 16 landuri numiţi din rândul miniştrilor landurilor, proporţional cu numărul locurilor acestora cel 
puţin 3 din 5 reprezentanţi . 

Fiecare cameră este condusă de un preşedinte şi vicepreşedinţi asistaţi. 
La activitatea legislativă participă ambele camere, proiectul unei legi fiind trimis către Guvernul 

federal, mai întâi Bundesratului , pentru adoptare, iar apoi este înaintat Bundestagului pentru a vota 
proiectul de lege respectiv şi a-l transforma în lege. 

Preşedintele Republicii este ales de Adunarea Federală. Mandatul preşedintelui durează 5 ani şi 
acesta poate fi reînnoit o singură dată. De regulă, deciziile importante preşedintele nu le ia singur. 

Adunarea Federală este alcătuită din deputaţi ai Bundestag-ului şi dintr-un număr de delegaţi, 
egal cu aceştia, desemnaţi din parlamentele locale pe baza reprezentării proporţionale. 

În cadrul atribuţiilor preşedintelui menţionăm următoarele: reprezentarea Federaţiei pe plan 
internaţional; încheierea în numele Federaţiei de tratate cu alte state, numirea şi revocarea judecătorilor, 
a funcţionarilor federali, precum şi a ofiţerilor şi subofiţerilor, exercitarea dreptului de graţiere. 1 

Actele pe care le semnează preşedintele dobândesc valabilitate dacă sunt contrasemnate de 
cancelarul federal sau de ministrul de resort. 

Când preşedintele înceteaza din funcţie, el este înlocuit de preşedintele Bundesrat-ului. 
Prin Constituţia Germaniei este stabilită incompatibilitatea funcţiei de Preşedinte Federal cu cea 

de membru al Guvernului sau al unei Camere legislative de la nivel federal sau local cât şi interdicţia 
Preşedintelui de a exercita o funcţie remunerată sau o profesie sau meserie. 

Guvernul federal este format din Cancelarul federal şi miniştrii federali. Cancelarul federal 
este ales de Bundestag la propunerea Preşedintelui Republicii. Candidatul pentru postul de cancelar este 
ales numai dacă obţine majoritatea absolută de voturi, în caz contrar, dacă acesta nu este ales, 
Bundestag-ul poate alege cancelarul în decurs de 14 zile, cu majoritate absolută de voturi.  

Guvernul federal şi administraţia federală acţionează, pentru tot teritoriul federaţiei , asupra 
problemelor cuprinse în competenţa federală.2 

Bundestag-ul îl alege numai pe cancelar, nu şi pe ministri. Structura guvernului este stabitlită 
de cancelar. 

Miniştrii sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de către preşedinte, la propunerea cancelarului.  
Miniştrii sunt subordonaţi deplin Cancelarului care este cel care răspunde în faţa Bundestagului 

pentru activitatea Guvernului federal pentru măsurile de politică internă şi externă adoptate de către 
Guvernul Federal. 

Cancelarul este cea mai importantă personalitate politică a statului federal, care determină 
orientarea întregii politiciinterne şi externe, deţinând rolul principal în Guvernul federal. Atribuţii 
esenţiale îi revin cancelarului şi în domeniul administrativ, acesta propunând miniştri care ulterior vor fi 
numiţi de Preşedinte, fără a fi nevoie de o altă investitură specială din partea Parlamentului. 

Obţinerea votului de către candidatul la funcţia de Cancelar Federal nu este legată de 
prezentarea unui program politic de guvernare, acesta fiind subînţeles, deoarece candidatul este, potriv it 
practicii create, reprezentantul unui partid politic sau chiar liderul acestuia.3 

                                              
1 Benone Puşcă şi Andy Puşcă, Drept constituţional comparat, Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2004,p. 181 
2 Ioan Alexandru, op. cit. , p. 343. 
3 Gheorghe Filip; Mihaela Onofrei , op. cit. , p. 208. 
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Activitatea cancelarului este dependentă de parlament. Odată cu începerea sesiunii noului 

Bundestag, cancelarul încetează a-şi mai îndeplini mandatul. 
Crizele guvernamentale, frecvente în Republica de la Weimar în R.F.G. sunt îngreunate de 

principiul potrivit căruia Bundestag-ul poate înainta, din proprie iniţiativă, un vot de neîncredere faţă de 
cancelar, numai dacă succesorul acestuia este ales cu o majoriate absolută de voturi. 

Cancelarul federal stabileşte liniile directoare ale politicii şi îşi asumă răspunderea pentru 
traducerea lor în practică.1 

Demisia Cancelarului Federal atrge automat demisia întregului guvern. 
În R.F.G. răspunderea Guvernului în faţa Parlamentului se realizează astfel încât, pentru 

înlăturarea guvernului, este nevoie nu numai de formarea unei majorităţi ostile guvernului în parlament, 
ci de realizarea unei înţelegeri privind persoana viitorului cancelar. 

 
3. SISTEMUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE ÎN FRANŢA 

 
Potrivit Constituţiei de la 1958, Franţa este o republică indivizibilă, laică, democratică şi socială. 
Administraţia centrală directă a Franţei - funcţia publică a statului - are o structură ierarhică2,iar 

administraţia indirectă - funcţia publică teritorială, este încredinţată autorităţilor publice teritoriale - 
municipii, departamente şi regiuni. 

Preşedintele Republicii este ales de către un corp electoral special, alcătuit din deputaţi, 
membri ai consiliilor generale şi ai Adunărilor teritoriale de dincolo de mări, primarii şi reprezentanţii 
aleşi ai Consiliilor comunale. 

Preşedintele este şeful armatei, conducând comitetele de apărare naţionale, negociind şi 
ratificând tratatele internaţionale. 

Un element esenţial al puterii preşedintelui îl constituie dreptul de a face numiri. Preşedintele îl 
numeşte pe premier şi îl destituie, atunci când acesta înaintează demisia guvernului său3. La propunerea 
premierului, preşedintele îi numeşte şi eliberează pe miniştri. Acesta face numirile pentru fincţiile  de 
stat, dar numirile în posturi mai importante, de exemplu ambasadori şi prefecţi se fac de Consiliul de 
Miniştri. 

Dizolvarea Adunării Naţionale este o altă prerogativă a preşedintelui. În anul 1962, când 
Adunarea a refuzat votul de încredere guvernului Pompidou şi în anul 1968, după grevele studenţeşti şi 
muncitoreşti, a fost exercitat acest drept al preşedintelui. De asemenea, Adunarea Naţională a fost 
dizolvată Francois Mitterrand după alegerile prezidenţiale (1981 şi 1988). 

Unele hotărâri ale preşedintelui le semnează premierul, şi, în anumitie cazuri, miniştrii, dar 
există decizii ale preşedintelui care nu presupun o contrasemnătură4. 

Guvernul defineşte şi aplică politica puterii executive, coordonează administrarea şi forţele 
armate. Activitatea guvernului este condusă de premier. 

Guvernul poate cere parlamentului împuternicirea de a da într-o anumită perioadă decizii în 
problemele care în mod normal sunt reglementate prin legi, asemenea hotărâri fiind date de Consiliul de 
Miniştri. Hotărârile sunt acte administrative ce ţin de domeniul legislaţiei, care pot deveni legi ulterior 
dacă parlamentul le ratifică. 

                                              
1 Benone Puşcă şi Andy Puşcă, p. 182 
2 Ioan Alexandru, op. cit., p. 118 
3 Preşedintele nu poate să îl destituie pe premier fără demisia guvernului, existentţa în continuare a guvernului depinzând de 
parlament şi nu de preşedinte 
4 Art. 13 Constituţia Franţei 
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Funcţia de membru al guvernului este incompatibilă cu exercitarea oricărui mandat 

parlamentar, a oricărei funcţii de reprezentare profesională cu caracter naţional şi a oricărei funcţii 
publice sau activităţi profesionale. 

Primul-ministru, asemenea preşedintelui republicii sau preşedintelui uneia din Camere poate 
sesiza Consiliul Constituţional, când consideră că o lege votată de Parlament nu este conformă cu legea 
fundamentală. 

Începând cu anul 1986 Franţa a trecut prin situaţii de coabitare politică caracterizată prin faptul 
că votul de investitură apare numai atunci când partidul care formează Guvernul deţine majoritatea 
absolută în Adunarea Naţională.1 

Ministerele franceze s-au dezvoltat având ca punct de plecare o structură pusă în practică după 
Revoluţia franceză. 

Structura guvernamentală actuală a Franţei cuprinde mai multe categorii de miniştri, astfel:  
Miniştri de stat fără portofoliu, ale căror prezenţă este indispensabilă Guvernului, aceştia 

reprezentând garanţii politice şi au rolul de intermediari între relaţiile executivului cu Parlamentul, fiind 
numiţi miniştri purtători de cuvânt. 

Secretarii de stat sunt inferiori miniştrilor de stat dar sunt dependenţi faţă de aceştia şi de 
Primul Ministru. Aceştia nu deţin puteri proprii ci puteri delegate de către Primul Ministru sau printr -un 
decret. 

Miniştri delegaţi, categorie intermediară între aceea de ministru de stat şi cea de secretar de 
stat, îşi desfăşoară activitatea în apropierea Primului Ministru, răspunzând solicitărilor adresate de 
acesta. În competenţa miniştrilor delegaţi se regăseşte supravegherea şi controlul unui anumit sector - 
departament ministerial.2 

Din punct de vedere al structurii ministerului, acesta este compus din: ministru, cabinetul 
ministrului şi birouri sau compartimente administrative 

 
Puterea legislativă 
Parlamentul se compune din Adunarea Naţională şi Senat. Adunarea Naţională (277 de 

deputaţi) se alege pentru un mandat de 5 ani, iar Senatul (321 de senatori) ales pe 9 ani de către un 
colegiu electoral compus în principal din consilieri aleşi în fiecare departament. 

În principiu, fiecare parlamentar reprezintă poporul şi nu numai circumscripţia sa electorală.  
Există situaţii de incompatibilitate cu executare unui mandat de parlamentar, cum sunt funcţiile 

publice neelective care sunt incompatibile cu calitatea de deputat sau senator. Aceste situaţii sunt 
comune ambelor camere ale parlamentului. 

Parlamentul se reuneşte de drept într-o singură sesiune ordinară care începe în prima zi 
lucrătoare din octombrie şi se încheie în ultima zi lucrătoare din iunie3. 

Referitor la relaţiile dintre parlament şi guvern, legea fundamentală stabileşte două domenii 
diferite care sunt rezervate legii sau activităţii parlamentului astfel: domeniul în care legea fixează 
reguilile şi domeniul unde parlamentul este singur abilitat să intervină4. 

Ţinând seama de experienţa sistemelor parlamentare anterioare, în constituţia celei de-a V-a 
Republici, responsablititatea guvernului în faţa parlamentului a fost precizată astfel încât guvernul să 
poată primi vot de neîncredere numai din partea majorităţii membrilor Adunării Naţionale. 

                                              
1 Gheorghe Filip; Mihaela Onofrei , op. cit. , p. 210 
2 Idem., p. 212 
3 Art. 28, Constituţia Franţei 
4 Titlul V al Constituţiei din 4 octombrie 1958 “Raporturile dintre parlament şi guvern”, art. 34 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

264 
PRINCIPIILE STRUCTURĂRII SISTEMULUI ORGANELOR 

ADMINISTRAŢIEI DE STAT ŞI REFLECTAREA ACESTORA ÎN 
LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ 

COTICI Radu, 
 doctorand, Academia de Ştiinţe a Moldovei 
 

The problem of Administrative Structures represents a basic component part of a special 
importance for the Public Administration Reform main objectives achievement process. On the most 
propitious structure, suitable for political and social relationships in our state, depends manifestation 
efficiency of a Public Administration modern System in the making. Contemporary Public Administration 
structure represents the ensemble of connexions between all its elements, between there order and 
position, which form the system as a whole. 

 
În acest articol considerăm necesar să punem în discuţie şi să încercăm să ne prezentăm opinia cu 

privire la o problemă, care are o anumită relevanţă în înţelegerea corectă a rolului şi locului autorităţilor 
administraţiei de stat în ansamblul autorităţilor publice prin care statul îşi exercită puterea. Aceasta este 
problema sistemului şi a subsistemelor acestor autorităţi publice şi, implicit, a raporturilor juridice dintre 
acestea. 

Problema a căpătat un plus de actualitate după adoptarea Constituţiei din anul 19941, care 
fundamentează organizarea şi funcţionarea structurilor statale pe principiul separaţiei puterilor în stat, dar, 
mai cu seamă, după adoptarea de către Guvernul Republicii Moldova a Hotărîrii cu privire la aprobarea 
Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova nr.1402 din 30.12.20052. 

Într-un stat totalitar, în care structurile sale sunt organizate într-un sistem piramidal, problema se 
pune în termeni mai simpli, întrucît toate acestea se subordonează şi pe plan orizontal şi pe plan vertical, 
din treaptă în treaptă, pînă la „conducătorul” din vîrful piramidei. Cele trei puteri ale statului sunt 
contopite în una singură, statul apărînd ca un monolit, iar structurile sale organizatorice şi autorităţile care 
îl reprezintă formează un sistem unic şi unitar, care trebuie să acţioneze automat, ca un „mecanism”. 
Acesta este aşa-numitul „aparat de stat” sau „sistemul organelor statului”, ori „mecanismul statului”, 
consacrat în legislaţia timpului şi analizat de doctrină, bunăoară de către prof. Mircea Preda3. 

Într-un stat democratic, fundamentat pe principiul separaţiei puterilor în stat, problema 
„sistemului” organelor (autorităţilor) se pune, desigur, în alţi termeni: 

- acesta nu mai poate fi conceput ca un sistem monolit, clădit pe relaţii de subordonare ierarhică 
între toate organele statului, în frunte cu „partidul unic”. S-ar putea, eventual, vorbi un sistem de organe, 
propriu fiecărei puteri statale: al celei legislative, executive şi judecătoreşti; 

- între aceste sisteme nu există relaţii de subordonare, ci de colaborare şi sprijin reciproc, care se 
realizează prin forme şi modalităţi proprii fiecăruia; 

- fiecare dintre cele trei sisteme este organizat şi funcţionează pe principii proprii, menite să 
asigure realizarea rolului şi scopului pentru care a fost instituit; 

- fiecare dintre aceste sisteme asigură, prin forme specifice, o strînsă legătură cu societatea civilă, 
cu formele organizatorice nestatale, din care-şi trage, de altfel, substanţa. 

                                              
1 Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 di 12.08.1994; 
2 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în 

Republica Moldova nr.1402 din 30.12.2005, Monitorul Oficial nr.1-4/9 din 06.01.2006; 
3 Mircea Preda, Autorităţile administraţiei publice, Bucureşti, ed. Lumina Lex, 1999, p.28; 
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Dreptului de comandă al statului trebuie să-i corespundă o execuţie concertată din partea 

structurilor sale organizatorice, adică a autorităţilor publice ale statului, care nu se poate realiza decît 
numai în măsura în care acestea sunt organizate pe baza aceloraşi principii şi norme, adică într-un sistem. 

Prin noţiunea de sistem, autorul A. Sîmboteanu subînţelege totalitatea elementelor care alcătuiesc 
un întreg1. În această ordine de idei, prin sistem al administraţiei publice se înţelege totalitatea organelor 
structurate într-un sistem destinat unei activităţi de organizare a executării şi de executare a legii, în 
interesul întregii populaţii a ţării, care se aplică pe întreg teritoriul statului. Această activitate poate fi atît 
de conducere şi dirijare, cît şi de prestaţie a anumitor servicii populaţiei sub cele mai diverse forme. 

Orice sistem are la bază elemente comune pentru toate structurile care-l formează. Elementul 
esenţial ce uneşte organele administraţiei publice (statale şi nestatale) într-un sistem unic este obiectivul 
lor comun, expus anterior, de a organiza anumite servicii de interes public. 

Orice organizaţie statală are un sistem de organe, prin care înfăptuieşte conducerea societăţii sau 
guvernarea. În funcţie de anumiţi factori, acest sistem poate fi mai mult sau mai puţin reuşit. 

După cum menţionează prof. I. Alexandru2, în fiecare ţară, în orice moment al istoriei, regimul 
administrativ este rezultatul unei serii de cauze, în cea mai mare parte exterioare lui: el reflectă regimul 
politic, economic, social al statului în care se aplică. Fără îndoială, orice sistem administrativ are o 
anumită parte de moştenire, de tradiţie, care-i este inerentă, de aceea nu trebuie să uităm să-l analizăm în 
funcţie de timpul şi mediul în care există şi din care a ieşit. 

Problema structurilor administrative reprezintă o componentă de bază extrem de importantă în 
procesul de realizare a obiectivelor principale ale reformei administraţiei publice. De structura optimă, 
adecvată relaţiilor politice şi sociale din ţara noastră, depinde într-o mare măsură eficacitatea manifestării 
unui sistem modern al administraţiei publice aflate într-o devenire. Structura propriu-zisă a administraţiei 
publice contemporane reprezintă ansamblu conexiunilor dintre toate elementele sale, dintre ordinea şi 
poziţia lor, ce compun sistemul ca un tot întreg. 

În scopul înţelegerii clare a legislaţiei şi a particularităţilor organizării şi lucrului întregului aparat 
al administraţiei de stat, pentru stabilirea statutului juridic al acestuia (printre celelalte organe ale 
aparatului de stat), este important să ne ghidăm de conceptul sistemic, care apare ca o metodă eficientă şi 
concretă de înţelegere a principiilor. 

Mecanismul administraţiei de stat reprezintă un sistem complex al organelor de stat, organizat în 
corespundere cu anumite principii pentru executarea conducerii (administrării) de stat. Ca şi orice alt 
sistem, acesta este compus din elemente, integrate în blocuri concrete. 

În sistemul organelor administraţiei de stat din Republica Moldova intră multiple organe care se 
deosebesc esenţial după locul şi caracterul, conţinutul şi cantitatea funcţiilor realizate. Totodată unele 
dintre ele pot avea mult comun în ceea ce permite reunirea lor în grupuri. În literatura juridică, în special 
la prof. din Federaţia Rusă V.S. Pronina, astfel de organe sunt numite pe drept cuvînt „verigi” ale 
sistemului de administrare3. 

Veriga sistemului de conducere reprezintă denumirea colectivă a unui anumit număr de organe ale 
administraţiei de stat, caracterizate prin aceeaşi poziţie în sistemul multiierarhic şi multiramural al 
organelor administrative. 

Specificitatea administrării în domeniile economic, politic, relaţii sociale, spiritual şi cultural, 
caracterul colaborării subiectelor şi obiectelor administraţiei în ramurile respective determină imaginea 
proprie a sistemului şi a interacţiunilor structurale ale diferitelor verigi ale organelor administrative. De 

                                              
1 Aurel Sîmboteanu, Administraţia publică centrală, Chişinău, 1998, p.28; 
2 Ioan Alexandru, Introducere în teoria administraţiei publice, Bucureşti, 1997, p.43; 
3 В.С. Пронина „Центральные органы управления народным хозяйством”, Москва, 1961, p.6; 
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aceea este deplin legitimă argumentarea că structura verigilor organelor administraţiei de stat în diferitele 
domenii de activitate este diferită. 

Toate verigile sunt grupate într-un sistem unic de organe ale administraţiei de stat, toate fiind 
construite în baza principiilor comune, toate cu particularităţi diferite administrativ-statale. Şi, în acelaşi 
timp, fiecare verigă este o creaţie organizată independentă, chemată să administreze o anumită sferă sau 
domeniu al vieţii statului, caracterizându-se cu următoarele semne: 

- în componenţa verigii intră organe ale administraţiei de stat, al căror competenţă este formată în 
baza unui indiciu caracteristic (domeniu, dimensiuni teritoriale); 

- între organele care intră în componenţa respectivei verigi de organe administrative există 
anumite şi concrete interacţiuni structural-funcţionale; 

- existenta verigă a organelor administrative este organizată în plan intern (are propria structură) şi 
este deosebită de alte verigi ale sistemului organelor administrative; 

- organele şi interacţiunile dintr-o anumită verigă de organe sunt dotate cu o stabilitate însemnată, 
în exterior reprezentînd un tot întreg specific. 

Organele administraţiei de stat a Republicii Moldova reprezintă un sistem construit pe anumite 
principii. Descoperind esenţa principiilor, este important, în primul rând, de evidenţiat că principiile unei 
anumite sfere de activitate sunt noţiuni care reflectă logica dinamicii diferitelor forme de activitate umană. 
Acestea sunt rezultatul activităţii intelectuale a omului, concluziile unui ansamblu de factori empirici şi de 
cunoştinţe. 

Întrucât administraţia de stat este unul dintre tipurile de activitate, suntem în drept să atribuim 
această afirmare tutror principiilor caracteristice administraţiei de stat. În activitatea practică principiile 
apar în calitate de punct de sprijin de la care pornim şi pe care ne bazăm. 

Principiile administraţiei de stat, după juristul rus G.S. Iacovlev1, se caracterizează prin două 
indicii semnificative: 

- criteriul electiv, determinat de orientarea alegerii variantelor de soluţii în procesul de organizare 
şi conducere. Adeseori în practică apare necesitatea alegerii orientative, adică în alegerea pe baza 
criteriilor concrete şi cunoaşterii teoretice a legislaţiei, având astfel posibilitatea de a presupune, cu o 
anumită doză de precizie, dezvoltarea evenimentelor şi a consecinţelor posibile; 

- elementul normativităţii, care, în anumite cazuri, semnifică ce trebuie şi ce nu trebuie făcut în 
procesul organizării raţionale a administraţiei de stat. 

La interpretarea principiilor legate de administraţia de stat se va ţine cont de interdependenţa lor. 
Întregul sistem al principiilor trebuie să se construiască în baza metodelor axiomatice, reclamînd patru 
cerinţe importante: 

1) incompatibilitate, care semnifică imposibilitatea de a întruni în calitate de urmări logice două 
argumente reciproc reprezentative; 

2) plenitudinea, al cărei sens constă în necesitatea ca toate poziţiile de bază ale sistemului să fie 
îndeajuns pentru a conchide din acestea, în calitate de consecinţe logice, toate argumentele adevărate ale 
sistemului respectiv. 

3) independenţa axiomelor, adică ne-excluderea fiecărei axiome a acestui sistem din rândul 
celorlalte axiome ale aceluiaşi sistem; 

4) rezolvarea, adică existenţa unei astfel de proceduri prin intermediul căreia să se determine dacă 
poate fi exclus, din axiomele propuse ale acestui sistem, un argument, formulat în limitele şi termenele 
sistemului. 

                                              
1 Г.С. Яковлев „Аппарат управления – принципы организации”, Москва, 1974, p.231; 
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În acest fel, se poate face următoarea concluzie: principiile ansamblului administrativ de stat 

(inclusiv principiile de structurare a organelor de administraţie) reprezintă un sistem logic organizat de 
idei, poziţii (situaţii), care rezultînd din criteriile de alegere componente, exprimă adecvat legalitatea 
politică şi organizaţională a administraţiei de stat şi care, în acelaşi timp, sunt prevăzute de legislaţia în 
vigoare a Republicii Moldova. 

Unul dintre principalele principii ale structurării sistemului de organe ale administraţiei de stat al 
Republicii Moldova reprezintă principiul autonomiei locale. Adesea esenţa acestui principiu se reflectă nu 
doar în plan teoretic, dar şi în cel practic. Într-un stat unitar (cum este şi Moldova) autonomia locală rezidă 
în dreptul autorităţilor locale de a întreprinde toate acţiunile necesare pentru modificare tuturor intereselor 
de importanţă vitală şi a necesităţilor locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale. În comparaţie cu 
statul federal sau confederativ, unde autonomia locală capătă o formă proprie clasică şi diverse în diferite 
unităţi teritoriale, în statul unitar autonomia locală se (re)organizează cu nuanţe similare şi monotone 
(desigur, în acest caz se iau în considerare toate particularităţile administrativ-teritoriale ale unităţilor ce 
formează statul). 

Conţinutul principiului autonomiei locale rezidă în faptul că: 
- autorităţile locale decid în numele lor şi din răspunderea administrativă o parte din chestiunile 

locale în interesele populaţiei locale a unei anumite unităţi teritoriale; 
- organizarea consiliilor locale. Consiliile confirmă regulamentele cu privire la serviciile publice, 

stabilesc atribuţiile lor şi confirmă tabelul de state în conformitate cu legea. Altfel spus, formarea şi 
organizarea activităţii serviciilor publice locale se exercită de consiliile locale şi de conducătorii acestora 
fără intervenţia organelor administrative centrale; 

- organele administraţiei locale de sine stătător soluţionează problemele economico-financiare ale 
unităţii administrativ-teritoriale. Astfel, art. 18 din Legea cu privire la administraţia publică locală1 conţine 
următoarea prevedere: „consiliul... aprobă bugetul local şi fondul de rezervă, precum şi fondurile 
extrabugetare; aprobă împrumuturile şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar”. Deci putem afirma că 
anume autonomia autorităţii locale, în soluţionarea problemelor de acest gen, este baza principiului 
autonomiei locale; 

Exprimarea supremă a autonomiei locale este complexul tuturor atribuţiilor pe care le au organele 
administraţiei publice locale, conform legislaţiei Republicii Moldova. 

Principiul autonomiei locale este corelat cu alt principiu caracteristic întregului sistem al organelor 
administraţiei de stat din Republica Moldova – principiul descentralizării serviciilor publice. Principiul 
respectiv nu înseamnă descentralizare în general (adică trecerea oricărei activităţi de la nivelul centralizat 
la cel local). Mai mult decît atât, problema “descentralizării” serviciilor publice se pune numai în ce 
priveşte acele servicii care pot fi realizate atât la nivel naţional, cît şi la nivel local. Există astfel de servicii 
publice care pot fi organizate numai la nivel naţional (central), exprimând astfel interesul naţional. De 
pildă, securitatea naţională, apărarea ţării de atacuri şi de agresiuni ş. a. nu pot fi transmise (în 
conformitate cu principiul descentralizării serviciilor publice) la nivel local. 

În acelaşi timp există şi astfel de sfere de activitate (servicii public), care pot fi organizate exclusiv 
la nivel local (de exemplu, transportarea oamenilor şi mărfurilor pe teritoriul unei anumite unităţi 
administrativ-teritoriale etc.). Serviciile publice, organizate la nivel central – ministere, departamente ş. a. 
există şi întotdeauna vor exista la acest nivel, deoarece reprezintă interesul naţional în ramura 
corespunzătoare şi la care statul nu poate renunţa. Rolul acestor servicii rezidă în asigurarea strategiei 
Guvernului Republicii Moldova în acel domeniu de activitate, căruia i se atribuie anumite şi concrete 
acţiuni practice, realizate la nivelurile jos-puse – locale. La realizarea acestui principiu se ia în 
considerare: 
                                              

1 Legea Republicii Moldova privind administraţia publică locală, nr. 123-XV din 18.03.2003, Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 49/211 din 19.03.2003; 
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1) tipul de servicii publice organizate la nivel local; 
2) importanţa acestora pentru populaţia locală; 
3) posibilitatea acestor servicii de a se activa fără intervenţia statală. 
Este important să punem accent asupra faptului că descentralizarea în administraţia publică se 

consideră regim juridic, opus centralizării, în care soluţionarea problemelor locale se realizează de 
funcţionarii aleşi de electorat, dar nu de organele superioare desemnate. Alegerile sunt un criteriu de 
descentralizare, care se bazează pe libertatea dreptului cetăţenilor de a alege la nivel local, un criteriu care 
este unul dintre cele mai importante caracteristici ale statului de drept. 

Alegerea autorităţilor administraţiei publice locale este unul din principalele principii de 
structurare a sistemului de organe ale administraţiei de stat din Republica Moldova, având o importanţă 
atît politică, cît şi socială. Autorităţile locale se aleg pentru diriguirea treburilor unităţilor teritorial-
administrative în interesele alegătorilor săi. Sursa împuternicirilor acestora este nu statul, ci voia 
alegătorilor pe care îi reprezintă organele şi în numele cărora funcţionează. Astfel, Legea cu privire la 
administraţia publică locală şi Codul electoral stabilesc ordinea alegerii primarilor comunelor, oraşelor şi 
municipiilor, dar şi a consilierilor în consiliile locale1. 

Constituţia Republicii Moldova mai indică asupra unui principiu, chemat să caracterizeze 
administrarea statală în republică. Acest principiu este consultarea cu cetăţenii în chestiuni deosebite de 
ordin local. În legătură cu acest principiu apar următoarele întrebări: această consultaţie este obligatorie; 
care sunt anume problemele recunoscute ca drept deosebit de importante pentru o anumite localitate; 
consultaţiile au loc numai prin intermediul sondării publice (referendumului) sau pot fi folosite şi alte 
forme; care este puterea juridică a acestor consultaţii? Astăzi răspunsuri concrete la aceste întrebări lipsesc 
în actele normative. După părerea noastră, consultaţia cu cetăţenii în problemele de importanţă locală fiind 
ridicată la nivelul principiului constituţional, semnifică faptul că prevederea respectivă poartă un caracter 
obligatoriu. 

E necesar de atras atenţia încă asupra altui grup de principii, care caracterizează construirea şi 
existenţa relaţiilor dintre organele sistemului administraţiei de stat din Republica Moldova: 

1) principiul de subordonare a organelor inferioare ale administraţiei de stat faţă de cele 
superioare; 

2) principiul strictei delimitări de împuterniciri între organele administraţiei de stat; 
3) principiul responsabilităţii organelor administrative în cazurile de neîndeplinire sau de 

îndeplinire neadecvată a propriilor atribuţii. 
Principiile respective stau la baza activităţii tuturor organelor administraţiei de stat ale Republicii 

Moldovei. Legiuitorul deocamdată nu a consfinţit aceste principii, dar conţinutul lor rezultă din multiplele 
acte normative existente, cu atât mai mult cu cît aceste principii sunt interdependente. 

 
 

                                              
1 Codul electoral nr.1381-XII din 21.11.1997, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 81/667 din 08.12.1997. 
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CÎTEVA CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA CONCEPTUL ORGANULUI DE 

STAT ŞI CARACTERISTICILE ACESTUIA 

 
GUCEAC Ion, prof. universitar, dr. habilitat; 
COTICI Radu, doctorand, Institutul Istorie, Stat şi Drept, 
Acadedemia de Ştiinţe din Moldova 
 
The notion of State Body, especially of Public Administration Body, is specific to 

organizational structures constituted in a system based on hierarchical subordination, not on autonomy. 
Therefore, any Public Administration Body is an Authority of Public Administration at the same time, but 
not any of Public Administration Authority is a Public Administration Body. 

 
Făcînd o sinteză a particularităţilor organului de stat, concept cercetat îndeajuns în literatuta 

de specialitate atît autohtonă, cît şi cea străină (Antonie Iorgovan, Drept administrativ român, Bucureşti, 
19961; Mircea Preda, Autorităţile administraţiei publice, Bucureşti, 19992; Guceac, Ion, Curs elementar 
de drept constituţional, Chişinău, 20043; Aurel Sîmboteanu, Administraţia publică centrală, Chişinău, 
19984; А.А. Белкин и Л.М. Гулярова „Понятие и особенности правового статуса органа 
госуправления”, Санкт-Петербург, 19955; Д.М. Овсиянко „Административное право”, Москва, 
19976 ş.a.), deosebim evidenţiate următoarele particularităţi caracteristice organului de stat: 

- este o parte a mecanismului de stat, care exprimă organizarea socială de stat, dar şi puterea 
statală în general; 

- exercită, în numele statului, sarcinile şi funcţiile sale; 
- posedă împuterniciri de putere statală; 
- are o anumită competenţă; 
- acoperă anumite dimensiuni teritoriale de activitate; 
- deţine un sistem educaţional; 
- posedă anumite structuri; 
- existenţa unor reguli de finanţare a acestuia. 
Acordarea către organele de stat a împuternicirilor cu caracter autoritar este determinată de 

faptul că acestea sunt chemate să acţioneze în numele statului, să îndeplinească sarcinile şi funcţiile lui, să 
realizeze activitatea organizaţională în dirijarea societăţii. Conţinutul împuternicirilor administraţiei de stat 
include, în principiu, totalitatea următoarelor drepturi ale organului de stat: 

- dreptul de a emite în numele statului acte juridice executorii pentru cei cărora le sunt 
adresate. Dreptul organelor nestatale de a emite acte juridice poate fi acordat doar de către stat. 

Dispoziţiile sau indicaţiile autoritare ale organului de stat pot ieşi din graniţele sale şi pot 
acoperi în acea regiune sau ramură de activitate agricolă, social-culturală sau administrativ-politică, care 
este legată de funcţionarea organului respectiv. Actele organelor de stat se pot extinde atât asupra 
persoanelor responsabile subordonate, cît şi în situaţiile stabilite, asupra cetăţenilor şi diferitelor 
colectivităţi ale acestora. Acest factor extern, în opinia prof. Iu. M. Kozlov7, exprimă clar esenţa 
                                              

1 Antonie Iorgovan, Drept administrativ român, Bucureşti, 1996; 
2 Mircea Preda, Autorităţile administraţiei publice, Bucureşti, 1999; 
3 Ion Guceac, Curs elementar de drept constituţional, vol. 2, Chişinău, 2004; 
4 Aurel Sîmboteanu, Administraţia publică centrală, Chişinău, 1998; 
5 А.А. Белкин и Л.М. Гулярова „Понятие и особенности правового статуса органа госуправления”, Санкт-Петербург, 

1995; 
6 Д.М. Овсиянко „Административное право”, Москва, 1997; 
7 Ю.М. Козлов „Органы государственного управления”, Москва, 1960, p.10-12; 
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atribuţiilor de putere statală a organului de stat. Acest fel de împuterniciri permit organului realizarea 
influenţei sale de conducere asupra diferitor procese sociale; 

- dreptul la asigurarea realizării actelor adoptate de ele pe calea aplicării, în numele statului, 
a diferitelor forme de organizare, mijloace de educare şi de convingere. Unii autori, printre care este şi 
savantul rus G.I. Petrov1, consideră că aplicarea mijloacelor de stimulare nu constituie o trăsătură 
distinctivă a atribuţiilor puterii de stat, deoarece aceste metode se utilizează pe larg şi de către organizaţiile 
obşteşti. De aici rezultă că atribuţia puterii de stat se caracterizează doar prin posibilitatea de aplicare a 
metodelor de constrîngere statală. Provoacă îndoieli însă temeinicia şi justeţea identificării mijloacelor de 
stimulare (de încurajare) statale şi obşteşti. Deşi scopurile lor pot coincide, ele totuşi sunt diferite. Mai 
mult decît atît, în arsenalul mijloacelor de stat sunt şi acelea care se stabilesc şi se aplică numai de către 
stat, de exemplu, acordarea de ordine şi medalii; 

- dreptul la realizarea (în numele statului) a controlului şi supravegherii asupra îndeplinirii 
prevederilor actelor juridice. Atribuţiile de control se exercită de către organele de stat în numele statului 
şi de aceea ele sunt autoritare. Este de remarcat că şi organizaţiile obşteşti realizează un control asupra 
implementării actelor emise de către organele acestora, însă acest control se limitează la hotarele 
organizaţiei respective; 

- dreptul, în anumite situaţii şi scopuri, de asigurare a îndeplinirii cerinţelor actelor juridice, 
aplicînd metode de constrîngere statală. 

Caracterizînd particularităţile atribuţiei puterii statale, nu trebuie omis nici faptul că în 
literatură juridică sovietică a fost expusă părerea potrivit căreia nu toate organele de stat beneficiază de o 
astfel de atribuţie. Astfel, juristul rus N.A. Volkov susţine ideea potrivit căreia există organe de stat ce 
influenţează direct alte organe, care au doar competenţa de a îndeplini funcţia de putere2. De exemplu, 
unele instituţii de stat nu exercită funcţia de administrare în interior, dar, sub conducerea organelor 
administraţiei de stat, cărora le sunt supuse, îndeplinesc sarcinile ce intră în competenţa organelor ierarhic 
superioare. După părerea noastră, această argumentare poate fi criticată doar pentru faptul că instituţia 
dată este privită ca organ de stat, atribut pe care de fapt ea nu-l are. Dar în sistemul de administraţie, într-
adevăr, pot să se creeze şi să funcţioneze astfel de organe care ajută organele cu funcţia de autoritar, dar 
care nu deţin o astfel de funcţie (comisii, consilii ş. a.). 

Orice organ creat pentru realizarea puterii de stat deţine neapărat împuternicirea de autoritate. 
Cu aceste împuterniciri funcţionează, de regulă, organele administraţiei de stat care influenţează asupra 
anumitor obiecte. În ce priveşte volumul acestor împuterniciri, el nu poate fi identic pentru toate organele, 
după cum şi organul care are mai multe drepturi ale puterii este situat mai sus în sistemul de organe ale 
administraţiei de stat. Astfel organele centrale ale administraţiei publice din Republica Moldova se bucură 
de un spectru mai larg de împuterniciri decât organele administraţiei publice locale, deşi această teză are 
nevoie de o precizare având în vedere aplicarea nemijlocită a metodelor de constrângere administrativă, 
ceea ce se referă la competenţele organelor locale. 

Analizînd problema reprezentării publice a statului, constatăm că el îşi creează, în acest scop, 
„structuri organizatorice” adecvate, care se numesc „organe ale statului” sau „autorităţi publice”. 

Fără îndoială, rigorile legislaţiei cer ca noţiunile cu care se operează să aibă o delimitare 
precisă, excluzînd folosirea sinonimelor. Această cerinţă se pune mai ales pentru legiuitor, ale cărui 
„ordine” trebuie să fie clar şi precis formulate pentru cei obligaţi să le execute. 

Reţinîndu-ne în domeniul exercitării funcţiei executive a statului, încercarea noastră are ca 
obiect să schiţeze cel puţin, principalele repere care să ne conducă la o înţelegere şi delimitare mai corectă 
a noţiunilor de „organ de stat” şi „autoritate publică” sau, în sfera preocupărilor noastre, de „organe ale 
administraţiei publice”, de „organe ale administraţiei de stat” ca o categorie a organelor administraţiei 
publice şi, respectiv de „autorităţi ale administraţiei publice”, şi aceasta cu atît mai mult cu cît, atît 

                                              
1 Г.И. Петров „О понятии органа государственной власти в С.С.С.Р.”, Вестник Л.Г.У. н.5, 1956; 
2 Н.А. Волков „Органы советского государственного управления”, Москва, 1960; 
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literatura de specialitate, cît şi legislaţia, chiar şi de nivel constituţional, utilizează cînd noţiunea de „organ 
de stat”, cînd pe cea de „autoritate publică”, deşi se referă la aceeaşi structură organizatorică de stat. 

Întrebarea de fond la care se cere un răspuns este: au sau nu conţinut identic cele două 
noţiuni? Sau, altfel spus, există „autorităţi publice” care au şi calitatea de „organe ale statului” ori sunt 
„organe ale statului” pe care le putem califica şi ca „autorităţi publice”. Fără îndoială, dacă ajungem la 
concluzia că cele două noţiuni au un conţinut identic, desemnînd una şi aceeaşi structură organizatorică a 
statului, atunci nu există nici o logică pentru a le folosi pe ambele. Dimpotrivă, dacă vom putea descifra 
unele deosebiri dintre acestea , atunci utilizarea unei sau altei noţiuni trebuie făcută şi de legiuitorm, 
precum şi de teoretician sau practician, cu rigurozitatea ştiinţifică ce se impune. 

Pentru a clarifica această chestiune ni se pare că trebuie să pornim, în primul rînd, de la 
prevederile Constituţiei Republicii Moldova1, care utilizează ambele sintagme. Astfel, noţiunea de 
autorităţi ale administraţiei publice o întîlnim în dispoziţiile: art.53 („Persoana vătămată într-un drept al 
său de o autoritate publică...”); Titlul III din Constituţie „Autorităţile publice”, care cuprinde dispoziţii 
privind Parlamentul, Preşedintele Republicii Moldova, Guvernul, Administraţia publică; art.60, potrivit 
căruia Parlamentul este „unica autoritate legislativă a statului”; art.112, „Autorităţile săteşti şi orăşeneşti”, 
conform căruia „autorităţile administraţiei publice sunt consiliile locale şi primarii” şi Capitolul IX, 
întitulat „Autoritatea judecătorească”. 

Dar, după cum am mai spus, dispoziţiile constituţionale folosesc şi noţiunea de organ. Astfel, 
în art.60, chiar dacă se prevede că Parlamentul este „unica autoritate legislativă a statului”, el este 
calificat, mai întîi, ca fiind „organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova”. Cu alte 
cuvinte, Parlamentul este, în acelaşi timp, şi organ şi autoritate; art.2 prevede că „suveranitatea naţională 
aparţine poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative”. 

Dispoziţii care folosesc atît noţiunea de autorităţi cît şi pe cea de organe întîlnim frecvent şi 
în unele legi organice sau ordinare, precum şi în hotărîri şi ordonanţe ale Guvernului sau în alte acte 
normative, dar la acestea nu ne mai referim, întrucît punctul de plecare în desprinderea unor concluzii 
pertinente faţă de problema pusă în discuţie trebuie să-l reprezinte dispoziţiile Constituţiei, la care trebuie 
să se alinieze prevederile tuturor celorlalte acte normative. 

Din prevederile constituţionale, menţionate mai sus, se desprind următoarele constatări de 
ordin general: 

 din exemplele date rezultă că predomină dispoziţiile ce atestă forma de autorităţi, noţiunea 
organe fiind utilizată în cazuri mai rare; 

 ambele noţiuni sunt folosite relativ la structuri organizatorice din sfera celor trei puteri ale 
statului - puterea legislativă, puterea executivă şi puterea judecătorească; 

 folosirea celor două noţiuni în textele Constituţiei nu este făcută întîmplător, ci cu destulă rigoare 
ştiinţifică şi exactitate; 

 noţiunea de autoritate publică are o sferă de cuprindere mai mare decît cea de organ. Aceasta 
rezultă din conţinutul Titlului III din Constituţie „Autorităţile publice”, care cuprinde, în capitole şi 
secţiuni distincte, dispoziţii ce se referă atît la structuri organizatorice statale (Parlament, Preşedintele 
Republicii Moldova, Guvern, ministere, instanţe judecătoreşti), care reprezintă şi realizează una sau alta 
din puterile statului, cît şi la structuri organizatorice nestatale (consilii locale, primari), care reprezintă 
colectivităţile locale şi realizează interesele celora care i-au ales; 

 noţiunea de organ este folosită numai în legătură cu unele dintre autorităţile statale: de pildă, aşa 
cum am mai arătat, Parlamentul este definit, în primul rînd, ca „organ reprezentativ suprem al poporului 
Republicii Moldova şi unica autoritate legislativă a statului”; 

 calitatea de organ nu o au toate structurile organizatorice statale, chiar dacă acestea realizează 
una sau alta din puterile statului. Astfel, dacă în sfera puterii legislative, Parlamentul întruneşte, aşa cum 
am precizat mai sus, ambele calităţi (şi de autoritate publică şi de organ), în sfera puterii executive situaţia 

                                              
1 Constituţia Republicii Moldova, din 29 iulie 1994, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 di 12.08.1994. 
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este mai nuanţată. Guvernul şi ministerele sunt, fără îndoială şi autorităţi publice (fiind cuprinse în Titlul 
III al Constituţiei, intitulat ca atare), dar apreciem că ele sunt şi organe (deşi nu există un text expres al 
Constituţiei în acest sens), întrucît atît Guvernul cît şi ministerele au competenţa de a organiza în 
subordine organe de specialitate; or, o asemenea competenţă n-ar putea s-o aibă dacă ele însele n-ar avea 
calitatea de organ. 

În sfera activităţii administrative sunt organizate şi alte structuri pe care Constituţia nu le mai 
califică drept organ, ci autorităţi. Asemenea structuri sunt instituite fie prin alegere (cum este cazul 
consiliilor locale şi primarilor), fie prin autoritatea legii, deci de o autoritate (organ) al statului. 

Ceea ce caracterizează autorităţile, care nu au şi calitatea de organe este faptul că ele sunt 
organizate, în principal, pe principiul autonomiei, deci al nesubordonării ierarhice, în timp ce organele fac 
parte dintr-o structură bazată pe o subordonare ierarhică. 

O situaţie similară este şi în sfera puterii judecătoreşti, unde instanţele judecătoreşti nu se 
subordonează nimănui în plan ierarhic, motiv pentru care Constituţia le defineşte ca „autoritate 
judecătorească” şi nu ca „organ judecătoresc”. 

Concluzionînd, putem spune că noţiunea de organ, în speţă de organ al administraţiei publice 
(pentru a ne limita la sfera domeniului ce constituie obiectul investigaţiei noastre), este specifică 
structurilor organizatorice constituite în sistem bazat pe subordonare ierarhică, nu pe autonomie. Deci, 
orice organ al administraţiei publice este, totodată, şi o autoritate a administraţiei publice, dar nu orice 
autoritate a administraţiei publice este şi organ al administraţiei publice. 

De aceea, considerăm că este improprie folosirea noţiunii de organ al administraţiei publice 
atunci cînd ne referim la consiliile locale şi primari sau la structuri organizatorice administrative 
autonome, cum sunt Curtea de Conturi, Consiliul Suprem de Securitate al Republicii Moldova şi alte 
asemenea autorităţi, ea fiind corect folosită atunci cînd se referă la autorităţi ale administraţiei publice 
subordonate, cum sunt: Guvernul, ministerele şi alte organe de specialitate organizate în subordinea 
Guvernului şi a ministerelor, serviciile publice descentralizate ale ministerelor. 

Prin urmare, în baza celor constatate, putem face următoarele precizări: 
 în sfera puterii legislative, Parlamentul Republicii Moldova, deşi nu este organizat într-un 

sistem, neavînd structuri organizatorice distincte, subordonate nici la nivel central şi nici local, are totuşi şi 
calitatea de organ (în afară de cea de autoritate publică), aceasta fiind fixată expres în dispoziţiile 
Constituţiei; 

 în sfera puterii executive, Preşedintele Republicii Moldova, care prin natura sa este o instituţie 
unipersonală, neorganizată într-un sistem pe principiul subordonării ierarhice, are calitatea numai de 
autoritate publică, nu şi de organ; 

 alte structuri din sfera puterii executive - Guvern, ministere, servicii publice, serviciile publice 
descentralizate ale acestora - fiind organizate în sistem, subordonate ierarhic, au atît calitatea de autorităţi 
publice cît şi pe cea de organ, Guvernul şi ministerele avînd chiar dreptul de a înfiinţa prin lege organică 
alte organe în subordinea lor. Ele fiind autonome, neorganizate în sistem pe principiul subordonării 
ierarhice, au numai calitatea autorităţii publice, nu şi de organ. De altfel, însăşi Constituţia le numeşte 
„autorităţi administrative autonome”. Aceeaşi este situaţia, după cum am mai spus, şi în structurile 
autonome alese - consiliile locale, primarii - care de asemenea au doar calitatea de „autorităţi ale 
administraţiei publice”; 

 în sfera puterii judecătoreşti, instanţele de judecată, chiar dacă formează un sistem propriu, la 
nivel central şi local, el nu este organizat pe principiul subordonării ierarhice, motiv pentru care însăşi 
Constituţia le defineşte ca fiind „autorităţi judecătoreşti”, şi nu organe. 
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CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR ORGANELOR ADMINISTRATIVE 

RESPONSABILE DE REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢII DE 
ÎNTREPRINZĂTOR: REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE 

 
MĂRGINEANU Gabriel, 

magistru în sociologie, doctorand,  
Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova 
 
Summary 

Accepted economy market like fundamental principles and choice strategic directions European 
integration, Republic Moldova tray to coordinate intern economic politic with European and 
international. Perfection of economy market and affairs climate by adequate structured reforms oriented 
to obtain transparency and predictable condition of proceed of entrepreneurs activity is one of strategic 
problems what need to be solved. Principal position in realization of its reforms, have public 
administration authorities responsible for elaboration, implementation and monitorization states politic of 
regulation entrepreneurs activity what is mean necessity consolidation they structural and functional 
capacity. 
Same way to consolidate capacity of public administration ability with entrepreneurs activities regulation 
may to be mention: a) accelerate process by created same specialized administrative structures by vital 
importation for affair medium; b) guaranty complete functionality of regulation responsible authority; c) 
include improved standards for elaboration normative acts; d) optimization administrative requirement 
for all economic agents; e) examination and implementation the best practice regards consultation and 
notification economic agents about new regulation; f) guaranty the sufficient period of time needed to new 
regulation measures; g) dialog intensification with investor and entrepreneurs about modalities to 
improve affairs medium etc. 

 
Tranziţia la economia de piaţă – problemă fundamentală a omenirii. Omenirea, în ansamblul ei, 

este confruntată cu o serie de probleme fundamentale ale vieţii care apar, într-o anumită măsură, în 
aproape toate ţările, conţin elemente tehnice, social economice, politice şi ecologice comune, se află într-o 
interacţiune permanentă şi tot mai puternică, determinând propagarea în lanţ a efectelor. De soluţionarea 
acestor probleme depinde dezvoltarea social-economică, progresul şi bunăstarea tuturor popoarelor. 
Întrucât, calitatea vieţii membrilor unei societăţi depinde de calitatea guvernării sale, sunt necesare acţiuni 
concentrate în acest sens a factorilor de decizie la nivel naţional şi internaţional. 

Printre problemele globale ale omenirii ce îşi aşteaptă rezolvarea, poate fi menţionată şi tranziţia la 
economia de piaţă a fostelor ţări socialiste. Lipsa unei teorii universale a tranziţiei, condiţiile iniţiale, 
factorii endogeni şi exogeni care au modelat performanţele economice ale ţărilor în tranziţie, 
vulnerabilitatea externă şi eventualile scenarii pentru viitorul previzibil variază atât de mult încât, practic, 
este imposibilă stabilirea unei diagnoze comune sau recomandarea unui tratament identic. În aceste 
condiţii, funcţiile economice ale statelor în tranziţie se modifică şi se extind, iar relaţiile administraţiei 
publice cu agenţii economici particulari devin cu fiecare zi mai complexe şi dificile. 

Acceptând economia de piaţă ca principiu universal şi fundamental al Statului de drept Republica 
Moldova, Legea Supremă postulează: „Statul trebuie să asigure: a) reglementarea activităţii economice şi 
administrarea proprietăţii publice ce-i aparţine în condiţiile legii; b) libertatea comerţului şi activităţii de 
întreprinzător, protecţia concurenţei loiale, crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de 
producţie; c) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară, valutară; d) stimularea 
cercetărilor ştiinţifice; e) exploatarea raţională a pământului şi a celorlalte resurse naturale, în concordanţă 
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cu interesele naţionale; f) refacerea şi protecţia mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului 
ecologic; g) sporirea numărului locurilor de muncă, crearea condiţiilor pentru creşterea calităţii vieţii; h) 
inviolabilitatea investiţiilor persoanelor fizice şi juridice naţionale şi străine [1, art. 126]. 

În situaţia în care Republica Moldova şi-a trasat calea spre integrarea europeană, iar extinderea 
Uniunii Europene (UE) i-a oferit oportunitatea de a dezvolta o relaţie de continuă apropiere cu statele 
membre ale comunităţii europene, de aprofundare a cooperării politice, economice şi sociale, Guvernul îşi 
desfăşoară activitatea comparându-şi experienţele, căutând soluţii la problemele comune printr-un efort 
susţinut de coordonare a politicilor economice interne la cele europene şi internaţionale. Potrivit 
prevederilor Planului de Acţiuni UE-Moldova, perfecţionarea economiei de piaţă funcţionale şi a 
climatului de afaceri prin intermediul unor reforme structurale adecvate, orientate în acelaşi timp şi spre 
obţinerea transparenţei şi previzibilităţii condiţiilor de desfăşurare a activităţii de întreprinzător este una 
dintre problemele starategice ce urmează a fi soluţionată de către Republica Moldova [2, acţiunea (20) ]. 

Interacţiunea reformelor. Rolul principal în realizarea reformelor menţionate anterior, revine 
autorităţilor administraţiei publice, responsabile pentru reglementarea activităţii de întreprinzător. De 
aceea, reformele structurale ale cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pot fi examinate 
doar în interacţiune cu reforma administraţiei publice centrale şi consolidarea autoadministrării locale în 
conformitate cu standardele europene. În condiţiile actuale, anume reevaluarea rolului autorităţilor 
administraţiei publice în raport cu societatea reprezintă elementul-cheie ce ţine de democratizarea ţării şi 
sporirea aspiraţiilor de integrare europeană [3, anexa nr.1, cap. I]. 

Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale are drept scop identificarea măsurilor pentru: 
a) asigurarea modernizării administraţiei publice în baza reorganizării ministerelor, altor autorităţi 
administrative centrale, inclusiv organe şi instituţii administrative autonome; b) optimizării procesului 
decizional; c) îmbunătăţirii managementului resurselor umane şi al finanţelor publice. 

Reforma administraţiei publice centrale din domeniul economic este orientată spre crearea unei 
administraţii publice eficiente, efective şi capabile să elaboreze şi să implementeze politica reglementării 
de stat a activităţii de întreprinzător, să înlăture barierele administrative artificiale din calea antreprenorilor 
şi investitorilor. În contextul vizat, reforma e orientată spre: 

- consolidarea capacităţii structurale şi funcţionale a administraţiei publice centrale, implicate în 
reglementarea activităţii de întreprinzător; 

- perfecţionarea cadrului legal în domeniul reglementării de către stat a activităţii de întreprinzător; 
- optimizarea procesului decizional prin sincronizarea interacţiunii administraţiei publice centrale 

cu mediul de afaceri, îmbunătăţirea calităţii deciziilor adoptate, estimarea impactului acestora; 
- îmbunătăţirea managementului resurselor umane în sectorul public, crearea unui corp 

profesionist, compact şi motivat de funcţionari publici; 
- asigurarea interacţiunii între procesul de elaborare a politicii de reglementare de stat a activităţii de 
întreprinzător şi procesul bugetar. 

Consolidarea capacităţilor structurale şi funcţionale. Problema structurilor administrative centrale 
reprezintă o componentă fundamentală şi extrem de importantă în procesul realizării obiectivelor 
principale ale reformei sistemului administraţiei publice contemporane, în general, şi a celei implicate în 
reglementarea activităţii de întreprinzător, în special. De structura optimală, adecvată realităţii social-
economice din ţară, depinde într-o mare măsură eficacitatea manifestării unui sistem modern al 
administraţiei publice aflate într-o devenire continuă. 
De regulă, pe parcursul evoluţiei istorice unele structuri ale administraţiei publice centrale se 
consolidează, altele se transformă dintr-o formă în alta sau chiar dispar pentru totdeauna. Astfel, începând 
cu ultimul deceniu al secolului XX, odată cu tranziţia la economia de piaţă, unele din structurile sistemului 
administrativ naţional specifice statului totalitar s-au prăbuşit, altele au suportat schimbări esenţiale, iar 
unele au fost înlocuite forţat prin structuri administrative străine acceptate sau modelate conform 
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sugestiilor diverselor organizaţii internaţionale care acordă asistenţă. În particular, în anul 1992, potrivit 
Legii cu privire la Guvern, în Republica Moldova activau 20 de ministere, dintre care 12 cu atribuţii în 
domeniul economic. De asemenea, pe lângă Guvern activau 7 departamente de stat, printre care 5 cu 
atribuţii în domeniul economic. 
Pe parcursul anilor ce au urmat, am asistat la un întreg carusel al ministerelor, departamentelor, 
inspectoratelor, agenţiilor, serviciilor de stat etc. Ţinem să menţionăm că, nu contează numai faptul că în 
Republica Moldova au fost şi sunt multe organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, dar şi că 
acestea apar, dispar sau îşi schimbă atribuţiile şi subordonarea extrem de des. 
Consecinţa unor atare schimbări frecvente este că memoria instituţională a acestor organizaţii se pierde la 
fel de repede ca şi continuitatea programelor, personalului şi documentelor care ar fi putut duce în timp la 
o îmbunătăţire a performanţelor lor administrative. Înfiinţarea, desfiinţarea, reînfiinţarea, modificarea 
frecventă a organelor centrale de specialitate cu atribuţii în domeniul economic, înainte ca angajaţii lor să 
se lămurească prea bine care le sunt atribuţiile, vădeşte o slabă coordonare economică centralizată. 
Motivele acestei bâjbâieli instituţionale sunt mai multe. În primul rând este evident că lipseşte o viziune 
clară în privinţa rolului pe care statul ar trebui să-l joace în procesul de reformă economică. În al doilea 
rând, definirea priorităţilor a fost pentru autorităţile administraţiei publice competente o problemă – când 
totul devine prioritate înseamnă că de fapt nu există priorităţi şi strategii, ci doar reacţii de moment la 
evenimente sau condiţionării externe actului guvernării [5, p. 124]. În al treilea rând şi cea mai 
pământească lămurire a acestei instabilităţi ar consta în faptul că, câştigătorii puterii politice şi, respectiv, 
fiecare nouă guvernare, de regulă, începeau prin restructurarea ministerelor şi departamentelor, iar unele 
din aceste schimbări se făc în scopul de a scăpa de funcţionarii publici incomozi, care au devenit 
inamovibili prin Legea serviciului public nr.443-XIII din 04.05.95. Scopul Legii menţionate a fost 
scoaterea funcţionarului public de sub presiunea politică şi crearea unei noi clase de oficiali, posedând 
profesionalism, disciplină şi spirit de corp la nivel european. O idee mai bună ar fi fost poate adoptarea 
modelului american, acolo unde politizarea principalelor instituţii este admisă deschis, oficializând şi 
reglementând astfel prin lege o realitate bine ancorată şi acceptată tacit în Republica Moldova. 
După primenirea instituţională, realizată prin Legea nr.23 din 14.04.2005 pentru modificarea Legii nr.64-
XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 357 din 23.04.2005 
privind măsurile de reorganizare a unor ministere şi autorităţi administrative centrale, în republică 
activează mai multe organe centrale de specialitate ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniul 
economic, inclusiv al reglementării activităţii de întreprinzător: ministere, alte autorităţi administrative 
centrale – servicii, birouri, agenţii etc., precum şi autorităţi administrative autonome. 

Autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă pentru dezvoltarea antreprenoriatului, în 
general, a businessului mic şi mijlociu, în special este Ministerul Economiei şi Comerţului, care: - 
determină politica statului în vederea dezvoltării mediului de afaceri; - coordonează activitatea 
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în procesul de formare a mecanismelor reglementării 
de stat a activităţii de întreprinzător; - promovează aceste mecanisme, supraveghează şi controlează 
realizarea lor; - elaborarează cadrul economico-financiar şi juridic pentru eficientizarea activităţii agenţilor 
economici, precum şi - elaborează sistemul complex de reglementare de stat a relaţiilor economice externe 
în vederea integrării economiei naţionale în economia mondială, protejând interesele naţionale etc. [4, 
Anexa nr.1, parteaII, pct.6. ]. 

În vederea realizării funcţiilor respective, în structura aparatului central al Ministerului, ca 
subdiviziuni structural-funcţionale cu un rol preponderent în problemele vizate activează Direcţia 
Dezvoltarea Antreprenoriatului şi Direcţiei Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu. Cu toate acestea, 
multiplele probleme cu care se confruntă în prezent mediul de afaceri dictează necesitatea constituirii, în 
subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului a unei structuri specializate – Organizaţia pentru 
susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii, care va constitui nucleul reţelei de implementare a politicii de 
stat în domeniul respectiv. 
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Deşi la compartimentul „Oportunităţi de piaţă” Republica Moldova are cele mai mari restanţe în 

comparaţie cu noile state membre ale Uniunii Europene (conform Studiului efectuat pentru USAID de 
către proiectul BIZPRO, la acest compartiment competitivitatea republicii noastre e cam la nivelul a 30%), 
rămâne a fi neînţeleasă ezitarea excesivă a Guvernului de a crea Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Concurenţei. Necesitatea creării unui asemenea organ, în scopul implementării strategiei de extindere a 
pieţei de mărfuri şi servicii, protecţiei concurenţei, limitării şi reglementării monopolurilor, a fost 
prevăzută legal încă prin Legea nr. 1103 din 30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei. Regulamentul 
Agenţiei respective a fost modificat pe parcursul anilor, dar ea nu funcţionează nici până în prezent, 
constituirea acesteia fiind o necesitate stringentă. 

Unul dinte obiectivele reformei administraţiei publice centrale o constituie revizuirea funcţiilor de 
reglementare şi a sistemului de control de stat al activităţii de întreprinzător. Situaţia la moment se 
caracterizează prin faptul că revizuirea cadrului normativ încă nu s-a terminat, iar atingerea obiectivului de 
bază – de a reduce de 2-4 ori indicii sumari ai cheltuielilor financiare şi de timp pentru efectuarea 
procedurilor regulatorii încă urmează a fi atins. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 132 din 08.02.2005 privind revizuirea şi optimizarea cadrului 
normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător, au fost instituite Comisia de Stat pentru 
reglementarea activităţii antreprenoriale şi Grupul de lucru, ca organ al acestei Comisii. Grupul de lucru, 
cu aportul experţilor Proiectului BIZPRO/Moldova, a examinat actele normative ale Guvernului (la aceste 
acte au fost atribuite toate actele care stabilesc norme obligatorii pentru executare sau unele restricţii în 
activitatea întreprinzătorilor, nerespectarea cărora duce la sancţionarea sau la interzicerea activităţii de 
întreprinzător), ministerelor, altor autorităţi publice centrale, care reglementează activitatea de 
întreprinzător în vederea corespunderii acestora prevederilor Legii „ghilotinei”. În baza materialelor 
przentate de către Comisia de Stat, prin Hotărârea Guvernului nr. 1030 din 03.10.2005 s-a aprobat: 1) 
Registrul actelor oficiale de reglementare a activităţii de întreprinzător, în număr total de 426; 2) Lista 
actelor normative abrogate, în număr total de 99; 3) Lista actelor normative care se propun de a fi abrogate 
de către structurile independente, în număr de 7; 4) Lista actelor normative care urmează a fi modificate şi 
publicate în Monitorul Oficial, în număr total de 285. 

Reformele structurale ce se impun în vederea perfecţionării economiei de piaţă, inclusiv a 
optimizării procedurilor de lansare a afaceriii şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii de întreprinzător, 
necesită întreprinderea unui ansamblu de acţiuni, identificate inclusiv în Memorandumul economic de ţară 
pentru Republica Moldova „Moldova: Oportunităţi pentru o creştere economică accelerată”. Printre aceste 
acţiuni pot fi menţionate în mod special următoarele: 

- sporirea concurenţei pe piaţă prin reducerea barierelor de reglementare administrativă la iniţierea, 
desfăşurarea şi lichidarea/insolvabilitatea afacerii; 

- sporirea accesului la pieţele străine prin lichidarea barierelor, constrângerilor costisitoare şi de 
durată în raport cu comerţul şi investiţiile, inclusiv sporirea facilitării comerţului prin raţionalizarea 
procedurilor vamale, creşterea sofisticării gestionării riscurilor la frontiere şi accelerarea adoptării unui 
sistem internaţional voluntar de evaluare a standardelor şi conformităţii; 

- implementarea măsurilor pentru sporirea accesului la finanţare şi creşterea eficienţei sistemului 
bancar, ceea ce include crearea unui sistem unificat de informaţie cu privire la credite şi posibilitatea unui 
acces sporit la împrumuturi; 

- finalizarea transformărilor structurale ale economiei prin implementarea adecvată a programului 
de privatizare; sporirea infrastructurii comunicaţiilor etc; 

- implementarea reală a instituţiei răspunderii autorităţilor publice cu funcţii de reglementare şi a 
reprezentanţilor sectorului privat pentru neonorarea obligaţiilor şi/sau încălcarea acestora – balanţa 
drepturilor şi obligaţiilor. 

Aşa dar, promovarea acţiunilor vizate impune consolidarea capacităţilor instituţionale şi a 
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resurselor umane ale autorităţilor administraţiei publice responsabile pentru elaborarea, implementarea şi 
monitorizarea politicii de stat de reglementare a activităţii de întreprinzător. De asemenea, optimizarea 
procesului decizional prevede: - crearea pentru AAPC a unor condiţii egale de elaborare a politicilor 
sectoriale şi de exercitare eficace a atribuţiilor; -asigurarea sincronizării activităţii AAPC în formularea 
politicilor sectoriale, examinarea minuţioasă a impactului deciziilor şi simplificarea procesului de 
elaborare a acestora; - consolidarea şi extinderea cadrului participativ al societăţii în procesul decizional. 
Perfecţionarea managementului resurselor umane urmează să ducă asigurarea AAPC cu personal 
profesionist, bine motivat, responsabil şi cu funcţii stabile, oferind posibilităţi de dezvoltare profesională 
tuturor funcţionarilor publici, asigurând selectarea şi promovarea personalului în bază de merit. Iar 
perfecţionarea managementului finanţelor publice are drept scop crearea unui sistem eficient şi durabil de 
interacţiune a procesului de elaborare a politicilor cu procesul bugetar [3, cap.1. ] 

În concluzie, ţinem să menţionăm că asigurarea funcţionalităţii depline a autorităţilor responsabile 
de reglementare; includerea standardelor îmbunătăţite de elaborare a actelor normative şi a 
regulamentelor; optimizarea cerinţelor administrative pentru agenţii economici; examinarea şi 
implementarea celor mai bune practici privind consultarea şi notificarea agenţilor economici cu referire la 
noile măsuri de reglementare (transparenţa); asigurarea unei perioade sufuciente de timp necesare pentru 
adaptarea la aceste noi regulamente ale desfăşurării afacerilor (previzibilitatea); dezvoltarea dialogului cu 
investitorii şi antreprenorii privind modalităţile de îmbunătăţire a climatului de afaceri etc. sunt doar unele 
dintre căile de consolidare ale capacităţilor funcţionale ale administraţiei publice abilitată cu dreptul de 
reglementare a activităţii de întreprinzător. 
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Abstract 
 
This article analyzes all the aspects about the career of the public administration personnel, 

specifically: the recruiting, time of probation, the public functionay probation and the performances’ 
estimation. 

A public servant must be judged by what he does and does not do as a professional in his own 
sphere of responsibility. Towards this end, a system to judge the qualitative and quantitative output of 
an employee has to be devised. 

One of the sectors of public administration reform in Eastern and Central Europe is the 
development of human resources as well as improvement of it. Though the new EU countries are rich in 
educated and well-qualified public servants, imperfect legislation and currently existing training system 
impede the progress of public administration. 

 
„Cariera funcţionarului public european ca reprezintă elementele care concretizează situaţia 

juridică a funcţionarului public, din momentul în care autoritatea investită cu puterea de numire emite 
actul de numire până în momentul în care, un alt act juridic, sau un fapt juridic (exemplu decesul) pune 
capăt calităţii de funcţionar public comunitar”1. 

 
1. RECRUTAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI COMUNITARI 

 
În ţările membre ale Uniunii Europene legislaţia prevede condiţii generale şi specifice de ocupare a 

anumitor funcţii din administraţia publică, din justiţie, domeniul legislativ, etc.2 
Există patru modele distincte privind selectarea şi recrutarea funcţionarilor publici, astfel: 

- modelul unui minim comun de formalităţi care implică obligaţia de publicare a 
posturilor vacante, model întâlnit în Olanda şi Danemarca; 

- modelul german caracterizat prin selecţia în etape şi recrutarea liberă, preluat şi de 
Luxemburg; 

- modelul britanic caracterizat prin recrutarea printr-o comisie independentă, 
preluat şi de Irlanda; 

- modelul francez caracterizat prin organizarea de concursuri şi pregătirea în şcoli 
de formare profesională a funcţionarilor publici care răspund preocupării de 
profesionalism1. 

                                              
1 Constanţa Călinoiu, Virginia Vedinaş, Filipescu Ion – Teoria funcţiei publice comunitare, Ed. Lumina Lex, 

Bucuresti p. 84 
2 Ilie Gorjan, Drept administrativ, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005, p. 195 
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În democraţiile europene, recrutarea funcţionarilor publici, imparţiali şi cu o înaltă calificare, 
este unul dintre rolurile esenţiale ale statului, recrutarea făcându-se, în principal, pe baza a două principii: 

 
A. Principiul egalităţii la acces 
 

Principiul egalităţii la acces figurează în Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului din 1789, 
şi este reluat în art. 21 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, cu următoarea formulare: “toate 
persoanele au dreptul de a accede, în condiţii de egalitate, la funcţii publice în ţara lor”. Sunt interzise în 
acest fel restricţii şi discriminări fondate pe sex, religie, rasă, opinii. 

Singurele limitări acceptate sunt cele referitoare la naţionalitate, moralitate, condiţii de vârstă şi 
aptitudini psihice. 

 
B. Principiul concursului public 
 

Franţa şi Spania sunt ţări care procedează la asemenea modalitate de recrutare pentru aproape 
toate posturile din administraţia publică, cu excepţia unora care fac obiectul unei nominalizări politice. 

În Franţa există şi prestigioasa şcoala de pregătire a înalţilor funcţionari 
publici "Ecole Nationale d'Administration", care asigură selecţia elitelor, iar mai apoi 
formarea lor solidă pentru integrarea în posturi cheie de funcţionari publici. 

Admiterea la aceasta instituţie, cât şi selecţia ulterioară a acestora pentru ocuparea unor înalte 
posturi în Administraţia franceză este foarte dură. Prin sistemul concursului se asigură îndeplinirea a două 
obiective majore: 

- evaluarea corectă a capacităţii candidatului; 
- garantarea independenţei autorităţii care are sarcina selecţionării. 

Italia admite de asemenea acest principiu, dar acesta se aplică într-un număr redus de domenii, 
printre care diplomaţia şi magistratura. 

În Marea Britanie şi Belgia, evaluarea capacităţii candidaţilor se face prin organisme 
indepedente. 

În Germania, candidaţii trebuie să urmeze un curs de formare înainte de a solicita un post în 
funcţii publice. 

În Franţa şi Germania, funcţia publică este văzută ca o forţă independentă care asigură 
“continuitatea statului”. Aceasta acţionează ca mediator între stat şi societate şi garantează respectul 
interesului public. 

În Marea Britanie, funcţionarii publici sunt consideraţi ajutoare credincioase ale guvernului, 
ales în mod democratic. Desigur, miniştrii au o oarecare putere discreţionară în numirea înalţilor 
funcţionari direct subordonaţi lor. 

Primul capitol al titlului III din statut consacrat “carierei funcţionarului“, are ca obiect de 
reglementare “recrutarea” funcţionarilor comunitari. 

                                                                                                                                                                
1 Dana Apostol Tofan, Puterea discreţionara şi excesul de putere al autorităţilor publice, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999, 

p. 292 
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Regăsim principiul dominant în această materie după care “recrutarea personalului este efectuată 

prin concursuri (cu probe scrise şi probe orale), organizate de fiecare instituţie (există, în acelaşi timp şi 
concursuri interinstituţionale”.1 

Din analiza dispoziţiilor acestui capitol, desprindem următoarele prin-cipii care guvernează 
recrutarea acestei categorii de funcţionari publici. 

a) recrutarea trebuie să asigure selectarea celor mai competente persoane, al celor care prin calităţile 
lor, prin educaţie şi instrucţie, pot determina randamente deosebite: 

b) recrutarea trebuie să asigure selectarea persoanelor care corespund din punct de vedere al 
integrităţii lor dobândirii statutului de funcţionar al unui organism comunitar. 

c) recrutarea trebuie să se facă pe baze geografice suficient de largi, încât să asigure accesul la 
funcţiile comunitare a cât mai multor resortisanţi din statele membre ale Uniunii Europene (art. 29). 

Se impune astfel ca “recrutarea să ia în consideraţie, dincolo de criteriile de competenţă şi interesul 
serviciului, necesitatea de a se asigura un anumit echilibru geografic între diferite naţionalităţi...”2 

Articolul 29, prin aliniatul (3) statuează că “nici o funcţie nu poate fi rezervată resortisanţilor unui 
stat membru determinat”. 

Acest aspect capătă o importanţă şi mai mare în cadrul funcţiilor de direcţie. 
d) persoana recrutată să întrunească acele condiţii necesare pentru dobândirea calităţii de 

funcţionar comunitar.3 
e) recrutarea se face pe bază de concurs, care constituie regula .4 
Desprindem astfel concluzia, că recrutarea funcţionarilor comunitari este dominată de principiul 

concursului, care admite anumite excepţii, în cazurile expres şi limitativ prevăzute de articolul 29 (2) din 
Statut. 

Prin reglementările adoptate de Comunitate, prin practică şi Jurisprudenţa Curţii, se urmăreşte 
realizarea unei politici în materia funcţiei publice europene de natură să permită accesul şi menţinerea 
unor persoane apte să facă faţă complexelor probleme care revin celor investiţi . 

Dificultatea realizării unui asemenea deziderat a fost subliniată în literatura de specialitate: “Nici o 
regulă juridică, oricât de bine concepută ar fi ea, nu va împiedica, de una singură, clientelismul, 
nepotismul şi toate celelalte forme de corupţie”.5 

Regulile juridice stau însă la baza eliminării la maxim a practicii numirilor discreţionare, a 
politicilor şi practicilor prin care se urmăreşte deturnarea scopului şi semnificaţiei acestei instituţii extrem 
de importante pentru teoria şi practica Uniunii Europene. 

 
1.1.  Condiţii  cerute pentru funcţionarii comunitari  
 
Iniţial, organizaţiile europene au adoptat sistemul potrivit căruia funcţionarii sunt recrutaţi şi numiţi 

de şeful ierarhic, care, la rândul său, este ales de delegaţii statelor.1 Sistemul a fost preluat şi de ONU, care 

                                              
1 J. Rideau – Droit institutionnel de l’Union Européenne, 6e éd. Montchrestien, 1997., p. 391 
2 Idem 
3 Aceste condiţii se deduc din interpretarea articolului 28 din statut, care stabileşte cine nu poate fi numit funcţionar, rezultând, 
per a contrario, care sunt condiţiile care trebuie îndeplinite pentru dobândirea unei asemenea calităţi. 
4 Spunem acest lucru deoarece se admite, prin articolul 29 alin (2) din Statut, că “o altă procedură de recrutare decât cea a 
concursului poate să fie adoptată de autoritatea investită cu puterea de numire...”. Această altă procedură nu poate viza însă decât 
recrutarea funcţionarilor din gradele A 1 şi A 2, sau, în cazuri excepţionale, poate viza acele funcţii care impun o calificare 
specială. 
5 Jean-Luc Bodiquel – La fonction publique européenne, în Revue Internationale des Sciences Administratives, vol. 61, No 3, 
Septembre 1995, p. 506. 
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lasă deplină libertate secretarului general pentru a recruta personalul, în condiţiile fixate de Adunarea 
Generală. 

La recrutarea unui viitor funcţionar european, se au în consideraţie două categorii de condiţii: 
Condiţii fixate , care sunt aceleaşi pentru toţi candidaţii, şi anume 
a) Naţionalitatea, care impune ca persoana respectivă să fie resortisant al unui stat membru al 

Uniunii. 
Articolul 28 alin (1) prevede această condiţie la prima literă, în sensul că “nu poate fi funcţionar 

persoana care nu este resortisant într-un stat membru al Comunităţilor...” În continuarea textului, se 
admite însă posibilitatea “unei derogări acordată de autoritatea investită cu puterea de numire “. 

b) Condiţia privind exerciţiul drepturilor civile. 
Această condiţie este prevăzută de acelaşi text ca şi cea anterioară, care interzice dobândirea 

statutului de funcţionar de către persoana care nu se bucură de exerciţiul drepturilor civile. 
c) Condiţia de a fi satisfăcut obligaţiile prevăzute de legile de recrutare în materie militară, mai 

exact prestarea serviciului militar pentru bărbaţi (articolul 28 litera “b”). 
d) Garanţiile de moralitate, care se deduc din cazierul judiciar şi din prezentarea unor referinţe sau 

recomandări. 
O asemenea condiţie este susţinută, după Lassale, de argumentul că “Un individ care nu este moral 

în ţara de origine … nu poate face parte dintr-o comunitate supranaţională, în care obiectul principal 
este, în final, servirea intereselor ţărilor resortisante”;2 

e) Aptitudinile fizice care exclud existenţa unor infirmităţi sau maladii care pot stânjeni exerciţiul 
funcţiei. Articolul 28 litera “e” impune condiţia ca viitorul funcţionar să “îndeplinească condiţiile de 
aptitudine fizică cerute pentru exerciţiul funcţiilor sale”. 

f) Condiţia ca persoana respectivă să facă dovada cunoaşterii, în mod aprofundat, a uneia din 
limbile Comunităţilor şi a unei cunoaşteri satisfăcătoare a unei alte limbi a Comunităţilor, în măsura 
necesară exercitării funcţiei pe care este chemată să o exercite (articolul 28 litera “f”). 

Constatăm că Statutul impune cunoaşterea a două dintre limbile oficiale ale Comunităţilor, din care 
una într-un mod aprofundat iar alta de o manieră satisfăcătoare. 

e) Alte condiţii3. 
Condiţi i variabile  
În această categorie intră, de regulă: titluri, diplome, nivel de experienţă. Posturile dintr-o categorie 

superioară reclamă o formaţie profesională superioară. 
Toate instituţiile internaţionale au drept tendinţă dominantă în materie de numire pe aceea “de a 

asigura organizaţiei serviciile persoanelor care posedă cea mai înaltă calitate de muncă, de competenţă şi 
de integritate” cum se prevede, de exemplu în art. 4 din Statutul ONU. 

La baza selecţiei se află două criterii: 
a) Criteriul meritului, care este stabilit în funcţie de natura, de calificativele pe care le-au primit 

funcţionarii, acesta fiind guvernat de principii similare celor din legislaţiile naţionale. 
Acest criteriu pune clasica dificultate în a face distincţie între funcţionarii foarte buni, buni şi cei 

mai puţin buni.4 

                                                                                                                                                                
1 Henry Gerald – La function publique éuropéene, Lausanne, 1961, Imprimerie C. Risold & Fils, p. 21. 
2 Henry Gerald – op. cit., p. 25. 
3 Exemplu: Statutul C.E.C.A. adoptat în 1956 impunea inexistenţa unor legături de rudenie, două rude nu puteau munci în 
aceeaşi instituţie decât cu autorizarea organului investit cu puterea de numire. 
4 Aspecte specifice prezintă angajarea într-o funcţie de grad superior. Mai întâi trebuie respectate criteriile geografice, care obligă 
la o repartizare armonioasă, între ţările membre, ale acestor funcţii. Din punct de vedere procedural, postul devenit vacant este 
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b) Pe lângă merit, în selecţia agenţilor europeni mai sunt avute în vedere şi alte elemente obiective, 

cum ar fi vârsta, vechimea în muncă, vechimea într-un anumit grad etc. 
 

1.2. Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului  
 

Această materie îşi află reglementarea tot în primul capitol al titlului III din Statut, consacrat 
“recrutării”. 

Între noţiunea de “statut” şi cea de “funcţionar” există o simplă legătură, deoarece, noţiunea de 
statut indică natura însăşi a situaţiei funcţionarului,1 care, aşa cum am avut prilejul să arătăm, este 
statutară şi reglementară. 

Recrutarea într-o funcţie europeană se realizează, de regulă, prin concurs, cu excepţia funcţiilor 
înalte, politice (directori şi directori generali). Modul de concepere şi desfăşurare a concursului este 
diferit, în funcţie de nivelul diplomei şi de experienţa profesională a candidaţilor2. 

Regula este că fiecare instituţie comunitară îşi organizează concursul propriu, existând însă, pentru 
categoriile B şi C, şi anumite concursuri inter-instituţionale. 

Un aspect specific îl reprezintă faptul că reuşita la concurs nu atrage după sine, în mod automat, 
numirea într-o funcţie europeană. Candidaţii care au reuşit la concurs sunt înscrişi într-o anumită listă, 
intitulată “de rezervă”. Serviciile unei instituţii comunitare care au nevoie de personal urmează a face, 
celor înscrişi în listele de rezervă, anumite oferte pentru ocuparea unei anumite funcţii. Nu întotdeauna 
momentul reuşitei este apropiat în timp de cel al ofertei. Uneori acest lucru se poate întâmpla, alteori pot 
trece luni până când se face oferta. Această situaţie este explicată prin două argumente: 

Un prim argument îl reprezintă faptul că organizarea concursurilor  
are loc, de regulă, înainte de a fi cunoscut bugetul şi numărul de posturi care pot fi ocupate 

Cel de-al doilea argument rezidă în politica Uniunii, ca accesul la funcţiile europene să respecte 
criteriul geografic, îngăduind resortisanţilor din cât mai multe ţări membre să poată ocupa o funcţie 
europeană. Această raţiune este completată cu regula după care nici o funcţie nu poate şi nu trebuie 
rezervată resortisanţilor unui stat membru determinat.3 

Prin această tehnică de promovare, care are la bază lista de rezervă, se mai urmăreşte un obiectiv la 
fel de important, care are la bază realitatea ca mai buna pregătire a candidaţilor dintr-o anumită ţară să 
le faciliteze mai multe şanse de reuşită decât celor din altă sau alte ţări. În acest mod practic se realizează 
o “corectare” a rezultatelor concursului, o armonizare între criteriul meritului şi politica repartizării 
geografice echitabile. 

Cum am menţionat şi mai înainte, este interzisă recrutarea unui anumit funcţionar pe criterii exclusiv 
naţionale, o asemenea decizie urmând a fi declarată ilegală de Curtea Europeană de Justiţie. 

Această politică de recrutare prezintă atât aspecte pozitive cât şi negative, ea fiind drastic criticată de 
persoane atât din interiorul cât şi din exteriorul Comunităţii. 

                                                                                                                                                                
ocupat mai întâi temporar de un alt funcţionar, care îndeplineşte condiţiile şi abia după aceea, după ce vacanţa postului a fost 
afişată, se declanşează procedura pentru ocuparea postului respectiv. Ca şi în situaţia înaltelor funcţii naţionale, şi la cele la nivel 
comunitar nu se poate vorbi despre o stabilitate. 
1 Jean Marie Auby, Jean Bernard Auby – Institutions administratives. Organisation générale. Fonction publique. Contentieux 
administratif.Intervention de l’admi-nistration dans l’économie. Prix-Planifications. Aménagement du territoire, Dalloz, Paris, 
1996, 7e édition, p. 380. 
2 Benone Puşcă, Valerică Nistor, Vasilica Negruţ, Jana Maftei, Personalul autorităţilor publice române şi comunitare, Ed. 
Fundaţiei Academice „Danubius”, Galaţi, 2005 
3 Această prevedere este cuprinsă în art. 27 din Statutul funcţionarilor Comunităţii Europene.  
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Principalele motive care au susţinut aceste critici au fost reprezentate de iregularităţile constatate în 

modul de desfăşurare precum şi lipsa oricărei transparenţe a procedurilor. În scopul eliminării acestor 
deficienţe, au fost formulate mai multe soluţii, dintre care menţionăm: 

– organizarea de concursuri în fiecare an; 
– publicarea de anale privind posturile precedente; 
– publicarea numărului de posturi etc. 
Perspectiva unei cariere într-o funcţie publică europeană este un vis la care aspiră foarte multe 

persoane. Atracţia pe care o exercită această perspectivă explică şi numărul foarte mare de candidaţi 
înregistraţi cu ocazia organizării diferitelor posturi.1 

În ceea ce priveşte procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, interpretarea dispoziţiilor 
statutare determină identificarea următoarelor dimensiuni ale regimului său juridic. 

a) numirea, ca şi promovarea sunt supuse principiului potrivit căruia ele nu pot viza decât posturi 
vacante. 

b) declararea vacanţei unui post este precedată de anumite acţiuni pe care le realizează autoritatea 
investită cu puterea de numire:2 

c) pentru desfăşurarea fiecărui concurs se constituie un juriu, a cărui componenţă este decisă de 
autoritatea investită cu puterea de numire. 

d) juriul este cel care stabileşte lista de aptitudini a candidaţilor. 
e) în funcţie de lista de aptitudini stabilită de juriu, autoritatea investită cu puterea de numire este 

competentă să aleagă candidatul sau candidaţii pe care îi numeşte pe posturile vacante. 
f) funcţionarii aleşi de autoritatea investită cu puterea de numire, pot să fie numiţi într-una din 

următoarele variante: 
– în categoria A sau cadru lingvistic; 
– în alte categorii, în gradul de bază corespunzător postului pentru care ei au fost selectaţi; 
– prin derogare, pot fi numiţi şi în alte grade şi categorii, în limitele stabilite de statut.3 
g) funcţionarul astfel recrutat este încadrat în prima treaptă a gradului său.4 
h) înainte de numire, are loc supunerea candidatului care a fost reţinut de autoritatea investită cu 

puterea de numire unui examen medical. 
Scopul acestuia este de a se constata dacă persoana care urmează să devină funcţionar îndeplineşte 

condiţiile fizice necesare ocupării şi exercitării funcţiei în care urmează să fie numit.5 
 

                                              
1 La nivelul tarilor membre, se înregistrează decalaje foarte pronunţate. Numărul cel mai redus îl reprezintă britanicii iar cei mai 
numeroşi sunt italienii.  
2 Verifică posibilităţile de promovare sau de mutare în sânul instituţiei însăşi; verifică posibilităţile de organizare a unui concurs 
intern, în cadrul instituţiei; examinează cererile de transfer formulate de funcţionarii altor instituţii ale celor trei Comunităţi. 
3 Este vorba despre prevederile articolului 31, care permit ca derogarea să poată viza: numirea în gradele A1, A2, A3 şi LA3 
sau în alte grade. 
4 Autoritatea investită cu puterea de numire poate deroga de la principiul mai sus enunţat, în sensul că poate să ţină cont de 
formaţia şi de experienţa profesională a funcţionarului în cauză şi să-i acorde un spor de vechime. Potrivit articolului 32 (8) 
(69), această “bonificaţie”, cum o numeşte Statutul, nu poate fi mai mare de 72 de luni în gradele de la A1 la A4, LA3, LA4, şi 
48 de luni în alte grade. 
5 Examinarea se realizează de un medic consilier din cadrul instituţiei. Dacă, în urma acestui examen medical, se obţine un aviz 
negativ, candidatul are posibilitatea să-l conteste. El va putea, în douăzeci de zile de la data când i-a fost comunicat avizul 
negativ, să solicite examinarea lui de către o comisie medicală, compusă din trei medici aleşi de autoritatea investită cu 
puterea de numire dintre medicii consilieri. Medicul consilier care a emis avizul negativ îşi va susţine opinia în faţa comisiei de 
medici. În cazul în care comisia medicală confirmă concluziile primului aviz, candidatul va fi obligat să suporte jumătate din 
cheltuielile ocazionate de cea de-a doua examinare medicală a sa, de către comisie. 
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2. PERIOADA DE STAGIU 

 
2.1. REGIMUL PERSOANEI SELECŢIONATE PRIN CONCURS ÎN DREPTUL 

COMUNITAR AL FUNCŢIEI PUBLICE 
Prin articolul 34 (8) (24) (69) din Statut, se instituie norma de principiu potrivit căreia orice 

funcţionar este ţinut să efectueze un stagiu, înainte de a fi titularizat. Fac excepţie de la această regulă 
funcţionarii din gradele A1 şi A2. 

Din interpretarea articolului susmenţionat, desprindem concluzia că, în cariera unui funcţionar 
public comunitar, de la debut şi până la încetarea funcţiei, pot fi identificate două etape, din punct de 
vedere al statutului funcţionarului: 

a) funcţionar public comunitar stagiar; 
b) funcţionar comunitar titularizat. 
 
Situaţia juridică a stagiului şi stagiarului într-o funcţie publică europeană 
Durata stagiului  
Potrivit articolului susmenţionat, regăsim, în ceea ce priveşte durata stagiului, deosebiri în ceea ce 

priveşte categoria de funcţionari, după cum urmează: 
a) pentru funcţionarii din categoriile A, B şi cadrele lingvistice, durata stagiului este de nouă luni. 
b) pentru funcţionarii din celelalte categorii, durata este mai scurtă, respectiv este de şase luni. 
Se admite ca termenul stabilit ca durată a stagiului să poată fi întrerupt, prelungit, sau să i se pună 

capăt înainte de a expira în întregime, după cum urmează. 
Întreruperea perioadei de stagiu are loc în situaţia în care, în cursul stagiului, funcţionarul este 

împiedicat să-şi exercite funcţiile ca urmare a unei boli, a unui concediu de maternitate, a concediului 
prevăzut la articolul 581 din statut, sau în cazul unui accident. 

Faptul că perioada corespunzătoare situaţiilor mai sus evocate nu se consideră perioadă de stagiu, 
atrage după sine prelungirea stagiului cu o durată corespunzătoare celei în care a avut loc întreruperea. 

Inaptitudinea funcţionarului stagiar  
În situaţia în care funcţionarul stagiar dă dovadă de inaptitudine manifestă, se va putea, în orice 

moment al constatării inaptitudinii, să se întocmească un raport cu privire la această situaţie. 
Împotriva acestui raport, funcţionarul stagiar poate face contestaţie, “îşi poate formula în scris 

observaţiile”, cum se exprimă textul din statut, în termen de opt zile libere, calculate de la data 
comunicării. 

Raportul, însoţit de observaţiile funcţionarului stagiar, sunt înaintate de superiorul ierarhic al 
stagiarului la autoritatea investită cu puterea de numire. 

În termen de trei săptămâni, la această autoritate urmează să fie comunicat un aviz emis de un 
comitet de raport, compus de o manieră paritară, după care autoritatea învestită cu puterea de numire 
poate să procedeze la concedierea funcţionarului stagiar. 

Ea este ţinută însă să-i acorde un termen de preaviz, de o lună, care nu poate însă depăşi, fără a se 
putea însă ca durata serviciului să o poată depăşi pe cea a stagiului. 
                                              
1 Prin articolul 58 se prevede că “Independent de concediul prevăzut la articolul 57 (este vorba de concediul anual cuvenit 
funcţionarilor publici europeni-n.a.) femeile însărcinate au dreptul, în baza unui certificat medical, la un concediu începând cu 
şase săptămâni înainte de data probabilă a naşterii indicată în certificat şi terminând cu zece săptămâni după data naşterii, fără 
ca acest concediu să poată fi inferior unei perioade de şaisprezece săptămâni”. Am subliniat ultima parte a articolului datorită 
semnificaţiei ei speciale, din care rezultă, în opinia noastră, preocuparea pentru protecţia femeilor aflate într-o situaţie specială 
şi dimensiunea socială, în general, a unei asemenea norme de protecţie. 
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După ce a primit avizul, autoritatea învestită cu puterea de numire poate să-l concedieze pe stagiar.1 
 
Încheierea stagiului  
Potrivit articolului 34 (8)(24)(69) aliniatul (3), cu o lună înainte de efectuarea stagiului, funcţionarul 

stagiar face obiectul unui raport, în care sunt cuprinse următoarele elemente: 
a) aptitudinile pe care le-a dovedit în modul în care s-a achitat de atribuţiile de serviciu; 
b) randamentul activităţii desfăşurate; 
c) conduita în timpul serviciului. 
Acest raport este înaintat funcţionarului în discuţie, care poate formula, în termen de opt zile libere, 

observaţiile sale cu privire la concluziile raportului. 
În funcţie de concluziile raportului, putem întâlni următoarele situaţii: 
a) stagiarul face dovada că are calităţile necesare pentru postul pentru care a fost selecţionat, situaţie 

în care urmează să fie titularizat în acest post; 
b) stagiarul nu face dovada calităţilor necesare pentru postul respectiv, în care caz autoritatea 

investită cu puterea de numire are două posibilităţi: 
– să-l concedieze pe funcţionar; 
– în mod cu totul excepţional, poate aproba prelungirea stagiului pentru o perioadă maximă de şase 

luni, eventual cu schimbarea serviciului funcţionarului respectiv. 
Stagiarului care a fost concediat îi este recunoscut dreptul de a beneficia de o indemnizaţie, pe o 

perioadă variabilă în funcţie de perioada de serviciu pe care a îndeplinit-o:2 
 

3. PROMOVAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI EVALUAREA 
PERFORMANŢELOR PROFESIONALE 

În cariera funcţionarul public beneficiază de dreptul de a promova în funcţia publică şi de a avansa 
în gradele de salarizare. 

Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice superioare 
vacante. 

Promovarea într-o funcţie publică superioară vacantă se face prin concurs sau examen. 
Pentru a participa la concursul pentru promovarea într-o funcţie publică de execuţie din gradul 

profesional principal, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime: a) să aibă 
o vechime minimă de 2 ani în funcţiile publice de execuţie din gradul profesional asistent, în clasa 
corespunzătoare studiilor absolvite; b) să fi obţinut la evaluarea performanţelor profesionale individuale 
din ultimii 2 ani, cel puţin calificativul "foarte bun"; c) să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în 
fişa postului. 

                                              
1 În mod excepţional, autoritatea investită cu puterea de numire poate autoriza ca funcţionarul să-şi continue stagiul, însă în alt 
serviciu. În acest caz, pentru noua activitate persoana respectivă va trebui să efectueze un stagiul de minim şase luni. Durata 
cumulată a stagiului nu poate depăşi cincisprezece luni. În această situaţie, durata cumulată a stagiului nu poate depăşi 
cincisprezece luni. 
2 Trei luni, în care va primi salariul de bază, dacă a efectuat mai mult de un an de serviciu; două luni, în care va primi salariul 
de bază, dacă a efectuat cel puţin şase luni de serviciu; o lună, în care va beneficia tot de salariul de bază, dacă a îndeplinit până 
în şase luni de serviciu. Indemnizaţia prevăzută mai sus nu se aplică în situaţia în care fost stagiar concediat are posibilitatea 
să reînceapă o activitate profesională. Dispoziţiile paragrafelor (2) – privind cazul de inaptitudine, (3) – privind raportul la 
sfârşitul stagiului şi (4) – durata limită a stagiului la cincisprezece luni, nu se aplică în cazul în care funcţionarul stagiar a 
demisionat înainte de terminarea stagiului. 
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Pentru a participa la concursul pentru promovarea într-o funcţie publică de execuţie din gradul 

profesional superior, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime: a) să aibă o 
vechime minimă de 2 ani în funcţiile publice de execuţie din gradul profesional principal sau 4 ani în 
funcţiile publice de execuţie din gradul profesional asistent, în clasa corespunzătoare studiilor absolvite; b) 
să fi obţinut la evaluarea performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani, cel puţin calificativul 
"foarte bun"; c) să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului. 

Au dreptul de a participa la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de conducere 
vacante persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: a) sunt absolvente ale programelor de formare 
specializată şi perfecţionare în administraţia publică, organizate de către Institutul Naţional de 
Administraţie, centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, precum şi de 
alte instituţii specializate, din ţară sau străinătate; b) au fost numite într-o funcţie publică din clasa I; c) 
îndeplinesc cerinţele specifice prevăzute în fişa postului, precum şi următoarele condiţii de vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: a) minimum 2 ani, pentru funcţiile publice de 
şef birou, şef serviciu şi secretar al comunei; b) minimum 5 ani, pentru funcţiile publice de conducere cu 
excepţia celei de secretar al municipiului, oraşului sau comunei. 

În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară 
activitatea, funcţionarii publici de execuţie au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea unei 
funcţii publice vacante într-o clasă superioară celei în care sunt încadraţi1. 

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face anual. 
Procedura de evaluare are ca scop: a) avansarea în gradele de salarizare; b) retrogradarea în gradele de 
salarizare; c) promovarea într-o funcţie publică superioară; d) eliberarea din funcţia publică; e) stabilirea 
cerinţelor de formare profesională a funcţionarilor publici. 

În urma evaluării performanţelor profesionale individuale funcţionarului public i se acordă unul 
dintre următoarele calificative: "excepţional", "foarte bun", "bun", "satisfăcător", "nesatisfăcător". 

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici se face de către 
o comisie de evaluare, compusă din cinci personalităţi, recunoscute ca specialişti în administraţia publică, 
propuse de ministrul administraţiei publice şi numite prin decizie a primului ministru. 

Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, după 
consultarea organizaţiilor sindicale ale funcţionarilor publici, reprezentative la nivel naţional. 

 
4. CONCLUZII 
În lucrarea „Cariera functionarilor publici comunitari”, sunt analizate toate aspectele 

referitoare la elementele care concretizează situaţia juridică a funcţionarului public, din momentul în care 
autoritatea investită cu puterea de numire emite actul de numire până în momentul în care, un alt act 
juridic, sau un fapt juridic (exemplu decesul) pune capăt calităţii de funcţionar public comunitar. 

Astfel, în cadrul acestui articol sunt tratate următoarele elemente ale carierei funcţionarului public 
european: recrutarea functionarilor publici, perioada de stagiu, promovarea şi evaluarea performantelor 
profesionale ale functionarilor publici europeni. 

Din studiul realizat concluzionăm prin a susţine faptul că legislaţia în materia planificării şi 
dezvoltării carierei funcţionarilor publici în conformitate cu nivelul pregătirii lor profesionale trebuie să 
pornească de la necesitatea motivării funcţionarilor publici, creşterea interesului acestora faţă de muncă, 
întreţinerea creativităţii, a performanţei crecute, naşterea şi menţinerea încrederii în posibilităţile de a fi 
avansat în grad de calificare, promovat în funcţie. 

                                              
1 Verginia Vedinaş, Drept administrativ, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2004, p. 172 
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Abstract 
 

In the past centuries there were initiated several reforms in the Public Administration within 
almost every EU state. The majority of reforms are oriented to reducing hyerarchies, their leveling inside 
the organisations through introducing proficiency management systems aimed at specific targets together 
with creating mobility and resilience. 

The general tendency in most countries is to make the Public Administration get in conformity 
with the most inner policy decisions and answer in an adequate way to citizens necesities. 

This objectivs are considered with emphassing proficiency and minimazingthe process itself. 
The degree of implementing the proficiency management system their is significantlly in the 

recently studied EOCD member/states, and depends at a certain level on the type of Public Administration 
orientation: whether this is orientated towards a system based on career or positions. 

Even if several EU states’ sections prove a definite tendency to get away of the traditional 
career[based systems there is no clue to detecting a general tendency to awards a naw structural 
organizing of the public administration. 

Nowadays career-based states aim at obtaining a flexible and modern system within the limits of 
extant career development system. 

 
1. Funcţia publică, în concepte şi evaluări 

Funcţiile pe care statul le dobândeşte în asigurarea suveranităţii sale - funcţia legislativă, funcţia 
executivă şi funcţia judecătorească - nu pot fi realizate decât prin exercitarea lor de către puteri 
independente, reprezentate la nivel politico-juridic prin organe corespunzătoare. Pentru realizarea 
funcţiilor statului se înfiinţează servicii publice care, la rândul lor, sunt înzestrate cu funcţii publice, 
atribuţii, competenţe şi răspunderi specifice sarcinilor pe care acestea le realizează în scopul satisfacerii 
intereselor generale ale societăţii1. 

Doctrina juridică nu a avut şi nu are un punct de vedere unitar asupra problematicii funcţiei publice, 
cu atât mai mult cu cât reglementările în materie diferă în funcţie de perioada istorică şi de realitatea 
statală la care ne raportăm iar în unele cazuri, aceste reglementări nu sunt altceva decât un instrument de 
impunere a unor concepţii politice. 
Potrivit definiţiei date de lege, „funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor 
stabilite de autoritatea sau instituţia publică, în temeiul legii, în scopul realizării competenţelor sale de 
către persoane legal investite”2. 
Potrivit prevederilor din Constituţie, prin lege organică se adoptă statutul funcţionarilor publici, ceea ce 

                                              
1 Prisăcaru, V., Funcţionarii publici, Bucureşti, Editura All Beck, 2004 
2 Legea nr.188/1999, privind Statutul Funcţionarilor Publici 
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semnifică un regim juridic unilateral, un regim de drept public. Faptul că domeniul de reglementare a 
statutului funcţionarului public este cel al legii organice, subliniază şi importanţa deosebită pe care funcţia 
publică şi funcţionarul public le au în sistemul constituţional şi legal. 

Funcţia publică reprezintă şi „ansamblul responsabilităţilor” adică asumarea conştienta şi deliberată 
a activităţii pe care o desfăşoară funcţionarul public, în beneficiul colectivităţii din care face parte şi care 
este afectată de rezultatul acestei acţiuni. 

Din definiţia dată funcţionarului public se pot desprinde următoarele trăsături: 
 funcţionarul public este o persoană fizică desemnată în funcţie conform legii sau actelor 

juridice emise pe baza legii; 
 funcţionarul public este investit în mod legal în funcţie printr-un act de voinţă unilaterală, 

urmat de depunerea jurământului prevăzut de lege; 
 funcţionarul public exercită o funcţie publică cu caracter permanent; 
 funcţionarul public îndeplineşte atribuţiile funcţiei în scopul realizării competenţei autorităţii 

publice din care face parte acea funcţie. 
Funcţionarul public este legat de administraţie printr-un statut legal, în care sunt prevăzute atribuţiile, 
drepturile şi obligaţiile. 
Situaţia judiciară a funcţionarului public trebuie astfel considerată o situaţie juridică obiectivă, ca urmare, 
raportul dintre funcţionar şi funcţia publică este un raport juridic obiectiv. Funcţionarul public care 
îndeplineşte atribuţiile ce-i sunt stabilite exercită o putere legală şi nu un drept subiectiv. 

Stadiul actual al evoluţiei legislaţiei româneşti nu oferă o unitate de concepţie asupra problematicii 
funcţiei publice, impunându-se cu necesitate anumite modificări pentru corelarea prevederilor diferitelor 
categorii de acte normative şi pentru aşezarea acestora la temelia unor raporturi juridice viabile. În mod 
necesar, evoluţia procesului integrării europene va însemna şi o reaşezare a realităţilor juridice, inclusiv 
sub aspectul reconsiderării funcţiei publice. 
 
2. Modalităţi de evaluare, în raport cu sistemul de recrutare şi promovare 

Principalele tipuri de evaluări, fie că se referă la sistemul pe bază de carieră sau la cel pe bază de 
funcţii, fie la noţiunea de broadband („zonă largă”) şi la structura clasică de salarizare, sunt folosite ca 
tipuri ideale şi extreme, în care sunt integrate diferite combinaţii de categorii. Nici una dintre categorii nu 
trebuie privită ca având o existenţă empirică, ci fiecare dintre acestea trebuie considerată drept o categorie 
analitică cu care putem compara sistemele existente de Administraţie Publică în ţări europene. 
 
2.1. Recrutare şi promovare: sistemul pe bază de carieră şi sistemul pe bază de funcţii 

O distincţie generală în ceea ce priveşte recrutarea şi promovarea analizează o structură pe bază de 
carieră pe de o parte şi un sistem pe bază de funcţii pe de altă parte. 

Sistemul pe bază de carieră din cadrul Administraţiei Publice funcţionează printr-un mecanism de 
recrutare închis şi centralizat prin care adesea se recrutează potenţiali lideri direct din universitate, printr-o 
examinare competitivă. Promovarea se bazează în principal pe criterii de vechime în muncă şi nu este 
direct legată de performanţă. 

Sistemul pe bază de carieră are în vedere construirea unei structuri coerente a Administraţiei 
Publice în care FPS împărtăşesc aceeaşi cultură, ceea ce facilitează procesul de comunicare în cadrul 
organizaţiei guvernamentale şi mobilitatea internă. 

Principalele puncte slabe ale sistemului sunt lipsa concurenţei pentru poziţiile de vârf, înclinaţie 
către aptitudini generale şi pericolul creării unui club închis al Funcţionarilor Publici aflaţi pe drumul sigur 
al carierei, inaccesibil celorlalte persoane. 

Dintre ţările studiate, sistemul Administraţiei Publice franceze reprezintă cel mai clar exemplu de 
acest fel, întrucât membrii FPS se recrutează într-o mare măsură din cadrul ENA (l’École Nationale 
d’Administration). Polonia are în vedere crearea unui sistem de recrutare închis după încheierea perioadei 
de tranziţie, în mai 2004. 
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Sistemul pe bază de funcţii reprezintă un proces de recrutare mai deschis, care necesită ca posturile 

libere să fie accesibile unei game mai largi de solicitanţi, incluzând în unele cazuri candidaţi din sectorul 
privat. Promovarea este într-o mare măsură legată de performanţă, iar vechimea în muncă nu influenţează 
în nici un fel promovarea. 

Ţara care se încadrează cel mai bine în această categorie este Marea Britanie. Deşi sistemul de 
recrutare în Marea Britanie manifestă o tendinţă clară către sistemul pe bază de funcţii, programul 
Funcţionarilor cu Carieră Rapidă (Fast Stream) poate fi de asemenea considerat drept o reminiscenţă a 
sistemului pe bază de carieră de care Marea Britanie se îndepărtează în alte privinţe. Tendinţa către o 
recrutare tot mai deschisă la nivelul FPS este totuşi certă, întrucât 39% din 146 posturi la nivelul FPS au 
fost ocupate de solicitanţi din sectorul privat în perioada 2002-2003. Creşterea salariilor şi promovarea 
este legată de un sistem complex de evaluare a performanţelor. 

Danemarca şi Ungaria îmbină elemente ale ambelor sisteme, dar tendinţa este către sistemul pe 
bază de funcţii. Procesul de recrutare în Danemarca se bazează pe competiţie deschisă, în timp ce sistemul 
de promovare încă are la bază criterii de vechime în muncă. În Ungaria, procesul de recrutare este în 
general deschis, cu anumite excepţii. 

Sistemul pe bază de funcţii are ca scop asigurarea unui număr mai extins de candidaţi, incluzându-i 
pe cei din afara Administraţiei Publice, precum şi pe cei specializaţi. Procesul de recrutare mai deschis 
promovează competiţia şi noutatea culturală în cadrul Administraţiei Publice. Principalele puncte slabe ale 
sistemului constau în riscul absenţei unei culturi comune la nivelul FPS şi o mobilitate redusă de la o 
organizaţie la alta. Recrutarea candidaţilor din sectorul privat ar putea avea ca rezultat recrutarea FPS care 
– datorită experienţei în domeniul politico-administrativ – nu sunt pregătiţi să abordeze politicile 
guvernamentale în ansamblu. 
 
2.2. Structura salarizării: broadband şi sisteme clasice 

Se poate face o distincţie generală în ceea ce priveşte structura salarizării existând, pe de o parte, 
clasica structura a salarizării şi, pe de altă parte, sistemul de salarizare broadband. 

În cadrul structurii clasice de salarizare, fiecare funcţie poate fi atribuită unui grad, adică fiecărei 
funcţii îi corespunde o poziţie unică în sistemul universal de salarizare şi clasificare pe grade profesionale. 
Structura clasică de salarizare pune adesea un puternic accent pe sistemele de evaluare a posturilor, 
îndreptându-şi atenţia asupra factorilor asociaţi poziţiei (responsabilitate şi studii calificate). Franţa şi, 
într-o oarecare măsură Danemarca şi Ungaria, prezintă cele mai clare elemente ale acestei abordări a 
sistemului de salarizare a Funcţiei Publice. 

În cadrul structurii clasice de salarizare se pot distinge două cazuri: de “suprapunere” şi de 
“delimitare”. 

Referitor la modelul de suprapunere, accentul se pune în mod obişnuit pe vechimea în muncă şi 
prin urmare există o suprapunere verticală a gradelor. Modelul de suprapunere permite angajaţilor să 
rămână la acelaşi grad o foarte mare perioadă de timp pentru a atinge valori (maxime) ale salariului la un 
nivel echivalent cu un anumit nivel al unui grad superior (Această situaţie este întâlnită cu precădere în 
cazul structurii salariale din Polonia). Cu toate acestea, vechimea în muncă poate aduce creşteri salariale 
minore sau nesemnificative. Structura de salarizare franceză prezintă mari similarităţi cu această tradiţie 
întâlnită în ţările studiate. 

Sistemul de salarizare din Ungaria prezintă, de asemenea, elemente ale acestei structuri prin 
distincţia făcută între angajaţii cu studii superioare şi cei cu liceu. 

În cazul modelului de delimitare nu există suprapunere verticală între grade. Creşterile salariale se 
pot obţine prin promovarea la un grad superior. Promovarea aduce un salt salarial efectiv şi substanţial, în 
funcţie de diferenţierea pe grade. Structura de salarizare daneză prezintă mari similarităţi cu această 
tradiţie întâlnită în ţările studiate, fiind prezent totuşi, într-o oarecare măsură, şi modelul de suprapunere a 
gradelor. 
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În ceea ce priveşte structura de salarizare broadband, o Funcţie Publică nu poate fi atribuită unui singur 
grad, adică funcţiile nu au o poziţie unică, ele în general făcând parte dintr-un grup sau broadband. 
Structura de salarizare broadband pune adesea un puternic accent pe sistemele de evaluare a performanţei, 
concentrându-se asupra factorilor asociaţi unei persoane şi performanţelor sale (aptitudini personale şi 
performanţă). Mărirea salariului se realizează (numai) pe bază de performanţă. Ţara care se încadrează cel 
mai bine în această categorie este Marea Britanie. 

 
3. Structuri de salarizare şi relevanţa lor 
3.1. Caracteristica Interval vertical mic sau mare 

Independent de distincţia dintre structura de salarizare clasică şi cea de tip broadband, o altă 
caracteristică o reprezintă intervalul vertical sau gradul de înclinare a structurii de salarizare; de ex., cât de 
mare este sau ar trebui să fie diferenţa salarială dintre diferitele funcţii. Studiul efectuat în cele cinci ţări 
arată că există o diferenţă considerabilă între intervalele verticale ale structurii de salarizare. 

Figura 1. ilustrează comparaţia dintre intervalele aferente posturilor de referinţă din cele cinci ţări. 
Figura reliefează distincţia dintre structurile de salarizare în cazul modelului de delimitare şi al celui de 
suprapunere, oferind indicii cu privire la distincţia între grade şi, prin urmare, cu privire la salturile 
salariale substanţiale aduse de promovare. Structura de salarizare din Danemarca este caracterizată de un 
interval vertical relativ mic în comparaţie cu celelalte ţări, cum ar fi diferenţe salariale foarte mici între 
diferitele funcţii, în comparaţie cu Marea Britanie. De exemplu. Marea Britanie şi Polonia, pe de altă 
parte, sunt caracterizate de un interval vertical foarte mare. Sistemele din Franţa şi Ungaria urmează un 
model foarte asemănător în ceea ce priveşte intervalul vertical. Remarcăm faptul că salariul de început al 
funcţionarilor din Danemarca şi Franţa este aproximativ echivalent cu cel al nou-veniţilor cu studii 
superioare. 

 
Figura 1. Intervalul vertical pentru posturile de referinţă din Danemarca, Franţa, Marea Britanie, Ungaria, 
Polonia (%) 
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Notă: Graficul nu permite realizarea unei comparaţii între ţări (de pildă, nivelul salarial al unui secretar 
permanent din Danemarca faţă de cel al unui secretar permanent din Franţa), evidenţiind diferenţa de 
înclinare între diferitele posturi din aceste ţări. 
Nou veniţi în Administraţia Publică cu studii superioare = 100 
3.2. Structura salarială: interval orizontal mic sau mare 

Studiul efectuat în cele cinci ţări indică existenţa unei diferenţe notabile şi în ceea ce priveşte 
intervalul orizontal existent în structura de salarizare. Intervalul orizontal reprezintă intervalul dintre 
salariul minim şi salariul maxim în cadrul aceleiaşi poziţii. 
Figura 2. ilustrează comparaţia între intervalele orizontale aferente posturilor de referinţă din cele cinci 
ţări. Potrivit figurii, comparând posturile de referinţă în Administraţia Publică din Polonia, există un 
interval orizontal foarte mare, în timp ce în Danemarca, şi, într-o oarecare măsură în Ungaria, intervalul 
orizontal este foarte mic. 
Figura 2. Intervale orizontale pentru posturile de referinţă din Danemarca, Franţa, Marea Britanie, 
Ungaria, Polonia (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un interval orizontal mare poate indica două lucruri; fie faptul că sistemul de salarizare are o 
flexibilitate intrinsecă ce permite o salarizare variabilă la scară largă, în cazul Marii Britanii salarizarea 
variabilă fiind legată de performanţă. În cel de-al doilea caz, ar putea indica un sistem clasic bazat pe 
carieră în care este prezent modelul de suprapunere, permiţând măriri salariale pe criterii de vechime în 
muncă, fără necesitatea promovării la grade superioare. În Franţa, funcţia de Şef de Secţie prezintă un 
interval orizontal de 124,7 procente., dar pentru a ajunge la acest nivel de salarizare, angajatul trebuie să 
aibă o vechime de 45,5 ani. În Marea Britanie, funcţia de Şef de Secţie prezintă un interval orizontal de 
143 de procente., dar în acest caz vechimea în muncă nu afectează intervalul, nivelul de salarizare fiind 
determinat doar de performanţă. 

La nivelul FPS există o tendinţă certă către un interval salarial orizontal mai mare in sistemele 
similare celor pe bază de funcţii şi orientate către performanţă din cadrul Administraţiei Publice, precum 
şi tendinţa către intervale salariale orizontale mai mici la nivelul FPS din ţările cu sisteme similare 
clasicelor sisteme pe bază de carieră. 
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3.3. Remuneraţie: salariu de bază, prime şi indemnizaţii 
 

Salariul de bază reprezintă adesea cel mai important element din remuneraţia totală, dar 
importanţa indemnizaţiilor, a primelor şi a altor adaosuri este mare în multe ţări, inclusiv în cele care au 
făcut obiectul studiului. După cum se poate vedea în tabelul de mai jos, o diferenţă considerabilă de 
importanţă a ponderii salariului de bază în remuneraţia totală se poate observa între nivelul FPS şi nivelul 
inferior. 

Există diferenţe semnificative de la o ţară la alta. Marea Britanie este ţara cu cel mai mic salariu de 
bază minim, reprezentând 33% din salariul total la nivelul FPS. În Danemarca salariul de bază reprezintă 
în medie 75% din salariul total la nivelul FPS. 
 
Tabel 1. Salariul de bază raportat la remuneraţia totală - Danemarca, Franţa, Ungaria, Marea Britanie 
(procente) 

 Nivelul FPS Nivel inferior 
FPS 

Danemarca În medie 75% În medie 90-
95% 

Franţa În medie 60% În medie of 
83% 

Ungaria În medie 20-25% 
Marea 
Britanie 

Min. 33% Min. 60% 

 
Primele şi indemnizaţiile sunt în general considerabil mai mari la nivelul FPS decât la nivelurile 

inferioare. Această tendinţă poate fi privită ca un indiciu al utilizării primelor şi indemnizaţiilor pentru 
atragerea, reţinerea şi motivarea forţei de muncă în posturi “atractive”, competitive cu cele din sectorul 
privat. Acest fapt nu înseamnă neapărat că primele şi indemnizaţiile sunt legate de performanţă. 
 
Tabel 2. Prime şi indemnizaţii – Danemarca, Franţa, Ungaria, Marea Britanie exprimate ca procent din 
remuneraţia totală 

 Nivelul FPS Nivel inferior 
FPS 

Danemarca În medie 25% În medie 5-
10% 

Franţa În medie 40% În medie 17% 
Ungaria În medie 75-80% 
Marea Britanie Până la 66% Până la 40% 

 
În cazul Franţei, nu există un sistem centralizat de evaluare a performanţei, însă indemnizaţiile şi 

primele reprezintă în medie 40% din remuneraţia totală. În schimb, în cazul Marii Britanii, fiecare aspect 
al structurii de salarizare se subordonează principiului salarizării pe bază de performanţă. 

În ţările al căror sistem prezintă cea mai mare similitudine cu sistemele clasice pe bază de carieră, 
există tendinţa folosirii indemnizaţiilor sociale pentru compensarea angajaţilor în anumite cazuri specifice, 
cum ar fi cazul acordării indemnizaţiilor pentru locuinţe şi al indemnizaţiilor familiale. În ţările al căror 
sistem prezintă cea mai mare similitudine cu sistemul pe bază de funcţii, aceste elemente sunt inexistente, 
în timp ce primele acordate în funcţie de performanţă reprezintă elemente importante din remuneraţia 
totală. 
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Indemnizaţiile sociale precum indemnizaţiile familiale şi pentru locuinţă au o pondere importantă 

în salariul total în sistemul Francez. În Danemarca, indemnizaţiile în funcţie de diferenţele regionale sunt 
incluse în salariul de bază. 

Indemnizaţii aniversare şi de sfârşit de an - Atât în Polonia, cât şi în Ungaria se acordă 
indemnizaţii de sfârşit de an, reprezentând al 13lea salariu. De asemenea, în Polonia se acordă o 
indemnizaţie aniversară în funcţie de vechimea în muncă. 

Prime pe bază de performanţă - În Marea Britanie, fiecare aspect al salarizării este legat de 
performanţă. Măririle salariale, precum şi primele, sunt condiţionate de evaluarea performanţei 
individuale. Un program sofisticat de evaluare a postului este furnizat de Cabinetul care oferă sprijin în 
utilizarea sistemului. 

În Franţa s-a stabilit o legătură indirectă între performanţă şi primă, dar accentul general se pune pe 
merit şi experienţă. Plata primei este stabilită la libera alegere a Şefului de Compartiment. Nu există un 
program de evaluare stabilit la nivel central, care să stabilească o legătură între performanţă şi plata 
primei. 

În Danemarca nu există un sistem central obiectiv de evaluare a posturilor, cu excepţia celui creat 
pentru nivelul FPS. Primele pe bază de performanţă şi evaluările postului sunt stabilite şi realizate la nivel 
local, în cadrul departamentelor. 

Planul de pensii - Din motive istorice, politice şi economice, planurile de pensii implementate în 
Europa variază într-o mare măsură. În ţările studiate, planurile de pensii variază de la un sistem de pensii 
foarte elaborat (deşi recent supus reformei) privind corpul funcţionarilor publici francezi la sistemul de 
pensii din Ungaria, care nu conţine nici un fel de reglementări speciale privind funcţionarii publici. 

Planul de pensii pentru funcţionarii publici francezi se referă la toţi funcţionarii publici, indiferent 
de funcţia acestora. Spre deosebire de planul de pensii privind funcţionarii publici francezi, planul de 
pensii privind funcţionarii publici din Danemarca se aplică numai la nivelul FPS, angajaţii de niveluri 
inferioare FPS beneficiind de un plan de pensii lucrativ bazat pe contribuţii. 

În Danemarca şi Franţa, planul special de pensii pentru funcţionarii publici reprezintă un element 
semnificativ al remuneraţiei totale a funcţionarilor publici. Percepţia că planul de pensii pentru 
funcţionarii publici francezi reprezintă un privilegiu important a fost confirmată de protestele masive 
generate de reforma pensiilor din 2003. 
4. Concluzii 

În ultimele decenii au fost iniţiate o serie de reforme în administraţia publică din aproape fiecare 
stat membru al UE. Majoritatea reformelor au ca scop reducerea ierarhiilor, nivelarea acestora în cadrul 
organizaţiilor prin introducerea unor sisteme de management al performanţei orientate către rezultate şi 
crearea de mobilitate şi flexibilitate. 

Tendinţa generală în majoritatea ţărilor este aceea de a face atât ca Administraţia Publică să se 
conformeze mai mult deciziilor stabilite la nivel de politică internă a acesteia, cât şi ca aceasta să răspundă 
într-un mod mai adecvat nevoilor cetăţenilor. Aceste obiective sunt urmărite punându-se un accent mai 
mare pe performanţă decât pe respectarea procesului. Măsura în care este implementat sistemul de 
management al performanţei variază semnificativ în recent studiatele ţări membre OECD, şi depinde într-
o oarecare măsură de tipul de orientare a Administraţiei Publice: dacă aceasta este orientată către un 
sistem bazat pe carieră sau pe funcţii. 

Deşi unele sectoare din ţările membre ale UE demonstrează o tendinţă certă către îndepărtarea de 
la sistemul tradiţional bazat pe carieră, nu există nici un indiciu cu privire la faptul că ar avea loc o 
tendinţă generală către o nouă organizare structurală a Administraţiei Publice. În prezent, ţările cu sistem 
bazat pe carieră au în vedere flexibilizarea şi modernizarea sistemului, dar în limitele sistemelor existente 
de dezvoltare a carierei. 
4.1. Evaluarea performanţei şi salarizare 

Majoritatea ţărilor au încercat să oficializeze legătura dintre evaluarea activităţii funcţionarilor 
publici şi promovarea şi salarizarea acestora. În majoritatea ţărilor, o parte din remuneraţia totală a 
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funcţionarilor publici este variabilă. În timp ce toate ţările cu orientare către un sistem de carieră au 
implementat sisteme de salarizare variabilă pentru funcţionarii publici, la polul opus se situează sistemele 
ce au la bază criterii de performanţă (Belgia, Spania, Franţa şi Mexic). Ţările cu orientare către un sistem 
bazat pe funcţii au implementat în general un sistem de salarizare pe bază de performanţe (Marea Britanie, 
SUA, Noua Zeelandă, Finlanda, Italia şi Canada). 
4.2. Recrutarea în Funcţii Publice 

Criteriile de recrutare variază de la ţară la ţară. Ţările cu un sistem bazat pe funcţii se concentrează 
din ce în ce mai mult asupra recrutării unor directori cu aptitudini manageriale şi de conducere. Aceste ţări 
au tendinţa de a folosi un sistem deschis de recrutare, având ca scop atragerea unor lideri şi din sectorul 
privat (Belgia, Canada, Finlanda, Olanda, Noua Zeelandă, Marea Britanie şi SUA). 

Ţările în care Administraţia Publică a adoptat sistemul bazat pe carieră nu au pus accent asupra 
noţiunilor de conducere şi management în cadrul procesului de recrutare şi adesea funcţionează printr-un 
sistem închis sau limitat de recrutare (Franţa, Spania şi într-o oarecare măsură Italia). 

Sistemele de salarizare în statele membre ale UE, precum şi în ţările care au făcut obiectul acestei 
analize, indică diferenţe notabile în ceea ce priveşte politica şi practica salarizării. De exemplu, în timp ce, 
în unele ţări (de ex. în Franţa), sistemele de stabilire a salariului sunt sisteme centralizate pe bază de 
carieră, în alte ţări s-a optat pentru adoptarea unor sisteme descentralizate şi chiar individualizate (de ex. 
Marea Britanie) de stabilire a salariului, asociate cu ‘New Public Administration’. În mod similar, în timp 
ce unele ţări (de ex. Franţa) asigură sporuri automate în funcţie de vârstă şi vechime în muncă, în alte ţări 
(de ex Marea Britanie) progresia sporurilor depinde de performanţă. 
Cercetările internaţionale şi experienţa în sectoarele public şi privat arată că nu se pot întocmi ‘reţete 
universale’ pentru stabilirea unei strategii şi politici de salarizare în Administraţia Publică. Fiecare ţară 
trebuie să îşi identifice propriile priorităţi şi să ţină cont de propriile strategii, cultură, structură, mediu, 
procese şi tradiţii. Nu există ‘soluţii rapide’ sau modele care pot fi pe deplin importate. Politica şi practica 
salarizării trebuie adaptate, şi nu transplantate, pentru a respecta condiţiile şi obiectivele specifice ţării 
care urmează să le folosească. 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

295 
RAPORTURILE JURIDICE DE MUNCĂ ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI 
 

ROMANDAŞ Nicolae 

Conf. Univ. Dr. Academia de Administrare Publică  
pe lângă Preşedintele Republicii Moldova 

 
Raporturile juridice de muncă individuale sunt definite ca acele relaţii sociale reglementate de 

lege, ce i-au naştere între o persoană fizică, pe de o parte, şi, ca regulă, o persoană juridică pe de altă 
parte, ca urmare a încheierii unui contract individual de muncă. 

Trăsătura caracteristică  raportului de muncă este constituită de relaţia de subordonare 
existentă între subiectul acestui raport, în sensul că persoana care prestează munca este subordonată 
celuilalt subiect al raportului respectiv. 

Sub aspectul obiectului şi conţinutului raportului juridic de muncă, consecinţa subordonării 
constă în aceea că, în condiţiile legii, cel ce angajează stabileşte programul şi locul de muncă al 
persoanei încadrate având, în acelaşi timp, dreptul de a-i da indicaţii, generale sau amănunţite, cu 
privire la modalităţile realizării sarcinilor de serviciu în conformitate cu  conţinutul contractului.  

Raporturile juridice individuale de muncă sunt caracterizate şi de anumite trăsături care le 
delimitează şi individualizează de alte raporturi juridice. 

- raportul juridic de muncă ia naştere, ca regulă, prin încheierea unui contract individual de muncă 
în baza căruia îşi desfăşoară activitatea marea majoritate a personalului 

În această ordine de idei de menţionat, că nu se întemeiază pe un contract individual de muncă, 
ci are un caracter extracontractual, munca prestată de: persoanele care îndeplinesc serviciul militar în 
termen, sunt concentrate sau mobilizate în rândurile armatei; cei care prestează servicii în temeiul 
dispoziţiilor legale privind rechiziţiile; persoanele care contribuie prin muncă la efectuarea unor lucrări 
de interes public, în conformitate cu prevederile legii; elevii şi studenţii în timpul instruirii practice, 
potrivit prevederilor art. 216 alin. din Codul muncii; persoanele care execută prin muncă pedeapsa 
aplicată pentru unele fapte prevăzute de legea penală, precum şi cei condamnaţi la pedeapsa închisorii, 
aflaţi în detenţie, în conformitate cu prevederile Codului penal.  

- Raportul juridic individual de muncă are un caracter bilateral, iar persoana care prestează 
munca este, întotdeauna, o persoană fizică. Acest raport se poate stabili între o persoană fizică şi o 
persoană juridică, sau între două persoane fizice (angajat-angajator), dar niciodată între persoane 
juridice. 

- Raportul juridic de muncă are un caracter personal (intuitu personae). Munca este prestată de 
persoana fizică, în considerarea pregătirii, aptitudinilor şi calităţilor proprii ale sale; reprezentarea - 
care este posibilă în raporturile juridice civile – este inadmisibilă în raporturile de muncă. 

- Raportul juridic de muncă are un caracter personal şi în ceea ce priveşte unitatea. Devenind 
subiect al raportului juridic de muncă, persoana fizică dobândeşte calitatea de membru al colectivului 
dintr-o anumită unitate. Specificul activităţii acesteia, coeziunea, capacitatea şi prestigiul colectivului 
ei sunt elemente de o deosebită însemnătate, care determină persoana fizică să stabilească raportul 
respectiv de muncă. 

- Raportul juridic de muncă se caracterizează printr-un mod specific de subordonare a persoanei 
fizice faţă de celălalt subiect în folosul căruia prestează munca. Dar, subordonarea caracteristică pentru 
raportul juridic de muncă, implică încadrarea în colectivul de muncă al unei unităţi determinate, într-o 
anumită structură organizatorică şi într-o anumită ierarhie funcţională, în acest cadru organizatoric 
prestabilit are loc executarea muncii, spre deosebire de contractele civile în baza cărora cel care se obligă 
să desfăşoare activitatea în folosul altuia îşi organizează singur munca, fără a se încadra într-un colectiv şi 
fără a se subordona celui cu care a contractat. 

- Subordonarea implică obligaţia persoanei încadrate de a respecta disciplina muncii, această 
obligaţie având ca o componentă esenţială respectarea programului de lucru; desfăşurarea  

muncii are un caracter de continuitate, în cadrul unui număr minim de ore pe zi, într-o perioadă 
determinată. Fără elementul de subordonare nu ar fi cu putinţă unitatea de acţiune a colectivului şi 
eficienţa activităţii sale. 
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- Munca trebuie să fie remunerată. Salariul reprezintă contraprestaţia cuvenită 

angajatului. Deci, o muncă gratuită nu poate constitui obiect al unui raport juridic de 
muncă, în sensul dreptului muncii. 

- Asigurarea, prin prevederile legii şi ale contractului încheiat, a unei protecţii multilaterale pentru 
persoanele care prestează munca, atât cu privire la condiţiile de desfăşurare a procesului muncii, cât şi în 
ceea ce priveşte toate drepturile ce decurg din încheierea contractului individual de muncă 

Examinând formele raporturilor juridice de muncă vom menţiona că se prezintă sub două 
forme: tipice care sunt, în primul rând, cele fundamentate pe contractul individual de muncă, şi atipice 
(imperfecte),care sunt cele fundamentate pe contractul de ucenicie.  

Forme tipice sunt considerate de asemenea şi raporturile juridice de muncă ce privesc şi pe 
funcţionarii publici, deoarece sunt de natură contractuală, implicând acordul de voinţă al părţilor. 
Potrivit legislaţiei în vigoare, funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilită ţilor 
stabilite de autoritatea sau instituţia publică. în temeiul legii, în scopul realizării competenţelor sale, iar 
funcţionarul public este persoana numită într-o funcţie publică. 

Statutul juridic  al funcţionarului public  nu este cârmuit de codul muncii, ci de dispoziţiile Legii 
serviciului public, coroborate cu cele ale Constituţiei şi ale altor acte normative, iar contractul lor de 
muncă se încheie pe durată nedeterminată. 

Specificul raporturilor juridice de muncă ale funcţionarilor publici diferă. Spre deosebire de simplii 
salariaţi, funcţionarii publici sunt învestiţi în funcţii publice; ei reprezintă autoritatea statală în diferite 
domenii. 

În raport de categoria din care fac parte, funcţionarii publici desfăşoară următoarele activităţi 
privind: aplicarea şi executarea legilor, studii, control, coordonare, conducere, elaborarea de reglementări, 
luarea deciziilor şi alte activităţi care necesită cunoştinţe superioare de specialitate; aplicarea şi executarea 
legilor, studii, îndrumări, elaborarea unor proiecte de reglementări, lucrări pregătitoare pentru luarea 
deciziilor, unele activităţi de condu  cere, precum şi alte activităţi care necesită pregătire superioară de 
scurtă durată; aplicarea şi executarea legilor şi a altor reglementări, activităţi de birou sau de control care 
necesită o cultură medie şi cunoştinţe tehnice sau profesionale de nivel mediu. 

O persoană, pentru a deveni funcţionar public, trebuie selectată şi numită în funcţie de către 
conducătorul autorităţii sau instituţiei publice respective. 

In literatura juridică nu există unanimitate de opinii privind natura juridică a raporturilor 
funcţionarilor publici cu instituţiile şi autorităţile din care fac parte. Acestea sunt raporturi juridice de 
muncă sau nu? 

Conform unei opinii, actul de numire a unei persoane într-o funcţie publică este un act 
administrativ de autoritate, iar, în consecinţă, între funcţionarul public şi serviciul public există exclusiv 
raporturi administrative de subordonare, care, astfel exclud, prin ipoteză, caracterul lor contractual, ele 
fiind exclusiv de natură unilaterală. 

În acelaşi sens, s-a arătat că prin funcţia publică se realizează puterea de stat, iar nu doar 
concurarea la înfăptuirea acesteia, motiv pentru care statutul funcţiei publice "este un regim de drept 
public, mai exact de drept administrativ". 

Într-o altă opinie, intermediară, s-a reţinut că "funcţionarul public este ... o instituţie complexă, 
aflată la graniţa dintre dreptul administrativ şi dreptul muncii", pe de altă parte, "şi în cazul 
funcţionarului public întâlnim ... un tip de consimţământ", dar nu "uno ictu, ci in trepte" (anterior numirii, 
prin înscriere şi participare la concurs şi, în final, prin depunerea jurământului) însă, acest consimţământ 
nu poate influenţa conţinutul raportului juridic de funcţie (negocierea fiind exclusă), ci doar obligaţia de a-
1 respecta. 

S-a mai susţinut că, până la intrarea în vigoare a Statutului funcţionarilor publici, acestora li se 
aplică dispoziţiile legislaţiei muncii, împreună cu normele juridice de drept publice specifice lor, însă, 
după aceea se va contura "un regim mixt: nici exclusiv statutul legal, nici exclusiv cel contractual", motiv 
pentru care "regimul juridic al funcţionarilor publici se va analiza în viitor în cadrul în cadrul dreptului 
administrativ". 

în sfârşit, se conchide că "funcţia publică şi funcţionarul public sunt instituţii juridice ale dreptului 
public, în general şi ale dreptului administrativ, în particular, care s-au conturat, ca atare, într-o continuă 
dispută între doctrină, jurisprudenţă şi reglementare". 

Într-o altă opinie, contrară, s-a afirmat "constant şi fără echivoc, că, până la intrarea în vigoare a 
Statutului funcţionarilor publici, aceştia sunt salariaţi desfăşurându-şi activitatea în temeiul contractului 
lor individual de muncă". 
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În prezent, conform legislaţiei in vigoare este evident că funcţionarul public îşi desfăşoară 

activitatea (la autoritatea ori instituţia publică unde este numit, în temeiul unui raport de serviciu, iar nu în 
baza unui contract individual de muncă, însă acesta "constituie o formă tipică a unui raport juridic de 
muncă, raport care, deşi distinct de contractul individual de muncă, nu este totuşi esenţial diferit de acesta 
din urmă şi, astfel, raportul de serviciu al funcţionarului public, logic, metodologic şi juridic, este o 
componentă de bază a dreptului (legislaţiei) muncii. 

Într-adevăr, actul administrativ de numire în funcţie nu reprezintă" altceva decât manifestarea de 
voinţă a uneia dintre părţi pentru încheierea unui raport juridic contractual; el urmează, ca regulă, cererii 
(persoanei) în cauză de a deveni funcţionar public. 

Este vorba, aşadar, de un acord de voinţe, de un contract. 
Deşi Legea RM privind serviciul public din 04.05.1995 se referă numai la raporturile lor de 

serviciu, se poate aprecia că acordul respectiv este, de fapt, un asemenea contract, deoarece funcţionarii 
publici, ca şi persoanele încadrate în muncă pe baza contractului individual de muncă, îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul unui program cu o durată normală a timpului de lucru de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe 
săptămână, au salariu de funcţie, concediu de odihnă, răspund pot fi delegaţi, detaşaţi şi transferaţi. De 
asemenea, au dreptul să se asocieze în sindicate, ceea ce îi aproprie şi mai mult de statutul salariaţilor. 

De luat în considerare, că în acest caz ei sunt supuşi unei reglementări speciale (Statutul 
funcţionarilor publici), dar ale cărei dispoziţii se completează cu prevederile legislaţiei muncii. 

Tot odată, în această ordine de idei, de evidenţiat o serie de particularităţi, care îi individualizează 
pe funcţionarii publici: condiţiile pentru ocuparea funcţiilor publice şi selecţia persoanelor respective sunt 
mai riguroase; calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică, cu excepţia 
calităţii de cadru didactic; ei au dreptul la carieră, bucurându-se, deci, de stabilitate în funcţie; îndatoririle 
prevăzute de lege reflectă importanţa misiunilor lor, faptul că sunt purtătorii autorităţii publice; 
răspunderea juridică este mai accentuată şi diversificată în raport de normele încălcate; raporturile lor de 
serviciu (de muncă) pot înceta, inclusiv prin eliberarea din funcţie sau destituirea din funcţie  

Trebuie să precizăm că sintagma "raporturi de serviciu" nu este de natură să se creadă că nu ar fi 
vorba de "raporturi juridice de muncă".  

Conform Dicţionarului explicativ al limbii române, serviciu înseamnă: formă de muncă în folosul 
sau în interesul cuiva; ocupaţie pe care o are cineva în calitate de angajat; slujbă; îndatorire care revine 
cuiva în calitate de angajat; îndeplinirea acestei îndatoriri. 

Aşadar, din punct de vedere semantic, există sinonimie între noţiunea "raporturi de serviciu" şi cea 
de "raporturi de muncă". 

În concluzie, "raporturile de serviciu" ale funcţionarilor publici nu sunt altceva decât raporturi 
juridice tipice de muncă. 
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На современном этапе развития человеческого общества проблема преступности приобрела 
особую значимость. Несмотря на то, что против этого социального зла во всем мире ведется 
широкомасштабная борьба, в последнее время оно приобрело еще более устойчивый и стойкий 
характер. 

Нынешняя преступность уже не та, которая имела место в начале или даже в конце 
двадцатого столетия. Она превратилась в более опасное социальное явление, модернизировалась, 
обрела организованный характер. В настоящее время преступность активно 
транснационализируется. Организованные транснациональные группировки занимаются в 
основном терроризмом, наркобизнесом, контрабандой, отмыванием грязных денег, торговлей 
оружием, живым товаром, нелегальной миграцией. 

Считаем целесообразным, в контексте обсуждаемой проблематики, осветить некоторые 
профессиональные аспекты совместных мер борьбы с преступностью правоохранительных органов 
государств-участников СНГ, пути их усовершенствования. 

Относительно самого процесса транснационализации преступности, следует отметить, что 
группировки формируются в пределах отдельных государств СНГ, и лишь потом в целях 
расширения своей деятельности они в тесном сотрудничестве с подобными группами, 
действующими в других государствах, в основном соседних, выходят на преступную деятельность 
в масштабе нескольких государств-участников. 

Данная форма преступной деятельности, являющаяся конкретным результатом интеграции 
криминальных структур, представляет большую опасность уже не одному государству, а 
нескольким. Консолидация криминала создает большие затруднения в реализации программ по 
борьбе с преступностью в рамках всех стран Содружества. 

Анализируя теперешнее состояние преступности в рамках СНГ, можно констатировать 
отличие ее от преступности советского периода по всем качественным и количественным 
характеристикам. Как видим, «независимость», являясь важным историческим и политическим 
достижением, не смогла обеспечить перелом в борьбе с преступностью. Значимых упреждающих 
усилий, целостной взвешенной системы мер противодействия преступности своевременно 
предпринято не было. Реальное положение свидетельствует о том, что в результате отделения 
постсоветских республик друг от друга, разрушены были не только политические, но и 
экономические, правовые связи, созданные десятилетиями механизмы борьбы с этим социальным 
злом. 

Объективным процессам, протекающим в обществе, невозможно противостоять. 
Трансформацию «старого» общества в «новое», на наш взгляд, целесообразно было бы 
осуществлять совместными усилиями, соблюдая принцип системности. Однако по объективным и 
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субъективным причинам не было возможности мобилизации усилий здоровых сил для 
целенаправленного реформирования социально-экономических отношений в новое русло. 

Мировая практика свидетельствует о том, что без совместной деятельности различных 
государств, независимо от уровня их социально-экономического развития, невозможно обеспечить 
контроль над криминальным миром. 

Нельзя не отметить тот факт, что за годы независимости стран Содружества Независимых 
Государств предпринимались попытки сближения в области, как экономических отношений, так и 
правовых (заключаются договора, соглашения, направленные на урегулирование экономических, 
социальных и правовых вопросов, разрабатываются совместные программы). 

Безусловно, все это способствует большему сближению стран СНГ и создает предпосылки 
для эффективного интегрирования всех стран Содружества в международные процессы, в 
частности, и в международное сотрудничество в сфере борьбы с транснациональной 
преступностью. 

Между тем, следует обратить внимание на то, что правоохранительные органы, к 
сожалению, не только не работают на упреждение межгосударственного и международного 
криминала, но и значительно запаздывают, отстают в темпах своего развития и интеграции от 
процессов консолидации преступной среды. При всей важности той работы, которая была 
проделана в последние годы для налаживания конструктивного сотрудничества 
правоохранительных органов стран СНГ, борьба с транснациональной преступностью на его 
просторах все еще ведется путем реагирования на уже свершившиеся факты. По-прежнему малы и 
низки результаты совместной работы правоохранительных органов стран Содружества, 
направленной на предупреждение преступлений и правонарушений, целенаправленное выявление, 
изобличение и пресечение деятельности межгосударственного и транснационального криминала. 

Практика показывает, что положения многих принятых совместных документов остались не 
воплощенными в реальные дела главным образом из-за отсутствия механизмов их реализации и 
контроля. Взаимный обмен оперативной и иной информацией налажен на недостаточном уровне, 
не носит регулярного характера, медленно пополняются совместные оперативно-справочные, 
розыскные, криминалистические и иные учеты, не на достаточном уровне действуют единые 
информационные банки. Вышеуказанное, считаем, является своеобразным сдерживающим 
фактором в межгосударственной правоохранительной деятельности. 

Каково же транснациональному криминалу? Действительность свидетельствует, что 
преступники не признают ни границ, ни таможен. Им не нужны правовые акты для того, чтобы 
наладить эффективную совместную деятельность и «деловые» контакты. Они быстро и гибко 
реагируют на изменения обстановки, используют пробелы в законодательстве и организации 
правоохранительной деятельности для извлечения преступных доходов и уклонения от уплаты 
налогов. 

Так, в частности, за последние годы образовались стойкие транснациональные 
организованные сообщества с международными и межгосударственными связями, которые 
специализируются на контрабанде автотранспорта. Несомненно, этот вид преступления по 
прибыли и размаху причиняет гражданам не только моральный, но и большой материальный вред. 
На наш взгляд, ежегодному увеличению масштабов международной торговли украденными 
автотранспортными средствами способствует, большой и быстрый доход от контрабанды авто, а 
также постоянно растущий на него спрос. 

Автомобили престижных моделей противозаконно вывозятся из развитых промышленных 
стран и ввозятся в страны, находящиеся на переходном этапе экономического развития. Поставка в 
страны постсоветского пространства украденных иномарок из Западной Европы, США и Канады 
превратилась в профессиональный бизнес. 

Полагаем, популяризации и интернационализации форм хищения автотранспорта 
способствует ряд факторов: 
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 «прозрачность границ» и недостаточный контроль за передвижением транспортных 

средств; 
 незначительная эффективность противодействия хищениям в рамках одного 

государства, низкий уровень взаимодействия компетентных органов на всем маршруте следования 
(от страны, в которой похищают автомашину, через страну транзита, до страны получателя); 

 правовая несовместимость в вопросах, связанных с хищением, розыском и возвратом 
автотранспортного средства; 

 транснациональные группы и их коррумпированные связи в милицейских 
(полицейских), приграничных и таможенных органах. 

В связи с актуальностью данной проблемы, в научной литературе, а также практической 
деятельности органов внутренних дел, все чаще встречается такое понятие, как «кража 
автотранспортных средств». Однако проведенный нами анализ дает возможность определить 
гораздо больше способов завладения транснациональными группами автотранспортных средств. 
Условно их можно разделить на две основные группы: 

- Похищение путем: кражи, грабежа, разбойного нападения, мошенничества. 
- «Страховой случай». Его суть заключается в продаже собственником по низкой 

стоимости гражданину другого государства застрахованного автотранспортного средства. Через 
некоторое время он сообщает в полицию (милицию) о том, что его автомобиль якобы украден, за 
что и получает страховку. В практике правоохранительных органов встречаются случаи, когда 
гражданин иностранного государства пересекает границу, разукомплектовывает автотранспортное 
средство и продает основные агрегаты своего автомобиля с дальнейшей имитацией несчастного 
случая, с целью получения страховых сумм у себя в стране. 

Суммируя сказанное мы можем определить понятие незаконного оборота автотранспортных 
средств, как направления преступной деятельности транснациональных групп, имеющих 
международные и межгосударственные связи, с целью противоправного завладения, легализации и 
сбыта автотранспортных средств для получения материальной выгоды. 

Анализируя ситуацию в Украине, с точки зрения места противоправного приобретения 
автотранспортных средств, их легализации и реализации, их можно поделить на группы: 

1. автотранспортные средства противоправно приобретаются в странах Западной 
Европы и Америки, после чего ввозятся в Украину, где их легализуют и реализуют; 

2. автотранспортные средства похищают на территории Украины и вывозятся в страны 
СНГ, западной Европы и Америки; 

3. территория Украины используется как транзит (автотранспортные средства 
противоправно вывозятся из стран Западной Европы и Америки с целью легализации и реализации 
их в странах СНГ и наоборот). 

Теперь подробнее рассмотрим указанную ситуацию в рамках двух соседних суверенных 
государств: Украины и Молдовы, поскольку в последнее время контрабанда и нарушения 
таможенных правил приобретают утонченный и профессиональный характер. 

Итак, на смену спонтанной приходит организованная транснациональная деятельность. Ее 
участники в совершенстве знают административное, уголовное, таможенное и гражданское 
законодательство, тщательно планируют каждую операцию, предвидят разнообразные варианты 
развития событий, готовят необходимые документы и налаживают «контакты» среди сотрудников 
правоохранительных органов. Наиболее распространенными правонарушениями среди 
«таможенников» можна считать занижение стоимости товаров, способствование контрабанде, 
утаивание реального количества товара, неуплата обязательных платежей [1, с. 6-7] 

Анализируя, пути и способы контрабанды автотранспорта Украины и Молдовы, приходим к 
следующему. Один из распространенных ее способов - ввоз авто путем оформления транспортных 
средств на подставное лицо, которое как - будто въезжало в Украину с Молдовы или 
Приднестровской Молдавской Республики на постоянное место жительство (ПМЖ) и 
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пользовалось льготами при растаможевании собственных вещей, в том числе и транспортных 
средств, с подачей таможенным органам неправдивых данных относительно проживания лица на 
территории соседнего государства и подделанных документов на авто. 

Интересен и тот факт, что деятельность контрабандистских группировок в целом похожа, за 
исключением незначительных отличий. Так, при ввозе автомобилей из стран Западной Европы и 
Южной Америки на территорию Украины, в пунктах таможенного пропуска оформлялись 
таможенные документы на транзит в Молдову или на внутреннюю отечественную таможню, на 
которую позднее подавалось заявление от имени «собственника» с просьбой разрешить вывезти 
транспортное средство в Молдову в связи с отсутствием необходимых для растаможевания 
средств. В таких случаях вывоз авто осуществлялся только документально – путем погашения 
инспекторами таможен обязательств транзита (машина постоянно находилась на территории 
Украины и в Молдавию не вывозилась). Транспорт, который вывезен был в Молдову, 
регистрировался по учетам молдавской полиции на подставных лиц и по генеральной 
доверенности ставился на временный учет в Украине до момента переезда «собственника» на 
ПМЖ в Украину. 

Часто использовался механизм контрабандного воза и легализации автотранспорта в 
Украине, как «поагрегатное растаможевание» и «через судебные инстанции». В первом случае, для 
уклонения от таможенных ставок в полном объеме при ввозе автомобиля контрабандисты 
фактически осуществляли растаможевание отдельных агрегатов транспортных средств, вроде бы 
ввозимых из-за границы. Таким образом, контрабандисты, используя коррумпированные связи на 
таможне проводили фиктивное (документальное) растаможевание кузова и двигателя отдельно, 
что стоит гораздо дешевле. Во втором случае, использовался механизм незаконного отчуждения 
транспортного средства, следующего по территории Украины в режиме «Транзит» или 
перемещение автомобиля через государственную границу без всякого оформления. Заказчикам 
доставляли дорогие автомобили и осуществляли их легализацию путем изготовления фиктивных 
документов о конфискации судами транспортных средств и их реализацию на товарных биржах. 

Еще одним из распространенных механизмов было льготное растаможевание автомобилей 
на лиц, работающих за границей. Так, данное лицо после работы за границей могло ввозить на 
сумму, которая не превышает 50% заработанных средств, автомобиль, который, таким образом, 
попадал под льготное растаможевание. Контрабандисты, используя данную норму 
законодательства, выискивали подставных лиц из числа моряков, «миротворцев» и других граждан 
Украины, официально работающих за границей, и от их имени осуществляли приобретение авто и 
их легализацию. 

В последнее время широко используется еще один, сравнительно новый механизм 
контрабандного ввоза автотранспорта в Украину и уклонения от уплаты таможенных платежей, а 
именно «наследование». В данном случае контрабандисты находят в Молдове безнадежно 
больного человека и за незначительное вознаграждение оформляют на него автомобиль и 
составляют завещание на истинного владельца (собственника) гражданина Украины в 
нотариальных конторах Молдовы. После смерти условного владельца гражданин Украины 
вступает во владение наследством, потом перевозит транспортное средство на территорию 
Украины и оформляет его на льготных условиях. К примеру, за период 2002-2003 годов из 
республики Молдова через таможенные посты Кельменецкой таможни гражданами Украины 
ввезено 78 транспортных средств (преимущественно легковых) иностранного производства, 
которые были заявлены как личное имущество, приобретенное в результате получения наследства 
по завещанию после смерти родственников в Республике Молдова. Установлено, что на 
территории Республики Молдова автомобили были поставлены на учет практически в день 
составления завещания и за 1-7 дней до смерти лица, которое завещало автомобиль 
действительным собственникам авто, фактически не находясь с ними в родственных отношениях. 
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Наряду с контрабандистами осуществляется ввоз автотранспорта на иностранцев или по 

поддельным документам под обязательство об обратном вывозе. Однако автомобиль в 
положенный двухмесячный срок не вывозится. После этого таможенный орган составляет 
протокол о нарушении таможенных правил, за вознаграждение эксперт снижает реальную 
стоимость ввезенного автомобиля и через связи в судебных инстанциях осуществляется 
легализация транспортного средства. 

Параллельно прослеживается и контрабанда наркотический веществ, лекарственных 
препаратов наркотического, психотропного действия, и контрабанда товаров народного 
потребления. Активному участию населения обоих государств в противоправной деятельности 
способствует как «прозрачность» границ, так и наличие у жителей приграничных областей тесных, 
в частности, родственных связей. 

Для борьбы с указанными проявлениями украинской стороной принята Государственная 
программа противодействия контрабанде «Контрабанда - СТОП», объединившая представителей 
всех правоохранительных органов. На выполнение поручений Кабинета Министров Министерство 
внутренних дел Украины активно участвует в создании межведомственного координационного 
центра по вопросам организации борьбы с контрабандой. 
Основное задание, поставленное руководством МВД перед структурными подразделениями на 
местах, - проведение организационных и практических мероприятий, направленных на 
невозможность контрабандного перемещения товаров и их последующей реализации на 
внутреннем рынке Украины. Главное внимание уделяется устранению криминальных факторов в 
этой сфере, налаживанию действенного взаимодействия территориальных ОВС с региональными 
подразделениями налоговых, таможенных органов, пограничных войск и других структур 
относительно обеспечения эффективного контроля за перемещением товаров через 
государственную границу. 

Только за первое полугодие 2005 года структурными подразделениями МВД на местах 
обнаружено 466 фактов контрабандного ввоза в Украину товаров на общую сумму 40 миллионов 
гривен. По собранным материалам сотрудниками ОВС возбуждено 18 уголовных дел по признакам 
преступления, предусмотренного статьей 201 Уголовного Кодекса Украины (контрабанда). 

К примеру, прокуратурой Волынской области возбуждено уголовное дело по факту 
контрабандного ввоза без растаможевания на территорию Украины автомобиля «Нисан Мурано» 
стоимостью 310 тысяч гривен. 

Относительно работников таможенных и других контролирующих органов по материалам 
ОВС прокуратурой возбуждено 22 уголовных дела. Разоблачено 31 преступление, среди них: 12 
злоупотреблений служебным положением, 6 фактов служебных небрежности, 7 фактов служебной 
подделки, 3 взяточничество и другие. 

Кроме того, разоблачен еще ряд других преступлений, связанных с незаконным 
перемещением товаров. Так, работники ГСБЭП Косовского РО УМВД в Одесской области и 
работниками УСБУ провели ряд грузовиков, которыми руководили граждане Приднестровской 
Молдавской Республики и Украины. В автомобилях найдено 367 черно-белых и 399 цветных 
телевизоров на общую сумму 455 тысяч гривен, а также 10 тонн сахара на общую сумму 23 тысячи 
гривен. На эти товары любые документы отсутствовали. Материалы проверки направлены к 
таможенным органам для принятия решения [2, с. 6] 

Нельзя не отметить, что работа по противодействию контрабанде,в частности контрабанде 
автотранспорта, ведется во всех странах СНГ, поскольку данный вид транснациональной 
преступности по прибыли и размаху занимает третье место в криминальном рейтинге 
международной и межрегиональной преступности. 

Изложенное дает, на наш взгляд, достаточные основания провести переориентацию со 
стратегии борьбы на «превентивную деятельность», т.е. работу «на дальних подступах». Для этого 
нужно выделить следующие основные направления деятельности: 
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 Проведение дальнейшей работы по «сближению» законодательства стран СНГ. 

Унификация законодательства способствует на корысть, как национальной деятельности 
правоохранительных органов, так и международной, межгосударственной. 

 Ликвидация несоответствия в законодательстве стран СНГ, в том числе Украины и 
Молдовы, по вопросам взаимного возвращения украденного транспорта. 

 Тщательное изучение, для последующего умелого профессионального применения, 
сотрудниками правоохранительных органов действующего законодательства приграничных 
государств. 

 Финансирование и усиление контроля на границах государств Содружества. 
 Образование единой базы данных на лиц, подозреваемых и занимающихся 

контрабандой, а также единой базы данных о приметах украденного авто, номеров агрегатов, 
индивидуальных признаков украденного автотранспортного средства. 

 Организация, финансирование и проведение разнообразных межгосударственных и 
международных мер (научно-практических конференций, семинаров, совещаний, стажировок, 
учений) с целью координации и разработки совместных мер по противодействию контрабанды, 
повышение и расширение профессиональной подготовки представителей правоохранительных 
органов, которые участвуют в данной работе. 

 Организация межгосударственного и приграничного взаимодействия 
правоохранительных ведомств по проведению совместных мероприятий, связанных с ликвидацией 
транснациональных групп, которые занимаются контрабандой, и в частности контрабандой 
автотранспортных средств. 

И последнее. Существующее противоречие, при котором преступность переходит в разряд 
интернациональной, а средства борьбы с ней преимущественно остаются национальными призвано 
разрешить только активное международное сотрудничество. Для этого национальный опыт должен 
стать международным, а международный - национальным. Только так, полагаем, могут открыться 
новые перспективы взаимодействия правоохранительных органов в противодействии 
международной преступности. 

 
Литература: 

1. Митниця бере «добро». // Іменем Закону. - 2006. - № 10.- с .6-7. 
2. «Контрабанда - СТОП» в действии. // Міліція Україны.-2005.- №5.- с. 6. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОТБОРА НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИСЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНКУРСУ 
 
ЖУРАВЛЁВА Г.Е. 

майор милиции, 
заместитель начальника отдела кадров 
Академии экономической безопасности МВД РФ 
 
Сегодня никого не надо убеждать в том, что определяющим условием успешной 

деятельности любой организации является ее персонал. Поиск и отбор соответствующих кадров 
базируется на стратегии организации и ее кадровой политике, планировании человеческих 
ресурсов, на работе службы, обеспечивающей комплектование организации сотрудниками 
необходимой квалификации1. 

От качества осуществления кадровой функции зависит эффективность деятельности 
правоохранительных органов, к числу специфических особенностей которой относятся: 

- особый порядок комплектования кадров с учетом личностных качеств, социальных 
признаков, образовательных цензов, физических качеств и состояния здоровья кандидатов на 
службу; 

- специальный порядок назначения на должности (назначенчество, конкурсность и служба по 
контракту), особые условия адаптации (испытательный срок, наставничество). 

Повышенные требования к кадровому корпусу органов внутренних дел детерминируют 
нормативное закрепление методов подбора, оценки и проверки наличия «показаний» или 
отсутствия «противопоказаний» у кандидатов на службу2. 

Условия и порядок приема на службу, а также критерии отбора граждан, изъявивших 
желание проходить службу в органах внутренних дел, регламентируется Законом Российской 
Федерации «О милиции» (ст. 19), Положением о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации (ст. 8, 9, 11, 12, 15, 22, 25, 26 и 29), Инструкцией о порядке применения Положения о 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 
14 декабря 1999 г. №1038 (разделы IV – VII, XII). 

Организация работы по приему граждан на службу возлагается на руководителей органов 
внутренних дел, руководителей их структурных подразделений, в которых предполагается 
использовать кандидатов, а также на кадровые аппараты. 

Поскольку горрайорганы внутренних дел являются основным звеном системы МВД, на 
первый план выдвигается необходимость улучшения работы с кадрами, прежде всего на этом 
уровне. 

Ранее действующая Инструкция о порядке отбора граждан на службу (работу) в органы 
внутренних дел РФ, утвержденная приказом МВД РФ от 17 мая 1994 года №160, достаточно 
подробно регламентировавшая каждый из этапов подбора, расстановки и обучения кадров в 
органах внутренних дел, была отменена. Во вновь принятой Инструкции о порядке применения 
Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом 
МВД России от 14 декабря 1999г. №1038, детально вопросы приема на службу в ОВД не 
                                              

1 Как найти хорошего работника. Практическое пособие / М.И.Баскаков. – Ростов н/Д; Феникс, 2005.  
2 Колодкин Л.М. Концептуальные вопросы формирования института правоохранительной службы в 

Российской Федерации// Актуальные проблемы совершенствования работы с кадрами правоохранительных органов. 
Материалы межведомственной научно-практической конференции. – М., 2004. 
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рассматриваются. В связи с этим обстоятельством в настоящее время образовался ощутимый 
правовой пробел, допускающий неоднозначность толкования различных норм Положения о 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации в части, касающейся приема на службу, а 
в некоторых случаях и самоустранение отдельных руководителей от осуществления данного 
направления их кадровой функции. 

Ослабление внимания руководителей органов внутренних дел и сотрудников кадровой 
службы к работе по приему граждан на службу, поверхностное изучение и проверка кандидатов, 
отсутствие конкурсного отбора, дает возможность поступать на службу в органы внутренних дел 
лицам, не имеющим глубокой убежденности в том, что человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью, и не понимающим, что главной обязанностью их как представителей 
государственной власти являются «признание, соблюдение, и защита прав и свобод человека и 
гражданина»1, служение закону. Через некоторое время такие лица, как правило, нарушают 
служебную дисциплину, допускают противоправные служебные деяния2. 

Только за I квартал 2006 года более 4,5 тысяч сотрудников ОВД допустили серьезные 
нарушения законности, а 870 из них привлечены к уголовной ответственности, в основном за 
превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями3. 

Необходимо отметить и то, что при осуществлении отбора на службу не следует забывать о 
грядущей «демографической яме» - сокращении численности населения возрастной категории 
пригодной для службы в милиции4. При этом среди подростков с каждым годом растет число 
заболеваний наркоманией, алкоголизмом, функциональных заболеваний, увеличивается 
количество преступных проявлений. 

В связи с чем, одной из важнейших задач является формирование эффективного механизма 
подбора кадрового состава и новых форм и методов работы с персоналом. Требуется поиск новых 
путей работы с кадрами, разработка перспективной, опережающей негативные явления кадровой 
политики5. 

Представляется возможным следующее решение проблемы. 
Прием на службу в органы внутренних дел лиц, подлежащих специальному первоначальному 

обучению6, следует производить дважды в год посредством конкурсного отбора в Учебные центры 
МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации по аналогии с приемом в учебные заведения 
системы МВД России. 

С учетом объема времени, затрачиваемого на оформление кандидатов на службу (в среднем 
около 2 месяцев), а также основного источника комплектования органов внутренних дел, 
представляется, что при выборе наиболее «удобного» периода года, прием на службу в ОВД лиц 

                                              
1 Конституция Российской Федерации. Ст. 2. 
2 Мякишев Г.М. Обязанности, права и ответственность начальника горрайоргана внутренних дел в работе с 

кадрами: Учебное пособие. – М.: Академия управления МВД России, 2002. 
3 Кикоть В.Я. О совершенствовании работы с кадрами // «Защита и безопасность» №3 2006г. С.23. 
4 По данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), начиная с 1984 по 2000 

включительно, рождаемость ежегодно снижалась в среднем на 100 тыс. (кроме 1986, 1994 и 1998 годов, когда 
регистрировался рост рождаемости). Так, на 1 января 2004 года значилось около 2607 тысяч детей 1984 года рождения, 
тогда как детей 2000 года рождения в два раза меньше – только 1249. Таким образом, прогнозируется, что наибольший 
дефицит кадров требуемого возраста (лица 20-30 лет) правоохранительная служба будет испытывать в 2015-2023 годы 
(согласно сведениям официального интернетсайта ФСГС: www.gks.ru) 

5 Шаповалов А.С. Кадровая политика в милиции: состояние и возможные пути ее совершенствования // 
Актуальные проблемы совершенствования работы с кадрами правоохранительных органов. Материалы 
межведомственной научно-практической конференции. – М., 2004. С.141 

6 См. п.20 Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России от 8 октября 2002 года №965 (Далее по тексту 
Наставление). 

http://www.gks.ru/
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данной категории, необходимо соотносить с периодом увольнения в запас военнослужащих 
срочной службы Вооруженных Сил России, приблизительно декабрь и июнь каждого года. 
Причем, этот режим не распространяется на лиц, которым прохождение специальной 
первоначальное подготовки не требуется1, прием такой категории лиц может проводиться в 
течение всего года. 

Кадровые подразделения органов (подразделений, учреждений) внутренних дел в 
установленном порядке заблаговременно отбирают кандидатов на каждую вакантную или 
высвобождаемую к сроку комплектования учебного центра должность, доводят до них условия и 
порядок направления на учебу, требования, предъявляемые к уровню общей и физической 
подготовленности, сроки проведения вступительных испытаний2. 

Работа по отбору кандидатов на службу и оформлению соответствующих документов может 
вестись кадровыми аппаратами ОВД по уже установленному порядку, включая следующие 
направления: 

1) поиск и выявление кандидатов на службу в органы внутренних дел; 
2) изучение кандидатов, изъявивших желание поступить на службу; 
3) проверка кандидатов по оперативным учетам и месту жительства. 
В целях соблюдения принципов объективности и открытости конкурсного мероприятия, 

кандидатам, отобранным для зачисления на службу по формальным основаниям, должны быть 
выданы предписания о прибытии в заранее обозначенный день в учебный центр для участия во 
вступительных испытаниях3. Как уже говорилось выше, подобные сборы должны проходить 
дважды в год, начинаясь предположительно в период с 1-15 декабря и с 1-15 июня. 

Дальнейшие мероприятия по приему на службу в ОВД, по нашему мнению, могут быть 
организованы по аналогии с зачислением на обучение в учебные заведения системы МВД. 

Принятие решения о зачислении кандидата на учебу в Учебный центр соответствующего 
субъекта Российской Федерации с целью получения специальной первоначальной подготовки 
проводится по итогам решения конкурсной комиссии4. В ее состав могут быть включены: 

- представители Учебного Центра соответствующего субъекта Российской Федерации; 
- представители кадровой службы МВД, ГУВД, УВД соответствующего субъекта Российской 

Федерации (например, начальник кадровой службы, его заместители, сотрудники, курирующие 
направление комплектования, профессиональной подготовки); 

- представители юридической службы Центрального аппарата ОВД соответствующего 
субъекта Российской Федерации; 

- представители общественных организаций органов внутренних дел (ветераны ОВД); 
- заслуженные сотрудники ОВД. 
Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые 
конкурсной комиссией решения. 

Кандидаты, не прошедшие вступительные испытания (как один из этапов конкурса), могут 
быть направлены комплектующим органом (подразделением, учреждением) внутренних дел в 
учебный центр вновь в следующий раз, после соответствующей самостоятельной подготовки. 

                                              
1 См. там же п.26. 
2 Там же п.30.  
3 Ст.32 того же Наставления  
4 Согласно ст.33. того же Наставления вступительные испытания, включающие в себя проверку уровня общей 

и физической подготовленности, организуются учебными центрами в установленном порядке. 
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Следующий этап приема на службу – заключение контракта, издание приказа о зачислении 

его на учебу в УЦ, присвоении соответствующего специального звания – может быть проведен 
лишь при положительном решении о приеме на службу. Завершающий этап работы по приему 
граждан на службу проводится сотрудниками кадрового подразделения Учебного центра. 

Лица, успешно прошедшие вступительные испытания, приказом начальника УЦ о 
зачислении на учебу (приеме на службу) зачисляются слушателями с установлением 
испытательного срока 3 или 6 месяцев, в зависимости от сроков программы обучения. С ними в 
установленном порядке заключается контракт о службе в органах внутренних дел. Копии приказов 
о приеме на службу в органы внутренних дел и контрактов кадровое подразделение УЦ 
направляют в комплектующий орган (подразделение, учреждение) внутренних дел и приобщаются 
в личные дела слушателей. 

Сторонами при заключении контракта являются кандидат на службу, в отношении которого 
вынесено положительное решение конкурсной комиссии и Министерство внутренних дел России в 
лице начальника Учебного центра соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Однако при заключении контракта, на наш взгляд, важно учесть следующий нюанс. 
Необходимо предусмотреть норму, регламентирующую порядок возможного увольнения из 
органов внутренних дел сотрудника данной категории. Например, в самом контракте возможно 
указание на право его расторжения руководителем того органа внутренних дел, где в 
последующем сотрудник будет проходит службу. 

Основаниями для заключения контракта являются заявление кандидата о приеме на службу и 
заключение о приеме на службу в органы внутренних дел, оформляемое совместно сотрудниками 
кадровых аппаратов УЦ и комплектующего органа (подразделения, учреждения) внутренних дел. 
Контракт заключается в порядке и на условиях, определяемых ст. 11 Положения о службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации и разделом V Инструкции о порядке применения 
Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом 
МВД России от 14 декабря 1999 г. №1038. 

Период прохождения лицом специальной первоначальной подготовки в УЦ считается 
испытательным сроком и засчитывается ему в общий период службы в органах внутренних дел. 

Увольнение лиц, не прошедших испытательного срока или прекративших трудовые 
отношения в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации о труде, производится приказом начальника УЦ. 

Денежное и вещевое довольствие слушателям, назначенным на должность, а также другие, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации выплаты (включая командировочные 
расходы), производятся в Учебном центре. 

По аналогии с нормой, содержащейся в ст.26 Положения о конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации, Утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. №112, расходы, связанные с участием в 
конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных 
средств. Однако, имеет смысл рассматривать вопрос о возмещении расходов кандидату при 
положительном решении конкурсной комиссии о приеме на службу в органы внутренних дел. 

Представляется, что при такой «двухразовой системе отбора» за 6 месяцев формируется 
необходимое количество кандидатов (с уже оформленными документами и формально готовых к 
приему на службу) для проведения отбора на конкурсной основе. Кроме того, предполагается, что 
данный порядок, дает возможность убедиться в достаточной мотивации кандидата (такой метод 
оправдывает себя при отборе в учебные заведения системы МВД). Вероятно, параллельно можно 
решить еще одну проблему – предупредить наличие в ОВД лиц, не прошедших специальную 
первоначальную подготовку в установленные сроки. 
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ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ СЛУЖАЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
БЕЛОВА Наталья Владимировна 

Адъюнкт кафедры управления деятельностью 
 служб общественной безопасности  
Академии управления МВД России  
 
Экономический, социальный и политический успех любого государства во многом 

обусловлен высоким уровнем работы государственного аппарата. Для большинства развитых стран 
характерен устоявшийся, выверенный временем, законодательно оформленный и действенный 
институт государственной службы, где государственное управление выходит на качественно 
новый уровень развития. Для реформаторов первостепенной задачей становится 
совершенствование имеющихся и выработка новых управленческих технологий, способных 
повысить «результативность управленческого труда»1. 

Российская Федерация в настоящее время переживает очередную волну административных 
реформ, направленных на повышение эффективности государственного управления и 
соответственно на создание сильной, юридически оформленной системы государственной службы. 
В данном аспекте наша страна отстает от Франции, Великобритании, США на 50-70 лет2. 
Осознание значения и роли данного института административного права в укреплении государства 
и гражданского общества, подъеме экономики России определило его развитие, главными 
направлениями которого является формирование комплексной нормативно-правовой основы 
регулирования, разработка эффективных механизмов проведения кадровой политики в сфере 
государственной службы. 

Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации»3 стал принципиально новым, прогрессивным документом, вскрывшим все 
противоречия, сложившиеся в сфере государственно-служебной деятельности. Он определил 
правовые и организационные основы системы государственной службы и управления ею, закрепил 
общие правила государственной службы России и эффективные механизмы обеспечения единства 
системы и функционирования всех трех видов государственной службы, впервые нормативно 
разделил государственную службу на виды (гражданская, военная, правоохранительная) и уровни 
(федеральная государственная служба, государственная гражданская служба субъектов 
Федерации). 

Именно в этом документе впервые законодательно определена правоохранительная служба, 
которая, как вид федеральной государственной службы, представляет собой профессиональную 
служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях правоохранительной 
службы в федеральных государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих 
функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, 
по защите прав и свобод человека и гражданина. Данное понятие будет применяться лишь со дня 
вступления в силу соответствующего федерального закона о правоохранительной службе, 

                                              
1Государственная служба в странах основных правовых систем мира: нормативные акты. Под ред. А.А. Демина. М.: 
Книгодел, 2005. С.84 
2См.: Комментарий к Федеральному закону «Об основах государственной службы в Российской Федерации и 
законодательству о государственной службе зарубежных государств». Под ред. Л.А. Окунькова. М., 1998. С.184-190  
3 СЗ РФ. 02.06.2003. № 22. Ст. 2063 
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подготовка которого активно ведется в настоящее время. В связи с этим на сегодняшний день под 
правоохранительной службой понимается служба в большинстве правоохранительных органов – в 
Министерстве внутренних дел РФ, Федеральной противопожарной службе МЧС РФ, Федеральной 
таможенной службе Минэкономразвития РФ, в Федеральной службе по контролю за оборотом 
наркотиков. Их можно рассматривать как подвиды правоохранительной службы, являясь 
прообразом формирующегося вида федеральной государственной службы. Так, в основных 
нормативных актах служба в вышеуказанных государственных органах обозначена как 
государственная: Федеральный закон № 114-ФЗ от 21 июля 1997 года «О службе в таможенных 
органах Российской Федерации»1 определяет службу в таможенных органах как особый вид 
государственной службы, согласно Указу Президента РФ № 613 от 05 июня 20032 
правоохранительная служба в органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ является видом государственной службы, Положение о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации3 регулирует порядок и условия прохождения 
государственной службы сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации. 

Согласно данным определениям сотрудники вышеуказанных органов являются 
государственными служащими. Но наука административного права и сам законодатель в основном 
законе о государственной службе Российской Федерации связывает государственную службу с 
должностью государственной службы. Признать сотрудников правоохранительных органов 
государственными служащими возможно лишь в случае включения должностей, на которых они 
проходят службу, в единый Реестр должностей государственной службы Российской Федерации, 
который на сегодняшний день отсутствует. 

В данном контексте и встает вопрос о правовом положении сотрудников 
правоохранительных органов. Они обладают специальным административно-правовым статусом, 
на элементах которого мы коротко остановимся. 

Во-первых, сотрудники правоохранительных органов в большинстве случаев действуют в 
экстремальных условиях, на них возложены обязанности по реализации функций государства в 
сфере правоохраны, исполнение которых зачастую сопряжено с реальным риском для жизни и 
здоровья. Помимо этого, специфика службы в указанных органах требует ограничения некоторых 
конституционных прав и свобод гражданина, например, права на забастовку. 

Во-вторых, реализация возложенных обязанностей по защите прав и свобод человека и 
гражданина, борьбе с преступностью, обеспечением общественного порядка и общественной 
безопасности невозможна без наделения сотрудников специальными полномочиями, которые 
позволяют в случаях предусмотренных законом ограничивать конституционные права и свободы 
граждан, применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Сотрудники 
вправе осуществлять задержание, арест, обыск, изъятие транспортного средства, прослушивать 
телефонные переговоры и так далее. Формы деятельности специфичны и свойственны лишь 
сотрудникам правоохранительных органов – производство по делам об административных 
правонарушениях, проведение дознания, уголовно-процессуальных действий, оперативно-
розыскная деятельность. 

В-третьих, специфика службы, определяющая запреты, порождает необходимость 
закрепления специальных гарантий, которые компенсируют ущемление прав сотрудников и 
должны обеспечивать и стимулировать эффективное исполнение служебных обязанностей. Среди 
таких гарантий отметим обязательное государственное страхование жизни и здоровья, жилищное и 
социально-бытовое обеспечение, как правило, механизм их реализации является недостаточно 
гибким, не соответствует потребностям сегодняшнего дня. 
                                              
1РГ. № 146. 31.07.1997  
2РГ. № 112. 11.06.2003  
3Постановление Верховного Совета РФ № 4202-1 от 23.12.1992. Ведомости СНД и ВС РФ. 14.01.1993. № 2. Ст.70  
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В-четвертых, законодателем определен особый порядок привлечения к ответственности 

сотрудника в случае совершения им правонарушения (уголовной, административной, 
дисциплинарной, материальной). 

Сотрудник является представителем власти, и его деятельность направлена для достижения 
общественного, публичного, а не личного интереса. Согласно выбранному подходу мы говорим о 
государственной службе по статусу. Именно, таким образом была организована государственная 
служба в Российской империи, а сегодня - во Франции и Германии. 

Но реформа государственной службы Российской Федерации обозначила связь 
государственной службы с должностью. Федеральным государственным служащим является 
гражданин Российской Федерации, осуществляющий профессиональную служебную деятельность 
на должности федеральной государственной службы и получающий денежное содержание за счет 
средств федерального бюджета. 

Рассматривая основные признаки государственного служащего, мы приходим к выводу, что 
они свойственны и сотруднику правоохранительного органа: 

1) сотрудником является гражданин Российской Федерации, не моложе 18 лет, владеющий 
государственным языком; 

2) он профессионал в своей области, отвечает соответствующим квалификационным 
требованиям, что проверяется при приеме на службу, проведением аттестации; 

3) служебная деятельность представляет собой реализацию правоохранительной функции 
государства; 

4) получает денежное содержание; 
5) имеет классный чин или специальное звание. 
Камнем преткновения остается замещение должности, которая подлежит обязательному 

включению в реестр должностей государственной службы. Сегодня большинство сотрудников 
являются должностными лицами, при поступлении на службу они назначаются на должность, но 
должности эти мы не можем назвать правоохранительными. 

В тоже время, законодатель определяет, что не всегда для исполнения служебных 
обязанностей необходимо замещать ту или иную должность. Такие случае предусмотрены в 
большинстве правовых актов, регулирующих вопросы организации и прохождения службы в 
правоохранительных органах, к ним относятся: нахождение в распоряжении соответствующего 
органа правоохраны, нахождение за штатом, прикомандирование к федеральным органам 
государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 
организациям. 

Таким образом, рассмотренные аспекты правоохранительной службы и правового 
положения сотрудников позволяют признать службу в правоохранительных органах по статусу 
государственной, а сотрудников – государственными служащими, но отсутствие должного 
законодательного оформления делает это условным. 

Сложившаяся ситуация характерна не только для Российской Федерации. Проблема 
неопределенности правового положения сотрудников правоохранительных органов относится и к 
Казахстану. Закон республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О государственной службе» 
оговаривает, что его действие не распространяется на сотрудников, они имеют иной правовой 
статус. Включение части должностей, учреждаемых в Министерстве внутренних дел и других 
государственных органов, в реестр должностей административной государственной службы 
планируется1. Отсутствие единого источника регулирования также порождает развитие 
                                              

1Айнур Турисбек. Правовой статус государственных служащих Республики Казахстан и международный 
опыт. Чиновник. №4, 2003. С.64-68  
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специального законодательства. 

Сегодня правоохранительная служба Российской Федерации находится на стадии 
становления. Законодателю предстоит сложная и кропотливая работа по установлению правовых, 
организационных, финансово-экономических основ нового вида федеральной государственной 
службы, где преобладать должны нормы, определяющие правовое положение служащего. (Термин 
«сотрудник» в данном случае целесообразно заменить на «служащий правоохранительной 
службы»). Именно с четкого законодательного определения правового положения служащего, 
выработанного и проверенного на практике механизма его реализации будет зависеть успех как 
профессиональной деятельности служащих, так и государства в сфере правоохраны. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СУДЫ  

(СРАВНИТЕЛЬНО – ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ). 
 

КИПЕР Наталья Григорьевна 

Адъюнкт Академии управления 
МВД РФ, старший лейтенант 
полиции Республики Молдова 
 
Компаративисты давно спорили и до сегодняшнего дня продолжают спорить о природе 

феномена, который мы неудачно называем «сравнительное правоведение» (англ. «Comparative 
jurisprudence») или сравнительное право (англ. «comparative low»).1 В мировой компаративистике 
существует три различных представления, что это научный метод познания, лишённый 
самостоятельного предмета; другие утверждают, что эта самостоятельная наука2, т.е 
самостоятельная дисциплина со своим определенным предметом; наконец трети рассматривают 
сравнительное правоведение как вспомогательную дисциплину в рамках теории государства и 
права. Иными словами, сторонники третьего подхода считают, что теория сравнительного метода 
является частью общей теории права3. 

По этому вопросу я полностью разделяю точку зрения известного оксфордского 
компаративиста Otto Kahn-Freund, eще в 1996 году, определившего сравнительное право как 
«разнообразие методов изучения права».4 

Юристы, а также специалисты в области государственного и муниципального управления 
стали обращать внимание на сравнительного – правовые исследования в связи с готовящимся в 
России крупномасштабными реформами в административной сфере 

Контроль за администрацией в сфере публичной власти, ее решение зависит от 
государственного и общественного строя, юридических традиций, уровня развития государства и 
демократии в нем, отношения к соблюдению прав человека и гражданина. Однако общим в решении 
вопроса о контроле за деятельностью администрации является содержание этого института: анализ 
информации об управлении, установление нарушений и отклонений от правовых норм и целей, 
наконец, устранение этих нарушений5. В итоге, конечным результатом этих действий должно быть 

                                              
1 Во Франции и в Германии называется более правильно «сравнение права» (франц. «droit comparate» нем. 

«Rechtsvergleichung»), 
Анализируя эти два названия, профессор Ю.А. Тихомиров считает, что «сравнительное правоведение» и 

«сравнительное право»- вещи разные, так как сравнительное правоведение является наукой, а сравнительное право - 
методологией данной науки (см. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения . – М., 1996. – С. 30-31).  

2 Для ведущих германских компаративиста - К. Цвайгерт и Х. Кётц считают, что «сравнительное право само 
по себе – чистая наука» (К. Цвайгерт, Х. Кётц. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права, - М., 
1998. – Т. 1. - С.15 ). С этим мнением согласен профессор Ю.А. Тихомиров, утверждающий, что сравнительное 
правоведение как наука, имеет свой примет исследования и свою методологию – сравнительный метод (см. Тихомиров 
Ю.А. Курс сравнительного правоведения . – М., 1996. – С. 30). 

3 Так считает профессор М.Н. Марченко. (см. Общая теория государства и права. – М., 1998. – Т. 1. – С.25-28) 
Разумеется, он имеет в виду, что лишь общая часть предмета сравнительного правоведения вводит о состав теории 
права.  

4 Otto Kahn-Freund О. Comparative low as an Academic Subject. 82 Low Quarterly Rev. 40,41 (1996). 
  5 См. ЗеленцовА.Б. Контроль за деятельностьюисполнительной власти в зарубежных странах. М. РУДН, 2002. 
с.9.J 
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рассмотрение споров и восстановление прав жалобщиков, возмещение нанесенного ущерба и 
привлечение должностных лиц, виновных в нарушении прав1. 

По мнению П.Ф. Елисейкин, в связи с тем, что участники административного 
правоотношения неравны (с одной стороны - органы власти, а с другой стороны - гражданин), 
споры о праве между ними возникнуть не может2.Бесспорно, что участники административного 
правоотношения не могут быть признаны равноправными субъектами. Однако это неравенства 
имеется лишь на материально-правовой сфере. Одновременно следует подчеркнуть, что 
неравенство сторон вовсе не устраняет правового характера административного отношения. В 
область же процессуально-правовых отношений орган власти и гражданин являются полностью 
равноправными. 

В связи с этим представляется более убедительной другая точка зрения, суть ее заключается в 
том, что по делам, возникающим из административно-правовых отношений, суд разрешает спор о 
праве, но о праве не гражданском а административном.3 И действительно, обжалуя в суд 
административный акт, гражданин заявляет о своем несогласии с действиями органами 
управления, требует признать их незаконными. В свою очередь, административному органу 
предоставляется возможность доказать возможность своих действий и необоснованность 
требований граждан. При рассмотрение этих дел суд сталкивается с двумя взаимно 
исключающими требованиями, позициями по одному и тому же вопросу. Поэтому суд обязан 
определить, чья же позиция по делу административного органа или гражданина – соответствует 
закону4. 

Первой страной, где институт административной юстиции получил научно-теоретическое 
обоснование была Франция. Здесь уже в первые десятилетия XIX в. сложилась соответствующая 
научная база ив 1817 г. в Парижском университете была создана кафедра административного 
права. Такие видные французские ученые-административисты XIX в., как де Жерондо, Батби, 
Бертелеми в трактатах и учебниках по административному праву особое внимание уделяли анализу 
административной юстиции, характеристика которой завершала курс административного права. 

История действующей системы административной юстиции во Франции началась с 
революции 1789 г. С провозглашением незыблемости прав человека и гражданина возникла 
необходимость в появлении практических форм для их осуществления и защиты. Хотя отдельные 
функции административной юстиции возникли ранее, при Королевском Совете, рассматривающем 
некоторые административные споры. 

После революции новые власти не вполне доверяли старой судебной системе и ее 
представителям. Это недоверие нашло свое отражение в Законах от 16 и 24 октября 1790 г., в 
которых судам было запрещено контролировать аппарат государственного управления. 
Соответственно, власть встала перед проблемой контроля за действиями администрации. Решение 
этой проблемы было найдено в образовании самостоятельной ветви правосудия в виде 
административной юстиции5. 

                                              
1 Кристофер Осакве, Сравнительное правоведение в схемах: общая и особенная часть, идательство «Дело», 

Москва 2000. 
2 П.Ф. Елисейкин. Судебный надзор за деятельностью административных органов. В.кн. «Проблемы 

государства и права на современном этапе», Владивосток. 1963, стр. 34-35. 
3 См. , например, А Клейман. Вопросы гражданского процесса в связи с судебной практикой. 

«Социалистическая законность», 1946, №9, стр.14;Н.И. Авдеенко, М.А. Кабакова, А.С. Муравева, Н.А. Чечина, Д.М. 
Чечот. Основы гражданского судопроизводства и вопросы процессуального законодательства союзных республик. 
«Правоведение», 1962,№2, стр.70. 

4 Боннер А.Т. «Производство по делам возникающих из административно – правовых отношений», Дисс. 
кандидата юридических наук, 1966, С. 79-80. 

5 См. Альхименко А.В «административная юстиция в западно - европейских странах и в России (сравнительно 
– правовой анализ)». Дисс. Кандидата юридических наук. Москва, 2004, С 21. 
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Сторонники создания административной юстиции, в свою очередь, доказывали, что 

административные суды необходимы, что они могут работать независимо, как общие суды, что 
область управления, которая является предметом деятельности этих судов, — совершенно особая, 
не схожая с уголовно-правовой и гражданско-правовой областями, так как в центре ее лежит жалоба 
рядового гражданина (работника) на орган управления (должностное лицо). 

С приходом к власти Наполеона, 15 декабря (22-го фримера) 1799 года был создан новый 
государственный орган — Государственный Совет, затем — советы префектур в департаментах. 
Государственный Совет, фактически, совместил функции правительства, суда и администрации. На 
него была возложена обязанность рассмотрения судебно-административных споров, ранее 
составляющих компетенцию министров. Однако приступить к непосредственному осуществлению 
административной юстиции Государственный Совет смог только после организации в его 
структуре отдельной комиссии по судебно-административным делам. Во главе ее встал 
министр юстиции, заняв должность «старшего судьи», а в состав ее входили и другие 
государственные чиновники. В дальнейшем были созданы определенные процессуальные институты 
(адвокатура, обжалование, исполнительное производство), которые позволили наладить четкую 
работу этого органа. Комиссия расследовала дело и подготавливала проект решения, далее дело 
поступало на обсуждение общего собрания Совета. Однако, право на вынесение окончательного 
решения принадлежало императору1. 

Несмотря на наличие формальных признаков, эту структуру, по нашему мнению, нельзя 
считать достаточно организованной для отправления административного правосудия. Тем не менее, 
впервые были определены место и роль Государственного Совета среди других государственных 
органов. Он стал высшим органом административной юстиции. 

В период реставрации монархии после падения режима Наполеона роль Государственного 
Совета значительно снизилась. Вновь радикально изменила положение административной юстиции 
революция 1830 года. Ордонанс от 21 августа 1830 г. выделил все судебно-административные дела в 
исключительное ведение общего собрания специального характера2. Принимать в нем участие могли 
лишь штатные советники, не связанные непосредственно с самой администрацией. Это должно 
было гарантировать невмешательство в процесс администрации. 

Затем революция 1849 г. окончательно преобразила Государственный Совет в независимое 
судебно-административное учреждение. По закону от 3 марта 1849 г. административно-судебная 
секция Государственного Совета становилась из отдельной секции расследования единственной 
секцией, и таким образом, превращалась в Трибунал, назначаемый Национальным Собранием и 
абсолютно отделенный от влияния административных органов3. 

Однако с началом Второй империи статус Государственного Совета вновь был изменен. 
Декретом от 25 января 1852 г. было восстановлено его положение как единственного судебного 
учреждения по разбору административных дел, а за комиссией по административно-судебным 
делам сохранилась лишь подготовка дел к рассмотрению. 

По Конституции Франции 1852 г. в Государственном Совете стал председательствовать 
Президент республики, который имел право решающего голоса. Следует отметить, что Вторая 
империя привела к слиянию всех функций государственной власти в руках одного органа. 

Заметный вклад в теорию административной юстиции на рубеже XIX—XX вв. и в XX в. 
внесли известный немецкий ученый-административист О. Майер и его последователи. В своем 
знаменитом учебнике «Немецкое административное право», который после выхода в свет в 1894 г. 
ежегодно переиздавался вплоть до 1933 г., О. Майер указывал на административную юстицию как 

                                              
1 См. там же. С. 23-24. 
2 См.: Структура и роль Государственного совета во Франции.М.1993.С.3. 

3 См.:Гирке О. Рудольф фон Гнейст.СПб.1900.С16. 
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на глобальную часть административного права, как на институт, без которого немыслимо подлинное 
функционирование правового государства1. Так как деятельность административных и полицейских 
органов, по мнению О. Майера, проявляется в их решениях и актах, которые, как правило, 
затрагивают права и свободы граждан, то эти акты должны подвергаться судебной проверке, прежде 
всего в тех случаях, когда граждане ими недовольны. Судебный контроль завершает 
административное и полицейское управление. Поэтому О. Майер указывал, что правовое 
государство предполагает построение управления, часть которого образуют административные суды. 

Предпосылки появления в Германии института административного правосудия следует искать 
в начале XIX столетия. Отделение публичного права от частного привело, с одной стороны, к 
ограничению компетенции (подсудности) обычных судов, а с другой, — к возникновению 
административной юстиции, т.е. к учреждению органов самоконтроля за управлением, например 
создание в соответствии с § 60 Вюртембергской Конституции 1819 г. Тайного Совета с 
полномочиями инстанции по рассмотрению жалоб (претензий, исков)2. 

Следует отметить, что первоначально в Германии во многом копировалась форма такого 
французского учреждения, созданного для контроля за администрацией, как Государственный 
Совет. 

Создание в XIX в. в западно-европейских странах административных судов, т. е. 
административно-правовой юрисдикции, сыграло решающую роль в процессе позитивного развития 
системы административного правосудия в Германии. Так, например, § 182 проекта имперской 
конституции Германии 1849 г. устанавливал, что административно-судебная юрисдикция 
обеспечивается не административными органами, а специальными судами3. Эта концепция была 
позднее реализована в немецких свободных ганзейских городах. 

Что касается Русской научной школы в теории административной юстиции, то она пыталась 
ставить перед собой задачу точнее определить природу и индивидуальные свойства 
«незакономерных» действий администрации. 

Так, Н.М. Коркунов следующим образом оценивал особенности теорий административной 
юстиции: «Одни теории (главным образом, французские) видят оправдание и объяснение 
административной юстиции как самостоятельного института в своеобразии субъекта публично-
правового спора «администрация», другие (главным образом, немецкие) — в своеобразии объекта 
(публично-правовое отношение), третьи (русские) — в особенном свойстве самого правонарушения и 
вызываемых им последствий».4 

В принципе, в российской науке определение административной юстиции давалось 
различными учеными со сходных позиций. Профессор М.Д. Загряцков считал административную 
юстицию одним из институтов, обеспечивающих господство права. Административная юстиция, с 
его точки зрения, — это особый порядок рассмотрения жалоб на незакономерные административные 
акты, осуществляемые с участием жалобщика как стороны и имеющие своим последствием отмену 
или исправление этих актов5. 

Профессор А.И. Елистратов также видел назначение административной юстиции в судебном 
обжаловании актов управления. При этом он подчеркивал, что административную юстицию не 
надо смешивать с теми случаями, когда судьей в делах управления выступает сама администрация. 
По его мнению, юрисдикционная деятельность органов активного управления 

                                              
1 См.: Загряцков М.Д Административная юстиция и право жалобы.М.1925.С6. 
2 См. Старилов Ю.Н. Теории, история и перспектива. М, НОРМА, 2001, С. 206. .  
3 См. там же С 209. 
4 Коркунов Н.М. Очерк теории административной юстиции // Журн. Гражданского и административного права. 1880. 
С8 См. Загряцков М.Д. Административная юстиция и право жалобы. М., 1925. С. 12 
5 См. Загряцков М.Д. Административная юстиция и право жалобы. М., 1925. С. 12 
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является скорее отрицанием правовых гарантий, нежели каким-либо подобием административной 
юстиции. Он утверждал, что «административная юстиция есть судебная проверка действия 
администрации, а между тем здесь сама администрация предписывает, судит и принуждает к 
исполнению своих требований»1. 

Возникновение системы административной юстиции во Франции было обусловлено 
необходимостью создания механизма для защиты прав граждан и стремлением революционной 
власти поставить под контроль старый государственный аппарат с помощью особых процессуальных 
форм контроля. В основу деятельности административной юстиции в итоге ее развития были 
положены следующие принципы: запрета вмешательства судов общей юрисдикции в рассмотрение 
административных дел и актов; специализации административных судов на контрольных функциях 
за деятельностью администрации; право администрации обжаловать действия судов общей 
юрисдикции, принявших к своему рассмотрению административные споры. 

В Германии особенности формирования системы административной юстиции состояли в том, 
что в основе процесса ее возникновения изначально лежали теоретические разработки французских 
ученых, которые затем были дополнены теорией правового государства. В дальнейшем основным 
отличием становления немецкой системы административной юстиции от французской, стало полное 
обособление ее от администрации. В Германии она развивалась не как система, 
противопоставленная общим судам, а как дополняющая их. 

В России отдельные элементы механизма и структуры административной юстиции в виде 
уездных и губернских присутствий появились в ходе реформ Александра II в 60-70-х г.г. XIX века. 
Для них было присуще отсутствие публичного состязательного устного процесса рассмотрения дел. 
Полноценные органы административной юстиции должны были появиться в результате реформы 
Временного правительства в 1917 г. после принятия Положения «О Судах по административным 
делам». К сожалению, известные политические перемены затормозили развитие института 
административной юстиции. 

В советский период развития государственности опыт зарубежных государств не был 
востребован. Советская Россия отказалась от идеи создания специальных административных судов и 
ввела институт административного обжалования, в большей степени соответствующий принципам 
сложившейся административно-командной системы управления обществом. 

Вместе с тем, в 60-е — 70-е г.г. активизировались научные исследования, посвященные 
проблемам административного процесса и административной юстиции, однако только коренные 
преобразования России начала 90-х годов XX века вновь сделали актуальным вопрос о 
формировании полноценного института административной юстиции и выборе ее оптимальной 
модели. 

 

                                              
1 Елистратов А.И. Очерк административного права.М.1923.,С14 
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МЕТОДЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОХРАНЫ ИМУЩЕСТВА В РОССИИ 

 
ЛАЗАРЧУК Ольга Ивановна  
адъюнкт Академии управления МВД России 
 капитан милиции. 

 
Актуальность исследования методов административно-правового регулирования охраны 

имущества в России в настоящее время все более возрастает в связи с переходом к рыночным 
отношениям и изменениями, происходящими в государстве в рамках административной реформы. 

Рассматривая методы административно-правового регулирования, прежде всего, 
необходимо определить их соотношение с методами государственного управления и методами 
правового регулирования, так как их понятия утвердились и имеют конкретную характеристику.1 

Методы управленческих действий – это определенные способы или приемы, которые 
используются органами публичного управления и их должностными лицами в установленных 
законами пределах при осуществлении управления, управленческих действий, административного 
воздействия в отношении соответствующих объектов и лиц.2 Методы управления взаимосвязаны с 
целями управления, так как от поставленной цели зависит выбор метода ее достижения. 
Государственная управленческая деятельность осуществляется как внутри самого аппарата 
управления, так и вне его непосредственно по управлению сферами и отраслями хозяйствования. 

Отличие методов управления от методов административно-правового регулирования 
заключается в том, что последние всегда носят правовой характер и их применение влечет 
возникновение, изменение или прекращение правовых отношений. Это не говорит о том, что 
административно-правовое регулирование осуществляется только посредством издания 
нормативных правовых актов, оно может осуществляться и другими действиями исполнительных 
органов, влекущими за собой юридические последствия. К таким действиям относится, например, 
государственная регистрация хозяйствующих субъектов, после которой у субъектов хозяйственной 
деятельности появляются определенные права и обязанности. К ненормативным правовым актам 
можно отнести свидетельство о регистрации и реестр субъектов хозяйствования. 

Методы общеправового регулирования используются во всех отраслях права, в том числе и 
в административном праве. Методы административно-правового регулирования распространяются 
на все органы государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной). Они 
являются производными от методов правового регулирования и частично совпадают с ними по 
содержанию, но регулируют управленческие отношения. 

Профессор Коренев А.П. к наиболее характерным признакам методов административно-
правового регулирования относит: 1) связь методов с непосредственно поставленной целью 
регулирования; 2) методы носят юридически властный характер, выражающийся в управляющем 
воздействии субъекта на объект регулирования, и являются средством практической реализации 
исполнительной власти; 3) применение методов приводит к юридически значимым последствиям; 
4) методы используются субъектами административно-правового регулирования в соответствии с 

                                              
1 Административное право: Учебник. Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. – М.: Юристъ, 2002. С. 282-286; Бахрах 
Д.Н., Хазанов С.Д. Формы и методы деятельности государственной администрации: Учебное пособие. Екатеринбург, 
1999. С. 86; Коренев А.П. Административное право России: Учебник. В 3 ч. М., 1996. Ч. 1. С. 160-161.  
2 Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: Учебник для вузов. – М.:Норма, 2004. С. 
377. 
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их компетенцией и с соблюдением принципа законности; 5) методы всегда имеют своих адресатов 
(объектов) регулирования (индивидуальных или коллективных); 6) выбор метода регулирования 
зависит от административно-правового статуса объекта регулирования и особенностей субъекта 
управления (наделение его полномочиями того или иного метода).1 

В настоящее время в системе государственного управления в области экономики 
оформляются и приобретают необходимое юридическое содержание методы общего 
регулирования, или методы административно-правового регулирования. Это, в частности, 
государственный контроль и надзор в различных отраслях и сферах экономики, антимонопольное 
регулирование, проведение приватизационных мероприятий, выдача лицензий, позволяющая 
определенным субъектам заниматься той или иной деятельностью. Данные методы направлены на 
защиту публичных интересов, усиление роли государства в осуществлении мероприятий, 
направленных на защиту правопорядка, прав, свобод и законных интересов физических и 
юридических лиц, поддержание дисциплины в области государственного управления. 

Метод управления обязательно находит свое выражение в форме управления.2 Иначе 
говоря, если бы не существовало формы управления, методы управления потеряли бы всякий 
смысл, так как управляющее воздействие оставалось бы только идеей, желанием, но было бы 
лишено формального содержания. Например, как можно разрешить оказание охранных услуг без 
документального оформления таких управленческих действий? Таким образом, становится 
очевидной неразрывная связь метода управления с административным актом как самой важной 
формой осуществления управленческих действий. 

Методы административно-правового регулирования охраны имущества в России получили 
свое выражение в Федеральном законе от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране», 
Постановлении Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 589 «Об 
утверждении Положения о вневедомственной охране при органах внутренних дел Российской 
Федерации», Законе Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной 
и охранной деятельности в Российской Федерации» и других нормативных правовых актах. 

Методы административно-правового регулирования охраны имущества могут 
подразделяться в зависимости от характера воздействия на отношения, которые складываются в 
сфере охраны имущества. Государственное воздействие может быть прямым (непосредственное 
регулирование охраны имущества) и косвенным (опосредованное воздействие). Следует учесть, 
что такое деление является условным и оба этих метода могут использоваться в комплексе. 

К методам прямого регулирования охраны имущества относится лицензирование 
хозяйственной деятельности и квотирование. Например, порядок лицензирования 
негосударственной (частной) охранной деятельности определен Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 августа 2002 г. № 600 «Об утверждении Положения о 
лицензировании негосударственной (частной) охранной деятельности и Положения о 
лицензировании негосударственной (частной) сыскной деятельности». 

В юридической литературе методы прямого воздействия принято называть 
административными.3 

Под косвенными методами регулирования охраны имущества следует понимать 
экономические средства воздействия на регулируемые отношения со стороны субъектов 
государственно-управленческой деятельности. К этим методам относятся: регулирование 
профессиональной подготовки, налоговая и амортизационная политика. Косвенное регулирование 

                                              
1 Коренев А.П. Указ соч. С. 161. 
2 Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: Учебник для вузов. – М.:Норма, 2004. С. 
377. 
3 Яськов Е.Ф. Методы управления правоохранительной деятельностью. – М., 1992. С. 12-13. 
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осуществляется также путем стимулирования производственных нововведений и 
конкурентоспособности. 

На деятельность по охране имущества косвенное влияние оказывают налоги. В экономике 
рыночного типа налоговый механизм является одним из основных экономических регуляторов. 
Определяя различные ставки налогов, государство может устанавливать приоритет различным 
видам хозяйствования. 

Следует отметить, что на сегодняшний день налоговая политика отличается недостаточной 
гибкостью, сложностью налогов. Особый вред наносит ее конфискационный и фискальный 
характер: большая часть прибыли предприятий уходит на уплату налогов. Избегая высокого 
налогообложения, хозяйствующие субъекты нередко стремятся уменьшить прибыль путем 
увеличения затрат. 

В зависимости от содержания методов существуют устойчивые, более подвижные 
(вариабельные) и оперативно изменяемые методы. Они могут использоваться как в совокупности, 
так и отдельно. 

К устойчивым методам относятся те, содержание которых сохраняется в течение большого 
периода времени без каких либо существенных изменений.1 Условиями таких методов являются 
чёткость, проработанность и универсальность, что обусловлено их использованием независимо от 
экономической ситуации. К устойчивым методам можно отнести регистрацию субъектов охраны 
имущества, сертификацию продукции, в частности, инженерно-технических средств. 

К вариабельным методам относятся методы, порядок и условия применения которых может 
изменяться в зависимости от экономической ситуации. К ним относятся налоговые методы 
регулирования, лицензирование. Следует особо отметить, что в сфере лицензирования существует 
немало неразрешенных проблем, в частности, порядок лицензирования, установленный 
Инструкцией о порядке лицензирования и осуществления органами внутренних дел контроля за 
частной детективной и охранной деятельностью, утвержденной Приказом МВД России от 22 
августа 1992 г. № 292, противоречит Федеральному закону от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности». Также необходимо уточнение предмета 
правового регулирования - общественных отношений в сфере частной охранной деятельности, на 
которые направлено государственное воздействие в форме лицензирования. 

К оперативно изменяемым относятся методы, использование которых наиболее характерно 
в период реформирования и изменения экономической ситуации. Это, например, государственная 
поддержка определенных организаций путем освобождения или снижения налогов на 
определенный период. 

В настоящее время среди методов административно-правового регулирования охраны 
имущества важное место занимают контроль и прокурорский надзор за деятельностью 
ведомственной охраны, контроль и надзор за негосударственной (частной) охранной 
деятельностью. 

Рассмотренные методы, наиболее ёмкие по содержанию и часто применяемые в 
регулировании, являются основными руководящими началами юридической регламентации 
административно-правового регулирования в сфере охраны имущества. 

Выбор субъектом управления тех или иных методов зависит от различных обстоятельств, в 
частности, от особенностей организации управляющего объекта, формы собственности и его 
правового положения. 

 
 

                                              
1 Коренев А.П. Указ соч. С. 161. 
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Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Методы административно-правового регулирования охраны имущества в России 

представляют собой правовые средства, которые используются для достижения целей, решения 
задач и осуществления функций государства в сфере охраны имущества. 

2. Методы административно-правового регулирования охраны имущества в России в 
настоящий момент не являются совершенными, так как имеются различные проблемы в 
выполнении регулирования. 

3. Методы административно-правового регулирования на современном этапе 
государственно-общественного развития должны обладать достаточной гибкостью, а также 
возможностью изменяться в соответствии с экономической и политической ситуацией в 
Российской Федерации. 
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PARTEA IV 

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

LOCALE 

 
CONDIŢIILE JURIDICE DEFINITORII ALE NOŢIUNII DE 

COLECTIVITATE LOCALĂ 
CORNEA Sergiu,  

Conf.univ.dr. Universitatea de Stat 
,,B.P.Hasdeu” din Cahul 

 
Résumé 

LES CONDITIONS JURIDIQUES DEFINITOIRES DE LA NOTION – COLLECTIVITE 
LOCALE 

L’application dans la pratique des principes de l’autonomie locale a fait preuve d’être une des 
plus compliquée charge de la réforme politique et administrative de la République de Moldova. Dans ce 
sens pour dépasser la situation créée il est important d’élaborer et de souligner du point de vue théorique 
les notions de l’autonomie locale, sujet de l’autonomie locale, et surtout celui de collectivité locale. La 
définition claire, du point de vue scientifique des notions respéctives, servirait comme base pour 
l’élaboration du cadre juridique dans le domaine. 

La définition contemporaine de la notion - autonomie locale - inclut les trois dimensions 
suivantes : sociale, fonctionnelle, institutionnelle. Quant à la dimension sociale, on constate que le 
problème majeur se trouve dans la détermination exacte du sujet de l’autonomie locale. 

L’auteur considère que le principal sujet de l’autonomie locale est la collectivité locale. 
Les collectivités locales, dans l’acceptation du Livre européen, de l’autonomie locale, représente 

une de principales bases de n’importe quel régime démocratique. Ainsi comprise, la démocratie suppose 
l’existence des collectivités locales douées avec des organes décisionnels, démocratiquement constitués, 
en bénéficiant d’une large autonomie en ce qui concerne les compétences, les modalités de les exercer, et 
les moyens nécéssaires pour accomplir leur mission. 

Notamment aux colléctivités locales est atribué le droit et la capacité affective de résoudre et de 
gestionner au nom de la loi, sous leur propre responsabilité et en faveur de la population, une partie 
importante des obligations publiques. 

Dans cet article on a présenté l’application de la notion – colléctivité locale dans la législation de 
la République de Moldova et dans la littérature de spécialité. Tant dans la législation que dans la 
doctrine, la notion de colléctivité comme la totalité des citoyens établis dans une unité territoriale 
administrative. 

La notion de colléctivité locale est plus large que la notion présentée parce qu’elle se rapporte 
seulement à la population, qui est en particulier, un des éléments principaux de la colléctivité locale. 

Pour expliquer la même notion hors du syntagme « colléctivité locale » on emploie encore celle de 
collectivité territoriale ou collectivité territoriale locale. La notion de collectivité locale est plus 
accessible à cause qu’elle concerne un certain genre de collectivité, caractérisée par le fait qu’elle a 
certains intérêts locaux, propres, distingués des intérêts et des problèmes d’autres collectivités. Mais la 
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notion de territorialité, même si elle ne fait partie du cadre de la notion, ça ne signifie pas que la 
population de la collectivité locale n’est pas établie sur un territoire déterminé par l’Etat, le territoire 
étant un des éléments définitoires de la Collectivité Locale. 

On croit qu’il n’est pas nécessaire, de mettre en évidence la caractéristique territoriale de la 
collectivité locale, il est plus important, dans la définition de la notion, la mise en évidence du caractère 
« local » (ce qui signifie une distinction claire entre la collectivité nationale avec un intérêt national, de 
celle locale, qui peut avoir au dehors de l’intérêt général et certains intérêts particuliers, c’est à dire 
locaux). En généralisant ce qu’on a exposé, on considère que le syntagme « collectivité locale » est plus 
adequate. 

Dans le contexte de la nécessité de l’élaboration théorique de la notion comme sujet de 
l’autonomie locale, il est important d’établir les éléments définitoires de l’identité d’une Collectivité 
Locale. Dans l’acceptation de l’auteur ce serait : le nom, le territoire ad,inistratif, la population, 
l’autorité publique, les autorités éligibles. Le Statut et les signes distinctifs des Collectivité Locale 
d’autres collectivités similaires. 

Le problème le plus important de la Société Moldave, consiste dans l’Edification d’une autonomie 
locale viable, dans les conditions où les citoyens ne peuvent pas s’autoadministrer. Dans ce sens, on 
mentionne, que le bénéficiaire de n’importe qu’elle réforme doit être l’homme et que n’importe quelle 
forme d’autoadministration commence par un désir et les possibilités de la population de faire quelque 
chose de sa propre initiative. 

Implementarea în practică a principiilor autonomiei locale s-a dovedit a fi una dintre cele mai 
complicate sarcini ale reformei politice şi administrative din Republica Moldova. În acest sens, pentru 
depăşirea situaţiei create, este important de a elabora şi de a fundamenta din punct de vedere teoretic 
noţiunile de autonomie locală, subiect al autonomiei locale şi mai ales pe cea de colectivitate locală. 
Definirea clară, din punct de vedere ştiinţific, a noţiunilor respective ar servi drept fundament pentru 
elaborarea cadrului juridic în domeniu. 

Definirea contemporană a noţiunii de autonomie locală include următoarele trei dimensiuni: socială, 
funcţională, instituţională. Referitor la dimensiunea socială constatăm că problema majoră constă în 
determinarea exactă a subiectului autonomiei locale. 

Diversitatea sistemelor administraţiei publice locale în lumea contemporană este determinată de 
particularităţile sociale, economice şi politice, tradiţiile democratice şi structura statală a fiecărei ţări. Dar 
sistemele respective sunt constituite în baza unor principii democratice care le defineşte. La nivel 
european, principiile respective sunt reflectate în Carta europeană a autonomiei locale. 

Colectivităţile locale, în accepţiunea Cartei europeane a autonomie locale reprezintă unul din 
principalele fundamente ale oricărui regim democratic. Inţeleasă astfel, democraţia presupune existenţa de 
colectivităţi locale dotate cu organe decizionale constituite democratic şi beneficiind de o largă autonomie 
în ceea ce priveşte competenţele, modalităţile de a le exercita şi mijloacele necesare pentru îndeplinirea 
misiunii lor. Anume colectivităţilor locale le este consfinţit dreptul şi capacitatea efectivă de a rezolva şi 
de a gira în cadrul legii, sub propria lor răspundere şi în favoarea populaţiei lor, o parte importantă din 
treburile publice. 

Noţiunea de colectivitate locală, în literatura de specialitate moldovenească, la general, este definită 
ca totalitatea cetăţenilor stabiliţi într-o unitate teritorial-administrativă. Astfel, M.Orlov în capitolul III al 
lucrării ,,Quo vadis Moldova?” tratează colectivitatea locală drept: a) totalitatea cetăţenilor din unitatea 
administrativ-teritorială şi b) ansamblul locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială. [1] 

Considerăm, că noţiunea de colectivitate locală este mai largă decât definiţia prezentată, deoarece ea 
se referă numai la populaţie, care este doar unul din elementele esenţiale ale colectivităţii locale. 

Pentru a explica una şi aceeaşi noţiune, în afară de sintagma ,,colectivitate locală” se mai folosesc şi 
cele de ,,colectivitate teritorială”, sau ,,colectivitate teritorială locală”. 
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Popescu C.L. preferă termenul de ,,colectivitate teritorială locală”, iar nu pe cele – utilizate şi ele - 

de colectivitate teritorială sau de colectivitate locală. Ultimile două sintagme, în accepţiunea sa, sunt 
incomplete, prima referindu-se şi la stat (colectivitatea teritorială naţională), iar a doua omiţând să 
evidenţieze criteriul teritorial, esenţial pentru definirea acestora. [2] 

Considerăm că noţiunea de colectivitate locală este mai acceptabilă, deoarece se referă la un anumit 
gen de colectivitate, caracterizată de faptul că are anumite interese locale proprii, deosebite de interesele şi 
problemele altor colectivităţi. Iar termenul de teritorialitate, chiar dacă nu se conţine în titulatura noţiunii 
nu înseamnă că populaţia colectivităţii locale nu este stabilită pe un teritoriu determinat al statului, 
teritoriul fiind unul din elementele definitorii ale colectivităţilor locale. 

Credem că nu este atât de important să scoatem în evidenţă caracteristica teritorială a colectivităţii 
locale, mai important este pentru definirea noţiunii accentuarea caracterului ,,local” (ceea ce înseamnă o 
distincţie clară între colectivitatea naţională cu interesul naţional de cea locală, care poate avea, în afară de 
interesul general şi anumite interese particulare, adică locale). Generalizând cele expuse, considerăm că 
sintagma ,,colectivitate locală” este mai adecvată. 

Explicând conceptul de autonomie locală legiuitorul recurge la noţiunea de ,,colectivitate locală”, 
dar nici în art.1 unde sunt explicate noţiunile de bază şi nici în textul Legii privind administraţia publică 
locală nr.123-XV din 18.03.03 nu găsim explicaţia acestei sintagme. Pornind de la ideea că unul din 
principiile de bază ale administraţiei publice locale prevede consultarea cetăţenilor în problemele locale 
de interes deosebit, deducem că colectivitatea locală, în accepţiunea legiuitorului, include cetăţenii care 
sunt stabiliţi într-o anumită unitate teritorial-administrativă. Dacă tratăm colectivitatea locală ca pe o 
totalitate de indivizi ce locuiesc în perimetrul unei unităţi teritorial-administrative apare următoarea 
întrebare: toţi locuitorii unei localităţi reprezintă colectivitatea locală sau numai cetăţenii Republicii 
Moldova? 

În încercarea de a răspunde la această întrebare apelăm la textul constituţional care în art.19 prevede 
că ,,cetăţenii străini şi apatrizii au aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi cetăţenii Republicii Moldova, cu 
excepţiile stabilite de lege”. Unele din aceste excepţii referitoare la exercitarea drepturilor de către 
cetăţenii străini şi apatrizi sunt stabilite de Legea cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al 
apatrizilor în Republica Moldova nr. 275-XIII din 10.11.1994. Potrivit cu prevederile art. 19 (1) al acestei 
legi ,,cetăţenii străini şi apatrizii nu beneficiază de dreptul de a alege şi de a fi ales în organele legislative, 
executive şi în alte organe eligibile, şi nici de a participa la sufragiu universal”.[3] Astfel, rezultă că 
cetăţenii străini şi apatrizii sunt lipsiţi de dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele eligibile. Deci ei nu 
pot participa la procesul electoral local şi nu pot fi aleşi în calitate de consilieri şi primari. 

Aceste constatări ne permit să considerăm că colectivităţile locale, în accepţiunea legiuitorului, 
cuprind toţi locuitorii dintr-o localitate dată cu restricţiile respective ( citate supra) pentru cetăţenii străini 
şi apatrizi. O astfel de tratare a noţiunii de colectivitate locală o considerăm insuficientă deoarece se i-a în 
consideraţie doar un singur element definitoriu al noţiunii – populaţia şi nu explică pe deplin sensul 
acestei noţiuni complexe. 

Potrivit definiţiei autonomiei locale, titularii dreptului şi capacităţii de a rezolva o parte importantă 
din treburile publice sunt colectivităţile locale. Legea însă, calitatea de persoană juridică o atribuie 
unităţilor teritorial-administrative. [4] 

Ar fi fost logic ca calitatea de personalităţi juridice de drept public şi privat să li se atribuie 
colectivităţilor locale stabilite în unităţile teritorial-administrative. În această ordine de idei, ne raliem 
concepţiei autorului Popescu C.L., care, consideră că noţiunea de unitate administrativ-teritorială are două 
sensuri: a) de circumscripţie administrativ-teritorială şi b) de colectivitate teritorială locală, care se 
utilizează în funcţie de natura regimului administrativ al statului. Într-un sens unitatea administrativ-
teritorială semnifică circumscripţia administrativă a teritoriului de stat, adică sfera de competenţă 
teritorială a organelor desconcentrate ale statului. În alt sens, reprezintă colectivităţile locale, adică 
cetăţenii, populaţia care trăiesc pe o anumită porţiune a teritoriului de stat, existând o organizare juridică 
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administrativă şi interese publice locale proprii, distincte. În această accepţiune, colectivităţile locale 
definesc regimul de descentralizare administrativă sau de autonomie locală. [5] Nu ne rămâne decât să 
credem că legiuitorul a atribuit calitatea de persoană juridică unităţilor teritorial-administrative, în sensul 
de colectivitate locale fără a folosi în mod expres noţiunea în textul legii. 
Din definiţia autonomiei locale conţinute în articolul 3 al Cartei europeane a autonomiei locale deducem 
că subiecţi ai autonomiei locale sunt colectivităţile locale. Pornind de la această premisă, constatăm că 
titlul articolului 5 al Legii privind administraţia publică locală nu corespunde conţinutului. Conţinutul 
articolului se referă nu la subiecţii autonomiei locale care sunt colectivităţile locale ci la autorităţile 
reprezentative ale colectivităţilor locale prin care, potrivit prevederilor constituţionale (art. 112 (1)), se 
realizează autonomia locală. Se creează impresia că subiecţii autonomiei locale sunt autorităţile locale, ori 
ele sunt reprezentanţii acestor colectivităţi, alese în vederea soluţionării problemelor de interes local. 
Este foarte important în această ordine de idei de făcut o delimitare conceptuală clară între colectivitatea 
locală stabilită în unitatea teritorial-administrativă şi reprezentanţii acestei colectivităţi, adică acei care îi 
reprezintă şi care i-au decizii în numele lor. 
În contextul necesităţii elaborării teoretice a noţiunii de subiect al autonomiei locale, mai constatăm şi 
faptul că prevederile legale referitor la autonomia locală nu se realizează uniform pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova. Avem în vedere, în primul rând, raioanele din stânga Nistrului, unde legislaţia 
Republicii Moldova nu este recunoscută, iar în al doilea rând – Găgăuzia, care beneficiază de un statut 
special de autonomie ce are la bază criteriul etnic. 
În acest context, menţionăm că autonomia locală este un principiu general de politică administrativă 
democratică, a cărui aplicare nu poate fi condiţionată de criterii etnice sau de altă natură. Autonomia 
locală serveşte tuturor cetăţenilor, oferă mai multe resurse şi amplifică iniţiativa administraţiei locale 
pentru ameliorarea standardelor de viaţă. Folosirea principiului autonomiei locale ca prilej pentru 
încurajarea autonomiei pe criterii etnice este o premisă pentru separatism şi segregaţie, fenomene ce 
contravin societăţii democratice. 

Dacă ar fi să stabilim elementele definitorii ale identităţii unei colectivităţi locale acestea ar fi: 
numele, teritoriul administrativ, populaţia, autoritatea publică a autorităţilor eligibile, Statutul şi 
însemnele distinctive ale colectivităţilor locale. Aceste elemente fac să se deosebească o colectivitate 
locală de alte colectivităţi similare. 

Numele colectivităţii locale reprezintă titulatura unităţii administrativ-teritoriale stabilită prin Legea 
privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr.764-XV din 27.12.2001. Prin 
numele său colectivitatea locală se autoidentifică şi se individualizează în raport cu alte colectivităţi de 
acelaşi gen. 

Numele colectivităţilor locale au funcţionat şi s-au dezvoltat timp de veacuri. Sensul, conţinutul şi 
evoluţia lor ne pot oferi informaţii preţioase referitor la evoluţia colectivităţilor locale de-a lungul 
timpului. Constatăm că numele localităţilor moldoveneşti îşi au originea în surse foarte variate: 
 Relief, condiţii naturale (Bălţi, Bulhac, Văleni, Vîlcele, Poiana, Cîmpul Drept, Izvoare); 
 Fortificaţii militare şi locuri întărite (Palanca, Parcani, Tabăra); 
 Locul unor aşezări izolate, construcţii, locuinţe, adăposturi în câmp (Bordee, Vărăria, Chilioara, Coşara, 

Crama, Odaia, Prisaca, Ratuş, Sătuc); 
 Antroponime (Cele mai vechi provin de la numele conducătorilor de obşti, iar ulterior, de la numele 

primilor locuitori sau proprietari: Ostăpceni, Procopinţi, Bubueci, Bălăsineşti, Vărzăreşti); 
 Personalităţi istorice (Decebal, Alexandru cel Bun, Ion Vodă, Alexandru Ioan Cuza); 
 Starea socială, fiscală administrativă sau juridică a membrilor societăţii (Mazâleasca, Răzeşia, 

Ţărăncuţa); 
 Funcţii din ierarhia administrativă a statului medieval (Visterniceni, Vorniceni, Păhărniceni); 
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 Servicii şi obligaţiuni militare ale locuitorilor ( Volontirovca, Vânători, Lipcani, Semeni); 
 Meserii sau meşteşuguri ale locuitorilor (Cărbunari, Obădari, Rotari, Sobari, Vînători); 
 Faună (Albina, Bobocica, Cucoara, Gîsca, Drochia, Căpreşti, Bursuc, Cioara, Iepureni); 
 Floră (Salcia, Frasin, Floreşti, Floreni, Mereni, Trestieni, Plop, Secăreni, Ulmu, Nucăreni); 
 Nume topice de provinienţă sovietică (Iliciovca, Pervomaisc, Maiscoe, Octeabriscoe); 
 Toponime de origine slavă (Lipnic, Lozova, Naslavcea, Peresecina, Sadova, Horodişte); 
 Toponime de origine turcă (Bender, Căinari, Taşlîc, Ciobalaccia); 
 Toponime de origine tătară (Abaclia, Agichioi, Acui, Baurci, Borogani, Gaidar, Hagimus); 
 Toponime de origine găgăuză (Avdarma, Baurci, Dezghinge, Joltai, Etulia, Congaz). [6] 

În perioada sovietică denumirile multor localităţi din Republica Moldova au fost schimbate sau 
denaturate prin rusificarea transcrierii. După prăbuşirea sistemului sovietic a devenit inevitabilă revenirea 
la denumirile tradiţionale ale localităţilor. La 28 septembrie 1990, Prezidiul Sovietului Suprem al R.S.S. 
Moldoveneşti ,,cu scopul de a reglementa scrierea denumirilor oficiale de localităţi şi de alte unităţi 
teritorial-administrative ale R.S.S. Moldoveneşti, de a înlătura inexactităţile şi greşelile în scrierea lor în 
limba moldovenească, de a transcrie corect în limba rusă toponimele moldoveneşti, redând exact 
pronunţarea lor naţională”, a adoptat Hotărârea nr.3757-XI prin care a stabilit denumirile oficiale ale 
localităţilor şi a unităţilor teritorial-administrative. [7] 

Problemele referitoare la denumirea, schimbarea denumirii şi revenirea la denumirile istorice ale 
unităţilor administrativ-teritoriale şi localităţilor sunt reglementate de Regulamentul cu privire la modul 
de soluţionare a chestiunilor organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova aprobat prin 
Legea nr.741 din 20.02.96. [8] În Regulament se stipulează că denumirea, schimbarea denumirii şi 
revenirea la denumirile istorice ale raioanelor, municipiilor şi sectoarelor lor, oraşelor, comunelor şi 
satelor se hotărăsc de către Parlament, luîndu-se în considerare deciziile consiliilor locale respective după 
consultarea cetăţenilor, pornindu-se de la interesele naţionale, condiţiile economice şi geografice, 
tradiţiile istorice, culturale, naţionale, modul de trai, precum şi a altor particularităţi locale. 

Consiliul raional, municipal, orăşenesc, comunal sau sătesc fac nemijlocit Parlamentului propuneri 
privind denumirea, schimbarea denumirii sau revenirea la denumirile istorice a unităţilor administrativ-
teritoriale şi localităţilor. La denumirea, schimbarea denumirii şi revenirea la denumirile istorice ale 
unităţilor administrativ-teritoriale şi localităţilor Consiliile raionale sau locale trebuie să prezinte 
Parlamentului următoarele documente şi materiale: 
 demersul şi decizia consiliului local respectiv cu argumentarea caracterului raţional al propunerilor 

făcute; 
 decizia adunării generale a locuitorilor localităţii sau a adunării reprezentanţilor lor. 

La denumirea, schimbarea denumirii şi revenirea la denumirile istorice ale raioanelor, municipiilor, 
oraşelor, comunelor şi satelor nu se admite conferirea acelor denumiri pe care deja le poartă alte unităţi 
administrativ-teritoriale şi localităţi din republică, cu excepţia revenirii la denumirea istorică a comunelor 
şi satelor, cînd se admite repetarea unei denumiri, cu condiţia că în cadrul raioanelor respective nu sunt 
localităţi cu aceeaşi denumire. Se interzice a schimba denumirile tradiţionale ale localităţilor ce ţin de 
moştenirea istorică, naţională şi culturală a ţării. 

În cazul comasării a două sau mai multor localităţi într-o singură localitate, Parlamentul, în baza 
deciziilor consiliilor respective şi ale adunărilor generale ale locuitorilor din localităţile unde nu este 
consiliu local, păstrează pentru ea denumirea localităţii care are un număr mai mare de locuitori. O altă 
denumire localităţii comasate se poate conferi în cazuri excepţionale. [9] 

Teritoriul constituie unul din elementele definitorii ale colectivităţilor locale şi reprezintă 
cadrul natural şi geografic în perimetrul căruia este stabilită populaţia sa. Teritoriului are o 
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importanţă deosebită pentru existenţa decentă a colectivităţilor locale deoarece dimensiunea 
teritorială a colectivităţii determină în mod direct: 

a. dezvoltarea şi funcţionarea mecanismelor autoadministrării; 
b. volumul competenţelor atribuite autorităţilor publice locale; 
c. mărimea şi structura aparatului administrativ local şi cheltuielile pentru întreţinerea lui; 
d. posibilităţile autorităţilor publice locale de a influenţa benefic dezvoltarea economică locală; 
e. modalităţile de realizare şi calitatea serviciilor publice; 
f. ritmurile de realizare a reformelor structurale la nivel local. 

Populaţia colectivităţilor locale este stabilită în perimetrul unei unităţi administrativ-teritoriale de o 
anumită categorie. Categoria unităţii administrativ-teritoriale este stabilită prin lege. 

Potrivit cu prevederile constituţionale stipulate în art.110, teritoriul Republicii Moldova este 
organizat în sate, oraşe, raioane şi unitatea teritorială autonomă Găgăuzia. Localităţilor din stânga 
Nistrului le pot fi atribuite forme şi condiţii speciale de autonomie în conformitate cu statutul special 
adoptat prin lege organică. 

Cadrul constituţional al organizării teritorial-administrative a Republicii Moldova este completat 
prin Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 764-XV din 
27.12.2001, în care au fost definite noţiunile generale şi a fost stabilit numărul unităţilor teritorial-
administrative, principiile de formare şi de desfiinţare a lor, modalităţile de stabilire şi modificare a 
hotarelor acestora. 

Organizarea teritorial-administrativă a Republicii Moldova se efectuează pe două niveluri: satele 
(comunele) şi oraşele (municipiile) constituie nivelul întâi, raioanele constitue nivelul al doilea. Potrivit 
prevederilor Legii menţionate, au fost formate 32 de raioane şi menţinută unitatea teritorială autonomă 
Gagauzia cu 32 de localităţi, iar celor 147 de localităţi din stânga Nistrului le pot fi atribuite forme şi 
condiţii speciale de autonomie. 

Satul este o unitate administrativ-teritorială care cuprinde populaţia rurală unită prin teritoriu, 
condiţii geografice, relaţii economice, social-culturale, tradiţii şi obiceiuri. Două sau mai multe sate, în 
funcţie de condiţiile economice, social-culturale, geografice şi demografice, se pot uni, în condiţiile legii, 
formând o singură unitate administrativ-teritorială, numită comună. Comuna este o unitate administrativ-
teritorială care cuprinde populaţia rurală unită prin comunitate de interese şi tradiţii. 

Oraşul este o unitate teritorial-administrativă mai dezvoltată decât satul din punct de vedere 
economic şi social-cultural, care cuprinde populaţia urbană, cu structuri edilitar-gospodăreşti, industriale 
şi comerciale corespunzătoare, a cărei populaţie în mare parte este încadrată în industrie, în sfera 
deservirii publice şi în diferite domenii de activitate intelectuală, în viaţa culturală şi politică. În condiţiile 
legii, unele oraşe pot fi declarate municipii. Municipiul este o localitate de tip urban cu un rol deosebit în 
viaţa economică, social-culturală, ştiinţifică, politică şi administrativă a ţării, cu importante structuri 
industriale, comerciale şi instituţii din domeniul învăţământului, ocrotirii sănătăţii şi culturii. Statutul de 
municipiu se atribuie oraşelor Chişinău, Bălţi, Bender, Comrat, Tiraspol. 

Raionul este o unitate administrativ-teritorială alcătuită din sate (comune) şi oraşe, unite prin 
teritoriu, relaţii economice şi social-culturale. Hotarele administrative ale raionului reprezintă perimetrul 
suprafeţei localităţilor incluse în componenţa acestuia şi care coincide cu hotarele dintre localităţile 
raionului dat şi localităţile raionului limitrof. 

Clasificarea localităţilor la categoria oraşelor sau municipiilor, stabilirea şi modificarea hotarelor 
extravilanului lor se hotărăsc, în conformitate cu prevederile punctelor 7 şi 8 ale Regulamentului cu 
privire la modul de soluţionare a chestiunilor organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova 
aprobat prin Legea nr.741 din 20.02.96. 

Determinarea tehnică a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a localităţilor ţine de 
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competenţa subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru. [10] 

Delimitarea teritoriului statului în unităţi teritorial-administrative trebuie să asigure creşterea 
eficienţei activităţii autorităţilor publice, sporirea iniţiativei şi operativităţii acestora, îmbunătăţirea 
legăturilor dintre autorităţile centrale şi locale. 

Fiind prin natura sa o problemă de interes naţional, modificarea tabloului organizării administrative 
a teritoriului statului trebuie să fie rezultatul unor dezbateri publice, hotărâtă cu participarea largă a 
autorităţilor locale de ambele nivele precum şi a cetăţenilor. 

Delimitarea teritorial-administrativă a teritoriului statului trebuie stabilită luând în consideraţie şi 
perspectiva dezvoltării de ansamblu a societăţii, precum şi a sarcinilor şi atribuţiilor ce vor reveni 
sistemului administrativ în viitor. 

Opţiunea pentru un anumit model de organizare teritorial-administrativă, trebuie să fie rezultatul 
unor profunde investigaţii ştiinţifice. Este necesar de a asigura fundamentarea politică, economică, 
socială, financiară a unei astfel de acţiuni. O pregătire insuficientă poate avea drept consecinţă unele 
urmări neprevăzute sau chiar compromiterea reformei teritorial-administrative. 

Reforma teritorial-administrativă nu constă numai în schimbarea legilor, ci mai ales în schimbarea 
mentalităţii şi a metodelor de soluţionare a problemelor colectivităţilor locale. O astfel de reformă nu 
poate să nu se refere şi la metodele de recrutare şi selectare a personalului administrativ pe bază de 
concurs în conformitate cu criteriul competenţei profesionale. 

La delimitarea unităţilor teritorial-administrative (ca număr, structură, dimensiune etc.) nu pot fi 
neglijate costurile sociale, materiale, financiare şi de altă natură, pe termen scurt, mediu său lung pe care 
aceste acţiuni le presupun şi cărora societatea trebuie să le facă faţă. 

Studierea diverselor modele ale organizării teritoriale a colectivităţilor locale şi a practicii 
internaţionale în materie de delimitare teritorială, a consecinţelor aplicării diverselor variante ale 
structurilor locale, precum şi a studierii argumentelor pro sau contra acestor structuri în diferite state ne 
permit să constatăm că prosesul delimitării teritoriale este determinat nu numai de factori obiectivi, dar şi 
de cei subiectivi. 

Stabilirea judicioasă a dimensiunilor teritoriale locale în baza principiilor autonomiei locale are o 
mare importanţă pentru dezvoltarea economică, socială şi culturală a colectivităţilor locale. 

Teritoriul colectivităţilor locale comportă un centru de gravitate juridică care este reşedinţa, unde 
este amplasat sediul autorităţilor publice locale şi serviciile comunitare. Reşedinţele colectivităţilor 
locale sunt stabilite prin lege. Satul în care îşi are sediul consiliul local), potrivit art.5, pct.4 al Legii 
privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 764-XV din 27.12.2001, este numit 
sat-reşedinţă. Comuna poartă denumirea satului-reşedinţă. 

Art.10 (pct.2,3) al aceleiaşi legi stabileşte că oraşul în care îşi are sediul consiliul raional este numit 
oraş-reşedinţă şi unităţile teritorial-administrative de nivelul II – raioanele, poartă denumirea oraşului-
reşedinţă. 

Populaţia este unul din elementele definitorii ale colectivităţii locale şi reprezintă totalitatea 
locuitorilor ce trăiesc permanent în perimetrul teritoriului colectivităţii. Existenţa populaţiei la nivel local 
este determinată de următoarele elemente esenţiale: a) aşezarea unui grup de familii în perimetrul unui 
anumit teritoriu; b) existenţa unui grad înalt de integrare a locuitorilor; c) conştientizarea de către 
locuitori a apartenenţei la colectivitatea respectivă. 

Populaţia, constituie elementul hotărâtor pentru dezvoltarea colectivităţii locale. Influenţa populaţiei 
asupra existenţei şi dezvoltării durabile a colectivităţii locale depinde de: a) numărul şi densitatea 
populaţiei, b) ponderea populaţiei active cu calificare înaltă, c) relaţiile de grup şi solidaritate stabilite 
între locuitori. 

Menţionăm că populaţia se poate manifesta în multiple planuri: 
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 bio-social (volumul şi densitatea populaţiei, structură pe sexe şi vârste, mişcarea naturală a populaţiei 

); 
 economic (persoanele active în plan socio-profesional, gruparea persoanelor active pe categorii de 

activităţi economice şi profesionale); 
 biologic (stare de sănătate etc); 
 psihologic (structuri psihice, intelectuale, mentalităţi psiho-sociale dominante, tipologie psihologică). 

În scopul evitării unor eventuale disproporţii şi tensiuni sociale la nivelul colectivităţii locale este 
necesar de a prevedea consecinţele imediate şi de perspectivă ale interacţiunilor dintre caracteristicile 
menţionate ale populaţiei cu celelalte compartimente ale vieţii sociale. Mai ales, referitor la populaţia 
rurală, trebuie luat în consideraţie factorul legăturilor de rudenie. În condiţiile societăţii moldoveneşti de 
aceste legături trebuie să se ţină cont deoarece ele pot impulsiona sau frâna activităţile realizate la nivel 
local. 

Unul din aspectele problemei examinate constă în identificarea criteriilor ce ne-ar permite să 
stabilim apartenenţa indivizilor la o anumită colectivitate locală. Lucrul acesta este foarte important 
deoarece, anume calitatea individului de a face parte dintr-o anumită colectivitate locală îi oferă 
posibilitatea de a participa la autoadministrarea locală. În ţările europene, apartenenţa persoanei la o 
anumită colectivitate locală este determinată de următoarele criterii: 

 Locul de trai în limitele teritoriale respective; 
 Posedarea de terenuri sau imobile; 
 Practicarea activităţii de antreprenoriat. 

Astfel, una şi aceeaşi persoană, concomitent, poate fi membru al câtorva colectivităţi locale. În 
context, menţionăm că acelaşi lucru se referă şi la persoanele juridice. 

Apartenenţa persoanei la o colectivitate locală impune beneficierea de anumite drepturi şi 
îndeplinirea unor obligaţii. Obligaţiile ar consta în necesitatea de a îndeplini deciziile luate de autorităţile 
publice locale, în limita competenţelor atribuite, plata impozitelor locale ş.a. 

Principalele drepturi ar fi: dreptul de a alege şi de a fi ales în organele elective locale, dreptul de a 
participa la referendumul local. [11] 

Generalizând experienţa europeană cât şi cea naţională, considerăm că apartenenţa indivizilor la o 
anumită colectivitate locală şi capacitatea lor de a participa la autoadministrarea locală poate fi stabilită în 
baza următoarelor criterii: În primul rând - individul care plăteşte impozite în limitele teritoriale 
respective. În al doilea rând - cei care au proprietăţi imobiliare. În al treilea rând - cei care stau la evidenţă 
în localitatea respectivă. 

În procesul conveţuirii comune, între locuitori apar diverse relaţii ce contribuie la consolidarea 
coeziunii lor. Multitudinea acestor relaţii sociale ce apar în cadrul colectivităţilor locale, convenţional, pot 
fi divizate în: 
 Relaţii profesionale – reprezintă relaţiile ce apar în rezultatul exercitării competenţelor profesionale. 
 Relaţii economice – au loc în sfera producţiei, proprietăţii şi a consumului. 
 Relaţii legale – reprezintă relaţiile stabilite în baza normelor legislative. 
 Relaţii morale – au la bază diversitatea riturilor, tradiţiilor, obiceiurilor şi alte forme ale organizării 

conveţuirii etno-culturale a indivizilor. 
 Relaţii religioase – reflectă interacţiunea dintre locuitori în baza concepţiilor religioase. 
 Relaţii politice – apar în rezultatul acţiunii relaţiilor de putere la nivel local. 
 Relaţii estetice – apar în baza simpatiei emoţionale dintre oameni. 
 Relaţii interpersonale – pot fi privite din două perspective: relaţii generale dintre oameni şi relaţii între 

membrii anumitor grupuri sau comunităţi. [12] 
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Referitor la autoritatea publică a autorităţilor eligibile menţionăm că având caracteristicile persoanei 

de drept public, colectivităţii locale, îi revin toate atributele acesteia – dreptul de a poseda patrimoniu, 
buget autonom, exercitarea prerogativelor de autoritate publică. Autorităţile reprezentative ale 
colectivităţilor locale sunt alese şi nu sunt subordonate puterii centrale. 

Autorităţile administrative autonome sunt investite cu prerogativele de putere publică, fiind 
calificate astfel de norma constituţională şi de legea organică. În calitatea lor de persoană juridică 
colectivităţile locale, au deplină capacitate, posedă un patrimoniu şi au iniţiativa în tot ceea ce priveşte 
administrarea intereselor publice locale, exercitând în condiţiile legii, autoritatea în limite teritoriale 
stabilite. 

Autorităţile administraţiei publice locale dispun de un teritoriu, de un patrimoniu, de o competenţă 
generală şi de o populaţie, asupra căreia exercită autoritatea publică, în vederea rezolvării treburilor 
publice de interes local, pe baza căreia emit acte juridice unilaterale sau sunt parte la contracte. Mai mult, 
legea le recunoaşte acestora competenţa pentru a exercita o putere de reglementare. Aceste reglementări 
au ca obiect măsuri proprii ce sunt asumate în vederea bunului mers al serviciilor locale şi al administrării 
localităţii sau aplicarea legilor precum şi a hotărârilor ce conţin reguli de organizare, funcţionare şi 
realizare a administraţiei publice locale. [13] 

Statutul colectivităţii locale, potrivit prevederilor art.18, alin.2, lit. ,,d” al Legii privind administraţia 
publică locală nr.123-XV din 18.03.2003, este aprobat de consiliul local, în baza statutului-cadru aprobat 
de Parlament şi intră în vigoare la data aprobării. O copie de pe statut se remite oficiului teritorial 
respectiv al Aparatului Guvernului a Republicii Moldova. La moment, în vigoare este Statutul-cadru 
aprobat prin Legea privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului) nr.436-XV din 
06.11.2003. 

În statut se precizează nivelul colectivităţii locale potrivit prevederilor Legii privind organizarea 
administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 764-XV din 27.12.200, se includ date şi elemente 
specifice, care au rolul de a o individualiza în raport cu alte entităţi similare, şi care se referă la: 
a) denumirea oficială, suprafaţa teritoriului, delimitarea teritorială, localitatea de reşedinţă; 
b) denumirea localităţilor care intră în componenţa sa, amplasarea acestora, prezentată grafic şi 

descriptiv; 
c) delimitarea teritoriului asupra căruia îşi exercită autoritatea consiliul local şi primarul, cu precizări de 

ordin istoric, data întemeierii localităţii, amplasarea acesteia în teritoriu; mărimea fondului funciar şi 
clasificarea lui; 

d) numărul de locuitori, inclusiv ai localităţilor din componenţa sa, cu menţiune referitor la componenţa 
etnică; 

e) consiliul local şi primarul, sediul, numărul de consilieri şi de funcţionari ai primăriei; 
f) patrimoniul colectivităţii locale, componenţa şi indicii calitativi şi cantitativi ai acestuia; 
g) principalele instituţii din domeniul învăţământului, culturii, sănătăţii, asistenţei sociale, presei, 

radioului, televiziunii şi din alte domenii, cu indicarea autorităţii căreia i se subordonează; 
h) căile de comunicaţie existente şi categoria acestora; cea mai apropiată staţie de cale ferată, fluvială, 

maritimă sau aeroport şi distanţa până la ele; 
i) serviciile publice locale, cu specificarea genurilor de activitate, investirea, atribuţiile şi subordonarea; 
j) agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în teritoriu; 
k) organizaţiile obşteşti, inclusiv sindicatele care îşi desfăşoară activitatea în teritoriu; 
l) problemele ce ţin de culte (biserică, hramul bisericii din localitate etc.); 
m) modul şi mijloacele de informare periodică a cetăţenilor privind activitatea autorităţilor administraţiei 

publice locale; 
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n) chestiunile ce ţin de amenajarea teritoriului şi de salubrizare. 

În statut se specifică următoarele: 
► patrimoniul colectivităţii locale, atribuit acesteia în condiţiile legii, cât şi componenţa 

patrimoniului: bunurile mobile şi imobile, care aparţin domeniului public şi domeniului privat ale 
colectivităţii locale. Se determină modul de administrare a patrimoniului (de către consiliu şi primar) şi se 
stabileşte că acesta se supune inventarierii anuale, iar rapoartele asupra situaţiei lui se prezintă consiliului 
local. 

► modul în care patrimoniul ce aparţine colectivităţii locale poate fi dat în administrare 
întreprinderilor municipale şi instituţiilor publice, poate fi concesionat, închiriat sau arendat în condiţiile 
legii. Sunt stabilite criteriile în baza cărora, consiliul local poate decide, în condiţiile legii, asupra 
cumpărării sau înstrăinării patrimoniului aflat în proprietatea colectivităţii locale. 

► condiţiile de participare, potrivit cu legislaţia în vigoare, a populaţiei la elaborarea proiectului de 
buget şi la audierea dărilor de seamă asupra executării bugetului respectiv, precum şi modul de instituire 
şi de percepere a impozitelor, taxelor şi altor plăţi locale, de exercitare a controlului asupra vărsării lor la 
buget. 

► modalitatea de atribuire ori de schimbare a denumirilor de străzi, scuaruri, pieţe şi de alte locuri 
publice amplasate în aer liber, de instituţii de interes local. 

► criteriile potrivit cărora persoanelor fizice cu merite deosebite în viaţa politică, economică, socială 
şi culturală li se conferă titlul de cetăţean de onoare al colectivităţii locale respective, drepturile de care se 
bucură aceste persoane, precum şi condiţiile de pierdere sau de retragere a acestui titlu. 

► modul de consultare prin referendum, în condiţiile legii, a locuitorilor asupra problemelor de 
importanţă deosebită pentru colectivitatea locală şi determină problemele specifice apreciate ca fiind de 
importanţă deosebită. 

► condiţiile de cooperare a autorităţii administraţiei publice locale cu alte autorităţi ale administraţiei 
publice din ţară şi din străinătate, modul de aderare la organismele naţionale sau internaţionale în vederea 
protecţiei şi promovării intereselor comune. [14] 

În încheiere, constatăm că autoadministrarea colectivităţilor locale din Republica Moldova, cu 
părere de rău, n-a devenit o realitate, deoarece nu s-au schimbat paradigmele existente şi cadrul normativ. 
Nu putem, la momentul actual, constata faptul că cetăţenii ar manifesta dorinţa de a se autoadministra în 
mod real. În acelaşi timp, considerăm că nu-i oportun să-i obligi forţat pe cetăţeni să se autoadministreze. 
În acest caz nu ne rămâne altceva de făcut decât să identificăm premisele ce ar stimula capacitatea şi 
dorinţa de autoadministrare a cetăţenilor. 

Una din aceste premise ar fi cea economică, deoarece nici cel mai perfect sistem de administrare 
locală nu va fi eficient în condiţiile pauperizării populaţiei. Impozitele plătite de populaţia săracă nu 
permit realizarea unei autonomii locale eficiente, de aceea populaţia săracă nu are posibilităţi, nu are 
şanse reale pentru a se autoadministra. Autoadministrarea este complicat de realizat în condiţiile 
şomajului în localităţile rurale, în condiţiile în care gospodăriile ţărăneşti se menţin din ce în ce mai greu 
la suprafaţă. Sărăcia în mediul rural se manifestă mai pronunţat decât în mediul urban, peste jumătate din 
populaţia rurală aflându-se sub pragul absolut al sărăciei. 

Problema cea mai importantă a societăţii moldoveneşti constă în edificarea unei autonomii locale 
viabile în condiţiile în care cetăţenii nu pot să se autoadministreze. În acest sens, menţionăm, că 
beneficiarul oricăror reforme trebuie să fie omul şi că orice formă de autoadministrare se începe cu 
dorinţa şi posibilităţile populaţiei de a face ceva din proprie iniţiativă. 
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CONCEPTUL PRIVIND NOŢIUNEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

LOCALĂ 
DELIU Tudor, 

Megistru în drept administrativ 
şi constituţional, 
lector superior AAP 
 

Tot mai frecvent în lexicul contemporan sunt utilizate diferite noţiuni ca „administrare”, 
„administraţie”, „administraţie publică”, “administraţie de stat”, „administraţie publică centrală”, 
„administraţie publică locală”, „administraţie de stat teritorială” etc. Utilizarea lor, adeseori, se face fără o 
distincţie între ele. Cauza, poate, e în faptul, că elementul comun al acestor sintagme este „administer”. 

Pentru a evita aceste confuzii să încercam a defini pentru început doua noţiuni de baza: 
„administrare” şi „administraţie”. Noţiunea de „administrare” provine din verbul „a administra”. 

Conform dicţionarului explicativ al limbii romane „administra” înseamnă „a conduce, a cârmui, a 
gospodari o instituţie, o întreprindere, e.t.c.”1 iar „administraţie” – totalitatea organelor administrative ale 
unui stat, ale unei instituţii însărcinata cu administrarea acestei instituţii pentru realizarea funcţiilor sale”2 

Deci, între noţiunea de „administrare” şi „administraţie” exista o diferenţa esenţială. S-ar putea 
chiar afirma că se administrează prin administraţie. Dacă noţiunea de „administrare” şi „administraţie” 
poate fi utilizata vis-a-vis de orice instituţie, organizaţie, e.t.c. noţiunea de „administraţie de stat” 
concretizează obiectul administrării. Acelaşi dicţionar menţionat anterior specifică că „administraţia de 
stat” este o forma de activitate (executiva sau de dispoziţie) a statului pentru realizarea funcţiilor sale, 
totalitatea organelor se stat prin care se desfăşoară aceasta activitate”3 

Credem că încă nu totalmente ne-am expus asupra tălmăcirii noţiunilor enunţate anterior, dacă nu 
vom face şi o caracterizare a noţiunii de „publică”. 

„Public – colectivitate mare de oameni, mulţime, lume...”4 iar adjectivul „publică” - al statului, de 
stat, care priveşte întregul popor, pus la dispoziţia tuturor.5 

În literatura de specialitate atît autohtonă cît şi de peste hotare unii cercetători utilizează noţiunea 
de administraţie de stat separat de cea locală. Astfel V. Popa în lucrarea “Dreptul public” afirmă că 
“administraţia are două componente: 1)administraţia publică care cuprinde administraţia de stat şi 
administraţia locală, 2)administraţia privată. V. Zubcu în lucrarea “Reprezentantul statului în teritoriu în 
dreptul comparat” susţine acelaşi lucru “există două structuri publice: administraţia de stat şi administraţia 
locală”. A.Sîmboteanu în lucrarea “Reforma administraţiei publice în Republica Moldova” de asemenea 
menţionează că “într-o strînsă legătură cu reorganizarea administraţiei de stat în gestionarea afacerilor 
publice este şi reorganizarea administraţiei publice locale”Lucrul similar îl întîlnim şi la cercetătorii ruşi 
G.V.Atamanciuc în lucrarea “Teoria administraţiei publice”, O. M. Roi “Sistemul administraţiei de stat şi 
municipală”. 
Ioan Alexandru în monografia “Administraţia publică” specifică acelaşi lucru. Ioan Vida în lucrarea 
“Puterea executivă şi administraţia publică” menţionează că “Administraţia de stat şi administraţia locală 
sînt categorii complementare în stat în sensul că administraţia ţării este încredinţată unor autorităţi statale 

                                              
1 Dicţionarul explicativ al limbii române, Univers enciclopedic, Bucuresti, 1998, p.13. 
2 Ibidem, p.23 
3 Ibidem, p.23 
4 Ibidem, p.868 
5 Ibidem, p.868 
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(administraţia centrală de stat şi derivaţiile sale teritoriale) şi unor autorităţi locale care, fără a fi statale, 
îndeplinesc sarcina de a administra interesele colectivităţilor locale, chiar şi în cazul în care unele dintre 
acestea îndeplinesc unele atribuţii statale”. 
Credem, totuşi că administraţia publică nu poate fi divizată în administraţia de stat şi locală. 

 

 
 
 

 
 
Susţinem ideea, că administraţia ţării este încredinţată administraţiei de stat prin nişte autorităţi 

statale „autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale”, care au menirea de a administra în 
interesele statului. Deci administraţia publică se deosebeşte prin caracterul sau public, fiind pusa în folosul 
general al societăţii. Obiectul administraţiei publice consta în realizarea valorilor care exprima interesele 
statului, reflectate în acte legislative şi administrative. 

In opinia cercetătorului A. Iorgovan „prin administraţie publică înţelegem acea activitate care 
consta în principal în organizarea şi asigurarea executării, dar şi în executarea nemijlocita a prevederilor 
Constituţiei, ale tuturor actelor normative şi ale celorlalte acte juridice emise de autorităţile statului de 
drept, activitate realizata de către autorităţile administraţiei publice. De aici desprindem pe de o parte 
poziţia administraţiei publice în cadrul diferitelor activităţi ale autorităţilor statale sau ale colectivităţilor 
locale, iar, pe de altă parte descifram cele doua elemente componente esenţiale şi indispensabile ale 
administraţiei publice, şi anume elementul structural-organic şi elementul funcţional”1 

La nivel de elementul structural administraţia publică se compune din structurile administraţiei 
publice centrale şi cele ale administraţiei publice locale. Noţiunea de structură are aceiaşi semnificaţie cu 
noţiunea de organizare administrativa, deoarece se refera la ordonarea unor părţi componente ale unui tot 
întreg. 

                                              
1 Citat după Iorgovan A., Administraţia publică, Lumina Lex, Bucureşti, 2001, p.67. 
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Pe de o parte apare administraţie publică centrală, adică guvernul central cu toate componentele 

sale, care este cel „care conduce afacerile politice şi gestiunea intereselor generale pentru ansamblul 
colectivităţii naţionale”1, pe de altă parte – administraţia publică locală „totalitatea autorităţilor publice 
locale, constituie în condiţiile legii pentru satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor unei 
administrativ-teritoriale”2 

Administraţia publică locală este elementul principal în rezolvarea problemelor de interes local şi 
joacă un rol cheie în dezvoltarea unităţilor administrativ-teritoriale şi în asigurarea serviciilor publice 
necesare cetăţenilor. 

In legislaţia Republicii Moldova prima definiţie a administraţiei publice locale o întîlnim în 
articolul 7 al Legii cu privire la bazele autoadministrării locale, nr.635-XII din 10 iulie 1991. De fapt, 
legiuitorul nu foloseşte sintagma „administraţia publică locală” ci „autoadministrare locală” care credem 
corespunde realităţii deoarece prevede administrarea prin mijloace proprii. Respectiv articolul 1 din Legea 
nominalizata stabileşte că „Autoadministrarea locală reprezintă activitatea libera a locuitorilor unei unităţi 
administrativ-teritoriale a republicii, stabilite prin lege pentru rezolvarea în mod nemijlocit sau prin 
intermediul organelor alese de ei a problemelor de importanta locală.”3 

Următorul act normativ care reglementează funcţionarea organelor administraţiei publice locale al 
Republicii Moldova este Regulamentul Provizoriu, adoptat prin Hotărârea nr.357 a Guvernului Republicii 
Moldova la 22 iulie 1991. In textul acestui regulament nici nu se conţine noţiunea de administraţie publică 
locală, doar se specifică în primele aliniate de către care autorităţi se va realiza autoadministrarea locală. 

O altă definiţie o găsim în Legea privind administraţia publică locală nr.310-XIII din 7 decembrie 
1994. 

Prin administraţia publică locală articolul 2 defineşte „autoritatea reprezentativa, organizată de 
populaţia unităţii administrativ-teritoriale pentru soluţionarea problemelor de importanta locală, pornind 
de la interesele şi necesităţile sale, în conformitate cu Constituţia”4 

Procesul de perfecţionare a cadrului legislativ s-a impus şi în ulterioarele reglementări privind 
administraţia publică locală. Astfel Legea privind administraţia publică locală nr.186-XV din 6 noiembrie 
1998 consacră, în prima secţiune un articol (1) definirii noţiunilor de baza. Aliniatul trei defineşte noţiunea 
de administraţie publică locală drept „totalitatea autorităţilor cu competenta generală, sau specială 
constituite pentru satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale”5 

Ultima definiţie a noţiunii de administraţie publică locală este inclusă în Legea 123-XV din 
18.03.03 care, în art.1, alin.1 o defineşte ca “o totalitate a autorităţilor publice locale constituite în 
condiţiile legii, pentru satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor unei unităţi administrativ-
teritoriale”6 

In aproape 13 ani de evoluţie a cadrului legal constatăm că noţiunea de administraţie publică locală 
a cunoscut 4 definiţii, dar care în esenţa specifică, cu unele rezerve importanţa ei în rezolvarea 
problemelor locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale. 

Ultimele doua definiţii diferă doar de unele sintagme. Din ultima, lipseşte specificarea „cu 
competenta generală şi specială” adăugindu-se „constituite în condiţiile legii” ceea ce credem este absolut 
justificat, dar nejustificat faptul excluderii primei sintagme. Argumentam acest lucru prin faptul că tot în 
primul articol al Legii 123-XV la definirea noţiunilor de autorităţi ale administraţiei publice locale atît de 
nivelul întîi cît şi de nivelul doi apare sintagma „competenţa generală sau specială” 

                                              
1 Ibidem, p.330 
2 Legea priind administraţia publică locală, nr.123 XV, din 18.03.03, art.1. 
3 Acte normative cu privire la problemele economice şi bugetare (1990-1992), Universitas, Chişinău, 1992, p.182. 
4 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.3-4 din 14.01,05, p.24. 
5 Ghidul funcţionarului public, Chişinău-Prim, Chişinău, 2000, p.9. 
6 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.49 din 19.03.03, p.4. 
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„Autorităţi publice, luate în ansamblu avînd competenţă generală sau specială...”1 
E şi firesc, deoarece autorităţile administraţiei publice locale au competenţă generală. În 

conformitate cu atribuţiile legale sunt chemate să rezolve problemele colectivităţilor locale dar şi speciale 
deoarece, fiind constituite la nivel de o unitate administrativ-teritorială, modalitatea de rezolvare şi 
problematica poate fi diferită de la o unitate la alta prin trăsăturile care îi sunt proprii. 

Mai justificat poate fi următoarea definiţie: „ Administraţia publică locală este totalitatea 
autorităţilor publice locale cu competenţă generală şi specială, constituite, în condiţiile legii, pentru 
satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale” (not.aut.) 

In concluzie putem menţiona că indiferent de tălmăcirea noţiunii, administraţia publică locală 
joacă un rol important în sistemul administraţiei publice. Ea oferă infrastructura fizică şi politică care 
sprijină eforturile comunităţii şi cetăţenilor în domeniul economic, social şi cultural. 

Fără o organizare şi funcţionare eficientă a autorităţilor administraţiei publice locale nu putem 
vorbi de înaintarea societăţii spre idealurile democraţiei. 
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DEZVOLTAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA  
        Raicu Ecaterina,  

magistru în drept,  
doctorand USM. 
                      

Tout Etat‚ ètant un pouvoir public organizé sur un teritoire déterminé et reconnu par les autres 
Etats‚ a le rôle de représenté le peuple de ce teritoire‚ de lui solutionner ses intérêts qui diffèrent dי une 
personne à l'autre, ou d'un groupe d'individus à l'autre. Ces intérêts ont un caractère tant général vu 
l'ensemble de citoyens ou tant la collectvité, qu'un caractere particulier concernant le spécifique d'une 
certaine localité. 
         Le probleme de la centralisation et de la descentralisation dans dans l'adminisration publique, 
exprimé par le degré d'autonomie dans la résolution des problèmes dans les unitès administratives- 
territoriales est au coeur des prèoccupations de tout Etat, sans tenir compte de sa sructure, de la forme de 
gouvernement et et du régime politique. 
         A l'heure actuelle, la République de Moldovie traverse une période de transition d'une sructure bien 
centralisée de l'adminisration publique à l'une descentralisée, avec une autonomie fondée sur les 
principes démocratiques de l'Etat de droit, mais la réforme de l'adminisration publique locale et régionale 
fait l'objet de certaines divergences sérieuses, polémiques et efforts. 
         De ce point de vue, la descentralisation c'est un effort de longue date qui exige des actions 
systématiques de coonnaissance des institutions, des politiques publique et de la perception des acteurs 
locaux et régionaux visant le phénoméne de la descentralisation. 
         Actuellement, la République de Moldovie se heurte à de multiples problèmes gènèrès tant par les 
conditions de la pèriode de transition que de la formation prècaire des fonctionnaires publiqcs qui dans la 
plupart ont eté fomés mentalement et professionnellement par l'ancien régime, voilà pourquoi on atteste 
une tendance vers l'abus du pouvoir,  la protection des intèrêts personnels, des intèrêts de groupe ou de 
parti. 
         La réforme continue dans le système de l'administration publique locale et régionale qui nécessite 
l'institution continue du système de mobilisation et de planification des ressources des collectivités locales 
de la coordination tant au niveau central qu'au celui local des autorités publiques ayant différentes 
compétences et capacités administratives mais protégées également par la législation et la Constitution. 
          En guise de conclusion, la République  Moldova doit correspondre aux exigences actuelles mais 
aussi à celles de l'avenir, aux exigences inédites et complexes conformément auxquelles elle doit 
s'adapter, se transformer et se développer  

 
Orice stat, fiind o putere publică organizată pe un teritoriu determinat şi recunoscut de celelalte 

state, are rolul nu numai de a reprezenta poporul de pe acest teritoriu, ci şi de a-i soluţiona interesele ce 
diferă de la o persoană la alta sau de la un grup de indivizi la altul. Aceste interese au atât caracter general, 
privind totalitatea cetăţenilor sau întreaga colectivitate, cât şi special, privind caracterul unei anumite 
localităţi. 

Sistemul administraţiei publice locale este unul complex, implicând schimbări radicale şi costuri 
inevitabile sub aspect financiar, uman, administrativ şi politic.  
Sarcinile care stau în faţă noastră în această perioadă nu sunt atît de complicate ca să ne producă dificultăţi 
de ordin social, economic sau politic. Experienţa altor state din fostul bloc socialist demonsrează cu 
prisosinţă acest lucru. Primul lucru care trebuie să-l facem este ralierea, de facto, la standardele europene, 
raliere care trebuie realizată prin unificarea legislaţiei şi standartizarea sistemelor de administraţie publică. 
Cît priveşte administraţia publică locală, reformele care au avut loc în Republica Moldova de fiecare dată 
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au eşuat, nu au dat rezultate dorite, s-au ciocnit cu unele probleme nu atât de ordin obiectiv cât subiectiv, 
pentru că de fiecare dată a intervenit factorul politic, ideologia unui sau altui partid politic care a venit la 
guvernare fără a avea o viziune clară asupra sistemului de administraţie pe care populaţia nu îl cunoaşte 
dar îl aşteaptă.  
               Problema centralizării şi descentralizării în administraţia publică, exprimată prin gradul de 
autonomie în rezolvarea problemelor în unităţile administrativ-teritoriale, s-a pus  şi se pune în orice stat, 
indiferent de stuctura sa, de forma de guvernământ şi de regimul politic. Actualmente, Republica Moldova 
se află în perioada de tranziţie de la o structură puternic centralizată  a administraţiei publice la una 
descentralizată, autonomie fundamentată pe principiile democratice ale statului de drept. 
                 Autonomia locală înseamnă în toate ţările dezvoltate nu numai un barometru al democraţiei, ci 
şi cadrul cel mai eficace de asigurare a dezvoltării în îmbinarea coerentă  a strategiilor şi resurselor 
naţionale  cu politicile şi posibilităţile locale. 
                 Reforma în administraţia publică locală nu înseamnă numai statuarea unor principii de bază, 
precum cele conţinute în Constituţie şi în Legea privind administraţia publică locală, ci şi un complex de 
alte reglementări, instituţii şi pârghii economico-financiare care să asigure o autonomie reală, efectivă şi 
eficientă a autorităţilor publice locale alese în teritoriu. 
                 Republica Moldova se află, însă, într-o situaţie „hibrid”, în care instituţiile democratice  locale 
coexistă cu puternice structuri de tip centralizat, fiind nevoite să funcţioneze într-un cadru instituţional, 
legislativ şi economic incompatibil. Această situaţie „hibrid” creează numeroase disfuncţionalităţi şi 
generează tendinţe ce rămân indispensabil constante  în cazul în care Guvernul şi clasa politică nu fac o 
opţiune clară a cărei realizare să fie urmată apoi cu consecvenţă.  
                Această situaţie riscă să genereze compromiterea aleşilor locali, a consiliilor locale şi raionale 
care, lipsite de mijloace financiare, de o reală autonomie, sunt percepute de cetăţeni ca incapabile să 
rezolve interesele comunităţilor locale, ceea ce poate conduce, în ultimă instanţă, la compromiterea a 
însăşi a autonomiei locale ca  componentă a democraţiei. 
               Trebuie accentuat faptul că tendinţele de conservare şi chiar de refacere  a tipului de        sistem 
administrativ existent pînă în 2003, comportă riscuri importante, printre care:  
           – contradicţia destul de evidentă a strategiei guvernamentale declarată şi aprobată de Parlament; 
          –  imposibilitatea coexistenţei unui sistem administrativ centralizat cu un sistem de economie de 
piaţă în dezvoltare. 
                   Comparând sistemul vechi de administrare  regională cu cel ce se propune prin legea cu 
privire la administraţia publică locală, în special din punctul de vedere al principiilor Cartei Europene a 
Autoadministrării Locale  şi a condiţiilor impuse de acest document, par a fi oportune unele observaţii  şi 
anume: 
                   -prin dimensiunile lor, unităţile admnistrativ-teritoriale de nivelul doi, ce sunt organizate în 
condiţiile Legii privind organizarea administrativ-teritorială, par a fi capabile de a asigura condiţii pentru o 
politică adecvată  de  dezvoltare regională, precum şi de o administrare regională viabilă. Trebuie de 
subliniat că şi în cazul raioanelor nu va fi imposibil de a formula politici  de dezvoltare a unităţilor 
teritoriale, însă pentru aceasta vor fi necesare mari cheltuieli suplimentare de coordonare . O modalitate de 
a face acest lucru posibil ar putea fi crearea, în acest scop, de asociaţii intercomunale  şi interregionale 
între unităţile administativ-teritoriale. Referindu-ne  la aceeaşi problemă a dimensiunilor, menţionăm că  
păstrarea actualelor oraşe, ca sectoare a creat discuţii privitor la prestarea serviciilor şi eficienţa lor. 
Păstrarea după aceste sectoare a sarcinilor de prestare a principalelor servicii publice pare a fi o modalitate  
raţională de minimalizare  a efectului reformei propuse privind distanţa ce desparte administraţia de 
cetăţeni. Trebuie, însă, de avut grijă de a se evita creşterea numărului de servicii publice şi al 
funcţionarilor, pentru a evita majorarea  inacceptabilă a cheltuielilor de prestare, fapt prevăzut în lege. 
                 Separarea clară a responsabilităţilor  şi a funcţiilor între ambele tipuri de autorităţi 
(reprezentative şi executive) descentralizate va reflecta diferenţierea accentuată dintre ele . 
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         Cât priveşte faptul dacă raioane au suficiente resurse pentru a le permite să realizeze în practică 
politici eficiente  de dezvoltare, menţionăm că  descentralizarea  este luată în mod serios ca obiectiv al 
politicii, iar  legile şi regulamentele din domeniu vor trebui să urmeze principiile menţionate în capitolul I 
şi II ale Cartei: autonomia financiară, solidaritatea şi responsabilitatea fiscală. Criza financiară, în care se 
află ţara pune, însă, sub semnul întrebării noile investiţii în dezvoltarea administraţiei publice locale, iar 
resursele curente sunt foarte limitate. Acest lucru poate avea implicaţii asupra dezvoltării de mai departe a 
unităţilor teritoriale. 
                 Trebuie subliniat, însă, că în asemenea condiţii de o importanţă vitală este ca fiecare unitate să 
se bazeze pe o echipă-nucleu de funcţionari competenţi, în special în problemele dezvoltării teritoriale şi  
social-economice.  Fără asemenea resurse administraţiile create vor fi nevoite să se limiteze la sarcini 
curente de rutină şi se vor demoraliza din ce în ce mai mult, iar populaţia ar putea să se dezamăgească tot 
mai mult în eficacitatea lor. 
                 Cu toate că au fost depuse eforturi serioase întru determinarea competenţelor noilor unităţi 
teritorial-adminisrative, sistemul administrativ nu este prea descentralizat. Aici deja rămâne, de văzut  
eficienţa, în acest sens a noului minister creat, cel al Administraţiei Publice. În esenţă, atribuirea de 
competenţe descentralizate determină asumarea ulterioară a unor responsabilităţi mai mari. 
                 Un alt domeniu nu mai puţin important este asigurarea democraţiei locale  printr-un sistem de 
jurisdicţie administrativă ce va crea premisa  garantării protecţiei colectivităţilor locale împotriva 
abuzurilor statului. La moment, principiul autonomiei locale este redus doar la autonomia decizională 
printr-un tutelaj permanent din partea autorităţilor centrale şi raionale. 
                 Dacă se vrea democraţie, statul trebuie să creeze mijloacele care îi va permite cetăţeanului să 
participe la gestionarea afacerilor publice şi la luarea deciziilor care îl privesc, iar acest lucru se poate 
realiza prin investirea cu mai multă putere a colectivităţilor, a autorităţilor administraţiei publice locale 
alese în unităţile administrativ teritoriale, prin implicarea pe larg în acest proces de realizare a societăţii 
civile, a asociaţiilor neguvernamentale. 
                 Descentralizarea permite  rezolvarea intereselor locale în condiţii mai bune, iar serviciile 
publice nu trebuie să se conformeze ordinelor şi instrucţiunilor de la centru, adică  măsurile şi deciziile 
pot fi luate mai operativ, întrucât nu trebuie să aştepte aprobarea de la centru. Resursele materiale şi 
financiare, forţa de muncă pot fi folosite  cu mai mare eficacitate, astfel ca să răspundă unor nevoi 
prioritare, pe care autorităţile locale le cunosc mai bine decât cele centrale. Funcţionarii publici aleşi sau 
desemnaţi pe un termen limitat înlăură posibilitatea apariţiei fenomenelor birocratice, aducând un suflu 
nou în gestionarea treburilor publice locale. La rândul lor, autorităţile locale trebuie formate din 
persoane  care posedă cunoştinţe, capacităţi şi dau dovadă de angajamentul necesar pentru a-şi îndeplini 
obligaţiile. Funcţionarii publici locali trebuie să înţeleagă pe cine reprezintă şi care este scopul muncii 
lor. Pentru a depăşi problemele legate de cunoştinţe şi experienţă, o soluţie bună este instruirea de 
calitate, care ar asigura o pregătire mai bună pentru lucrătorii din acest domeniu. În localităţile mici 
uneori este greu a găsi  specialişti buni în domeniul administraţiei publice, capabili să soluţioneze 
probleme pe care descentralizarea le pune pe seama autorităţilor locale, iar participarea locuitorilor la 
desemnarea autorităţilor locale constitue un barometru care accentuează responsabilitatea şi iniţiativa  
pentru viaţa publică şi care îi determină să găsească soluţii la problemele cu care se confruntă.  
                Acţiunea autorităţilor centrale uneori îngreunează activitatea autorităţilor locale, deoarece nu 
întotdeauna se racordează la nevoile colectivităţilor locale. Totodată, alegerea autorităţilor 
descentralizate poate introduce politica de partid, care poate cauza incompetenţă, lipsă de răspundere, 
demagogie şi servilism în recrutarea autorităţilor descentralizate. 
              Cea mai complicată problemă a autonomiei locale o constituie autonomia financiară. Deşi 
colectivităţilelocale sunt dotate cu cadru legal necesar pentru exercitarea liberă a  
         autonomiei financiare în realitate o mare parte din bugetele locale le constituie subvenţiile pe care 
le acordă autorităţile financiare de nivelul doi, iar autorităţle publice locale duc o lipsă cronică de 
finanţe. Totodată descentralizarea sporeşte numărul autorităţilor cu patrimoniu şi buget propriu, fapt ce 
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îngreunează realizarea unui control eficient asupra utilizării banilor publici şi formarea unei viziuni 
corecte asupra finanţelor publice.   
               Existenţa unui buget local care poate funcţiona este punctul-cheie al autonomiei financiare. 
Distribuirea resurselor economice între unităţile locale trebuie supuse controlului permanent cu scopul 
de a adapta cheltuielile  la venituri.  
                  Deasemenea în Republica Moldova este un decalaj enorm între prevederile legale şi situaţia 
reală a autonomiei locale, fiindcă proiectele de legi în domeniu sunt elaborate de un cerc îngust de 
persoane care nu dispun de cunoştinţe şi experienţă necesară în domeniu. Ele nu sunt consultate cu 
specialişti în domeniu, cu experţii din diferite domenii ale economiei naţionale, cu cadru academic, cu 
organizaţiile neguvernamentale care activează în aceste domenii, nu sunt supuse dezbaterilor publice 
înainte de a fi iniţiate ca proiecte de legi şi înscrise pe ordinea de zi a Parlamentului. Din păcate, cadrul 
legislativ aplicat autorităţilor publice locale este destul de restrictiv, iar atunci cînd deleagă anumite 
atribuţii juridice, nu uită să restrîngă imediat prin dublări de competenţă  sau prin anularea resurselor 
necesare pentru adminisrarea acestor funcţii.          
               Un fapt  pozitiv în dezvoltarea autorităţilor administraţiei  publice locale ar fi cooperarea între 
autorităţile locale care trebuie stimulată. Deja s-au făcut primii paşi de a crea asociaţii ale autorităţilor 
locale, precum este Asociaţia Primarilor din Moldova, dar activitatea lor trebue susţinută pentru a crea o 
asociaţie puternică care ar putea  garanta cu adevărat drepturile comunităţilor locale.  
                În esenţă, reforma administraţiei publice locale trebuie  să reflecte interesul  cetăţeanului într-o 
viziune globală:  economică, politică şi socială. 
               Pentru ţara noastră o explozie de experimente atât în sfera socială, economică, cât şi în cea 
politică este o problemă majoră. După criteriile europene modelul de reformă se dezvoltă în „embrion” 
mai mult timp, adică până se coace,însă în cazul nostru „embrionul” se naşte înainte de timp, adică 
infantil.  
               Cu toate acestea, mizăm pe un viitor stabil şi sperăm ca fiecare încercare de tip „no how” va fi 
cu succes. Prin prisma analizei reformelor precedente – de la declararea independenţei Republicii 
Moldova şi până în prezent, cu cea mai recentă lege a administraţiei publice, observăm o rotaţie ca în 
romanele ciclice: cu ce se începe piesa cu aceea se şi termină. Să sperăm că aceasta nu va fi un sfîrşit, ci 
un început mai bun. Or, de gradul dezvoltării social-economice a unităţii teritorial-administrative 
depinde şi dezvoltarea social-economică a statului în ansamblu.  
               Generalizînd cele expuse, menţionăm că trecerea la o societate democratică poate avea succes 
numai dacă se reuşeşte crearea unui sistem democratic şi eficient la toate nivelele de guvernare. Reforma 
în domeniul administraţiei publice este de o importanţă majoră în acest sens şi trebuie efectuată cât mai 
curând posibil şi cu metodele disponibile cele mai bune, pentru un rezultat eficient. 
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Maramureşului cu România regală, una din principalele probleme era cea a organizării administraţiei 
publice locale, datorită faptului că în aceste provincii româneşti administraţia publică locală aparţinea 
diferitelor sisteme străine de administrare (rusesc, austriac şi maghiar), impuse forţat în virtutea 
împrejurărilor istorice nefavorabile pentru poporul român. Administraţia locală din vechiul regat se 
conducea după legea comunală din 1 aprilie 1864 şi legea pentru înfiinţarea consiliilor judeţene din 2 
aprilie 1864, cu toate modificările ulterioare în conformitate cu Constituţia din 1866. Prin urmare, în 
România întregită se impunea cu necesitate unificarea administraţiei româneşti. 

După cum arată prof. E.D. Tarangul, unificarea administraţiei locale nu s-a facut prin extinderea 
legiuirilor din vechiul regat şi asupra provinciilor eliberate şi realipite Ţării, mai întâi, fiindcă legiuirile din 
vechiul regat prevedeau o organizare administrativă prea centralizată, iar provinciile eliberate veneau cu o 
organizare locală destul de descentralizată. în al doilea rând, teritoriul Ţării mărindu-se cu provincii, care 
au stat sub regimuri diferite şi au trăit în condiţii diferite, un regim prea centralizat nu ar fi fost oportun. în 
al treilea rând, legiurile din vechiul regat au fost şi ele lacunare şi defectuoase din cauza vechimii lor şi 
astfel nu erau în conformitate cu progresele unei administraţiuni moderne, impunându-se în consecinţă o 
modificare a lor1. 

Ca răspuns la aceste preocupări, Constituţia din 1923 consacră principalele principii de organizare 
administrativă. Astfel, la art. 4 Constituţia din 1923 prevede că teritoriul României, din punct de vedere 
administrativ, se împarte în judeţe, iar judeţele în comune. La art. 108, ea subliniază că instituţiile judeţene 
şi comunale sunt reglementate prin legi, care au la bază descentralizarea administrativă. Membrii 
consiliilor judeţene şi comunale sunt aleşi de către cetăţenii români prin vot universal, egal, direct, secret, 
obligatoriu şi cu reprezentarea minorităţilor, după formele prevăzute de lege. La aceştia se vor putea 
adăuga prin lege şi membrii de drept şi cooptaţi. între membrii cooptaţi pot fi femei majore. 

Aceste principii au fost puse în aplicare prin adoptarea legii pentru unificarea administrativa din 
19252, care a înlăturat definitiv amprentele sistemelor de administrare străine din provinciile alipite, 
introducând astfel un sistem românesc uniform de administrare pe întreg teritoriul. Această lege preia 
dispoziţiile art. 4 din Constituţia din 1923 potrivit căreia teritoriul României se împarte, din punct de 
vedere administrativ, în judeţe şi judeţele în comune, care, după cum stipula art. 2, erau rurale şi urbane. 
Spre deosebire de comunele rurale, care erau alcătuite din unul sau mai multe sate, comunele urbane, 
conform prevederilor art. 4, erau centre de populaţie declarate astfel prin lege. La rândul lor, comunele 
urbane erau de doua feluri: comune urbane reşedinţă de judeţ şi comunele urbane nereşedinţă de judeţ. 
Potrivit legii din 1925, în organizarea comunală erau prevăzute următoarele organe: Consiliul comunal, ca 
organ local deliberativ şi Delegaţiunea permanentă împreună cu primarul, ca organe executive. Consiliile 
comunale erau compuse din: trei cincimi consilieri aleşi de către toţi alegătorii comunali cu vot universal, 
egal, direct, secret şi obligatoriu prin scrutin pe listă şi reprezentarea minorităţilor; până la două cincimi 
                                              
1 E. D. Tarangul, Tratat de drept administrativ român, Ed. Glasul Bucovinei, Cernăuţi, 1944, p. 147 
2 Monitorul oficial, nr. 128, din 14 iunie 1925. 
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consilieri de drept; şi consilieri femei cooptate în număr de la doi până la şapte în raport cu numărul 
locuitorilor. 

Organul executiv al comunei era compus din primar şi delegaţia permanentă, care erau aleşi din 
rândul consilierilor. Delegaţia permanentă reprezenta organul de execuţie a deciziilor consiliului comunal 
şi de administraţie zilnică a intereselor comunei. Ea se compunea din primar, care potrivit art. 57, era 
capul administraţiei comunale, şi membrii aleşi de consiliul comunal pentru 4 ani (de la 2 până la 9 
membri, în funcţie de numărul populaţiei comunei). 

Organele locale care conduceau judeţele erau consiliile judeţene, compuse, ca şi consiliile 
comunale, din consilieri aleşi (trei cincimi) şi membrii de drept (până la două cincimi). în momentul 
constituirii consiliului judeţean, după ce s-a depus jurământul, se alegea dintre membrii săi, prin vot secret 
biroul pentru o perioadă de 4 ani, care potrivit art. 109 alin. 2, se compunea dintr-un preşedinte, doi 
vicepreşedinţi, doi secretari si doi chestori. Consiliul judeţean alegea şi 5 comisii administrative de 
specialitate, formate din 5 până la 8 consilieri. Potrivit art. 112 cele 5 comisii de specialitate erau: comisia 
administrativă, financiară şi de control; comisia de lucrări publice; comisia economică, comisia cultelor şi 
a învăţământului; comisia sanitară şi de asistenţă socială. în fruntea lor se afla un raportor, ajutat de un 
supleant desemnat dintre membrii consiliului, dar care nu erau funcţionari publici. 

Reprezentantul autorităţii centrale în judeţ era prefectul, care era numit prin decret regal în urma 
propunerii ministrului de interne. Conform dispoziţiilor art. 139, prefectul era preşedintele delegaţiei 
permanente judeţene, care era compusă din raportorii celor 5 comisii de specialitate şi supleanţii lor. 

Acestea sunt modificările esenţiale aduse de legea din 1925 administraţiei publice locale în 
România întregita, prin urmare şi în Basarabia. 

In literatura juridică de specialitate s-a arătat că legiuitorul din 1925 a îngrădit destul de simţitor 
autonomia locală, cu toate că Constituţia din 1923 a consacrat principiul descentralizării   administrative.   
E.   D.   Tarangul   a  subliniat  că   legea  pentru   unificarea administrativă a dat posibilitatea autorităţii 
centrale să exercite o mare influinţă şi un mare control asupra administraţiilor locale descentralizate, 
printr-un larg drept de tutela administrativă, prin dreptul de a dizolva oricând consiliile judeţene şi 
comunale, prin instituţia consilierilor de drept cu vot deliberativ, prin posibilitatea puterii centrale de a 
suspenda sau a demite pe primar etc1. Aceste restrângeri sunt explicate de autor prin faptul că o autonomie 
locală prea mare îndată după război ar fi putut să devină dăunătoare unităţii statului şi consolidării puterii 
publice2. 

Pe de altă parte, după opinia unor autori, s-a considerat că legiuitorul din 1925 a aplicat o teorie 
eronată în ce priveşte unitatea Statului şi anume că centralizarea lui politică era asigurată de regimul de 
centralizare administrativă3. Ei subliniau că există o distincţie între centralizarea politică şi centralizarea 
administrativă. Prima, însăşi integritatea politică, care este necesară oricărui stat, elementul său esenţial, şi 
a doua, reprezentând regimul administrativ care barează progresul4. De altfel, înşişi autorii legii din 1925 
recunoşteau că ea nu corespundea principiilor de descentralizare prevăzute în Constituţia din 1923, 
întrucât legea urmărea, în primul rând, să dea un caracter românesc instituţiunilor administrative din 
provinciile alipite, realizând pe cat posibil şi un progres în administrate. 

în acest sens, o opinie ce-şi găseşte actualitate şi în zilele noastre în legătura cu importanţa 
descentralizării, este faptul că ea cuprinde în sfera sa nu numai descentralizarea atribuţiilor statului ci şi 
descentralizarea principiului responsabilităţii care stă la baza întregii organizaţii constituţionale ale 
Statului. Descentralizarea va fi binefăcătoare atunci când atribuţiile centralizate sunt descentralizate pe 
anumite grade inferioare, împărţindu-se în acest mod răspunderea Statului, deşi nu complet. Astfel, 
avantajul descentralizării, arată prof. Romul Boilă, este de a-1 servi pe cetăţean acasă la el. Acesta are 
prilejul să controleze activitatea funcţionarilor din serviciul descentralizat. Instituirea organelor autonome 
                                              
1 E. D. Tarangul, op. cit., p. 48. 
2 Ibidem p 48. 
3 Paul Negulescu, Romul Boilă, Gh. Alexianu, Codul administrativ, Bucureşti, 1930, p. 288. 
4 Ibidem p 288. 
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de diferite grade asigură participarea maselor largi a poporului în exerciţiul funcţiunilor de Stat, 
răspunderea trecând de la ministru la aceste organe. Iniţiativa cetăţeneasca ia locul iniţiativei birocratice, 
astfel încât se naşte un interes deosebit de viu pentru afacerile publice, demnitatea cetăţenească îşi găseşte 
cel mai prielnic teren de manifestare1. 

Legea din 1925 a fost abrogată prin adoptarea legii pentru organizarea administraţiei locale din 
19292. Această lege, arată prof. E. D. Tarangul, urmărea realizarea a trei idei în organizarea administraţiei 
locale. Astfel, administraţia locală are la bază o descentralizare administrativă mai largă decât cea 
cunoscută de legea din 1925. S-a încercat apoi înfăptuirea unei desconcentrări administrative a organelor 
centrale, prin instituirea directoratelor ministeriale locale şi, în cele din urmă, prin adaptarea administraţiei 
locale la nevoile locale3. 

Potrivit legii pentru organizarea administraţiei locale din 1929, administraţia comunelor rurale era 
încredinţată unui consiliu comunal, ca organ deliberativ, iar organele executive erau constituite din 
primarul comunal şi delegaţiunea consiliului comunal (art. 24). Consilierii erau aleşi prin sufragiu 
universal, direct si secret, cu reprezentarea minorităţii. De asemenea, primarii săteşti sau ajutorii lor din 
cuprinsul comunei făceau parte din componenţa consiliului comunal (art. 25). Primarul comunal şi 
membrii delegaţiunii consiliului comunal erau aleşi de consiliul comunal, care mai numea notarul, casierul 
şi pe ceilalţi slujbaşi din serviciile comunale. Potrivit art. 71, în comunele urbane, consiliile comunale 
urbane şi consiliile municipale erau organe deliberative, iar primarul, ajutorul de primar şi delegaţia 
consiliului comunal sau municipal erau organele executive. Consiliile comunale urbane se compuneau din 
membrii aleşi şi membrii de drept. In conformitate cu art. 77 erau membri de drept rectorul universităţii 
sau conducătorii şcolii de învăţământ superior din localitate; câte un reprezentant al şcolii de stat din 
localitate; câte un reprezentant al bisericii naţionale şi un reprezentant al bisericii minoritare cu cel mai 
mare număr de credincioşi din localitate, desemnaţi prin vot de membrii corpului din care făceau parte; 
preşedinţii camerelor de industrie şi comerţ şi ai camerelor agricole din localitate; un membru ales de câtre 
industriaşii şi comercianţii din localitate. Desemnarea consilierilor de drept avea loc înainte de constituirea 
consiliului comunal sau municipal. Potrivit art. 95, administraţia judeţeană era încredinţată consiliului 
judeţean ca organ deliberativ, delegaţiei consiliului judeţean şi preşedintelui acesteia ca organ executiv. 

Legiuitorul din 1929 a venit cu o inovaţie, prin înfiinţarea directoratelor ministeriale locale, 
înfăptuind astfel o desconcentrare administrativă. Potrivit art. 292 din lege, se înfiinţau 7 centre de 
administraţie şi inspecţie locală numite directorate ministeriale locale, în următoarele reşedinţe: Bucureşti, 
Cernăuţi, Chişinău, Cluj, Craiova, laşi şi Timişoara. Astfel, fiecare directorat ministerial local era 
constituit din: directorul ministerial local şi şefii serviciilor ministeriale locale înfiinţate în centrele 
respective, în conformitate cu legea de organizare a ministerelor. Aceste servicii, potrivit alin. la art. 295, 
erau organe executive ale Guvernului, iar potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol ele erau subordonate 
directorului ministerial local, care se afla în relaţii directe cu ministerele respective. Rolul directorilor 
ministeriali locali şi al şefilor serviciilor ministerelor din directoratele respective era supravegherea şi 
exercitarea controlului asupra întregii administraţii locale din resortul lor. Ei puteau oricând să sesizeze 
autorităţile competente pentru a cere anularea actelor ilegale, cat şi pentru chemarea la răspundere a celor 
vinovaţi (art. 299). 

Rolul deosebit pe care 1-a avut legiuitorul din 1929, după opinia prof. E. D Tarangul, a fost 
separarea atribuţiilor prefectului (preşedintele delegaţiunii consiliului judeţean) în calitatea sa de şef al 
administraţiei judeţene descentralizate de cele ale prefectului, organ local al centrului4. 

Legea administrativă din 19365, care a abrogat legea pentru organizarea administraţiei locale din 
1929, a desfiinţat directoratele ministeriale locale, în schimb a păstrat aproape aceeaşi organizare a 

                                              
1 Romul Boilă, Organizarea administraţiei locale, Bucureşti, 1929, p. 8. 
2 Monitorul Oficial, nr. 170, din 3 august 1929. 
3 E. D. Tarangul, op. cit., p. 148-150. 
4 Ibidem, p. 149. 
5 Monitorul Oficial, nr. 73, din 27 martie 1936. 
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administraţiei publice locale. Succesele legiuitorului din 1936 au fost consecinţa unei mai bune 
sistematizări în materie de organizare a administraţiei locale, dar, comparativ cu legea din 1929, 
autonomia locală s-a diminuat prin mărirea prerogativelor reprezentanţilor puterii centrale în teritoriu (a 
prefecţilor)1. 

Constituţia din 1938, spre deosebire de Constituţiile din 1866 si 1923, nu mai consacră expres 
principiul descentralizării administrative, ci prevede la art. 79 că instituţiile administrative sunt statornicite 
prin legi. Astfel, pe baza noilor principii stipulate de Constituţia din 1938, s-a adoptat legea administrativă 
din 19382, abrogându-se legea administrativă din 1936. Prin această lege s-a păstrat unităţile teritoriale 
vechi, adăugându-se ţinutul. Potrivit legii din 1938, teritoriul României a fost împărţit în 10 ţinuturi cu 
diferite denumiri, cu reşedinţe în oraşele mai importante şi care cuprindeau de la 4 până la 10 judeţe. 

Astfel, dacă în anii 1930, organizarea administrativ-teritorială în Basarabia cunoştea 9 judeţe, 37 
plase, 17 oraşe, inclusiv 3 municipii (Chişinău, Bălţi, Cetatea Alba) şi 1847 de sate, după întrarea în 
vigoare a legii administrative din 1938, judeţele Basarabiei au fost încadrate în trei ţinuturi: ţinutul 
Dunărea de Jos, ţinutul Nistru şi ţinutul Prut, cu excepţia judeţului Hotin care întra în ţinutul Cernăuţi3. 

Administraţia în ţinuturi era încredinţată rezidentului regal şi consiliului său, potrivit art. 55 alin. 3 
din legea din 1938, care era numit pentru o perioada de 6 ani prin decret regal. Reprezentantul regal era 
reprezentantul autorităţii centrale în ţinut, totodată, şi administratorul ţinutului (art. 62). 

În comune, legiuitorul din 1938 a consacrat principiul numirii primarului de către reprezentanţii 
locali ai autorităţii centrale, pe un termen de 6 ani, aducându-se, astfel o restrângere a principiului 
autonomiei locale4. 

Legea administrativă din 1938 nu s-a bucurat de o aplicare mai îndelungată în Basarabia, deoarece 
la 28 iunie 1940, în urma pactului adiţional secret Ribbentrop-Molotov, Basarabia împreună cu Bucovina 
şi ţinutul Herţa au fost anexate la U.R.S.S5. 

în concluzie, în perioada scurtă cat Basarabia a fost în cadrul României întregite, administraţia 
publică locală a avut dezvoltarea ei firească şi naturală, având la bază o descentralizare administrativă 
întemeiată pe o autonomie locală, care a fost una din principalele probleme aflate în viziunea legiuitorului 
din perioada interbelică. De altfel, această practică a legiuitorului din perioada interbelică a fost unul din 
punctele de reper ale Adunării Constituante din 1994, precum şi a legiuitorului moldovean la aplicarea 
reformei administrative înfăptuite după 1998 în R. Moldova. 

 
 

                                              
1 A se vedea: E. D. Tarangul, op. cit., p. 150. 
2 Monitorul Oficial, nr. 187, din 14 august 1938. 
3 Pe larg: M. Platon, S. Roşca, A. Roman, T. Popescu, op. cit., p. 288; p. 309. 
4 E. D. Tarangul, op. cit., p. 151. 
5 Pe larg: Basarabia şi basarabenii, Uniunea scriitorilor din Moldova, Chişinău, 1991, p. 295 şi urm. 
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MODALITĂŢI DE REALIZARE A AUTONOMIEI LOCALE ÎN CADRUL 

STATULUI UNITAR REPUBLICA MOLDOVA: CONCEPŢII ŞI PRACTICĂ 

 
COTLĂU Maria 
dr., conferenţiar universitar,  
Catedra Limbi Străine Aplicate,  
Facultatea Relaţii Internaţionale,  
Ştiinţe Politice şi Administrative, 
Universitatea de Stat din Moldova 
IURCU Tatiana,  
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Ştiinţe Politice şi Administrative, 
 Universitatea de Stat din Moldova 
 

En proclamant les principes démocratiques de l’organisation de la société et en déclarant son 
intention de s’intégrer à l’Union Européenne. La République Moldova doit promouvoir le principe de 
l’autonomie de l’administration publique locale. Cette autonomie s’exprime par quelques aspects: 

 De la capacité juridique. Les unités administratives territoriales sont des sujets du droit 
public investis du pouvoir. 

 Celui de prendre des décisions. Les autorités élues des unités locales ont le droit de prendre 
des décisions pour définir et a pour satisfaire les inrérêts publics locaux. 

 Institutionnel. Les unités administratives territoriales élisent au suffrage universel direct un 
organe législatif qui dipose d’un exécutif élu soit directement, soit indirectement par 
l’organe délibératif. 

 Financier et du patrimoine. Les unités administratives territoriales ont dans leur possession 
des moyens financiers et matériels pour pourvoir à ces besoins (domaine public, budget 
local, droit de fixer des impôts). 

La clé de voûte de l’autonomie locale c’est le droit des unités administratives territoriales de pourvoir à 
ses besoins sans aucune ingérence de la part des autorités centrales. Ce principe a comme résultat la 
descentralisation administrative. L’autonomie est un droit, alors que la descentralisation un système qui 
implique l’autonomie. 
 

Evoluţia universală a statelor şi a sistemelor de administrare reprezintă un proces integru de schimbare 
continuă a civilizaţiei umane. Doctrinele de specialitate analizează statul sub aspectul conceptelor politice, 
juridice şi socio-economice ce desemnează o colectivitate umană situată pe un teritoriu concret şi supusă 
unei autorităţi suverane. 

Necesitatea organizării teritoriale sub aspect administrativ este esenţială, realizarea oricărui interes 
general al societăţii fiind înfăptuit prin intermediul structurilor colectivităţilor şi al persoanelor desemnate 
în cadrul lor, avînd scop să dirijeze comunitatea şi să influenţeze colectivitatea în general pentru realizarea 
intereselor publice. 

Despre o bună organizare a teritoriului sub aspect administrativ se poate aborda atunci cînt toate 
interesele locale şi naţionale a statului se vor realiza cu o eficienţă înaltă. Însă prin organizarea 
administrativă, după părerea profesorului M. Preda, statul urmăreşte „ca prin structurile administrativ – 
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teritoriale pe care le creează să poată conduce şi guverna mai uşor societatea, iar colectivităţile locale, 
indiferent la ce nivel s-ar situa acestea, tind spre o gestiune autonomă cît mai accentuată a problemelor 
care le privesc, atît în raport cu statul, cît şi cu structurile administrativ - teritoriale organizate la nivel 
superior”. 

Orice stat, pentru a putea fi bine condus şi administrat, îşi împarte teritoriul în unităţi administrative, 
cărora le recunoaşte personalitatea juridică şi le conferă totodată, atît atribuţii de drept public cît şi atribuţii 
de drept privat. 

Divizarea administrativă a teritoriului este chemată să asigure, după cum prevede art. 109 a 
Constituţiei Republicii Moldova „realizarea principiilor autonomiei locale, ale descentralizării serviciilor 
publice, ale eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi ale consultării cetăţenilor în 
problemele locale de interes deosebit”. Ca o explicaţie la aceasta, putem afirma că divizarea teritoriului 
statului în unităţi administrativ – teritoriale este efectuată în scopul realizării unităţii puterii de stat şi a 
intereselor publice ale colectivităţilor locale integrate în unităţile administrativ – teritoriale. 

Ca suport la această realizare este autonomia locală, care conform art. 109.2 a Constituţiei Republicii 
Moldova se stipulează că ea priveşte „atît organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale, cît şi 
gestiunea colectivităţilor pe care le reprezintă”. 

Carta Europeană „Exerciţiul Autonom al Puterii Locale” (adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985) 
are un aport esenţial în „dotarea” unităţilor administrativ – teritoriale cu elemente democratice, ce conferă 
colectivităţilor o emancipare autonomă. Aceasta fiind stipulată în preambulul Cartei, „colectivităţile 
locale reprezintă unul din principalele fundamente ale oricărui regim democratic”. Pentru exercitarea 
activităţilor sale, unităţile administrativ – teritoriale sînt învestite cu autonomie locală, prevăzută în Cartă, 
ca un „drept şi capacitate efectivă a colectivităţilor locale de a rezolva şi de a gira în cadrul legii, sub 
propria lor răspundere şi în favoarea populaţiei, o parte importantă din treburile publice”. 

Ca rezultat la aceasta putem afirma că autonomia locală atrage după sine reprezentanţa locală cu 
ajutorul căruia îşi exercită atribuţiile. De asemenea, ea este concepută ca o putere de decizie liberă, 
interesele locale să fie reglementate şi girate sub controlul unei autorităţi superioare. 

Autonomia înseamnă libertatea de a guverna prin propriile legi, după afirmaţiile lui E. Forsthoff, 
„autonomia este puterea de a emite regulamente statutare”. Unităţile vor putea fi considerate autonome în 
cazul în care vor fi în situaţia de a adopta norme juridice în condiţiile de independenţă faţă de autorităţile 
publice centrale. Gradul de autonomie a organului constă în forţa juridică a actelor ce le emite acest organ. 
Astfel, putem clasifica autonomia în: autonomie legislativă şi administrativă. 

Autonomia legislativă este recunoaşterea unor unităţi locale dreptul de a adopta, fie direct, fie prin 
intermediul unor reprezentanţi, norme cu cea mai mare forţă juridică, adică legi constituţionale, organice 
sau ordinare. Această formă de autonomie este caracteristică subiecţilor statelor federale. 

Autonomia administrativă este recunoaşterea unităţilor locale dreptul de a emite, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, numai norme cu o forţă juridică inferioară sau subordonată legilor. O astfel de 
autonomie este acceptată de statele unitare, fiind conferită şi unităţilor administrativ - teritoriale din 
Republica Moldova „...în limitele legii...” 

Într-un stat unitar, această libertate se referă doar la interesele economice, sociale şi culturale, dar în 
nici un caz la cele politice. O autonomie exagerată (de gen „specială”) poate duce la pierderea calităţii de 
stat unitar. Această tendinţă se poate de observa în Moldova, şi, anume prin acordarea statutului de 
autonomie specială Gagauz –Yeri şi Transnistriei. Acestea tind să se formeze ca state independente şi să 
nu fie în subordinea Chişinăului. 

Potrivit prevederilor constituţionale referitoare la structura de stat, art. 1 al Constituţiei, ce proclamă 
„Republica Moldova un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil”, putem interpreta autonomia 
locală ca fiind de natură administrativă, un element cheie la organizarea şi funcţionarea administraţiei 
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publice locale, cît şi la gestionarea acestea, sub propria responsabilitate a intereselor colectivităţilor pe 
care le reprezintă. 

Ţinînd seama de aceasta, unităţile administrativ – teritoriale sunt recunoscute ca persoane juridice, art. 
55 al Codului Civil al Republicii Moldova prevede că „persoană juridică este o organizaţie care are un 
patrimoniu distinct ..., poate să dobîndească şi să exercite în nume propriu drepturi patrimoniale şi 
personale nepatrimoniale, să–şi asume obligaţii, poate fi reclamant şi pîrît în instanţa de judecată”. 
Trebuie să menţionăm că unităţile administrativ – teritoriale sunt persoane juridice de drept public, care îşi 
realizează capacitatea sa juridică prin dreptul la iniţiativă în treburile publice locale. 

Ca persoană juridică, unităţile administrativ – teritoriale beneficiază de autonomie financiară, posedă 
bunuri, dispune de un patrimoniu propriu, distinct de cel al statului şi de un buget propriu pe care le 
gestionează în vederea satisfacerii intereselor şi treburilor locale. Autonomia financiară nu este un 
principiu de sine stătător, ci doar unul din principalele instrumente de realizare a autonomiei locale. 

Atragerea şi asigurarea unităţilor administrativ – teritoriale cu autonomie financiară se realizează 
fiindcă colectivităţile locale fără resurse financiare nu se pot administra independent. Pentru asigurarea 
autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale elaborează şi aprobă bugetele unităţilor 
administrativ – teritoriale în condiţiile Legii privind finanţele publice locale şi alte acte legislative. Ele de 
asemenea pot stabili impozite locale şi redevenţe ce formează veniturile unităţilor, nivelul cărora 
autorităţile locale au competenţă să le stabilească în limitele legale. Şi anume: încasări directe şi integrale 
ale tipurilor de impozite, taxe şi venituri; impozite şi taxe locale stabilite, în conformitate cu legislaţia, de 
către consiliile locale. 

Conform unui principiu a Cartei Europene privind autonomia financiară a colectivităţilor locale se 
stipulează că „autorităţile administraţiei publice locale trebuie să fie consultate într-o manieră adecvată, 
asupra modalităţilor de repartizare a resurselor redistribuite care le revin”. Gestionarea resurselor 
financiare locale sînt efectuate, chiar dacă se fac defalcări şi se trece în patrimoniul său a bunurilor şi a 
valorilor de interes local din domeniul privat şi public al statului. Cu toate acestea, art. 9.7 al Cartei 
Europene prevede că: „subvenţiile acordate nu trebuie să poarte prejudiciul libertăţii fundamentale a 
politicii colectivităţilor locale în propriul domeniu de competenţă”. Dispunînd de toate măsurile de 
administrare a unităţii, atunci se va putea satisface şi interesele generale ale locuitorilor pe plan local. 

Pentru a consolida procesul de autonomizare în organele publice locale se cere analiza factorilor: 
organe proprii; mijloace proprii; controlul asupra organelor locale, care se include în cele 3 componente: 
organizatorică, funcţională şi gestionară. 

Componenţa organizatorică. Colectivităţile teritoriale sînt conduse nu de funcţionarii aparatului 
central de stat numiţi de Guvern, ci de către organele elective. Autonomia locală se manifestă prin 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale de către populaţia cu drept de vot care domiciliază în 
unitatea administrativ-teritorială. Art. 112 alin. 1 şi 2 din Constituţie stabilesc căror autorităţi le revin 
realizarea autonomiei locale „autorităţile administraţiei publice, prin care se exercită autonomia locală în 
sate şi în oraşe sunt consiliile locale alese şi primarii aleşi”. O formulare mai detaliată o putem găsi şi în 
Legea privind administraţia publică locală, art.5 alin. 1 „autorităţile administraţiei publice prin care se 
exercită autonomia locală în sate (comune), oraşe (municipii) sînt consiliile locale, ca autorităţi 
deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive”. 

Autonomia organizatorică a acestor autorităţi presupune un nou tip de relaţii ce se stabilesc între aceste 
autorităţi, pe de o parte şi alte autorităţi ale statului, pe de altă parte. Relaţiile sunt definite şi bazate pe 
principiile autonomiei, legalităţii şi colaborării în soluţionarea problemelor comune. Esenţa noilor relaţii 
care caracterizează administraţia publică locală, atît din interior (cînd se referă la raporturile diferitor 
colectivităţi locale), cît şi în exterior (se referă la raporturile între aceste autorităţi şi cele ale statului), este 
lipsa subordonării administrative. 
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Prin reglementările legale, dispar raporturile de subordonare a autorităţilor publice locale faţă de alte 

organe, deoarece sub aspect organizatoric, primele nu fac parte din structurile ierarhizate ale organelor 
statului. Putem menţiona că în Republica Moldova nu există o ierarhizare a autorităţilor administraţiei 
publice şi nici a colectivităţilor locale, asigurîndu-li-se un regim juridic unitar. 

Componenţa funcţională este competenţa autorităţilor administraţiei publice locale de a rezolva o 
parte importantă a treburilor politice fără intervenţia altor autorităţi. Principiul autonomiei locale 
presupune ca organele administraţiei publice locale să hotărască în mod independent, pentru satisfacerea 
intereselor generale ale locuitorilor unităţilor administrativ-teritoriale. 

Autonomia locală presupune o delegare a competenţelor către autorităţile locale numai de ordin 
administrativ, nu şi legislativ, astfel încît autorităţile administrative teritoriale „nu pot recurge la 
modificarea structurii administrative stabilite prin lege şi nici nu pot crea alte autorităţi administrative”. 
Acest drept îl deţine doar statul, prin intermediul organului reprezentativ suprem – Parlamentul. 
Monopolul deţinut se referă la organizarea, reorganizarea şi modernizarea structurii sale administrative. 
Fiecare unitate administrativ-teritorială are propriile autorităţi publice care formează sistemul autorităţilor 
publice locale. Modul de organizare şi funcţionare a acestora fiind determinat de legislaţia statului. 

În activitatea lor organele colectivităţii teritoriale trebuie să fie libere în adoptarea deciziilor 
considerate oportune pentru dirijare. 

Este necesar ca organele centrale ale puterii de stat să menţină un anumit control pentru a evita ieşirea 
dincolo de limitele stabilite de lege a unor acţiuni care aduc prejudicii intereselor naţionale sau altor 
colectivităţi teritoriale. Faptul dat este un control special—tutela, supravegherea din partea organelor de 
stat a activităţii persoanelor juridic descentralizate. 

Necesitatea controlului din partea administraţiei centrale este firească, însă el nu trebuie să reducă la 
zero autonomia colectivităţilor teritoriale. Controlul din partea statului asupra activităţii autorităţii publice 
locale trebuie să fie limitat reieşind din următoarele motive: 

a) organele centrale al puterii de stat poate să întreprindă măsuri de control asupra activităţii 
autorităţii autorităţilor publice locale, numai dacă acest lucru este special prevăzut de lege. 

b) legea poate să dea autorităţilor de stat dreptul de a lua unele măsuri împotriva acţiunilor 
colectivităţilor teritoriale. Se deosebesc următoarele măsuri: 

1) măsuri de control asupra organelor publice locale. Scopul acestei măsuri este aplicarea sancţiunilor 
pentru contravenţiile (eschivarea de la obligaţii, depăşirea atribuţiilor etc.) comise de personal în procesul 
îndeplinirii obligaţiilor de serviciu. 

2) măsuri de control asupra documentelor adoptate (control asupra deciziilor adoptate de către 
organele colectivităţii locale). 

c) organele centrale ale puterii pot controla numai legitimitatea acţiunilor colectivităţilor teritoriale. 
Din momentul cînd organele locale au adoptat o hotărîre legitimă, administraţia publică centrală nu trebuie 
să le împiedice a realiza această hotărîre, oricare ar fi argumentarea şi utilizarea ei din punct de vedere al 
intereselor administrării. 

Componenţa gestionară. Autonomia locală vizează competenţa autorităţilor locale ce decurge din 
calitatea de persoane juridice a unităţilor administrativ-teritoriale. Unităţile administrativ-teritoriale au 
personalitate juridică, dispun de patrimoniu, beneficiază de autonomie financiară, au dreptul la iniţiativă în 
tot ceea ce priveşte administrarea treburilor publice locale, exercitîndu-şi autoritatea în limitele 
administrativ-teritoriale stabilite. 

În conformitate cu conceptul de gestionare a intereselor colectivităţilor se desemnează preocuparea 
autorităţilor administraţiei publice locale de a obţine ceea ce este avantajos, folositor pentru colectivităţile 
pe care le reprezintă. 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

348 
Reglementarea principală a gestionării intereselor colectivităţilor locale, a plenitudinii de competenţă a 

consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale în soluţionarea problematicii locale, permite luarea 
măsurilor necesare pentru promovarea interesului local, chiar dacă domeniul respectiv nu a fost 
individualizat ca făcînd parte din componenţa materială expresă a consiliilor locale. 

Proclamarea principiilor democratice de organizare a societăţii şi intenţia Republicii Moldova de a se 
integra în cadrul Uniunii Europene face inevitabil promovarea principiului de autonomie locală în 
organizarea administraţiei publice locale. Dezvoltarea principiului dat pe coordonatele dreptului intern şi a 
relaţiilor interne, autonomia locală se manifestă prin următoarele aspecte (prin intermediul cărora se 
evidenţiază şi modalităţile de realizare a autonomiei): 
 aspectul capacităţii juridice – unităţile administrativ–teritoriale sunt subiecte de drept public, 

învestite cu putere de comandă. 
 aspectul instituţional – ele aleg prin vot universal şi direct un organ deliberativ, care dispune de un 

organ executiv ales fie direct, fie indirect de către organul deliberativ. 
 aspectul decizional – autorităţile alese ale unităţilor locale dispun de dreptul de a lua decizii pentru 

definirea şi satisfacerea intereselor publice locale, existînd şi forme ale democraţiei directe: referendumul 
local sau adunările de cetăţeni. 
 aspectul patrimonial şi financiar – unităţile administrativ – teritoriale dispun de mijloace materiale 

şi financiare necesare deciziilor luate: domeniul public, buget local, dreptul de a institui impozite şi taxe. 
Aspectul dat conferă veridicitate autonomiei locale, fără susţinerea materială, puterea de decizie fiind doar 
simbolică. 

În final, esenţa autonomiei locale constă în dreptul unităţilor administrativ–teritoriale de a-şi satisface 
interesele proprii fără intervenţia autorităţilor centrale, principiu ce atrage după sine descentralizarea 
administrativă. Autonomia este un drept, iar descentralizarea este un sistem ce implică autonomia. 
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IMPACTUL ART. 9 ALIN. 3 DIN LEGEA NR. 534-XIII DIN 13.07.1995 

ASUPRA AUTONOMIEI LOCALE 
BELECCIU Liliana  

Drd.Lector univ. la Facultatea Relaţii Internaţionale, 
Ştiinţe Politice şi Administrative 
Universitatea de Stat din Moldova 
 
According to 9th concession law article nr. 534-XIII from 13.07.1995: “the proposed objects list 

for concessionaire and mandatory concession contract clauses, confirmed by Government, are approved 
by Parliament”. 

By this piece of law is broken the principle of local independence, this means the write of local 
public authorities to solve and to administrate, in law framework, on the behalf of their own name and in 
the population interest, an important part of public duties. In this way, local public authorities can t 
decide independently offering concession goods, public activities. 

More than this, from experience, these article stipulations, tergiversates concessionaire procedure, 
having as the as the most important effect the fact that it is not used in practice  this way of putting into 
evidence public goods of public administration services and executing public works. 

 
În conformitate cu prevederile art. 109 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 5 din Legea 

privind administraţia publică locală1, administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se 
organizează şi funcţionează în temeiul următoarelor principii: 

Principiul autonomiei locale; 
Principiul descentralizării serviciilor publice; 
Principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale; 
Principiul consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit. 
Prin urmare, un principiu fundamental al administraţiei publice locale, reglementat atât de norme 

interne, cât şi de norme internaţionale este principiul autonomiei locale. 
Cuvântul autonomie provine din limba greacă veche(auto – singur, independent; nomos - lege) şi 

înseamnă libertatea de a guverna prin propriile legi.2 
Constituţia nu defineşte noţiunea de autonomie locală. 
Totuşi, o definiţie a conceptului de autonomie locală o găsim în Carta europeană a administraţiei 

publice locale3, precum şi în Legea privind administraţia publică locală. 
Art. 3 al Cartei defineşte conceptul de autonomie locală astfel(traducere oficială): 
“1. Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor publice locale 

de a soluţiona şi de gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte 
importantă a treburilor publice. 

2.Acest drept se exercită de consilii sau adunări, compuse din membri aleşi prin vot liber, secret, 
egal, direct şi universal, care pot dispune de organe executive şi deliberative care răspund în faţa lor. 
Această dispoziţie nu aduce atingere, în nici un fel, posibilităţii de a recurge la adunări cetăţeneşti, 
referendum sau orice altă formă de participare directă a cetăţenilor, acolo unde aceasta este permisă de 
lege. ” 

                                              
1 Legea privind administraţia publică locală nr. 123-XV din 18.03.2003 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 49 din 
19.03.2003. 
2 Maria Orlov, Principiile de bază ale administraţiei publice locale, în Quo vadis Moldova?, Chişinău, 2002, p. 101. 
3 Carta europeană a autonomiei locale a fost adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, dar a intrat în vigoare la 1 septembrie 
1988. Republica Moldova a semnat carta la 2 mai 1996, a ratificat-o la 2 octombrie 1997 şi a intrat în vigoare la 1 februarie 
1998.  
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Fără a intra în dezbateri asupra acestui text de lege, vom menţiona că consacrarea legală a 

conceptului de autonomie locală implică o serie de consecinţe, şi anume: necesitatea ca atribuţiile de bază 
ale colectivităţilor locale să fie reglementate la nivel constituţional sau legal; consfinţirea legală a 
plenitudinii de competenţă a colectivităţilor locale în probleme de interes local; asigurarea caracterului 
deplin al exerciţiului atribuţiilor ce revin colectivităţilor locale, prin neintervenţia altor organe sau 
autorităţi în procesul decizional; posibilitatea colectivităţilor locale ca, în  cazul exercitării prin delegare a 
atribuţiilor ce aparţin  autorităţii centrale, de a adapta condiţiilor locale şi consultarea colectivităţilor locale 
în probleme de planificare şi decizie, ce le privesc direct.1  

Legea nr. 123-XV din 18.03.2003, în art. 1, defineşte noţiunea de autonomie locală în felul 
următor:  

“Autonomie locală – drept şi capacitate a colectivităţilor locale de a rezolva şi de a gestiona, în 
condiţiile legii, sub proprie răspundere şi în favoarea lor, o parte importantă din treburile publice. 
Autonomia priveşte, de asemenea, organizarea şi funcţionarea administraţiei publice.” 

Comparând acest text cu cel similar din art. 3 al Cartei europene a autonomiei locale, constatăm că 
sunt identice, chiar dacă se folosesc alţi termeni şi într-o altă ordine. Diferenţa o constituie nominalizarea 
celor trei elemente ale autonomiei locale(organizatoric, funcţional şi gestionar), care sunt menţionate în 
norma internă. 

În doctrină, s-a susţinut opinia conform căreia, pentru a fi în prezenţa autonomiei locale, este 
necesar a fi îndeplinită condiţia întrunirii cumulative a celor trei elemente.2 

Organizatoric, autonomia locală se manifestă prin alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale de către populaţia cu drept de vot, care domiciliază în comună, oraş, municipiu şi judeţ(respectiv 
raion) şi prin înfiinţarea serviciilor publice de interes local; funcţional, autonomia locală se manifestă, în 
principal, prin competenţa largă a autorităţilor administraţiei publice locale de a rezolva problemele de 
interes local; gestionar, autonomia locală se manifestă prin aprobarea unui buget propriu, stabilirea de 
impozite şi taxe locale, gestionarea patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale.3 Autorităţile 
administraţiei publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum şi de 
bunurile proprietate publică a satelor, oraşelor, municipiilor şi raioanelor, în conformitate cu principiul 
autonomiei locale. 

Prin urmare, autonomia locală reprezintă aptitudinea legală a autorităţilor autonome de a decide,  
în mod independent şi sub propria răspundere, în limitele legii,  asupra problemelor colectivităţilor 
teritoriale în care funcţionează. 4 

După cum afirmă prof. Eugen Popa, pentru România(situaţie similară şi pentru Republica 
Moldova) s-a dovedit greoaie aplicarea conceptelor europene privind sistemul autonomiei locale, deoarece 
ele nu au fost cunoscute de doctrină, de legislaţie şi practica judiciară în perioada anilor 1945-1989, când 
în ţara noastră a funcţionat un sistem centralizat de organizare şi funcţionare a administraţiei publice 
locale. Pe de altă parte, ţările europene care au consacrat autonomia locală au plecat în majoritatea lor de 
la necesitatea depăşirii crizelor economice şi de autoritate a statului, prin recunoaşterea dezvoltării 
economice locale, a participării cetăţenilor la conducerea vieţii sociale, ceea ce a generat o concepţie 
multidisciplinară asupra dezvoltării locale în plan economic, social, cultural.5 

Deşi spusă foarte clar în mai multe texte de lege, în practică, aplicarea principiului autonomiei 
locale pierde din valoare, deoarece consecinţele nu sunt aplicate sau nu sunt înţelese corect. 

                                              
1 În acest sens a se vedea Eugen Popa, Principiile autonomie locale şi al descentralizării pe servicii în administraţia publică di 
România, Fundaţia română pentru tineret “Decebal” Băile Herculane, Facultatea de Drept, Departamentul de Cercetare, 1995, 
p. 31-32; Eugen Popa, Corelarea principiului autonomiei locale cu alte principii de drept, Arad, Ed. Servo-Sat, 1996, p. 70-72.  
2 Eugen Popa, op. cit., 1996, p. 48. 
3 Eugen Popa, Autonomia locală în România, Bucureşti, Ed. Allbeck, 1999, p. 45-46; citat de Rodica Narcisa Petrescu, Drept 
administrativ, Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2004, p. 148. 
4 Verginia Vedinaş, Drept administrativ şi instituţii politico-administrative, Bucureşti, Ed. Lumina Lex, 2002, p. 360. 
5 Popa Eugen, Corelarea principiului autonomiei locale cu alte principii de drept, Arad, Ed. Servo-Sat, 1996, p. 51. 
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Un exemplu în acest sens poate servi şi art.9 alin. 2 din Legea cu privire la concesiuni1, care 

prevede: 
“Organele centrale de specialitate pregătesc propunerile de concesionare şi le prezintă spre 

examinare Guvernului. Autorităţile executive ale administraţiei publice locale pregătesc propunerile de 
concesionare şi le prezintă spre examinare autorităţilor reprezentative ale administraţiei publice locale 
care, în termen de 20 de zile de la data primirii propunerilor, iau decizia privind oportunitatea lor. În 
cazul în care propunerile de concesionare nu sunt pregătite conform cerinţelor, ele se restituie pentru 
definitivare”. 

Prin urmare, organele centrale de specialitate pregătesc propunerile în vederea concesionării de 
bunuri  publice a statului, servicii şi lucrări publice de interes naţional, care vor fi supuse spre examinare 
Guvernului. În acelaşi mod, autorităţile executive ale administraţiei publice locale pregătesc obiectele care 
urmează a se concesiona, şi anume bunuri publice ale unităţii administrativ-teritoriale, servicii şi lucrări 
publice de interes local, care vor fi supuse aprobării de către consiliul local.  

Însă art. 9 alin. 3 şi alin. 4 prevede: 
“(3) Lista obiectelor propuse pentru concesionare şi clauzele obligatorii ale contractului de 

concesiune, confirmate de Guvern, sunt aprobate de Parlament. 
(4) Aprobarea de către parlament a listei obiectelor propuse pentru concesionare şi clauzele 

obligatorii ale contractului de concesiune constituie temeiul pentru organizarea tenderelor internaţionale 
şi încheierea în baza rezultatelor acestora a contractelor de concesiune”. 

Şi atunci apare întrebarea: unde-i  aptitudinea legală a autorităţilor autonome de a decide,  în mod 
independent şi sub propria răspundere, în limitele legii,  asupra problemelor colectivităţilor teritoriale în 
care funcţionează. Care este sensul confirmării concesiunii de către Guvern şi aprobării de către 
Parlament, dacă art. 33 alin. 2 lit. x) din Legea privind administraţia publică locală, prevede că consiliul 
local administrează bunurile publice ale satului(comunei), oraşului(municipiului). De asemenea, art. 85 
alin. 1 stabileşte în competenţa consiliului local contractarea, în condiţiile legii, de lucrări şi servicii de 
interes public în limitele sumelor aprobate în bugetul său. 

În materie de servicii publice, cele mai concludente prevederi, în acest sens, se conţin în Legea 
serviciilor publice de gospodărie comunală2. Astfel, art. 14 alin. 1 din Legea nr. 1402-XV din 24.10.02 
prevede: 

“(1) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţa exclusivă privind înfiinţarea, 
organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de gospodărie 
comunală, precum şi crearea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică din 
infrastructura edilitară a unităţilor administrativ-teritoriale respective.” 

Respectiv, care este necesitatea confirmării de către Guvern şi aprobării de către Parlament a 
concesiunii de servicii publice de gospodărie comunală, dacă art. 17 din Legea nr. 1402-XV din 24.10.02 
prevede că, alegerea formei de gestiune a serviciilor publice de gospodărie comunală(1.gestiune directă; 2. 
gestiune indirectă sau concesionare) se face prin decizie a autorităţilor administraţiei publice locale, în 
funcţie de natura serviciului furnizat/prestat, de interesele curente şi de perspectivă ale populaţiei şi 
unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor publice de 
gospodărie comunală.  

Prin urmare, dacă Legea privind administraţia publică locală, Legea serviciilor publice de 
gospodărie comunală stabilesc competenţele autorităţilor publice locale în corelaţie cu principiul 
autonomiei locale, atunci Legea cu privire la concesiuni încalcă acest principiu, venind în contradicţie cu 
celelalte acte normative. 

Suntem înclinaţi să credem că prevederile art. 9 alin. 3 din Legea cu privire la concesiuni poartă 
amprenta perioadei în care a fost adoptată, perioadă când Republica Moldova abia începea să înţeleagă şi 
                                              
1 Legea cu privire la concesiuni nr. 534-XIII din 13.07.1995 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 67 din 30.11.1995. 
2 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24.10.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 
14-17 din 07.02.2003. 
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să aplice pe larg acest principiu constituţional. De asemenea, probabil, confuzia a plecat de la obiectul 
concesiunii reglementat în Legea cu privire la concesiuni, şi anume de la terenurile şi alte resurse naturale, 
care  fiind considerate de interes naţional, ar putea avea un statut prioritar  faţă de bunurile întreprinderilor 
de stat sau municipale. 

În acest sens credem că ar fi binevenită critica făcută de unii autori din literatura de specialitate1, 
care susţin că Legea cu privire la concesiuni în mare parte este depăşită, în mod special prevederile 
referitoare la atribuţiile autorităţilor publice în domeniul prestării serviciilor publice. Drept argument se 
aduce faptul că în 1995, când a fost adoptată legea cadru a concesiunilor, tot patrimoniul public aparţinea 
statului, fiind gestionat de autorităţile publice centrale. Ulterior prin Legea privind proprietatea publică a 
unităţii administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16 iulie 19992, acestea au devenit, de asemenea,  
proprietare de bunuri. 

Suntem de părere că acum cel mai puţin contează argumentele care stau la baza elaborării acestor 
prevederi legale, important este că datorită acestui articol de lege concesiunea nu poate fi folosită de către 
autorităţile administraţiei publice locale ca mod de gestiune a bunurilor,  serviciilor şi lucrărilor publice. 

Mai mult decât atât, în practică, procedura este destul de complicată, ceea ce îngreunează şi mai 
mult darea în concesiune. Astfel, lista obiectelor supuse concesionării sunt trimise organelor centrale de 
specialitate, care urmează să le transmită spre confirmare Guvernului, după care vor fi supuse aprobării de 
către Parlament. În Republica Moldova însă, aceste liste se “îngloadă” la organele centrale de specialitate, 
fără a putea găsi urma acestora.  

Suntem de părere că aceste prevederi legale necesită o modificare urgentă.  
Argumentăm această modificare cu cele expuse mai sus, la care mai adăugăm că, dat fiind faptul 

că Legea nr. 534-XIII din 13.07.1995  este legea cadru în materie de concesiuni, toate regulamentele de 
punere în aplicare a legii conţin aceleaşi prevederi care încalcă principiul autonomiei locale. Spre 
exemplu, Regulamentul cu privire la concesionarea serviciilor publice de gospodărie comunală3 prevede 
în art. 14 că lista operatorilor serviciilor publice de gospodărie comunală propuse pentru concesionare, 
aprobată de Guvern şi Parlament, este temei pentru organizarea licitaţiilor şi încheierea contractelor de 
concesiune.   

Se pare că şi la acest început de mileniu nu se cunoaşte sau nu se ţine cont de principiul 
autonomiei locale. Cine ştie, poate autorităţile administraţiei publice centrale nu pot renunţa la serviciile 
publice de gospodărie comunală date în competenţa autorităţilor publice locale. 

Cert este că autorităţile publice locale nu au mijloace suficiente de a presta servicii publice de 
gospodărie comunală direct, respectiv, concesiunea nu poate fi folosită datorită confuziilor din legislaţia în 
vigoare, ceea ce determină lipsa  serviciilor publice  de importanţă vitală cum ar fi alimentarea cu apă, 
canalizarea şi epurarea apelor uzate, salubrizare, ş.a. 

În concluzie, susţinem necesitatea modificării legislaţiei în vigoare în materie de concesiuni, iar 
art. 9 alin. 3 din Legea nr. 534-XIII din 13.07.1995, precum şi art. 14 din Regulamentul cu privire la 
concesionarea serviciilor publice de gospodărie comunală să fie abrogate. 

Pentru o eventuală modificare a Legii cu privire la concesiuni, propunem să se ţină cont de faptul 
că concesionarea unor bunuri, a unor lucrări sau servicii publice de interes naţional se aprobă prin hotărâre 
de Guvern, iar concesionarea unor bunuri, a unor lucrări sau servicii publice de interes local se aprobă prin 
decizie a consiliului raional sau local.  

 
 
 

                                              
1 M. Orlov, Şt. Belecciu, Drept administrativ, Chişinău, 2004,  p. 208. 
2 Legea privind proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999 // Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 124-125 din 11.11.1999. 
3 Regulamentul cu privire la concesionarea serviciilor publice de gospodărie comunală a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1006 din 13.09.2004 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 171/174 din 17.09.2004. 
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AUTONOMIA FINANCIARĂ LOCALĂ – GARANT AL DEMOCRATIZĂRII 

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

CRAEVSCAEA Cristina,  
drd., asistent universitar la Universitatea  
„Alecu Russo”din Bălţi 

 
L’autonomie financière locale – garant de la démocratie locale 
Il faut s’en souvenir: au début de 1990 années en Moldavie, à la faveur de la crise financière de 

l’Etat, qu’une culture de la gestion financière et de la responsabilisation a commencé à se développer au 
sein du secteur local. Une réalité s’est alors peu à peu imposée, celle qu’il fallait désormais gérer des 
contraintes, répartir des économies plutôt que partager des richesses, et plus généralement qu’il 
convenait donc de se tourner vers les principes de subsidiarité, décentralisation, autonomie financière et 
d’administrer plus rationnellement le secteur public. La politique de décentralisation et d’autonomie 
financière adoptée par la Moldavie, trace un nouveau parcours où les habitants, par le biais d’entités 
élues au niveau local, auront accès à des décisions qui les concernent et pourront participer à la gestion 
des affaires publiques. 

S’est amorcée ainsi une logique de fond tendant à rapprocher le fonctionnement des institutions 
publiques, – en premier lieu des institutions locales, tandis que très vite, la préoccupation d’une plus 
grande rapidité dans l’action, d’une meilleure efficacité, d’une gestion plus rigoureuse de l’argent public, 
allait s’imposer aux décideurs politiques et administratifs. 

C’est à la faveur de tous ces éléments que la maîtrise de la gestion financière en est venue à 
prendre la forme d’un véritable projet s’identifiant à celui de la modernisation du secteur public et, plus 
largement, de l’Etat. 

Au cours des années, on a pu constater un véritable engouement des collectivités locales pour les 
instruments privés de la gestion financière, ces dernières se tournant résolument vers l’entreprise à la 
recherche de modèles de gestion rationnelle. 

Cet engouement, vite qualifié de « nouvelle gestion publique », n’a fait que s’amplifier par la suite, 
au fur et à mesure que les collectivités territoriales ont accru leur champ d’action et que l’idée s’est 
imposée parallèlement de la nécessité d’un contrôle efficace de la gestion financière locale au sein d’un 
système devenu complexe et source de risques. 

Les collectivités locales constituent à ce titre un véritable laboratoire de recherches, ainsi que, 
sans conteste, un lieu d’innovation financière. Il est à observer à cet égard que cette logique normative et 
gestionnaire, générée par la transformation des modes et instruments financiers et de gestion des 
collectivités locales, est elle-même devenue génitrice et particulièrement structurante d’une évolution plus 
générale vers une nouvelle gouvernance financière publique, qui se déploie désormais au sein de l’Etat. 

Il serait à souhaiter qu’une telle logique qui a nourri l’autonomie de gestion dont disposent 
aujourd’hui les collectivités locales, puisse enfin concerner la fiscalité locale. Parmi les problèmes à 
résoudre sur ce point, l’attention est particulièrement appelée dans le contexte actuel sur l’urgence qu’il y 
a en matière de prélèvements obligatoires d’assurer une cohérence entre les décisions fiscales prises à 
des niveaux institutionnels très différents, l’Etat, les collectivités locales. 

Les transformations de l'État se font en très grande partie dans le cadre de la décentralisation des 
collectivités territoriales. Les finances locales se trouvent donc au coeur des changements et des 
processus de régulation. 
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Ainsi, les finances locales sont-elles prises dans un mouvement inexorable qui les conduit vers une 

nécessaire reformulation de leurs procédures et de leurs techniques. Ce sont ces changements que cet 
ouvrage s'attache à décrire. 

Cet article s'adresse également à un public désireux de connaître l'essentiel des mécanismes 
présidant à la gestion financière locale et de comprendre le sens des mutations qui la traversent. Aussi il 
détermine la pratique et procédures de gestion financière dans une gouvernance décentralisée dans la 
poursuite de ces objectifs; identifie différents acteurs de la gestion financière au niveau de 
l’administration locale et définit leur rôle et obligations; même que les liens stratégiques avec les 
différents partenaires. 
 
”Fără resurse financiare şi patrimoniale, autorităţile locale reprezintă doar o vorbă goală şi fără 
relevanţă practică.” 

Avalanşa de legi în domeniul administraţiei publice locale, ca urmare a multiplelor metamorfoze din 
ţară, a fost de natură să ofere domeniului teoretic, dar, mai cu seamă practic, un întins câmp de activitate 
în materia autonomiei locale şi descentralizării administrative. Republica Moldova a parcurs o parte 
însemnată din calea sa spre democratizarea societăţii şi, fiind un stat ce tinde spre integrare europeană, 
rămâne şi astăzi la etapa de promovare a reformei administraţiei publice. 

Recunoscând, din start, că abordarea exhaustivă a respectivului domeniu necesită, cu adevărat, o 
muncă sisifică, formulăm drept scop analiza fenomenului administraţiei publice locale prin prisma 
autonomiei financiare pe care acesta se fundamentează. Scopul trasat s-a dimensionat într-un şir de 
obiective: fundamentarea teoretică a conceptului de autonomie financiară locală, identificarea tendinţelor 
şi a factorilor motorii în consolidarea finanţelor publice locale, reliefarea problemelor cu care se confruntă 
unităţile administrativ-teritoriale în procesul implementării în practică a ideii autonomiei financiare, 
dovedirea impactului major al autonomiei locale în democratizarea administraţiei publice. 

În toate ţările bazate pe principii democratice de guvernare, o parte importantă a activităţilor 
economice se desfăşoară sub responsabilitatea administrativă, financiară şi legală a autorităţilor locale. 
Există mari diferenţe între state în ceea ce priveşte dimensiunile sarcinilor transferate guvernărilor locale. 
Implicarea administraţiilor publice locale în aceste activităţi diferă în funcţie de multipli factori: tradiţiile 
istorice, de mediul economic, social şi politic din fiecare ţară. Transferul de atribuţii administrative către 
colectivităţile locale şi autorităţile acestora trebuie să fie asigurat cu finanţarea necesară, fie din resurse 
financiare pe care autorităţile locale le percep direct sau le primesc de la autoritatea ierarhic superioară, în 
vederea îndeplinirii sarcinilor care le-au fost atribuite prin lege, în majoritatea ţărilor acestea ţinând de 
aşa-zisele ”servicii comunale”1. 

Potrivit prevederilor art.109 din Constituţia Republicii Moldova: 
”(1) Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile 

autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, ale eligibilităţii autorităţilor publice locale şi ale 
consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit. 

(2) Autonomia priveşte atât organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale, cât şi 
gestiunea colectivităţilor pe care le reprezintă. 

(3) Aplicarea principiilor enunţate nu poate afecta caracterul de stat unitar.” 
În temeiul dispoziţiei constituţionale menţionate, care instituie autonomia administrativă locală ca 

pe un principiu de bază al guvernării, în Republica Moldova au fost iniţiate un şir de reforme în 
administraţia publică locală şi, respectiv, în domeniul sistemului finanţelor publice locale, ce şi-au găsit 
reflectare într-un cadru legislativ foarte larg: Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar din 24 
mai 1996, Legea privind administraţia publică locală din 18 martie 2003, Legea privind finanţele publice 

                                              
1 Kenneth, Davey. Autonomia şi eficienţa fiscală. Reformele din spaţiul ex-sovietic. Chişinău, Ed. “Tehnica-Info”, p.10. 
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locale din 16 octombrie 2003 etc. În ansamblul lor, acest cadru legislativ a pus bazele unui sistem 
democratic de guvernare, de la centralizare la descentralizare. Însă până la atingerea unor rezultate reale 
ale descentralizării, cadrul legislativ al ţării va fi supus modificării, credem, încă nu o singură dată. 

Noţiunile de autoadministrare locală, descentralizare, autonomie financiară vehiculează vertiginos în 
ultimii ani în vocabularul politic şi administrativ, termenii devenind atât de familiali încât, adeseori nici nu 
se mai încearcă stabilirea adevăratelor lor sensuri. 

Conceptul autoadministrării are la bază 3 elemente esenţiale: 
1. autonomia locală; 
2. extinderea corespunzătoare a administrării locale; 
3. democraţia locală. 
1. Autonomia locală poate fi privită din diverse perspective. Termenul provine din limba greacă 

veche, cuvântul autonomie însemnând libertatea de a guverna prin propriile sale legi: ”auto” – singur, 
independent; ”nomos” – lege1. 

În opinia unor autori2, ea reprezintă o zonă care formează o comunitate separată legal constituită, 
subordonată statului şi învestită cu autoritatea de a decide total sau parţial asupra propriilor probleme de 
gestiune, prin intermediul propriilor organe de administrare. 

Potrivit legii privind administraţia publică locală, Nr. 123-XV din 18 martie 2003, prin 
autonomie locală se înţelege – dreptul sau capacitatea colectivităţilor locale de a rezolva şi de a gestiona, 
în condiţiile legii, sub proprie răspundere şi în favoarea lor, o parte importantă din treburile publice. 
Autonomia priveşte, de asemenea, organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale. 

Sau, prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor locale de a 
decide şi de a conduce în limitele stabilite de lege o parte semnificativă a treburilor publice, pe propria lor 
răspundere şi în interesul populaţiei din zonă3. Sau, potrivit art.3 al Cartei Europene a Autonomiei Locale: 
”Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice 
locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o 
parte importantă a treburilor publice. 

În accepţiunea economistului român G. Manolescu, necesitatea autonomiei locale reiese din 
următoarele raţiuni: 

a) reprezintă un element important al unui context instituţional specific economiei de piaţă; 
b) diferenţierea regională a nevoilor şi dorinţelor reclamă nonstandardizarea tratamentelor bugetare la 

nivel naţional, adică adecvarea bugetului la „condiţiile” locale, şansele de satisfacere a nevoilor locale 
fiind mult mai mari dacă deciziile sunt luate la nivel local; 

c) administrarea unui mare număr de proiecte poate fi realizată mai avantajos, mai eficient, dacă 
acestea se bazează pe un regim al autorităţii şi administraţiei descentralizate (cunoaşterea condiţiilor 
locale, reducerea canalelor pe care elementele bugetare trebuie să le traverseze etc.).4 

2. Extinderea corespunzătoare a administrării locale presupune existenţa anumitor limite 
referitoare la punctul până la care descentralizarea autorităţii poate fi realizată, limite ce nu pot fi stabilite 
cu precizie în practică. Obligaţiile autorităţilor locale de a realiza anumite tipuri de activităţi în diferite 
domenii (învăţământ, sănătate, cultură, sport şi altele) sunt stipulate, primordial, în Legea bugetară, în 
Legea privind finanţele publice locale precum şi în Legea privind administraţia publică locală. 

Juxtapunerea prevederilor legilor menţionate atestă o suprapunere de competenţe, în unele 
domenii, cum ar fi protecţia mediului, nefiind clară delimitarea acesteia între primării şi raion; 
                                              
1 Orlov, M; Belecciu, Şt. Op.cit., p. 80. 
2 Manole, Tatiana. Finanţele publice locale. Chişinău, Ed. EPIGRAF, 2003, p. 53. 
3 Ibidem, p. 52. 
4 Manolescu, Gh. Buget: abordare economică şi financiară. Bucureşti: Ed. Economică, 1997, p. 291. 
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dezvoltarea social-economică, amenajarea teritoriului şi urbanistica este, potrivit Legii privind 
administraţia publică locală, prevăzută pentru bugetele de ambele nivele, realmente fiind în competenţa 
organelor de autoritate publică locală de nivelul I, aşa cum o prevede şi Legea privind finanţele publice 
locale; competenţa prevăzută pentru unităţile administrativ-teritoriale de nivelul I – de construcţie de 
locuinţe pentru păturile socialmente vulnerabile ale populaţiei nu-şi găseşte corespundere în bugetele 
locale, nefiind prevăzute resurse pentru această competenţă. Această problemă pare să fie o rămăşiţă a 
sistemului sovietic, care privea organismele locale ca pe nişte agenţii subordonate statului şi nu ca pe nişte 
entităţi autonome, posedând puteri şi responsabilităţi proprii. În consecinţă, exista o mare suprapunere de 
competenţe a diverselor structuri ierarhice, care, se vede, nu a fost soluţionată completamente nici în 
prezent. 

 
3. Democraţia locală. Încă marii filosofi francezi ai democraţiei, Montesquieu şi Rousseau, 

aveau să menţioneze că democraţia, în sens de putere aparţinând poporului, nu este posibilă decât în 
teritorii suficient de mici. Fondat bine teoretic, acest ”duet” de termeni ”democraţie” şi ”locală”, continuă 
să sufere grave distorsiuni cu adevăratele criterii democratice. Autorităţile publice locale ca organe alese 
sunt instituţii ale democraţiei reprezentative, în care autoadministrarea locală este înfăptuită, de obicei, 
prin intermediul unui organ corporativ. Autoadministrarea locală include şi posibilitatea organizării unor 
consultări ale cetăţenilor (referendumuri locale). 

Aceste trei elemente ale conceptului de autoadministrare locală reflectă valori general recunoscute, 
care pot fi regăsite atât în legislaţia naţională a statelor, mai cu seamă în constituţiile democraţiilor 
europene, cât şi în Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată de Consiliul Europei în 1985, în 
vigoare pentru Republica Moldova din 01.02.1998. 

Descentralizarea implică şi aspectele financiare ale transferului de autoritate de la nivel central 
la nivelurile locale. Fiind un termen la modă, descentralizarea fiscală, în special, este frecvent utilizat 
drept termen alternativ pentru ”relaţii financiare central-locale sau interguvernamentale” şi ”federalism 
fiscal”. 

Descentralizarea include două aspecte corelative: primul se referă la separarea responsabilităţilor 
la diverse niveluri de guvernare (naţional sau local); cel de-al doilea se referă la gradele de libertate de 
acţiune oferite autorităţilor locale. Aceste dimensiuni au un impact semnificativ asupra realităţii 
descentralizării, atât sub aspect politic, cât şi sub aspect administrativ1. 

Drept o continuare logică a celor expuse mai sus, este principiul subsidiarităţii, care presupune 
localizarea competenţelor la nivelul intereselor individului sau colectivităţii locale, care cunosc cel mai 
bine propriile nevoi şi mijloace de care dispun pentru realizarea acestora, acelaşi principiu justificând şi 
intervenţia altor autorităţi atunci când eficacitatea acţiunii locale nu este realizată2. 

Astfel, Legea privind finanţele publice locale în art. 19: Elaborarea bugetelor unităţilor 
administrativ-teritoriale, prevede la alin.1 că:” Autorităţile administraţiei publice ale unităţilor 
administrativ-teritoriale sânt responsabile de elaborarea şi aprobarea bugetelor proprii în baza 
prevederilor legale şi în conformitate cu clasificaţia bugetară unică.” Iar alin. 3 al aceluiaşi articol 
specifică: ”Analiza proiectelor de bugete ale raioanelor, unităţii teritoriale autonome cu statut juridic 
special, municipiului Bălţi şi municipiului Chişinău are caracter consultativ. Totodată, Ministerul 
Finanţelor poate cere de la autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al 
doilea sau ale municipiului Bălţi să modifice proiectele de buget în cazul în care acestea contravin 
prevederilor legale, principiilor politicii bugetar-fiscale a statului sau unor prevederi specifice pentru 
anul bugetar următor. 

                                              
1Шикирлийская, Марина. Финансовая автономия местного самоуправления// 
http://logos.press.md/Weekly/Main.asp?IssueNum=665&IssueDate=21.07.2006&YearNum=25&Theme=3&Topic=18830. 
2 Orlov, M; Belecciu, Şt. Op.cit., p. 80. 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

357 
Realizarea efectivă a conceptului de autonomie locală în plan administrativ este imposibilă fără 

aplicarea conceptului de autonomie financiară. Aşadar, fundamentul autonomiei locale este autonomia 
financiară. Legea privind administraţia publică locală menţionează, în art. 9, că ”Pentru asigurarea 
autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale elaborează şi aprobă bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale, având dreptul să pună în aplicare şi să determine cuantumul impozitelor şi 
taxelor locale, în condiţiile legii”. 

Autonomia financiară nu este un principiu de sine-stătător, ci doar unul din principalele 
instrumente de realizare a autonomiei locale1. Esenţa autonomiei locale constă în dreptul unităţilor 
administrativ-teritoriale de a-şi satisface interesele proprii fără amestecul autorităţilor centrale, principiu 
care atrage după sine descentralizarea administrativă, autonomia fiind un drept, iar descentralizarea, un 
sistem care implică autonomia. 

Fiecare unitate administrativ-teritorială are dreptul, în cadrul politicilor economice naţionale, la 
deţinerea autonomă şi liberă a unor resurse proprii suficiente, de care pot dispune în mod liber în 
exercitarea atribuţiilor lor. Această idee o găsim în articolul 9 "Resursele financiare ale autorităţilor 
administraţiei publice locale" a Cărţii Europene a Autonomiei Locale. 

Particularităţile autonomiei financiare, potrivit actului menţionat, sunt: 
1. În cadrul politicii economice naţionale, autorităţile administraţiei publice locale au dreptul la 

resurse proprii, suficiente, de care pot dispune in mod liber in exercitarea atribuţiilor lor. 
2. Resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale trebuie sa fie proporţionale cu 

competentele prevăzute de constituţie sau de lege. 
3. Cel puţin o parte dintre resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale trebuie sa 
provină din taxele si impozitele locale, al căror nivel acestea au competenta sa îl stabilească în limitele 
legale. 
4. Sistemele de prelevare pe care se bazează resursele de care dispun autorităţile administraţiei publice 
locale trebuie sa fie de natura suficient de diversificata si evolutiva pentru a le permite sa urmeze practic, 
pe cat posibil, evoluţia reala a costurilor exercitării competentelor acestora. 
5. Protejarea unităţilor administrativ-teritoriale cu o situaţie mai grea din punct de vedere financiar 
necesită instituirea de proceduri de egalizare financiară sau de măsuri echivalente, destinate să corecteze 
efectele repartiţiei inegale a resurselor potenţiale de finanţare, precum şi a sarcinilor fiscale care le 
incumba. Asemenea proceduri sau masuri nu trebuie sa restrângă libertatea de opţiune a autorităţilor 
administraţiei publice locale în sfera lor de competenţă. 
6. Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să fie consultate, de o manieră adecvată, asupra 
modalităţilor de repartizare a resurselor redistribuite care le revin. 
7. Subvenţiile alocate unităţilor administrativ-teritoriale trebuie, pe cât posibil, sa nu fie destinate 
finanţării unor proiecte specifice. Alocarea de subvenţii nu trebuie să aducă atingere libertăţii 
fundamentale a politicilor autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul lor de competenţă. 
8. În scopul finanţării cheltuielilor lor de investiţii, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să aibă 
acces, în conformitate cu legea, la piaţa naţională a capitalurilor. 

La momentul actual, ţinându-se cont de practica organizării şi desfăşurării activităţii autorităţilor 
publice locale, poate fi constatat faptul că autorităţile respective întâmpină un şir de greutăţi şi 
impedimente la realizarea obiectivelor, din multiple motive: 

- imperfecţiunea legislaţiei, fapt care influenţează negativ asupra activităţii acestora; 
- abordarea formalistă a unor principii constituţionale; 
- la stabilirea domeniilor de activitate şi a competenţelor atribuite administraţiei publice locale, 

nu s-a ţinut cont de caracterul complet şi exclusiv al acestor atribuţii; 

                                              
1 Ibidem, p. 86. 
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- nu a fost pe deplin înţeleasă relaţia între interesul de nivel local şi naţional, care trebuie să 

definească motivul, amploarea şi tipul de competenţe transmise către fiecare nivel de autoritate 
în parte; 

- insuficienţa mijloacelor financiare pentru acoperirea responsabilităţilor date autorităţilor locale, 
ceea ce poate fi considerat ca „limitarea” autonomiei financiare etc. 

Astfel, adoptarea repetată a unor legi în domeniul administraţiei publice locale nu s-a încununat de 
succese vizibile în ultimii 15 ani, ceea ce a atras numeroase critici din partea actorilor locali şi 
internaţionali, inclusiv ai raportorilor Consiliului Europei. 
Astfel, în Raportul de informare cu privire la ultimele evoluţii în materie de democraţie locală, din 
26.03.2004, a Congresului Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei, găsim ideea că 
autorităţile prezidenţiale, guvernamentale şi parlamentare, după iunie 2003, în pofida promisiunilor 
exprimate, par a fi determinate să consolideze structura puterii pe verticală pe care este bazată reforma 
teritorială. De fapt, datorită puterii obţinute la nivelul raioanelor şi prin confuzia repartizării 
competenţelor, în practică, autorităţile centrale au ajuns să impună directivele lor aproape la totalitatea 
colectivităţilor locale din ţară. Lipsite în practică de orice autonomie financiară şi bugetară şi de orice 
putere decizională în ceea ce priveşte structurile lor administrative, oprimate de sarcinile delegate foarte 
restrictive, municipalităţile depind mai mult ca oricând de autorităţile centrale1. Această dependenţă, 
adăugată la faptele descrise în acest raport, contribuie, cel puţin în practică, la o centralizare sporită a 
puterilor executive şi administrative în ţară. 
Într-adevăr, de jure, comunele, oraşele, municipiile – sunt responsabile numai de servicii ce ţin de 
interesul colectivităţii respective; raionul – responsabil numai de serviciile publice ce au interes pentru 
populaţia raionului, iar nivelul central – responsabil de serviciile desconcentrate ce răspund intereselor 
naţionale. Deoarece nu s-a ţinut cont de aceste reguli, multe competenţe recunoscute ca drepturi ale 
autorităţilor publice raionale şi locale au fost amestecate, au fost dublate ari au fost transmise pur formal, 
în acest fel lăsând un spaţiu de discreţie autorităţilor publice raionale. 
Legea prevede un şir de competenţe care sunt delegate de către stat autorităţilor publice locale de nivelul I 
şi II, dar care, în lipsa unui mecanism privind procesul delegării şi acoperirii financiare, nu au la bază 
o justificare clară a necesităţii delegării şi a responsabilităţii privind rezultatele realizării competenţelor 
respective. Legea privind administraţia publică locală, deşi în art.1 defineşte serviciile publice 
desconcentrate, în continuare nu specifică cine este responsabil de gestiunea acestor servicii la nivel 
local. Slăbiciunea sistemului de administrare publică locală reprezintă un motiv de îngrijorare majoră 
pentru Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei, care monitorizează situaţia în 
domeniul respectiv, cerând cu insistenţă adaptarea sistemului la standardele europene de administraţie 
publică locală. 

Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale pot 
transfera la nivel local unele competenţe pe care le exercită cu respectarea criteriilor eficienţei 
economice, al obţinerii economiilor de scară în furnizarea serviciilor publice şi de utilitate publică, şi al 
ariei geografice în care sunt localizaţi beneficiarii serviciului public şi de utilitate publică. Este important 
ca Guvernul Republicii Moldova să identifice, să evalueze şi să planifice resursele necesare şi costurile 
integrale aferente competenţelor care vor fi transferate, şi sursele bugetare pe baza cărora sunt finanţate. 

În aprecierea situaţiei autonomiei financiare locale, unii specialişti autohtoni vin cu concluzii 
categorice: ”Autorităţile publice locale niciodată nu au avut autonomie financiară, chiar dacă aceasta este 
garantată de lege, iar după 2003 situaţia lor în general a devenit foarte dificilă”2. În marea lor parte, 
fluxurile de bani publici spre veriga cea mai de jos a puterii, în fond, sunt gestionate din centru sau de 
către consiliul raional. 

                                              
1 www.bice.md 
2 Vlad Bercu // ECO http://viitorul.moldova.org/articole/rom/901 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

359 
O astfel de abordare este destul de costisitoare, Moldova cunoscând o asemenea experienţă în 

timpurile sovietice: serviciile nu sunt ajustate la nevoile locale; eficacitatea suferă ca rezultat al circuitelor 
birocratice prelungite; prestatorii de servicii nu sunt responsabili în faţa utilizatorilor vizaţi; şi serviciile 
publice nu oferă iniţiative comunităţii şi nu servesc ca stimulente pentru investire în economia locală, se 
constată în Memorandumul economic de ţară al Băncii Mondiale pentru R. Moldova1. 

Cadrul legal oferă autorităţilor locale mandatul şi multe responsabilităţi. Majoritatea dintre ele, 
însă, nu au acoperire financiară. În consecinţă, localităţile nu se dezvoltă. Construcţiile capitale stagnează. 
Bugetele aprobate la nivelul întâi prevăd cheltuieli pentru strictul necesar. Este vorba de salariu, în primul 
rând, gazificarea, electrificarea, serviciile şi-i tot. Bani pentru reparaţii, construcţii capitale în bugetele 
locale nu sunt planificate din start. Analistul economic al IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniţă, a spus că un 
număr destul de mic din satele din Republica Moldova reuşesc să-şi asigure o autonomie financiară în 
situaţia în care statul le ia toţi banii. 

Realmente examinând finanţele locale, din cele 901 primării din Moldova, 70 de primării nu sunt 
în stare să asigure nici măcar salariul primarului şi încă 200 de primării care nu pot asigura 
cheltuielile primăriei. Aceşti bani ajung doar pentru acoperirea celor mai actuale cheltuieli: salarii pentru 
profesori şi cheltuielile primăriei. Astfel, primăriile rămân dependente de bugetele raionale, pe când ar 
trebui să-şi gestioneze sursele financiare aşa cum găsesc de cuviinţă. 

O autonomie financiară mai apropiată de sensul clasic al cuvântului şi-o pot asigura, în prezent, 
doar două primării din Republica Moldova - ale municipiilor Chişinău şi Bălţi. 

Sintetizând cele menţionate pot fi menţionate unele priorităţi: 
- efectuarea unui studiu pertinent în domeniul finanţelor publice locale pentru consolidarea 

autonomiei financiare prin: formularea unor criterii clare de repartiţie a defalcărilor dintre 
nivelul I si II de administrare; 

- eliminarea autorităţilor intermediare în procesul de transfer a resurselor financiare către 
autorităţile locale; 

- încurajarea colaborării autorităţilor locale cu inspectoratul fiscal de stat în colectarea taxelor 
locale; 

- efectuarea unui studiu pertinent privind domeniile de activitate si responsabilităţile autorităţilor 
administraţiei publice de diferite niveluri pentru o delimitare clara a competentelor prin: 
modificarea legislaţiei pentru înlăturarea suprapunerilor dintre responsabilităţile atribuite 
nivelului I si II al administraţiei publice locale;   detalizarea responsabilităţilor 

- introducerea unor mecanisme instituţionale de consultare permanenta asupra diferitor aspecte 
ce ţin de democraţia locală (finanţele publice locale, responsabilităţile delegate, supraveghere, 
instruire etc.), inclusiv prin intermediul asociaţiilor de autorităţi locale. 

O parte din aceste priorităţi şi-au găsit reflectare în proiectele de legi privind modificarea Legii 
privind finanţele publice locale şi Legea cu privire la descentralizarea administrativă2. Dar dacă 
dificultăţile ce ţineau de acest domeniu, în etapele precedente, erau mai mult de ordin psihologic, atunci la 
etapa actuală reforma relaţiilor interbugetare întâmpină şi dificultăţi de ordin tehnic, pledându-se, mai cu 
seamă pentru principiul consecutivităţii, şi nu radicalismului. Lăsarea în teritorii a impozitului pe bunurile 
imobiliare, care începând cu anul viitor va include şi impozitul funciar şi nu defalcările de la această 
categorie de venituri din bugetele nivelului II, va oferi posibilitate nivelului I să obţină treptat o adevărată 
autonomie financiară locală. Iar prevederea potrivit căreia impozitul pe venitul persoanelor juridice se va 
vira integral în bugetele de nivelul II în volum deplin (cu excepţia municipiilor Bălţi şi Chişinău, care 
primesc doar 50% din suma totală) îi va acorda acestuia un statut permanent. 

Nădăjduim speranţa că măsurile întreprinse în acest sens vor compatibiliza legislaţia din domeniu 
cu cerinţele integraţioniste europene. 

                                              
1 Ibidem. 
2 http://www.parlament.md/download/drafts/ro/2840.2006.doc 
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PRINCIPIUL SUBSIDIARITĂŢII 

 
GOGA Gina Livioara (Chiric)  

Asist.univ.drd. 
Universitatea „Danubius” Galaţi 

 
The principle of subsidiarity regulates the exercise of powers. It is intended to determine whether, 

in an area where there is joint competence, the Union can take action or should leave the matter to the 
Member States. Compliance with this principle may be monitored in two different ways, either politically 
or legally. 

The draft Constitution introduces a major innovation to a subject which was one of the 
Convention's primary objectives, suggesting that the national parliaments should be directly involved in 
monitoring the proper application of the subsidiarity principle. 

Convention Members thus propose to strengthen the application of the subsidiarity principle and 
the active role of national parliaments via: increased information and transparency in relation to national 
parliaments (forwarding of Commission proposals, etc.); the new role assigned to national parliaments, 
allowing them to deliver a reasoned opinion if they consider that the principle of subsidiarity has not been 
complied with (early warning system). 

In the debates within the Convention, the major issue was as follows: establishing political control 
for the national parliaments, which would ensure that the Commission did not take initiatives that should 
not be taken at European level, while at the same time taking care not to prejudice the Commission's right 
of initiative or slow down the legislative process. One idea suggested in the debates within the Convention 
was to establish an annual Congress which would bring together the European Parliament and national 
parliaments. However, this proposal did not in the end achieve consensus, and was excluded from the 
final draft. 
 

Notiunea de subsidiaritate reprezinta o filosofie politico-juridica care consta in ideea ca puterea 
statului nu trebuie sa intervina decat acolo unde societatea, in ansamblu ori la diferitele sale nivele sau 
subsisteme, nu isi poate singura satisface cele mai diverse necesitati. 

Subsidiaritatea pare sa intruchipeze “principala regula a societatii civile”, ca urmare a valentelor 
sale deosebite in luarea deciziilor in societate, ea “asociindu-se valorilor de eficienta, libertate si justitie”. 

Eliberata din contextele istorice, ideologice si confesionale (originea principiului subsidiaritatii se 
regaseste in teoria sociala catolica (TSC), prin Tratatul Minor al lui Marc Aureliu, fiind un concept cvasi-
constitutional utilizat in unele sisteme politice feudale sau de tip federal, pentru a asigura o ratiune de a fi 
alocarii de putere la diferitele niveluri ale guvernarii), subsidiaritatea ne apare astazi ca o invitatie la 
regandirea relatiilor sociale intr-un context de autonomie locala sporita si la gasirea unui echilibru intre 
libertatea persoanelor si a diferitelor entitati existente, pe de o parte, si autoritatea tutelara a statului, pe de 
alta parte. 

Astfel, subsidiaritatea are trei sensuri: un sens filosofic, fiind un punct de analiza a functionarii 
obiectii tehnice si de principiu; si un sens tehnic, prin care subsidiaritatea examineaza competentele 
puterii”1. 

„Subsidiaritatea este un principiu care tinde sa exprime o viziune comunitara a societatii, formata 
din cercuri diverse, in cadrul carora se situeaza si este incadrat individul. Din punct de vedere 
                                              
1 Ioan Alexandru, Administratia Publica, Teorii, Realitati, Perspective, Lumina Lex, 1999, pag.634; 
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organizational, el afirma ca fiecare nivel de putere nu trebuie sa aiba alte competente decat cele pe care 
este in masura sa le exercite.”2. 

Cuvantul provine din latinescul subsidium care inseamna “trupe de rezerva”, termen utilizat mai 
apoi cu semnificatia de “sprijin”, “asistenta”. 

O definitie a principiului o intalnim in cadrul Cartei Europene a Autonomiei Locale, in art.4 cu 
titlul „Raza de actiune (intinderea) autonomiei locale”, potrivit caruia „exercitarea responsabilitatilor 
publice trebuie, de o maniera generala, sa revina de preferinta autoritatilor cele mai apropiate de cetateni. 
Atribuirea unei responsabilitati unei alte autoritati trebuie sa tina seama de amploarea si de natura sarcinii, 
precum si de cerintele de eficacitate si de economie”. 

Potrivit acestei definitii, principiul subsidiaritatii apare ca un principiu general de organizare 
institutionala care tinde sa favorizeze baza in raport cu varful.3 

Astfel, autoritatilor administratiei publice locale le este recunoscuta, in cadrul legii, capacitatea 
deplina de a-si exercita initiativele in toate domeniile care nu sunt excluse din cadrul competentelor lor 
sau care nu sunt atribuite unei alte autoritati. Exercitiul responsabilitatilor publice trebuie sa revina acelor 
autoritati care sunt cel mai apropiate de cetateni, dar competentele atribuite acestor autoritati trebuie sa fie 
depline si exclusive, astfel incat nici o autoritate centrala sau regionala (judeteana) sa nu intervina, cu 
exceptia cazurilor prevazute de lege.4 
In cadrul Constitutiei Romaniei se remarca, prin analizarea autoritatilor administratiei publice, ca 
autonomia locala in comune si orase se realizeaza prin consiliile locale si primarii alesi, fapt ce reflecta 
aplicarea principiului subsidiaritatii, prin accentuarea autonomiei locale la nivelul de baza, comunal si 
orasenesc si nu la nivelul intermediar, judetean. 
Considerat in egala masura atat ca un principiu juridic dar si ca principiu politic totusi, desi este mentionat 
in legislatiile nationale, principiul nu se bucura de o consacrare legislativa expresa in legislatia 
romaneasca, cea mai elocventa prevedere cu privire la aplicarea principiului subsidiaritatii fiind cea 
cuprinsa in continutul art. 7, alin 1 si 2 din Legea 215/2001, potrivit caruia exercitarea competentelor si 
atributiilor stabilite prin lege, revine autoritatilor administratiei publice locale care se gasesc cel mai 
aproape de cetatean. Apoi, stabilirea de competente si atributii pentru alte autoritati decat cele prevazute la 
alin. 1 trebuie sa tina seama de amploarea si de natura raspunderii ce le revine, precum si de cerintele de 
eficienta si eficacitate. 

Potrivit art. 11 din Legea Administratiei Publice Locale, alin 1 si 2, autoritatile administratiei 
publice locale au dreptul ca, in limitele competentelor lor, sa coopereze si sa se asocieze cu alte autoritati 
ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate, respective de a adera la asociatii nationale si 
internationale, in conditiile legii. Autoritatile administratiei publice locale pot incheia intre ele acorduri si 
pot participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la initierea si la realizarea unor programe de dezvoltare 
regionala, in conditiile legii (art. 13). 

In planul raporturilor dintre admistratia centrala si cea locala, principiul subsidiaritatii se reflecta 
foarte bine in cadrul desconcentrarii administrative, astfel incat competenta de a decide sa revina ca regula 
administratiei teritoriale de stat si nu administratiei centrale a statului. Un exemplu de acest gen poate fi 
redat in cazul Legii administratiei publice locale din 1992, din Franta, unde se prevedea ca administratiilor 
centrale trebuie sa le revina doar misiuni cu caracter national, restul de sarcini atribuindu-se serviciilor 
desconcentrate, fiind binecunoscuta tendinta de centralizare a administratiei publice din Franta pana in 
acel moment. Se indeamna insa ca in aplicarea acestui principiu, desconcentrarea administrativa a statului 
sa se faca pe orizontala, prin sporirea atributiilor organului teritorial care conduce toate serviciile 

                                              
2 Corneliu- Liviu Popescu, Autonomia locala si integrarea europeana, All Beck, 1999, pag.317; 
3 Corneliu Manda, Drept Administrativ, Tratat elementar, Lumina Lex, 2001, pag. 451; 
4 Corneliu- Liviu Popescu, Autonomia locala si integrarea europeana, All Beck, 1999, pag.318; 
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administrative din circumscriptia administrativ-teritoriala respectiva, si nu pe verticala,adica in favoarea 
fiecarui serviciu exterior in parte. De asemenea, ea trebuie sa insoteasca aplicarea principiului 
subsidiaritatii in cazul autonomiei locale, deoarece o favorizeaza si pe aceasta insasi, favorizeaza si rolul 
statului, unor colectivitati teritoriale locale puternice trebuind sa le corespunda un stat puternic la nivel 
local.5 

La nivelul raporturilor dintre statele membre si Uniunea europeana, principiul subsidiaritatii este 
consacrat si in cadrul dreptului comunitar. Cele doua institutii europene, Consiliul Europei si Uniunea 
Europeana, se diferentiaza insa in ceea ce priveste aplicarea principiului subsidiaritatii. Consiliul Europei 
promoveaza ideea de autonomie locala si regionala in organizarea interna a membrilor sai, pe cand 
Uniunea Europeana incearca gasirea unui echilibru intre obiectivul politic de uniune la nivel continental si 
competentele initiale ale statelor membre. 

Cu ocazia Conferintei organizate de Parlamentul European si Autoritatile locale ale Uniuniii 
Europene in cooperare cu Comitetul Regiunilor si cu participarea Adunarii Regiunilor din Europa si 
Consiliul European al Municipalitatilor si Regiunilor, se remarca inceperea conlucrarii dintre cele doua 
institutii de care faceam vorbire mai sus. Ele isi exprimau increderea in “necesitatea redefinirii principiului 
subsidiaritatii luandu-se masuri clare pentru aplicarea sa autoritatilor locale si regionale investite cu putere 
prin legile nationale ale statelor membre, cu scopul maririi eficacitatii in procesul de luare a deciziilor si in 
derularea diverselor politici; se pune accentul pe nevoia stabilirii de criterii pentru aplicarea acestui 
principiu cu mai multa claritate si definirea lui intr-o maniera stricta in protocolul anexat Tratatului”. 

In cadrul Rezolutiei asupra Cartii Verzi a Comisiei Europene cu privire la Servicii de Interes 
General, regiunile au avut in vedere ca principiul de reper pentru discutia despre serviciile viitoare sa fie 
principiul subsidiaritatii. Asta inseamna ca pe viitor autoritatilor regionale si locale trebuie sa li se permita 
sa-si indeplineasca datoria de garantare a asigurarii securitatii in sectorul serviciilor de interes general 
(Daseinsvorsorge) la un nivel calitativ ridicat. 

In anumite tari, principiul subsidiaritatii este caracterizat printr-o alternativa economica a 
comunitatilor pentru asigurarea serviciilor publice. La baza principiului autonomiei locale si regionale, 
autoritatile teritoriale locale si regionale pot decide cu usurinta daca ofera ele insele servicii publice, prin 
intermediul centrelor de furnizare(de exemplu sub forma alocatiilor), sau - dupa ce trec printr-o procedura 
publica de procuratura – prin contract. 

De asemenea, principiul se regaseste si in proiectul Cartei europene a autonomiei regionale, la 
art.7, cu privire la relatiile cu colectivitatile locale, pct.2, care prevede ca “ regiunile aplica principiul 
subsidiaritatii in relatiile lor cu colectivitatile locale.” 

Fiind prevazut initial in Tratatul de la Paris din 1951 care a infiintat C.E.C.A., principiul 
subsidiaritatii urmareste eficienta decizionala prin acceptarea de catre statele membre a transferului unei 
parti din atributiile suverane unor institutii independente ce reprezinta, in acelasi timp, interesele nationale 
cat si cele comunitare. Principiul are drept scop prevenirea “achizitionarii” de catre Comunitate a unei 
prea mari influente, astfel incat Comunitatea actioneaza numai daca obiectivul propus nu poate fi atins in 
mod eficient de catre statele membre. 

Uniunea respecta identitatea nationala a statelor membre, in care sistemele de guvernare sunt 
fondate pe principii democratice, precum si drepturile garantate prin Conventia Europeana a drepturilor si 
libertatilor fundamentale ale omului, semnata la Roma in 1950. 

Principiul subsidiaritatii isi gaseste consacrarea legislativa ulterior in Tratatul de la Maastricht 
(articolele B1 si art. 313) unde s-a acordat acestui principiu un rol major, sub cele două aspecte: material 
şi procedural. Potrivit principiului subsidiaritatii, Comunitatea Europeană acţionează numai în măsura în 
care obiectivele urmărite vor fi mai bine realizate la nivel comunitar decât la nivelul statelor membre. Cu 

                                              
5 Corneliu- Liviu Popescu, Autonomia locala si integrarea europeana, All Beck, 1999, pag 320; 
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alte cuvinte, numai ceea ce nu se poate face la nivelul statelor membre sau nu se poate face mai bine la 
acest nivel trebuie făcut la cel comunitar. 

Articolul 3B precizeaza ca "in domeniile care nu sunt de competenţa sa exclusivă, Comunitatea nu 
intervine, potrivit principiului subsidiarităţii, decât dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii prevăzute 
nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre şi pot deci, din cauza dimensiunilor sau efectelor 
acţiunii prevăzute, să fie mai bine realizate la nivel comunitar. Acţiunea Comunităţii nu depăşeşte ceea ce 
este necesar pentru atingerea obiectivelor din prezentul Tratat." 

Principiul subsidiaritatii vizeaza sa asigure luarea deciziei la nivelul cel mai apropiat de cetatean; 
el verifica in mod constant daca actiunea intreprinsa la nivel comunitar este justificata prin raportare la 
posibilitatile pe care le ofera nivelul national, regional sau local. Mai concret, conform acestui principiu, 
Uniunea nu actioneaza, cu exceptia domeniilor care tin de competenta sa exclusiva - decat atunci cand 
actiunea sa este mai eficienta decat cea intreprinsa la nivel national, regional sau local. Acest principiu 
este strans legat de cel al proportionalitatii si al necesitatii, care presupun ca actiunea Uniunii nu trebuie sa 
depaseasca ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivele Tratatelor. 

Comisia Europeana redacteaza anual un raport ("Spre o mai buna legiferare"), destinat Consiliului 
European si Parlamentului si care este consacrat, in principal, aplicarii principiului subsidiaritatii. In 
cadrul lucrarilor Consiliului European de la Edinburgh, din decembrie 1992, s-au definit principiile 
fundamentale ale notiunii de subsidiaritate precum si liniile directoare de interpretare ale art.5 care 
consacra subsidiaritatea in Tratatul UE, concluziile sale fiind reafirmate printr-o declaratie care serveste 
drept “piatra unghiulara” a principiului subsidiaritatii. 

Printr-un Protocol cu privire la aplicarea principiului subsidiaritatii si proportionalitatii, Tratatul de 
la Amsterdam a preluat intreaga abordare care a urmat acestei declaratii, acesta fiind anexat la Tratatul 
asupra Comunitatii Europene. Acest protocol introduce analiza sistematica a impactului propunerilor 
legislative asupra principiului subsidiaritatii si utilizarea, pe cat posibil, a unor masuri comunitare mai 
putin angajante. 

Subsidiaritatea ramane fundamentala pentru evolutia viitoare a Uniunii Europene, intrucat ea 
reprezinta o delimitare a sarcinilor intre aceasta si membrii sai, fiind, totodata, in masura sa consolideze 
asentimentul cetatenilor la procesul de integrare, prin apropierea nivelului de luare a deciziilor de 
destinatarii actiunii comunitare. 6 

Titlul III, intitulat Principii generale din cadrul Tratatului Instituind o Constitutie pentru Europa 
reglementează Competentele Uniunii, în conformitate cu rezultatele dezbaterilor purtate în cadrul 
Grupurilor de lucru. Necesitatea de a clarifica împartirea competentelor între Statele membre si Uniune a 
reprezentat una din misiunile esenţiale ale Convenţiei, întrucât, de-a lungul timpului, natura şi obiectivele 
Uniunii au înregistrat unele evoluţii. 

Pe lângă principiile fundamentale aplicabile împărţirii competenţelor, în acest Titlu sunt 
menţionate atât cele trei categorii de competente, cât şi domeniile în care acestea urmează a fi exercitate, o 
prevedere specială care să ţină cont de situatiile neprevazute fiind, de asemenea, inclusă în Tratat. 

Articolul I-11 stabileşte cele patru principii fundamentale aplicabile competenţelor Uniunii : 
principiul atribuirii de competente – în conformitate cu Uniunea 
actioneaza numai în temeiul competentelor atribuite prin Constitutie; principiul subsidiaritatii – se aplica 
domeniilor de competent a partajata sau de sprijin, unde Uniunea acþioneaza numai daca s i în masura în 
care actiunea statelor un este suficienta si principiul proportionalitatii, în conformitate cu care exercitarea 
competentelor Uniunii, în raport cu cele ale statelor membre, în domeniile de competenta partajata, trebuie 
sa fie proportionala scopurilor urmarite. 

                                              
6 Roxana Munteanu, Drept European, Editura Oscar Print, Bucuresti, 1996, pag 134; 
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Pentru respectarea aplicării corecte a principiului subsidiarităţii, s-a instituit un mecanism de 

monitorizare (art.I-18), în acest context fiind prevăzut şi un rol mult mai mare pentru Parlamentele 
Naţionale, prin implicarea lor în sistemul de alertă preventivă (Comisia Europeană trebuie să trimită 
propunerea legislativă în acelaşi timp Consiliului, Parlamentului European si Parlamentelor Nationale).7 
Protocolul privind Aplicarea Principiilor Subsidiaritatii si Proportionalitatii anexat 
Tratatului Instituind o Constitutie pentru Europa stabileste condiţiile de aplicare a principiilor 
subsidiarităţii şi proporţionalităţii prevăzute în art. I-9 din Constituţie, instituind un sistem de control al 
aplicării de către instituţii a principiilor menţionate. 

Astfel, fiecare instituţie trebuie sa asigure în mod constant respectarea principiilor subsidiarităţii şi 
proporţionalităţii, definite în art. I-9 din Constituţie. Înainte de a propune un act legislativ, Comisia 
procedează la consultări ample. Aceste consultări trebuie să ţină cont, dacă este cazul, de dimensiunea 
regională şi locală a acţiunilor preconizate. În caz de urgenţă excepţională, Comisia nu mai procedează la 
aceste consultări. În propunerea sa, Comisia expune motivele deciziei sale. 

Comisia trimite atât parlamentelor naţionale ale statelor membre cât şi legiutorului Uniunii toate 
propunerile sale legislative, precum şi propunerile sale modificate. Din momentul adoptării, rezoluţiile 
legislative ale Parlamentului European şi poziţiile Consiliului de Miniştri sunt trimise de către aceştia 
parlamentelor naţionale ale statelor membre. Aceasta îşi motivează propunerea cu privire la principiile 
subsidiarităţii şi proporţionalităţii. 

Orice propunere legislativă trebuie să cuprindă o fişă cu elemente detaliate care să permită 
formularea unei aprecieri cu privire la respectarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii. Această 
fişă trebuie să cuprindă şi elemente de apreciere a impactului propriu pe plan financiar şi, atunci când e 
vorba de o lege-cadru, a efectelor sale asupra reglementărilor care trebuie puse în aplicare de către statele 
membre, inclusiv, dacă este cazul, asupra legislaţiei regionale. Motivele care conduc la concluzia că un 
obiectiv al Uniunii poate fi atins într-un mod mai eficient la nivelul acesteia trebuie să aibă la bază 
indicatori de calitate şi, în măsura posibilului, de cantitate. 

Comisia ia în considerare necesitatea de a face posibil ca orice sarcină, de ordin financiar sau 
administrativ, ce revine Uniunii, guvernelor naţionale, autorităţilor regionale sau locale, agenţilor 
economici şi cetăţenilor să fie cât mai redusă posibil şi pe măsura obiectivului urmărit. 

Orice parlament naţional al unui stat membru sau orice cameră a unui parlament naţional poate, în 
termen de şase săptămâni de la data comunicării propunerii legislative a Comisiei, să adreseze 
preşedinţilor Parlamentului European, Consiliului de Miniştri şi Comisiei, un aviz motivat care să conţină 
motivele pentru care estimează că propunerea în cauză nu este conformă cu principiul subsidiarităţii. 
Fiecărui parlament naţional sau fiecărei camere a parlamentului naţional îi revine sarcina de a consulta, 
dacă este cazul, parlamentele regionale cu puteri legislative. 

Parlamentul European, Consiliul de Miniştri şi Comisia ţin cont de avizele motivate adresate de 
către parlamentele naţionale ale statelor membre sau de către o cameră a acestor parlamente. Parlamentele 
naţionale ale statelor membre cu un sistem parlamentar monocameral dispun de două voturi, în timp ce 
fiecare cameră dintr-un sistem parlamentar bicameral dispune de un vot. 

În cazul în care avizele motivate privind nerespectarea principiului subsidiarităţii de către una 
dintre propunerile Comisiei ar reprezenta cel puţin o treime din totalul voturilor atribuite parlamentelor 
naţionale ale statelor membre şi camerelor parlamentelor naţionale, Comisia este obligată să îşi 
revizuiască propunerea. Acest prag este de cel puţin un sfert atunci când este vorba de o propunere a 
Comisiei sau de o iniţiativă a unui grup de state membre în cadrul dispoziţiilor art. III-165 din Constituţie 

                                              
7 Ministerul afacerilor Externe, Tratatul Instituind o Constitutie pentru Europa, Text comentat, coordonator Ion Galea, pag.20-
21; 
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cu privire la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie. După revizuire, Comisia poate decide să îşi menţină, 
să modifice sau să îşi retragă propunerea. Comisia îşi motivează decizia. 

Curtea de Justiţie are competenţa de a judeca acţiunile introduse pe motiv de încălcare a 
principiului subsidiarităţii într-un act legislativ, acţiuni introduse conform modalităţilor prevăzute în art. 
III-270 din Constituţie de către statele membre sau transmise de către acestea conform ordinii lor juridice, 
în numele parlamentului lor naţional sau a unei camere a parlamentului respectiv. 

Conform aceluiaşi articol din Constituţie, aceste acţiuni pot fi, de asemenea, introduse de către 
Comitetul Regiunilor, când acestea privesc acte legislative pentru care Constituţia prevede consultarea sa. 
Comisia prezintă în fiecare an Consiliului European, Parlamentului European, Consiliului de Miniştri şi 
parlamentelor naţionale un raport cu privire la aplicarea art. I-9 din Constituţie. Acest raport anual este 
transmis, de asemenea, Comitetului Regiunilor şi Comitetului Economic şi Social. 
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IMPACTUL SOCIAL AL DESCENTRALIZĂRII 

 
CORNEA Valentina, 

Lector, Catedra de Administraţie Publică, 
Universitatea de Stat „B.P.Haşdeu” din or. Cahul 
 

En tant que principe de base et objectif politique le plus important, le phénoméne de 
descentralisation est devenu objet permanent d’étude et de préoccupations. 
Cette étude se propose pour but de présenter les effets de la descentralisation au niveau des collectivités 
locales. 

L’artcle comence par une présentation des principales définitions de la descentralisation – le 
transfert de prérogatives d’un niveau supérior de l’administration publique à un niveau inferieur, moyen 
de réaliser l’éducation politique de citoyens, développement de la vie locale non pas d’après un plan 
officiel destiné à être appliqué au niveau du pays entier, mais évidemment en fonction des intérêts et du 
tempérament de la population locale. 
L’ importance de lq descentrqlisation d’aprés certains savants consiste dans la diminution de l’oire de 
contrôle, dans la délimitation des responsqbilités pour les différents acteurs sociaux, dans la diminution 
des conséquences des mauvaises décisions sur tout le processus de gestion . On parle aussi de l’existence 
d’une théorème, de la descentralisation selon lequel «pour un bon public dont l’aire de consommation 
comprend les zones de plusieurs communautés locales et dont le prix de production est le même au niveau 
central ainsi qu’au niveau local, il sera toujours plus facile de produire des biens en quantités optimales 
au niveau local qu’au niveau central ». 
L’évaluation de l’impact social de la decentralisation est la condition pour mettre en évidence les facteurs 
déterminant la direction et le succés ou l’échec des politiques locales : le milieu économique , 
l’appartenance politique des décidents locaux, la culture politique. Un grand intérêt relèvent des réponses 
telles que «rien de tout cela » ; c’est ainsi qu’on peut tirer la conclusion optimiste que les autres éléments, 
tels que l’autorité ou les compétences professionnelles personnelles, ont aussi un rôle important. A partir 
de ces éléments on peut élaborer des stratégies d’intervention efficaces. 

Déclanché au début des années 90, le processus de la descentralisation supposait l’apparition 
d’un desequillibre r »gional, des besoins variés et des services plus spécialisés. 

Les implication sociales du processus en République de Moldavie sont bient évidentes : certaines 
localités ont pris le chemin de la pauvreté, de la décadence dans le développement, mais en même temps 
on atteste l’éxistence des localités connaissant une vraie augmentation dans le développement social-
économique. Les divergences dans le développement des localités, peuvent être expliquées par 
l’intermédiaire du modèle contextuel. Selon ce modèle , le contexte socio-economique diverse dans lequel 
évoluent les administrations locales est la cause principale des divergences de perormence enregistrées 
par celles-ci. 
Les effets de la descentralisation sont ressentis par chaque collectivité locale en fonction de : 
- le niveau de conscientisation des citoyens concernant leur rôle dans le processus de la gestion ; 
- la capacité administrative des autorités de l’administration publique ; 
- le ressources et le capital social. 

Les principales conditions concernant l’efficacité de la descentralisation concernent : 
- l’existence d’un système normative d’égalité financiére, malgré les divergences entre les revenus 
locaux ; 
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- l’existence d’un système national de contrôle, capable d’assurer en même temps une consultance 
positive et des critiques négatives et que ne sera pas influencé par le management administratif et par la 
polarisation politique ; 
- la sollution des difficultés générées par les structures territoriales inadéquates. 

En termes généraux, pour réaliser une descentralisation efficace, il est primordial de metre 
l’accent sur la synchronisation des politiques publiques. Les politiques publiques, à son tour, auront du 
succés en cas où l’on fera plus d’attention à la qualité proffesionnelle du personnel engagé. 
 

Transferul prerogativelor de la un nivel superior al administraţiei publice la unul inferior, mijloc de 
a face educaţie politică cetăţenilor, „dezvoltarea vieţii locale nu după un plan oficial, destinat a se aplica la 
nivelul întregii ţări, ci în mod natural în funcţie de interesele şi temperamentul localnicilor”[1] reprezintă 
definiţiile esenţiale ale descentralizării, fenomen cu profunde implicaţii sociale. 

Descentralizarea vizează crearea şi dezvoltarea unor structuri la nivel local, menirea cărora este să 
reglementeze situaţii ale vieţii cotidiene, întăreşte rolul comunităţii, care nu este „doar beneficiarul pasiv 
ale economiei sau al beneficiilor sociale oferite de către stat”, ci are propriile resurse pe care le poate 
mobiliza şi poate dezvolta mecanisme specifice de producere a bunăstării, complementar cu /şi în 
prelungirea celor ale economiei şi statului.[2] 
Principiu cheie şi obiectiv politic major, fenomenul descentralizării a devenit obiect permanent de studiu 
şi preocupări. Concluziile formulate indică asupra meritului descentralizării care constă în micşorarea ariei 
de control, delimitarea responsabilităţilor pentru diferiţi actori sociali, scăderea impactului unor decizii 
proaste asupra întregului proces de administrare.[3] Se enunţă chiar şi o teoremă a descentralizării potrivit 
căreia "pentru un bun public a cărui arie de consum se întinde în zonele mai multor comunităţi locale şi al 
cărui cost de producţie este acelaşi atât la nivel central cât şi local, va fi întotdeauna mai uşor ca acel bun 
să fie produs în cantităţi optime, în sens paretian, la nivel local decât la nivel central". 

De menţionat că descentralizarea nu are doar motivaţii de natură economică, ci şi politică, ea fiind 
un factor de democraţie, de participare reală a cetăţeanului la opţiuni şi decizii, Ea permite un control mai 
bun al aleşilor de către alegători, ca şi o mai bună înţelegere a nevoilor şi problemelor oamenilor. De 
asemenea, descentralizarea permite un mai bun control al furnizării serviciilor publice. In fine, 
descentralizarea poate fi un factor favorizant al dezvoltării, ea punând mai bine în valoare resursele 
specifice, reţelele de comunicaţii ale unei comunităţi şi facilitând cooperarea intra şi intercomunitară. 

Alte concluziii, care aparţin cercetătorilor domeniului, se referă la faptul că pe fondul 
descentralizării se poate acumula cunoaştere socială locală, are loc procesul de învăţare şi acumulare de 
cunoaştere, concomitent cu cel de constituire de capital social prin reconstrucţia relaţiilor cu principalii 
actori sociali. Cadrul Dezvoltării Comprehensive, propus de preşedintele Băncii Mondiale în 1999 
pledează pentru creşterea gradului de incluziune, implicare şi participare locală în politicile de dezvoltare. 
[4] Descentralizarea necesită regândirea acţiunii sociale, obligând la inventivitate. În acest sens, cei care 
realizează administrarea la nivel local trebuie să fie polivalenţi, (nu omnicunoscători), capabili să priceapă 
aspectele economice, sociale, politice, financiare, administrative etc. ale unui teritoriu în ansamblu, să ştie 
să incite la dialog, la informare, la acţiune. De asemeni, capacităţile acestora nu se vor rezuma doar la 
aplicarea unor acţiuni manageriale, ci şi capacităţi de cercetare –acţiune, cercetare-intervenţie. [5] Diverşi 
cercetători au încercat elaborarea unui cadru care poate da măsura descentralizării unei ţări. Astfel, 
profesorul C.Dissescu susţine că descentralizarea nu este opusul centralizării, ci micşorarea ei, diminuarea 
concentrării puterilor.[6] Din această perspectivă efectele descentralizării vor fi cu atât mai mari , cu cât 
serviciile vor fi prestate la nivelul cel mai apropiat de cetăţeni, fără amestecul puterii centrale şi în funcţie 
de necesităţile acestora. 

Necesitatea evaluării impactului social al descentralizării rezidă în faptul că acest gen de studii ar 
putea analiza care sunt factorii care determină direcţia şi succesul sau eşecul politicilor locale: mediul 
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economic, culoarea politică a decidenţilor locali, cultura politică sau nimic din toate acestea. Eventualul 
răspuns „nimic din toate acestea” de asemeni prezintă interes, pentru că astfel se poate trage concluzia 
optimistă că alte elemente, ca autoritatea sau competenţele profesionale personale joacă şi ele un rol 
important şi pe baza lor se pot concepe strategii de intervenţie eficiente. 

Descentralizarea nu se poate face la întâmplare, pentru că ar da naştere la o serie de procese 
nedorite, ci trebuie realizată după o logică care să permită eficientizarea activităţii şi nu deruta în ceea ce 
priveşte responsabilităţile ce revin fiecărui actor în acest proces. C.Zamfir identifică câteva „patologii” şi 
anume: uneori descentralizarea reprezintă un mod al autorităţilor centrale de a scăpa de responsabilitatea 
problemelor pe care ele însele nu le pot rezolva; obligarea autorităţilor locale să conteze prea mult 
resursele locale, un transfer insuficient de la bugetul central către bugetele locale, delegarea 
responsabilităţilor de soluţionare a unei game de probleme, lipsa de control a realizării obiectivelor 
politice şi a standardelor naţionale. 

Descentralizarea nu presupune doar schimbări operate la nivel administrativ. Rationalitatea 
specifica alegerilor administrative dă nastere unui sistem de relatii integrat si solidar ce sustine localul in 
opunerea unei rezistente fata de influenta nivelului central. 

Declanşat la începutul anilor 90, reieşind din necesitatea reorganizării structurilor statului, în 
scopul unei mai bune asigurări a calităţii vieţii, procesul prefigura crearea unui dezechilibru regional, 
nevoi mai variate, iar serviciile mai specializate. 

Dotate cu o vocatie de ordin general de a se ocupa de probleme ce privesc entitatea locala si 
locuitorii sai, colectivităţilor locale li se încredinţează un ansamblu de atributii (probleme sociale si 
culturale, amenajare, etc). Continutul acestor competnte proprii este variabil, depinzind de traditiile( 
bazate sau nu pe centralizare/ descentralizare) ţării în cauză; exercitarea lor implica insă o anumită marjă 
de manevră vis-a vis de stat. Însă decupajul local nu este doar o operatiune de ordin tehnic. El tine de o 
anumita realitate geografica si istorica, culturala si sociala. Chiar dacă aceasta realitate este reinterpretata 
de catre stat; diferenţierea colectivităţilor locale nu este doar de ordin birocratic, ci ţine şi de realităţi 
sociale valabile. Statutul de colectivitate locală contribuie la construirea identităţii, asigurând 
reprezentarea localităţii în spaţiul politico - administrativ: dând reprezentanţilor dreptul de a vorbi în 
numele localităţii, se permite realizarea unei prezenţe reale, se constituie un corp. Astfel colectivitatea 
locală reprezintă emanaţia unei populaţii, implantată într-un spaţiu geografic circumscris. Beneficiind de o 
realitate incontestabilă de ordin sociologic şi o plasare teritoriala specifică, ea dispune de o legitimitate 
proprie fată de stat : administrarea afacerilor locale nu se circumscrie unui plan oficial, elaborat la nivel 
central, ci în funcţie de interesele locuitorilor colectivităţii respective. 

Analiza datelor din R.Moldova care ilustrează procesul descentralizării indică asupra unui impact 
caracterizat prin procese de puternică reconfigurare a dezvoltării colectivităţilor locale. Acestea se referă 
la concentrarea sărăciei în anumite localităţi, declin în dezvoltare, dar şi reducere a sărăciei, diminuarea 
decalajelor de dezvoltare. Această reconfigurare a colectivităţilor se datorează mai multor factori. Diferite 
şcoli de gândire au avansat şi au testat diverse modele explicative pentru diferenţele înregistrate în 
dezvoltarea social-economică a colectivităţilor locale, accentuând în mod special capacitatea 
administrativă a autorităţilor administraţiei publice. Astfel, modelul contextualist (environmental type), 
consideră contextul socio-economic diferit în care evoluează administraţiile locale principala cauză a 
diferenţelor de performanţă pe care acestea le înregistrează. De obicei factorii avuţi în vedere sunt 
structura demografică, veniturile cetăţenilor, nivelul de dezvoltare şi structura economiei sau mărimea 
localităţii. Ei sunt un dat extern ce nu poate fi în nici un fel controlat de o administraţie şi din acest motiv 
acest tip de explicaţii sunt denumite şi contextualiste. Modelul partizan (partisan model), ia în considerare 
apartenenţa politică a primarilor. În acest caz ceea ce apare în prim plan este diferenţierea politicilor 
elaborate de diferite echipe după distincţia clasică stânga-dreapta (de exemplu accent pe impozite şi 
politici redistributive în primul caz, reduceri de impozite şi privatizare pentru cel de-al doilea). De fapt, 
acest model este considerat a avea o valoare explicativă mai mare în cazul Europei continentale, acolo 
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unde clivajele ideologice tind să fie mai clar delimitate în timp ce explicaţiile contextualise par mai 
potrivite cazului SUA, acolo unde partidele politice se subordonează intereselor locale. Modelul culturii 
politice (political culture model) susţine ideea că într-o anumită localitate sau regiune există norme şi 
valori implicite care vor influenţa activitatea publică. Acestea sunt neschimbate în timp, sunt îmbrăţişate 
de toţi indivizii sau de toate organizaţiile, indiferent de apartenenţă politică şi nu depind în mod direct de 
condiţiile socio-economice. Studii consacrate precum Almond şi Verba (1963) sau Putnam (1993) au 
demonstrat faptul că acest pattern-uri durabile de atitudine şi de comportament nu sunt o ficţiune chiar 
dacă măsurarea şi operaţionalizarea lor sunt dificile.[7] 
În condiţiile R.Moldova indicatorii de dezvoltare social-economic al unei colectivităţi pot fi justificaţi prin 
prisma modelului contextualist. În această ordine de idei precizăm faptul că efectele descentralizării se 
resimt la nivelul fiecărei colectivităţi locale, măsura fiind dată de: 
Gradul de conştientizare a cetăţenilor privind rolul lor în procesul administrării. În localităţile unde 
rata participării este ridicată se atestă formarea unor reprezentări asupra a ceea ce este bine la nivel local, 
elaborarea unor strategii legitime de acţiune socială, de modalităţi de raportare colectivă la acestea şi de 
modalităţi de constituire a intereselor colective. 
Deschiderea administraţiei publice locale faţă de aplicarea inovaţiilor în gestionarea treburilor 
publice. 
Indicatorul prin care poate fi măsurată deschiderea instituţională poate fi construit pornind de la 
următoarele întrebări: Există forme de cooperare iniţiate/continuate de administraţia unei colectivităţi cu 
alte unităţi teritoriale? De la preluarea mandatului au fost necesare schimbări structurale? (de ex. crearea 
/desfiinţarea unor departamente); Există activităţi ce sunt realizate împreună cu parteneri privaţi? Ce taxe 
şi impozite specifice localităţii dumneavoastră s-au introdus? Există o condiţionare (de ex. prestarea unui 
nr. de ore de muncă în folosul comunităţii) pentru persoanele care primesc aprobarea pentru cererile de 
ajutor social? 
Răspunsurile afirmative la aceste întrebări sunt considerate semne ale activismului instituţional şi ale 
inovării. Cercetările demonstrează că inovaţia instituţională depinde în mod semnificativ de 
mărimea şi tipul localităţii, oraşele mai mari înregistrând scoruri mai ridicate. 
Capacitatea administrativă a autorităţilor administraţiei publice. Potrivit unei clasificări realizate de 
Rhodes (1999), [8] administraţia publică locală în calitatea sa de actor principal în asigurarea bunăstării 
sociale, dispune în general de următoarele resurse: legal constituţionale, ierarhice; financiare, politice şi 
informaţionale. Valorificarea chibzuită a acestor resurse prezintă beneficii pentru întreaga comunitate 
Resursele şi capitalul relaţional. In viziunea lui D. Sandu accesibilitatea relaţiilor sociale „folositoare” 
este condiţionată de experienţa de conducere în perioada comunistă şi de avere”. Potrivit unei altei opinii, 
participarea comunitară este de aşteptat să apară mai uşor şi să se dezvolte în mai mare măsură în 
condiţiile în care: 

- informaţia circulă mai bine în mediul comunitar –regional; 
- populaţia din zona de referinţă este mai diversă sub aspect economic, social şi cultural şi este legată 

prin interacţiuni parţiale, prin distanţare de modelul comunităţilor mici în care fiecare se cunoaşte 
cu fiecare; 

- există condiţii instituţionale şi culturale pentru o competiţie deschisă, reglementată; 
- au fost depăşite fazele iniţiale de formarea a grupului de participare şi de acomodare reciprocă a 

membrilor săi. [9] 
Alte date care prin care poate fi evaluat impactul descentralizării se referă la percepţiile cetăţenilor 

asupra procesului. Deşi 20% din populaţia republicii consideră că pentru sporirea nivelului de trai al 
cetăţenilor administraţia publică locală ar trebui să fie mai centralizată, 22% consideră că aceasta trebuie 
să fie mai descentralizată, iar pentru 12% din populaţie centralizarea sau descentralizarea puterii nu are 
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nici o legătură cu sporirea nivelului de trai, esenţa acestui principiu este recunoscută. În viziunea 
cetăţenilor, elementele care în cea mai mare măsură descriu termenul descentralizare sunt „separarea 
competenţelor statului de cele ale autorităţilor publice locale”, „delegarea de competenţe autonome 
autorităţilor locale, sub propria răspundere şi în favoarea comunităţii”, „dreptul de gestiona în mod 
autonom resursele locale şi impozitele colectate.” În pofida tuturor erorilor costisitoare pe care le-a adus 
cu sine acest proces, există premise care prefigurează instuţionalizaea instutuţiei descentralizării 
administrative. 

 Mai 2002 Febr.2003 Mai 2004 Oct.2004 

Autonomia si descentralizarea ca modalitati de 
actiune democratica 

0,4 1,0 1,0 2 

Participarea la rezolvarea problemelor 
colectivitatii 

15,9 18,9 21,3 22 

Calitatea de membru activ al diferitor asociatii 10,2 14,0 22 44 

APL ca institutie pe care se poate conta in 
solutionarea unei probleme personale 

0,6 2,2  5 

Increderea in autoritatile publice locale 41,1 50,9 49,8 65 

Sursa: Monitorul social, Cercetare de opinie publică, Centrul CIVIS Chişinău, 2004, 
Toate răspunsurile sunt date în procente 
Calitatea de membru activ al diferitor asociaţii se referă la grupuri locale de iniţiativă având drept scop 
reducerea sărăciei, şomajului etc. 

În acelaşi timp, opţiunile legate de descentralizare ca o cerinţă a apropierii administraţiei de către 
administraţi., s-a manifestat mai mult ca mod al autorităţilor centrale de a scăpa de responsabilitatea 
problemelor pe care ele însele nu le pot rezolva. Cadrul legal elaborat se dovedeşte a fi destul de confuz, 
persistând în dublări de funcţii şi competenţe inegal asumate. Descentralizarea serviciilor publice s-a 
dovedit a fi un proces dificil şi însoţit de numeroase obstacole. Crearea şi diversificarea serviciilor în 
funcţie de specificul local se dovedeşte a fi reală în Chişinău, Căuşeni, Cahul şi Orhei, în timp ce la 
Comrat, Taraclia, Soroca şi Edineţ, oraşe puternic dependente de caracterul agricol al economiei şi 
capacităţi industriale limitate, această posibilitate este redusă.[10] Datorită faptului că unele oraşe, cum 
sunt Chişinău şi Bălţi, au beneficiat permanent de o poziţie privilegiată, rata sărăciei înregistrate este 
considerabil mai mică, în comparaţie cu restul ţării. În cele trei regiuni principale (Nord, Sud, Centru) de 
asemeni sărăcia nu este distribuită uniform. 

Cauza majoră a situaţiei create s-a datorat faptului că reamplasarea unui important volum de 
responsabilităţi din gestiunea statului în gestiunea colectivităţilor locale nu a fost însoţită şi de resursele 
necesare. De exemplu, în anul 2000 educaţia şi sănătatea constituia cea mai mare parte a cheltuielilor în 
bugetele locale – 68,7% şi respectiv 27,2%. În 2001 cheltuielile pentru domeniul social ajung 80%. 
Evident că în asemenea condiţii şansele de administrare eficientă a veniturilor proprii sunt reduse la limită. 
[11] 

Mai mult, acest transfer s-a realizat fără ca noile instituţii şi proceduri din administraţia publică să 
fie pregătite pentru funcţionare într-o manieră profesională. Dezvoltarea aptitudinilor profesionale 
necesare sprijinirii descentralizării şi a reformelor administraţiei s-a realizat paralel, şi fără efectul 
scontat, datorită faptului că la intervale relativ scurte intervenea o nouă modificare legislativă. Astfel este 
ignorat unul factorii critici ai reformelor, şi anume sincronizarea. Studiile realizate în ţările Europei 
centrale şi de Est demonstrează că acolo unde competenţa profesională există la începutul proceselor de 
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reformă, schimbările sunt mai profunde, decât atunci când dezvoltarea competenţei profesionale s-a făcut 
în parale cu transformările politice. [12] 
Condiţii pentru eficienţa descentralizării 

Există suficiente exemple în Europa Occidentală care demonstrează că standardele minime la nivel 
naţional din domeniul serviciilor umane pot fi garantate într-un cadru normativ descentralizat. Totuşi, 
problema care apare, este că astfel de garanţii depind de o combinaţie de reglementări, care sunt relativ 
sofisticate şi nefamiliare statelor postcomuniste. În primul rând trebuie să existe un sistem normativ de 
egalizare financiară, care să asigure faptul că standardele naţionale pot fi atinse într-o manieră realistă, în 
pofida diferenţelor dintre veniturile locale. În al doilea rând, trebuie să existe un sistem naţional de 
control, care să poată oferi atât o consiliere pozitivă, cât şi critici negative şi care să nu fie influenţat de 
managementul administrativ şi de polarizarea politică. În al treilea rând, trebuie să se depăşească 
dificultăţile generate de inadecvarea structurilor teritoriale. Pentru a dezvolta un astfel de cadru pentru 
descentralizare, este nevoie de timp şi fermitate. [13] 

De asemeni, practica mondială de ultimă oră indică necesitatea creşterii implicării statului în 
domenii care stabilizează societatea. Printre acestea, de rând cu consolidarea bazelor legalităţii, 
menţinerea unei situaţii politice echilibrate, incluzând asigurarea stabilităţii macroeconomice se regăsesc 
şi finanţarea serviciilor de bază şi a infrastructurii, susţinerea păturilor sociale vulnerabile ale populaţiei, 
protecţia mediului înconjurător. [14] 
În general, dacă se doreşte realizarea unei descentralizări eficiente, este esenţială o mai bună sincronizare 
a politicilor publice. Politicile publice, la rândul lor, vor fi realizate cu succes în condiţiile în care se va 
acorda mai multă atenţie calităţii personalului angajat. 
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Summary 
In a democracy, local government is a key element. It is the very point where all the ideas, values 

and expectations of the society become projects, strategies, plans and programs to be implemented in 
practice. 

Local government builds, uses and maintains the economic infrastructure, monitors the planning 
process and approves the local policies and legislation. Many decisions on the providing of better public 
services and improving the quality of life involve different technologies with direct impact on the 
environment (such as waste management, noise reduction and superior air quality standards). 

An imperative condition in order to implement the sustainable development strategy at the local 
level is the effort concentration and mobilization for building and consolidating a true local culture and 
identity, based on everybody’s realizing of the values and interests of each community. Any development 
strategy must become a joined effort of different sectors of the society and its people. This does not mean 
the local government looses its decision-making powers. This only means the elected officials will be 
provided help when making the decisions, so as these decisions reflect better the community’s needs and 
expectations.  

The action plan on sustainable development is too complex to be approached by local government 
only. The local communities do not yet have sufficient resources in order to initiate actions on sustainable 
community development. Of course, local government plays a major role in this process, due to its 
responsibilities and duties. But local government is not supposed to do this job by itself. Community 
people will realize the importance of sustainable development only when they see other stakeholders 
involved in this process. Private companies, companies providing municipal services (such as electricity, 
communications, water supply and so on), hospitals, auto companies, volunteer groups could be potential 
partners in this process.  

Being the only one in charge, local government can “cure the wounds of the past” and ensure the 
proper fulfillment of society needs in the present, without compromising future generations’ capacity of 
fulfilling their own needs. All that can be achieved through creative leadership. Working together with 
local businessmen and civil society organizations, local government authorities become the touchstones of 
sustainable development. The national government is the one who sets the national standards and 
allocates resources, but the true power on sustainable development-related issues belongs to the local 
community.  

 
Abordarea strategică pentru o dezvoltare durabilă presupune în special o viziune asupra sistemului 

în ansamblu, în comparaţie cu acţiunile privite izolat de contextul general. Strategia implică realizarea 
unui scop sistemic prin utilizarea unor politici coerente. Abordarea strategică se realizeză în baza unui 
plan de acţiuni bine fundamentat, care ia în consideraţie atît factorul spaţiu, cît şi factorul timp. Toate 
componentele strategice şi acţiunile tactice trebuie nu doar să fie bine coordonate, dar şi îndreptate de la 
periferie spre centru, fiind direcţionate spre susţinerea setului de politici elaborate în vederea realizării 
finale a scopului sistemic.  

Într-un sistem politic democratic, administraţia locală este un element cheie, este punctul central în 
care ideile, valorile şi aspiraţiile comunităţii pot fi traduse în proiecte, strategii, planuri şi programe, 
realizîndu-se astfel în plan practic. 
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   Autorităţile locale construiesc, utilizează şi întreţin infrastructura economică, socială şi de mediu, 

supraveghează procesele de planificare şi stabilesc politicile şi  legislaţia de mediu locale. Numeroase 
decizii ce privesc investiţiile majore pe care le iau autorităţile locale în intenţia de a asigura servicii 
publice îmbunătăţite şi o mai bună calitate a vieţii implică tipuri variate de tehnologii cu impact direct 
asupra mediului (ex.: administrarea deşeurilor, tratarea apei reziduale, micşorarea zgomotului şi standarde 
superioare de calitate a aerului) 

Autorităţile locale au o importanţă considerabilă  în dezvoltarea durabilă, datorită faptului că 
acestea: 

Reprezintă şi activează în numele comunităţii locale; 
Au un rol important în procesul de planificare; 
Prestează, autorizează sau influenţează diverse servicii, de care depinde calitatea vieţii la nivel 

local; 
Administrează o mare parte a mediului tehnogen şi natural; 
Pot influenţa prin diferite metode educative, consultative, informative şi prin exemple; 
Pot cataliza relaţiile de parteneriat cu alte organizaţii; 
Au un impact direct important în calitate de consumatori, cumpărători şi angajaţi. 
Instituţiile care furnizează o serie de servicii esenţiale pentru bunăstarea economică şi socială a 

locuitorilor, utilizează o proporţie semnificativă din banii publici şi constituie direct şi indirect, o sursă de 
locuri de muncă. Administraţia locală reprezintă însă mai mult decît un furnizor de servicii. Ea este nivelul 
cel mai apropiat de cetăţeni şi are un rol important în reprezentarea preocupărilor şi opiniilor conturate la 
nivelul localităţii. Administraţia locală trebuie să construiască structurile, mediul capabil să sprijine în 
mod activ participarea la procesul de dezvoltare durabilă. 

Se manifestă necesitatea de a schimba statutul şi comportamentul funcţionarului public precum şi 
comportamentul colectivităţilor locale astfel încît să fie posibilă implicarea lor în programele de 
dezvoltare durabilă 

Principiul descentralizării, pe baza căria cetăţenii şi reprezentanţii lor aleşi pot decide propria 
dezvoltare a comunităţilor cărora le aparţin în funcţie de resursele şi nevoile locale. 

Condiţia necesară şi obligatorie pentru realizarea strategiei de dezvoltare durabilă la nivel local 
este concentrarea şi mobilizarea eforturilor în direcţia creării şi consolidării unei adevărate culturi şi 
identităţi locale, bazate pe simţul apartenenţei la valorile şi interesele fiecărei localităţi. 

Funcţiile administraţiei publice locale au un efect direct asupra viabilităţii dezvoltării, dat fiind 
faptul că realizarea lor solicită din partea autorităţilor locale elaborarea de documente şi programe 
strategică care în mod inevitabil reflectă starea de lucruri referitor la  ce se întreprinde şi ce se va 
întreprinde de către autorităţile publice locale pentru a asigura respectarea criteriilor dezvoltării durabile.  

Problemele economice, sociale şi de mediu din zonele urbane şi rurale sînt cauzate atît de politici 
deficitare, cît şi de practici de management neadecvate. Investigaţiile efectute de  savanţii şi practicienii 
din domeniu demonstrează, că lipsa politicilor şi a unui sistem de management în dezvoltarea durabilă se 
datorează gradului redus de cunoaştere al autorităţilor locale şi insuficienţei de informaţii în acest 
domeniu.  

Deoarece autorităţile locale constituie nivelul de administrare cel mai apropiat de oameni, în ceea 
ce priveşte promovarea dezvoltării durabile, acestea au un rol vital în educarea, mobilizarea şi formarea 
răsunsurilor la aşteptările populaţiei. 

Mai important decît orice, guvernămîntul local cu adevărat democratic, este punctul pivot în care 
vederile, valorile şi aspiraţiile comunităţii pot fi traduse în proiecte, politici, planuri şi programe astfel 
obţinîndu-se efectele scontate. 

Problemele globale au nevoie de acţiune locală. În acest context autorităţile locale trebiue să 
focuseze activităţile în aşa mod ca să facă mai durabilă dezvoltarea zonei locale şi să perceapă contextul 
global al deciziilor adoptate în acest domeniu.  

Este crucial însă, să se asigure că gîndirea dezvoltării durabile să străbată întreaga modalitate de 
lucru  a autorităţii locale, rolul ei fiind centrat pe aceasta. Procesul de dezvoltare durabilă trebuie să fie o 
iniţiativă coerentă, referinduse la conceptele şi principiile de dezvoltare durabilă şi calitate a vieţii şi să nu 
fie doar o colecţie de „ frumoase” proiecte. 
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 Este important să se tindă spre o susţinere generală a principiilor de dezvoltare durabilă, 

astfel încît acestea să fie integrate în politica şi acţiunile comunităţii: în structurile oficiale, în şcoli şi în 
orice alt loc din sfera autorităţii locale. Dezvoltarea durabilă trebuie concepută ca o parte componentă a 
culturii manageriale, şi nu ca ceva opţional. Personalul urmează a fi instruit pentru a înţelege mai bine care 
sunt principiile generale de dezvoltare durabilă, iar ulterior, învăţat să implimenteze aceste principii în 
activităţile zilnice. 

Orice strategie elaborată  trebuie să reprezinte un document concis, clar şi accesibil, care să 
cuprindă următoarele elemente: 

1. Declaraţia scopurilor strategice ale comunităţii date, care includ: 
Identificarea problemelor şi scopurilor principale ale dezvoltării durabile pentru comunitatea 

respectivă; 
Enumerarea obiectivelor în domeniul calităţii vieţii pentru comunitatea respectivă; 
Prezentarea liniilor generale de dezvoltare a comunităţii în secolul XXI 
2. Un plan local de acţiuni, care specifică cine anume va întreprinde o acţiune sau alta şi în ce 

perioadă de timp. Planul de acţiuni trebuie să răspundă obiectivelor şi scopurilor trasate pe termen lung, 
referindu-se totodată la aspectele sociale, economice, precum şi de mediu. Pregătirea şi elaborarea 
planului de acţiuni locale trebuie  include următoarele etape:  

- recunoaşterea cadrului existent financiar şi de planificare, ca şi a altor planuri şi programe; 
- identificarea sistematică, prin consultare publică extensivă, a problemelor şi cauzelor lor; 
- stabilirea priorităţii sarcinilor care să răspundă problemelor identificate; 
- crearea unei viziuni pentru o comunitate durabilă printr-un proces participativ care să implice 

toate sectoarele comunităţii; 
- analizarea şi evaluarea opţiunilor strategice alternative; 
- elaborarea unui plan de acţiunie  local pe termen lung către durabilitate care să includă scopuri  şi 

obiective măsurabile; 
- programarea implementării planului, inclusiv pregătirea unui program de desfăşurare în timp şi 

declararea alocării responsabilităţii între parteneri; 
- elaborarea unor sisteme şi proceduri de monitorizare şi raportare a implimentării planului. 
3. Mecanismele de implementare cu referire la:   cum vor fi organizate acţiunile,  cum vor fi 

evaluate rezultatele,  cum va fi evaluată şi perfecţionată strategia însăţi.  
4. Evaluarea, monitorizarea şi raportarea asupra evoluţiei spre dezvoltarea durabilă.  În scopul 

implementării eficiente a scopului, obiectivelor, planului de acţiuni pentru o dezvoltare durabilă un rol 
important îi revine  întroducerii unor procedee de monitorizare a procesului de dezvoltare durabilă. În 
această ordine de idei există diferite metode, printre care:  

Utilizarea indicatorilor de durabilitate identificaţi la nivel local, care ar arăta dacă ne mişcăm spre 
o dezvoltare durabilă sau în direcţie inversă; 

Stabilirea unor scopuri bine definite; 
Elaborarea periodică a unor rapoarte privind dezvoltarea durabilă. Aceasta implică definirea exactă 

a informaţiei necesare pentru evaluarea viabilităţii anumitor activităţi, planuri sau strategii, colectarea 
acestei informaţii şi folosirea ei în acţiunile şi hotărîrile de mai departe. 

Orice strategie de dezvoltare trebuie să reprezinte efortul comun al diferitor sectoare ale societăţii 
şi al locuitorilor. Acest fapt nu duce la subminarea autorităţii administraţiei locale în luarea deciziilor, ci îi 
va ajuta pe reprezentaţii aleşi să ia hotărîri , care se vor baza pe necesităţile şi aspiraţiile populaţiei 
băştinaşe. 

În literatura de specialitate întîlnim  o serie de metode şi instrumente administrative, care au drept 
scop perfecţionarea acţiunilor autorităţilor locale pentru o dezvoltare durabilă. Printre ele menţionăm: 

Declararea scopurilor şi intereselor de grup; 
 Crearea grupurilor de lucru interdepartamentale şi multidisciplinare, cu menirea de a promova 

dezvoltarea durabilă; 
Elaborarea criteriilor pentru evaluarea hotărîrilor luate din punctul de vedere al principiilor 

dezvoltării durabile; 
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Implementarea Sistemelor de management de mediu înconjurător, cum ar fi Schema Europeană 

pentru Ecomanagement şi Audit (SEMA), care ar putea supraveghea realizarea în practică a acţiunilor pe 
carele-a planificat autoritatea locală; 

Instruirea întregului personal al comunităţii, nu doar a celui care activează în domeniul mediului, 
arătîndu-le ce ar putea întreprinde în activitatea zilnică, pentru a promova dezvoltarea durabilă. 

După cum am menţionat anterior toate funcţiile administraţiei publice locale au un efect direct 
asupra obţinerii unei dezvoltări durabile. Unele activităţi ale autorităţilor locale, cum ar fi strategiile 
privind biodiversitatea, patrimoniul, lupta împotriva sărăciei şi ocrotirea sănătăţii vor avea în mod clar 
implicaţii asupra durabilităţii dezvoltării, pe cînd implicaţiile altora, cum ar fi cele legate de serviciile 
sociale, construcţia de locuinţe şi condiţiile pentru odihnă, nu sunt la fel de evidente, dar vor avea un 
impact destul de negativ asupra dezvoltării  durabile a societăţii . Este important ca aceste planuri să se 
încadreze într-o strategie generală coerentă a dezvoltării durabile. Toate planurile sociale trebuie să se 
conformeze interesului general de dezvoltare durabilă. 

Lista de acţiuni pentru o dezvoltare durabilă este prea mare pentru a putea fi abordată doar de către 
administraţia locală. Colectivităţile nu dispun  încă de suficiente mijloace financiare pentru a iniţia acţiuni 
de dezvoltare durabilă a comunităţii Bineînţeles că administraţia locală în virtutea responsabilităţilor şi 
împuternicirilor pe care le are joacă un rol esenţial în acest proces. Dar autorităţile locale nu trebuie să 
realizeze singure această activitate. Locuitorii comunităţilor vor sesiza importanţa dezvoltării durabile 
doar atunci cînd vor vedea că în acest proces sunt implicaţi şi alţi factori interesaţi. Parteneri potenţiali  ar 
putea fi companiile private din teritoriu, companiile de prestare servicii publice (energie, telecomunicaţii, 
apă şi reţele de canalizare etc.), spitalurile, companiile auto, grupurile de voluntari din cadrul comunităţii 
şi din afara acesteia ş.a. 

În această ordine de idei colaborarea autorităţilor administraţiei publice locale cu societatea civilă 
are un rol decisiv în procesul de dezvoltare durabilă. În Republica Moldova, însă, nu exzistă o societate 
civilă, ci o societate „clepsidră”, adică o societate în care comunicarea între populaţie şi administraţia 
publică este foarte limitată. Anume comunicarea constituie un factor limitativ de importanţă în avansarea 
ţării spre o societate mai desăvîrşită. 

Administraţia publică locală are posibilităţi reale de a depăşi această situaţie şi de a atinge un nivel 
înalt de comunicare activă prin instrumente foarte simple: un telefon al încrederii, o cutie de scrisori, 
întîlniri ale reprezentanţilor puterii locale cu populaţia,  organizarea şi desfăşurarea audienţilor la 
funcţionarii publici, panouri, ziare, programe locale TV şi radio etc. 

Administraţia publică locală dispune de posibilităţi reale de colaborare cu factori de decizie la 
nivel internaţional, care ar putea fi programe de asistenţă tehnică, asociaţii internaţionale profesionale sau 
educaţionale, reţele de distribuire a informaţiei şi de schimb de informaţie sau specialişti, programe de 
înfrăţire sau colaborare a localităţilor, societăţi de ajutorare a anumitor categorii de populaţie (invalizi, 
copii orfani, minorităţi). 

În activitatea de căutare a partenerilor nu trebuie excluşi cetăţenii care nu sunt asociaţi în nici un 
fel de organizaţii sau instituţii, dar ar dori să ofere ajutor. Printre beneficiile participării publice 
menţionăm: creşterea nivelului de informare; provocarea schimbului de opinii şi experienţă; stabilirea 
unor canale de comunicare permanente; promovarea unei mai bune analize a problemelor cauzelor şi 
impactului acţiunilor; detensionarea disputelor publice; suplimentarea credibilităţii şi îmbunătăţirea 
calităţii unui plan; optimizarea selectării diverselor soluţii alternative; integrarea în comunitate a 
diverselor grupuri de interese; creşterea eficacităţii în luarea deciziilor; promovarea cooperării; 
dezvoltarea credibilităţii autorităţilor locale; delegarea autorităţii şi responsabilităţii; asigurarea unui 
sistem eficient de monitorizare şi control al implementării politicilor; schimbarea mentalităţii şi 
comportamentelor. 

Întrucît locuitorii urmează să ia parte activă la realizarea acţiunilor de dezvoltare durabilă la nivel 
local, ei trebuie să înţeleagă bine problemele, pentru a găsi soluţiile corecte. Deseori problemele locale 
cum ar fi gunoiul sau parcarea maşinilor, sunt un bun punct de plecare, însă oamenilor trebuie să li se 
explice că acestea, de fapt, sunt doar simptome ale unor probleme mai mari. În acest sens se recomandă de 
a fi organizate companii de conştientizare a populaţiei vis-à-vis de aceste probleme, care ar putea fi 
asociate cu diverse modalităţi de economisire a banilor (de ex. , prin economisirea energiei). Alte metode 
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cuprind: organizarea unor competiţii, oferte speciale pentru procurarea unor produse care contribuie la 
promovarea dezvoltării durabile, cum ar fi becuri electrice cu consum redus, izolatori pentru rezervoarele 
de apă fierbinte, lăzi etc., amenajarea de standuri în librării şi la festivaluri locale etc., utilizarea presei 
scrise şi a radioului local pentru propagarea subiectelor importante. 

În Republica Moldova cu suportul financiar şi consultanţa Proiectului Agenda Locală XXI,   
Planuri Locale de Dezvoltare Durabilă au fost elaborate în  cca 11 localităţi. Astfel comuna Lăpuşna este 
prima localitate rurală din Moldova, care implementează din ianuarie 2002 procesul participativ de 
dezvoltare durabilă – Agenda Locală 21. 
Fiind elaborat în baza consensului comunitar  şi susţinut de parteneri externi (Ambasada SUA în Moldova, 
Fundaţia SOROS Moldova, Fondul de Investiţii Sociale ş.a.), parteneri naţionali (Fondul Ecologic 
Naţional, Consiliul raional Hînceşti, Transparency International Moldova ş.a.), parteneri locali (Primăria 
comunei Lăpuşna, Instituţiile educaţionale, Centrul de Sănătate, Clubul Femeilor „Speranţa”, ONG 
„Comunitate”, Asociaţiile părinţilor, Fabrica de vin „Lăpuşna – Vin”)  Planul de acţiuni pentrui o 
dezvoltare durabilă  Lăpuşna deja a înregistrat realizări majore: 

 cetăţenii s-au asociat în patru organizaţii non-guvernamentale şi participă activ în procesul de 
dezvoltare al comunei; 

 asociaţiile părinţilor s-au consolidat şi participă eficient în procesul educaţional din comună; 
 accesul cetăţenilor la informare şi transparenţa activităţii administraţiei publice locale a crescut 

prin organizarea şi desfăşurarea forumurilor comunitare, meselor rotunde, şedinţelor 
multisectoriale, adunărilor generale ale cetăţenilor, elaborarea şi distribuirea lunară a buletinilor 
informative; 

 a fost creat Centrul Comunitar de Informare din Lăpuşna care facilitează accesul la informare şi 
oportunităţi de dezvoltare pentru cetăţenii comunei; 

 activitatea economică în comună este susţinută prin crearea Asociaţiei de economii şi 
Împrumuturi; 

 activează Centrul de extensiune în domeniul agriculturii care oferă suport informaţional şi 
consultativ fermierilor din comună.; 

 sînt elaborate şi realizate în parteneriat cu grupurile comunitare programe de informare şi 
promovare a modului sănătos de viaţă. 
Experienţa comunei Lăpuşna în ceea ce priveşte elaborarea şi implementarea planului de acţiuni 

pentru o dezvoltare durabilă demonstrează un exemplu real de activităţi şi măsuri concrete realizate de 
administraţia publică locală în parteneriat cu comunitatea.   
   Fiind direct responsabile, administraţiile locale pot printr-o conducere creativă să „trateze rănile 
trecutului” şi să sprigine satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite capacitatea generaţiilor 
viitoare de a-şi rezolva propriile necesităţi. Colaborînd cu oamenii de afaceri locali şi cu organizaţiile 
nonguvernamentale, autorităţile locale sînt punctele cheie, pîrgiile obţinerii dezvoltării durabile. Guvernul 
stabileşte standardele naţionale şi distribuie resurse, dar adevărata putere în obţinerea dezvoltării durabile 
aparţine comunităţii locale.  
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Brief in English: 
 

For the Republic of Moldova the cross-border cooperation represents an important and 
inalienable component in the process of adhesion to the European structures, which combines measures 
of administrative, technical, economic, social or cultural nature of the cross-border regions, capable to 
develop neighbourhood relationships within the domains of common interest. 

In the prospect of the integration into the European Union, the basic principle of the cross-border 
cooperation is to create within the frontier areas some contractual and interaction spaces, with the aim of 
finding common solutions to similar problems. In this context, the Republic of Moldova is part of three 
cross-border initiatives: “Lower Danube”, “Upper Prut” and the “Siret-Prut-Nistru” Euroregion. This 
fact allows the frontier regions to establish and to promote cross-border problem solution mechanisms 
that serve the main necessities of these regions, using measures of administrative, technical, economic, 
social or cultural character. The main areas of cross-border action are: economic development, 
infrastructure and transport, tourism, environment, agriculture and long-term (lasting) development, 
education and labour market, culture and media, health and social services. 

 
A. Consideraţii generale privind fenomenul euroregional 

o Cooperarea transfrontalieră: forme şi modele organizatorice şi instituţionale 
o Euroregiunile: forme de cooperare transfrontalieră 

- Ce sunt Euroregiunile? 
- Caracteristici şi avantaje 
- Evoluţia istorică 
- Tipologia 
- Condiţii de dezvoltare 
- Instituţii europene care promovează dezvoltarea Euroregiunilor 
Forme şi modele organizatorice şi instituţionale 

o Comunitatea de lucru (Comunitatea de lucru a Ţărilor Alpine, 1972; Comunitatea de 
lucru Alpi-Adriatică, 1978, Comunitatea de lucru a cantoanelor şi regiunilor din Alpii 
Occidentali, 1982) 

o Comunitatea de interese (Comunitatea de interese Alsacia de Mijloc-Breisgau, 1964) 
o Consiliul (Consiliul lacului Leman, 1987) 
o Euroregiunea (Euroregiunea “Spree-Nesse-Bober” (Germania, Polonia; Euroregiunea 

“Nesse-Nisa-Nysa” (Germania, Polonia, Cehia); Euroregiunea “Pomerania” 
(Germania,Polonia); Euroregiunea Carpaţi (Ungaria, Polonia, Ucraina, România, 
Slovenia); Euroregiunea “Dunăre-Mureş-Tisa” (Ungaria, România, Iugoslavia) 

Euroregiunea reprezintă o structură formalizată a cooperării din zonele de graniţă, care include 
reprezentanţii autorităţilor locale şi regionale, precum şi partenerii sociali şi economici 
Euroregiunea dispune de o structură organizatorică specifică al cărei maxim îl constituie un consiliu ales, 
urmat de comisie, grupuri de lucru tematice şi secretariatul permanent. 
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Euroregiunile: 

o reprezintă formele cele mai eficiente ale cooperării în zonele de graniţă 
o ajută la echilibrarea nivelelor de dezvoltare diferite a zonelor de graniţă 
o ajută la depăşirea moştenirii negative a trecutului 
o consolidează încrederea şi spiritul de cooperare al oamenilor 
o constituie terenuri de exersare a bunei vecinătăţi şi a integrării 
o constituie elemente importante ale integrării statelor în structurile europene 

Euroregiunile contribuie la: 
o dinamizarea relaţiilor economice şi comerciale între părţile membre 
o favorizarea schimburilor culturale, artistice, ştiinţifice 
o favorizarea contactelor între persoane şi colectivităţile umane 
o favorizarea cooperării în domeniul ecologiei 
o asigurarea unor sisteme rapide şi eficiente de comunicaţii şi transport 
o dezvoltarea relaţiilor transfrontaliere în diferite domenii 

Instituţii europene care promovează dezvoltarea Euroregiunilor 
 Consiliul Europei 

Instrumente: 
- Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa 
- Documente în materie de cooperare transfrontalieră 

 Uniunea Europeană 
Instrumente: 

- financiar: Fondul European de Dezvoltare Economică şi Regională 
- politic: Comitetul Regiunilor 

 Alte instituţii: 
- Grupul de lucru pentru Democraţie şi Cooperare Transfrontalieră în cadrul 

Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est 
- Fondul Balcanic pentru Democraţie 
- Grupul de Lucru în cadrul Iniţiativei Central Europene 

B. Participarea Republicii Moldova la cooperarea transfrontalieră în cadrul Euroregiunilor 
 Euroregiunea “Dunărea de Jos”, 1997 

(raionul Cahul, Cantemir din partea Republicii Moldova; judeţele Brăila, Galaţi, Tulcea din partea 
României; regiunea Odesa din partea Ucrainei) 

 Euroregiunea “Prutul de Sus”, 1997 
(raioanele Briceni, Edineţ, Făleşti, Glodeni, Rîşcani şi Ocniţa – din partea Republicii Moldova; Judeţele 
Botoşani şi Suceava - din partea României; regiunea Cernăuţi, Ivano-Frankovsk din partea Ucrainei) 

 Euroregiunea “Siret-Prut-Nistru”, 2002 
(raioanele Anenii Noi, Basarabeasca, Călăraşi, Cimişlia, Criuleni, Dubăsari, Hînceşti,Floreşti, Ialoveni, 
Leova, Nisporeni, Orhei, Rezina, Soroca, Străşeni, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni – din partea Republicii 
Moldova şi judeţele Iaşi, Neamţ, Vaslui din partea României) 
Acte normative internaţionale: 

o Convenţia-Cadru Europeană asupra cooperării transfrontaliere între colectivităţile sau 
autorităţile locale; 

o Carta Europeană “Exerciţiul autonom al puterii locale”; 
o Acordul de parteneriat şi cooperare între UE şi Republica Moldova; 
o acorduri, tratate, convenţii şi protocoale de cooperare) 

Acte normative naţionale: 
o Constituţia Republicii Moldova; 
o Concepţia cooperării transfrontaliere a Republicii Moldova pentru anii 2004-2006; 
o Legea privind organizarea administrativ-teritorială; 
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o Legea privind administraţia publică locală; 
o Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind dezvoltarea colaborării transfrontaliere 

în cadrul euroregiunilor; 
o Statutul Euroregiunilor; regulamentele de organizare şi funcţionare internă a 

Euroregiunilor, etc.) 
Cadrul instituţional şi organizatoric: 

o Consiliul Euroregiunii (sau Forumul Preşedinţilor) 
o Preşedintele în exerciţiu ( şi Vicepreşedinţi) 
o Secretariatul Consiliului Euroregiunii (sau Centrul de coordonare) 
o Comisiile de lucru ale Euroregiunii pe domenii ( sau Grupurile de lucru) 

Probleme existente: 
o Inexistenţa unui cadru legislativ coerent şi armonizat în domeniu 
o Lipsa unei politici de cooperare transfrontaliere coerente 
o Lipsa unor structuri guvernamentale specializate care să promoveze politica regională 
o Lipsa strategiilor de integrare regională 
o Insuficienţa resurselor financiare de la bugetele locale 
o Accesul redus la sursele de finanţare externe 
o Lipsa unui potenţial de cooperare 
o Existenţa constrângerilor legislative şi instituţionale condiţionate de gradul diferit de 

integrare europeană a Republicii Moldova, României şi Ucrainei; etc. 
Priorităţi pe termen mediu: 

Consolidarea cadrului legal: 
o elaborarea Strategiei RM în domeniul cooperării transfrontalirere; Legii cu privire la 

cooperarea transfrontalieră; Legii privind dezvoltarea regională; 
o modificarea Legii privind administraţia publică locală; Legii privind organizarea 

administrativ teritorială; etc. 
Consolidarea cadrului instituţional şi organizatoric: 
o crearea unor instituţii frontaliere de informare şi consultanţă; 
o dezvoltarea unui parteneriat pe verticală (european-naţional-regional-local); 
o sporirea capacităţii autorităţilor publice locale în domeniu în conformitate cu 

reglementările şi practica UE; 
o monitorizarea realizării proiectelor transfrontaliere; etc. 

Priorităţi pe termen mediu 
o Consolidarea capacităţii de a pune în aplicare o legislaţie armonizată cu cea a comunităţii 

europene 
o Elaborarea unei politici de cooperare transfrontalieră coerente atît la nivel naţional cît şi 

local 
o Elaborarea mecanismului privind transparenţa activităţilor de cooperare transfrontalieră şi 

schimb de informaţii 
o Acordarea suportului pentru crearea şi dezvoltarea reţelelor de cooperare durabile între 

actorii Euroregiunii 
o Promovarea dezvoltării regionale echilibrate 
o Creşterea nivelului de conştientizare publică în domeniu 
o Combaterea crimei organizate transfrontaliere 
o Încurajarea iniţiativelor locale şi regionale în domeniu 
o Aderarea Republicii Moldova la Asociaţia Europeană a Regiunilor Transfrontaliere, etc. 
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ASOCIAŢIILE DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ÎN DREPTUL 

ROMÂNESC. ANALIZĂ COMPARATIVĂ – INSTITUŢIILE PUBLICE DE 
COOPERARE INTERCOMUNALĂ DIN FRANŢA 

 
STANCU– ŢIPIŞCĂ Mariana  

Lect. univ. dr. 
Universitatea Spiru Haret Bucureşti 
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative 
 

La coopération institutionnelle entre collectivités correspond à une logique de solidarité et de 
bonne gestion car elle permet, d’une part de répondre à l’émiettement communal en élaborant des projets 
communs de développement; d’autre part elle évite le développement d’une concurrence stérile entre 
collectivités appartenant à un même espace territorial, en mettant en place la Taxe Professionnelle 
Unique, et en permettant ainsi la péréquation et une meilleure allocation des ressources au sein d’un 
espace de solidarité. 

Encouragés par les lois successives sur le regroupement intercommunal, les etablissements 
publics de cooperation intercommunale deviennent des structures de plus en plus intégrées de 
coopération: dépassant l’intercommunalité de gestion, on entre dans la sphère de l’intercommunalité de 
projet. 

Progressivement l’autonomie juridique et politique des etablissements publics de cooperation 
intercommunale se construit et, peu à peu, permet à l’institution intercommunale de s’imposer au niveau 
locale comme l’échelon administratif pertinent pour le règlement des problèmes locaux. 

Les missions attribuées aux etablisements publics de cooperation intercommunale se sont 
progressivement développées au fur et à mesure de l’accroisement du champ d’ intervention des 
collectivités locales. Elles se sont parallèlement diversifiées tant dans leur contenu, que dans leur nature 
juridique. 

Intercomunalitatea a devenit vectorul regrupărilor de comune în cadrul integrării europene. 
Construcţia europeană pune colectivităţile teritoriale locale din statele membre ale Uniunii Europene în 
concurenţă, legătura strânsă dintre intercomunalitate şi Uniunea Europeană1 fiind vizibilă. 

Dezvoltarea recentă a intercomunalităţii în spaţiul european, a coincis cu exigenţele normative cele 
mai ridicate, în special în ceea ce priveşte protecţia mediului, care generează costuri suplimentare. S-a 
considerat că intercomunalitatea, această modalitate de asociere şi cooperare a colectivităţilor, poate să 
răspundă exigenţelor normative care deseori nu sunt accesibile comunităţilor izolate. 

Pentru aceste considerente, modificările şi completările care s-au realizat la Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/20012 au pornit de la încercarea de a oferi soluţii la o problemă care este gravă în 
acest moment în România, dar va deveni dramatică în momentul accesului în Uniunea Europeană – slaba 
capacitate administrativă, în principal a unităţilor administrativ-teritoriale mici, fapt care privează un 
număr foarte mare de cetăţeni români de o serie de servicii publice. Avem în vedere şi se impune a se 
anunţa şi rezerva că intercomunalitatea nu este doar un instrument tehnic de gestiune raţionalizată, ci şi un 

                                              
1 M. Bourjol, Intercommunalite et Union Europeene, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1994, p. 1.  
2 Una dintre intenţiile iniţiatorilor proiectului de modificare şi completare a Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 

a fost introducerea conceptului intercomunalităţii. Aşa cum au recunoscut şi iniţiatorii proiectului, conceptul de 
intercomunalitate există în legislaţia noastră, intercomunalitatea permiţând asocierea între unităţile administrativ-teritoriale, în 
vederea prestării în comun a unor servicii publice sau pentru derularea unor proiecte comune. A se consulta site-ul 
www.mai.gov.ro. 
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generator de tensiuni între factori de putere. Ea antrenează emulări şi chiar concurenţe menite a face dificil 
traiul cotidian. 

Micile comunităţi din mediul rural nu au dimensiunea critică necesară pentru punerea în practică a 
unui proiect de dezvoltare. Cooperarea lor la nivel de ţară, mai ales că aceasta corespunde spaţiului vital 
trebuie încurajată sistematic de stat1, care trebuie să îşi adapteze mecanismele de intervenţie de care 
dispune în slujba acestui scop. Dacă există un domeniu în care aportul intercomunitar este incontestabil, 
acesta este fără îndoială dezvoltarea economică. Intercomunalitatea permite evitarea unei concurenţe 
defectuoase între colectivităţi şi contribuie la mutualizarea riscurilor legate de implanturile industriale. 

Colaborarea instituţională şi colaborarea contractuală reprezintă modalităţi distincte de colaborare 
între colectivităţile teritoriale. Dacă prima modalitate de colaborare constă în crearea de autorităţi de către 
puterea învestită, cea de a doua modalitate de colaborare, cea contractuală, presupune un acord de voinţe 
în care alegerea partenerului de contract este lăsată liberă. Cooperarea instituţională a stat la baza 
colaborării între colectivităţile teritoriale, instituţia fiind cel mai adesea expresia juridică şi vizibilă a 
acestei cooperări2. Această instituţie, în Franţa poartă denumirea de stabiliment public teritorial3 sau de 
instituţie publică de cooperare intercomunală, iar în dreptul românesc de asociaţie de dezvoltare 
intercomunitară. 

Trebuie să menţionăm că primordialul scop al cooperării instituţionale între colectivităţile locale este 
ca la un nivel constant al calităţii să scadă costul serviciului, în condiţiile utilizării mai eficiente a 
factorilor de producţie, într-un context teritorial şi demografic adecvat. 

Legea nr. 215/2001, aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 286/20064, stipulează că asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitară sunt structurile de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, 
înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile administrativ - teritoriale pentru realizarea în comun a unor 
proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii. 

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice5, ce stabileşte cadrul juridic şi 
instituţional unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, 
organizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului funcţionării serviciilor 
comunitare de utilităţi publice face vorbire de asociaţia de dezvoltare comunitară. 

Potrivit art. 2 punct a) din actul normativ mai sus menţionat, prin asociaţie de dezvoltare comunitară 
se înţelege asocierea intercomunitară, realizată în condiţiile legii, între două sau mai multe unităţi 
administrativ - teritoriale limitrofe, reprezentate prin autorităţile administraţiei publice locale, în scopul 
înfiinţării, dezvoltării, gestionării şi/ sau exploatării în comun a unor sisteme comunitare de utilităţi 
publice şi al furnizării/ prestării de servicii de utilităţi publice utilizatorilor pe raza teritorială a unităţilor 
administrativ - teritoriale asociate. Se prevede că organizarea şi administrarea serviciilor de utilităţi 
publice se face cu respectarea mai multor principii printre care principiul asocierii intercomunale, al 
dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele, a administrării eficiente a bunurilor din proprietatea 
publică sau privată a unităţilor administrativ - teritoriale. 

Pe parcursul prezentei lucrări, când vom vorbi de forma instituţională pe care o îmbracă cooperarea 
colectivităţilor teritoriale de bază în Franţa, vom folosi sintagma instituţie publică de cooperare 
intercomunală, iar când vom face referire la structurile de cooperare ale unităţilor administrativ - 

                                              
1 Potrivit Legi nr. 215/2001 aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 286/2006, Guvernul sprijină asocierea unităţilor 
administrativ - teritoriale prin programe naţionale de dezvoltare. Aceste programe sunt finanţate anual prin bugetul de stat şi 
sunt prevăzute distinct în cadrul bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii privind finanţele publice 
locale. 

2 J.-M. Pontier, Collectivités locales, Revue administrative nr. 278/1994, p. 162.  
3 A se vedea despre cooperarea colectivităţilor teritoriale locale, despre necesitatea şi formele cooperării, C.-L. Popescu, 
Autonomia locală şi integrarea europeană, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999, p. 197-201.  

4 Legea nr. 286/2006 pentru modificarea Legii nr. 215/2001, M. Of. al României, nr. 621 din 18 iulie 2006. 
5 M. Of. al României nr. 254 din 21 martie 2006.  
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teritoriale cu personalitate juridică din dreptul românesc, vom folosi sintagma asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară. Deosebirile dintre cele două forme instituţionale de cooperare din dreptul francez şi din 
dreptul românesc nu constau doar în denumire. 

Cooperarea intercomunală între colectivităţi corespunde unei logici de solidaritate şi de bună 
gestiune, ea permiţând contracararea fărâmiţării comunale prin elaborarea de proiecte comune de 
dezvoltare, pe de altă parte, ea evită dezvoltarea unei concurenţe sterile între comunităţile care aparţin 
aceluiaşi spaţiu teritorial, permite o repartizare justă şi o bună alocare a resurselor în cadrul aceluiaşi 
spaţiu de solidaritate1. 

Până la importanta modificare adusă Legii administraţiei publice locale nr. 215/ 2001 în vara anului 
2006, în legislaţia română găsim prevederi timide şi de început cu privire la această formă de asociere 
între unităţile administrativ - teritoriale, asociere care să se concretizeze prin crearea unei alte entităţi 
juridice, a unui alt subiect de drept public sau privat, cu toate consecinţele calificării. Astfel, O.G. nr. 
53/2002 privind statutul cadru al unităţii administrativ – teritoriale, prevede la art. 5 alin. (2) că: „Unităţile 
administrativ teritoriale pot intra în raporturi juridice cu alte autorităţi sau instituţii publice, cu persoane 
juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, precum şi cu persoane fizice, în condiţiile legii”. 
Potrivit acestei dispoziţii legale o unitate administrativ - teritorială putea intra în raporturi juridice cu o 
altă persoană juridică română, deci cu o altă unitate administrativ – teritorială, neînsemnând că în urma 
intrării într-un raport juridic cu o altă persoană juridică s-ar fi creat un alt subiect de drept. Art. 16 din 
actul normativ mai sus citat prevede că: „Statutul va stabili condiţiile de realizare a cooperării sau asocierii 
cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în 
vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, 
precum şi de stabilire a unor relaţii de parteneriat cu unităţi administrativ - teritoriale similare din alte 
ţări”. 

Dacă ne gândim la asocierea între colectivităţile locale, sau folosind terminologia consacrată în 
dreptul francez – asocierea intercomunală, ca la modalitatea juridică care favorizează solidaritatea şi buna 
gestiune2, elaborarea de proiecte comune de dezvoltare, sau ca la un răspuns pragmatic la problemele de 
gestiune cu care se confruntă aleşii municipali, instrument de amenajare a teritoriului pe plan naţional3, se 
poate afirma că germenii asocierii intercomunitare din dreptul românesc se află în această Ordonanţă care 
are ca obiect stabilirea Statutului - cadru al unităţilor administrativ - teritoriale din România. Din 
interpretarea şi coroborarea textelor acestui act normativ înţelegem că legiuitorul a făcut distincţie între 
cooperarea sau asocierea unităţilor administrativ - teritoriale cu persoane juridice române sau străine şi 
cooperarea şi asocierea unităţii administrativ - teritoriale cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale 
din ţară sau din străinătate, în vederea promovării unor interese comune. Conceptul de zonă metropolitană 
ca formă juridică de cooperare a fost anunţat prin O.G. nr. 53/2002 astfel, că organizarea şi funcţionarea 
zonelor metropolitane se fac potrivit legii. Potrivit Legii nr. 215/2001 aşa cum a fost modificată prin 
Legea nr. 286/2006, zona metropolitană reprezintă asociaţia de dezvoltare intercomunitară constituită pe 
bază de parteneriat între capitala României sau municipiile de gradul I şi unităţile administrativ - 
teritoriale aflate în zona imediată. Prin municipii de gradul I înţelegem acele unităţi administrativ - 
teritoriale care au capacitatea administrativă necesară realizării competenţelor transferate. Autorităţile 
administraţiei publice locale din cadrul municipiilor de gradul I pot exercita pe deplin şi imediat 
competenţele transferate, în condiţii de eficienţă. 

Potrivit art. 10 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice asociaţiile de dezvoltare 

                                              
1 M. Stancu-Ţipişcă, Intercomunalitatea şi instituţiile publice de cooperare intercomunală, în volumul Administraţia publică 

în Spaţiul European – prezent şi perspectivă, Ed. Universitaria, Craiova, 2006, p. 264-273. 
2 Julie Gastard, Dess Mctoe, Les contrats de prestations entre personnes publiques. Le nouveau cadre libéral de 
l’interventionnisme des collectivités locales. 

3 A se consulta site-ul www.maire-info.com. 
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comunitară,1 definite ca instituţii publice de cooperare intercomunitară, îşi asumă şi îşi exercită, pentru şi 
în numele autorităţilor administraţiei publice locale asociate, toate competenţele şi atribuţiile, drepturile şi 
obligaţiile pe domeniul strict limitat al serviciului/serviciilor care i-a/i-au fost transferat/transferate. 
Înţelegem că în dreptul românesc ca şi în dreptul francez, interesul intercomunitar şi transferul de 
competenţe stau la baza funcţionării asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară. Principiul care guvernează 
cooperarea intercomunitară în cadrul instituţiilor publice de cooperare intercomunitară este cel al 
transferului de competenţe ale unităţilor administrativ - teritoriale membre către instituţia intercomunitară, 
în beneficiul unui interes care le este superior, şi anume interesul intercomunitar. De altfel, art. 10 alin.(1) 
al aceluiaşi act normativ prevede că unităţile administrativ - teritoriale, reprezentate prin autorităţile 
administraţiei publice locale, pot coopera în scopul înfiinţării, finanţării şi realizării unor servicii de 
utilităţi publice, inclusiv a infrastructurii tehnico - edilitare aferente, precum şi pentru organizarea, 
gestionarea şi exploatarea în interes comun a acestor servicii. 

Instituţia publică de cooperare intercomunitară funcţionează în baza principiului specialităţii 
funcţionale. În literatura de specialitate din Franţa s-a susţinut că aceste instituţii2 sunt datoare să îşi 
exercite competenţele enumerate în textul fondator şi nu pot angaja comunele care le-au delegat dincolo 
de aceste competenţe. 

Obiectul de activitate al instituţiei publice de cooperare intercomunală din dreptul francez sau al 
asociaţiei de dezvoltare intercomunitară din dreptul românesc, nu poate fi modificat decât dacă se aduc 
modificări şi statutului. Se înţelege că dacă se intervine dincolo de atribuţiile specifice obiectului de 
activitate, intervenţia acestor instituţii vor fi catalogate şi sancţionate ca o ilegalitate. 

Regula specialităţii instituţiei publice de cooperare intercomunală3 este interpretată în funcţie şi 
plecând de la textul care a fondat instituţia publică. Ea este pe rând expresia şi consecinţa naturii 
fondatoare a instituţiei publice teritoriale. Ea permite, de asemenea, protejarea comunelor de vitalitatea lor 
creatoare, prin limitarea libertăţii de acţiune a instituţiilor publice, în scopul protejării libertăţii de acţiune 
a comunelor. 

Doctrina franceză4 a apreciat că s-a conturat progresiv autonomia juridică şi politică a instituţiei 
publice de cooperare intercomunală şi, puţin câte puţin, se lasă loc instituţiilor intercomunale să se impună 
la nivel local ca eşalon administrativ pertinent pentru reglementarea problemelor locale. 

Stabilimentele publice teritoriale5, din punct de vedere al intereselor publice pe care le servesc şi al 
tipului de administraţie publică pe care îl realizează, sunt un subiect de drept public hibrid, aflat la graniţa 
dintre colectivităţile teritoriale şi stabilimentele publice, dintre administraţia generală şi administraţia 
specializată. 

Dacă două dintre caracteristicile colectivităţilor teritoriale pot fi regăsite, cu unele atenuări, şi la 
stabilimentele publice teritoriale, şi anume o bază teritorială6 şi afacerile locale pe carele gestionează, le 
lipseşte în schimb o altă trăsătură definitorie – alegerea directă a organelor deliberative. 

Prin modificările şi completările aduse actului normativ care reglementează administraţia publică 
                                              
1 După modificarea Legii nr. 215/2001 înţelegem că orice alte dispoziţii contrare se abrogă sau se modifică, astfel că sintagma 
de asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu care operează Legea nr. 286/2006 este cea care s-a impus în dreptul românesc. 

2 H. Groud, L’intérêt communautaire au lendemain de la loi Chevènement, A.J.D.A., 2000, p. 970.  
3 C. Ribot, L’autonomie institutionnelle des établissements publics de coopération intercommunale, apud R. Le Saout, 

L’intercommunalité, Logiques nationales et enjeux locaux, coll. Espaces et Territoires, Presses Universitaires de Rennes, 1997, 
p. 30.  

4 C. Ribot, L’autonomie institutionnelle des établissements publics de coopération intercommunale, apud R. Le Saout, 
L’intercommunalité, Logiques nationales et enjeux locaux, Coll. Espaces et Territoires, Presses Universitaires de Rennes, 1997, 
p. 30.  

5 C.-L. Popescu, op. cit., p. 198.  
6 Iniţial, instituţiile publice de cooperare intercomunală se defineau mai mult prin misiune decât prin teritoriu, dar după 1999 

aceste instituţii îşi întăresc coerenţa teritorială, pentru că teritoriul devine o condiţie a însăşi înfiinţării sale cu acelaşi rang ca 
populaţia.  
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locală, legiuitorul român s-a îndepărtat de soluţia legiuitorului francez1. Mai exact, instituţiile de 
cooperare intercomunală din Franţa, care au personalitate juridică de drept public, se apropie tot mai mult 
de colectivităţile teritoriale, lansându-se chiar întrebarea dacă autorităţile acestor instituţii nu ar trebui să 
aibă legitimitatea din sufragiul universal direct. Legiuitorul român este tranşant şi precizează că asociaţiile 
de dezvoltare intercomunitară au personalitate juridică de drept privat (neavând personalitate juridică de 
drept public, nu vor avea nici elementele constitutive ale unităţii administrativ – teritoriale). 

Potrivit legii române, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt conduse de un consiliu de 
administraţie compus din reprezentanţi ai unităţilor administrativ – teritoriale componente, desemnaţi de 
consiliul local sau de consiliul judeţean, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului 
judeţean, precum şi la propunerea consilierilor locali sau judeţeni, după caz. 

Menţionăm că în Franţa instituţia publică de cooperare intercomunală este administrată de un organ 
deliberativ compus din delegaţii aleşi de consiliile municipale ale comunelor membre interesate, prin 
scrutin secret, cu majoritate absolută2. 

Dezvoltarea şi importanţa demografică, bugetară a anumitor instituţii publice de cooperare 
intercomunală cu fiscalitate proprie, au condus, în Franţa, la abordarea frontală a problemei desemnării 
prin sufragiu direct a delegaţilor intercomunali, în special a preşedinţilor. 

Reforma desemnării delegaţilor intercomunali prin sufragiu universal, cu puţini susţinători printre 
aleşii locali, ar conduce la procesul de transformare a intercomunalităţii în supracomunalitate. Teama că 
supracomunalitatea ar duce la destabilizarea comunelor a determinat legiuitorul francez să amâne 
desemnarea delegaţilor intercomunali prin sufragiu universal direct. S-a convenit că instituţia publică de 
cooperare intercomunală, din punct de vedere juridic, este necesar să rămână emanaţie a comunelor. 
Trebuie să se recunoască că totuşi, în prezent, acest compromis se bazează mai ales pe iluzia unei 
intercomunalităţi sobordonate comunelor. Această iluzie stabileşte următoarea ierarhie: comunele sunt 
sediul puterii iniţiale, iar structurile intercomunale cel al puterii secundare. În fapt, se constată că mişcarea 
este inversă şi decizia este luată de instituţia publică de cooperare intercomunală, care încearcă să o 
impună comunelor membre3. 

Faptul că delegaţii intercomunali sunt desemnaţi din rândul consilierilor municipali reprezintă o 
garanţie că nu se va înregistra o slăbire a comunei în calitate de eşalon politic, datorită extinderii 
semnificative a câmpului competenţelor exersate la nivel intercomunal, pe care le implică 
intercomunalitatea de proiect. Totuşi, argumentele care susţin sufragiul universal direct ca modalitate de 
desemnare a delegaţilor intercomunali, trebuie analizate. Intercomunalitatea a devenit un punct de sprijin 
al puterii politice şi fiscale, însă ea trebuie să reprezinte şi democraţia, altfel riscă să îşi piardă 
legitimitatea. 

Deciziile financiare şi fiscale importante se iau mai mult la nivel intercomunal, bugetele 
intercomunale fiind din ce în ce mai importante ca volum. 

Autonomia fiscală a instituţiei publice de cooperare intercomunală în raport cu comunele membre, 
precum şi simplul fapt că instituţia publică de cooperare intercomunală percepe impozite, creează o 
responsabilitate firească a delegaţilor intercomunali faţă de contribuabili. 

Dacă aceşti delegaţi nu sunt aleşi direct de cetăţeni, se va slăbi legătura dintre electorat şi delegaţii 
intercomunali? Există nu numai riscul de deficit democratic, dar şi cel al unui control nesemnificativ al 
electoratului faţă de cei care le percep impozite. Astfel, noua intercomunalitate în Franţa, cu ambiţii mai 

                                              
1 În proiectul iniţial de modificare a Legii nr. 215/2001 se făcea vorbire despre asociaţiile de dezvoltare comunitară, în 

înţelesul de structuri de cooperare cu personalitate juridică de drept public, fără elementele constitutive ale unei unităţi 
administrativ-teritoriale, înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale pentru exercitarea în comun a competenţelor ce le revin 
prin lege. 

2 A se consulta site-ul www.senat.fr., La question de l’élection des délégués intercommunaux au suffrage universel direct. 
3 A se consulta site-ul www.senat.fr. 

http://www.senat.fr/
http://www.senat.fr/
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ales politice, funcţionează ca o administraţie de gestiune. Această situaţie este considerată de susţinătorii 
sufragiului universal direct ca modalitate de desemnare a delegaţilor intercomunali, o negare a 
democraţiei. Nu trebuie uitat însă că intercomunalitatea a făcut obiectul unui compromis fondator. 

În timp ce intercomunalitatea se dezvoltă şi se emancipează, statul şi aleşii locali continuă să o 
prezinte ca şi cum, din punct de vedere politic, ar fi dependentă exclusiv de comune. Dar 
intercomunalitatea este un compromis naţional făcut pentru a contracara refuzul comunelor de a fuziona, 
ea subzistă prin compromisul teritorial făcut de aleşii locali pentru o mai bună distribuţie a resurselor 
destinate politicilor publice şi, în fine, pentru o viaţă mai bună pe plan local. 
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One of the discussing issues among mayors, specialists in central public administration makes up 
the way of the mayor’s election: through direct or indirect voting. In international practice there are used 
a lot ways of implication of the mayor. 

The Republic of Moldova has known different ways of the implication of the mayor. 
During the soviet period the mayor was elected through indirect voting by the local soviets of 

deputats proposed by the organs of the party. During the period of the liberalization of the society (1990-
1991) in the Republic, in the conditions where the soviet legislation was still valid, with some slight 
changes in some localities the inhabitants of communities (villages), by their own initiative, without and 
legal base, have organized the direct elections of the mayor. 

On the 7-th December 1994 the Parliament of the Republic of Moldova has adopted the Law 
regarding the local elections nr. 308-XIII and Law regarding the Public Local Administration nr. 310-
XIII, with the help of which was established the way of the election of the authorities in public 
administration and namely, there were introduced some modifications regarding the way of the mayor’s 
election, under certain circumstances, he could be announced (named) by the President of the Republic. 
Later was acknowledged the nonconstitutionality of the present changers on the base of the Decision of 
the Constitutional Court, nr. 750 dated from 06.11.95. 

The Law nr. 310/1994 was confirmed by the Law nr. 186-XIV dated from 06.11.1998, where the 
mayor’s institution was defined as an executive authority, elected by an universal voting, an equal, direct, 
secret and expressed free voting, excluding the possibility of naming it by the state authorities. 

Legislative Branch, through the Law nr. 781/2001, has tried to change the modality of the election 
of the mayor, determining that he is being elected by the local counsel, because the direct election of the 
mayors during the last 10 years has revealed some problems which regard the relations of the mayor to 
the local counsels. According to elections of the majority of population, as mayor is being elected one of 
the most popular persons and in most of the cases such kind of persons are independent or the may 
represent some political formations, which are not represented fully at the local counsel. 

Due to this fact the mayor’s activity, his objectives and his political program not always correspond 
to political program of the political formations which make up the majority at the counsel. Such kind of 
situations produce some conflicts between the mayor and the counsel, which drive to rivalry between these 
authorities and train these in useless fights, in consequence the local interests go to the second plan, 
whereby the community suffers. For ex. in some localities there were initiated local referendums to revoke 
the mayor. 

The Constitutional Court based on the Decision nr. 13 dated from 14.03.2002 has declared the 
notion of ‘mayor’ nonconstitutional, foreseen in the Law nr. 781/2001, motivating it through the fact that 
has changed the essence of it, has formed a different modality (way) to elect the mayor in accordance with 
the other authorities of the local public administration and in such a way has infringed the dispositions 
from the art. 109 paragraph (1) foreseen in Constitution. The Constitutional Court has also brought some 
other arguments. 
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The present article demonstrates the mistake of these arguments and the necessity of the changes in 

the way of the mayor’s election in the Republic of Moldova. The local counsel, being a deliberative 
authority, needs a mobile, operative executive organ made up by the functionaries with high professional 
skills. 

Occasionally the Counsel must be able to effect operative the actual, including revoking and 
election of a new mayor, for the executive to function effectively and not to come into conflict with the 
counsel. 

Through the acceptance of the mayor’s election by the local counsels, the constitutional 
expectations would have been correlated with those established in the European Book of the Local 
Autonomy, that foresees in the art. 3 the possibility of the mayor’s election by the counsels, and would 
have excluded the dissensions between the mayors and counsels; would have contributed to a more 
operative and efficient of the problems of the local collective body and would have raised both 
responsibility of the local counsel and of the mayor’s elected by them. 

All these problems and many other would have automatically disappeared in the case of the indirect 
election of the mayor by the counsel. 

Termenul primar este de origine latină (primarius) şi semnifică prima persoană, cel dintâi, cel care 
este înaintea tuturor prin însemnătate, rang sau calitate. Pentru administraţia publică locală din Republica 
Moldova instituţia primarului devine tradiţională. Fiind reglementată de legislaţia proprie şi influenţată de 
legislaţia ţărilor din componenţa căreia face parte teritoriul actual al Republicii Moldova, instituţia 
primarului a avut diverse denumiri şi a fost dotată cu diverse atribuţii. 

În Moldova istorică, încă din secolul XIV, funcţia primarului în oraşe o îndeplineau şoltuzul sau 
voitul şi pârgarii. Aceştia repartizau între orăşeni, după averea fiecăruia, dările stabilite global – cisla – 
asupra oraşului. Şoltuzul avea atribuţii de poliţie în oraş, răspunderea de asigurarea liniştii publice şi putea 
să-i reţină şi să-i amendeze pe cei care tulburau liniştea publică. Şoltuzul şi pârgarii aveau şi funcţii 
judecătoreşti în anumite pricini. Ei ţineau catastiful târgului, în care se întabulau toate actele juridice, 
translative, de proprietate, privitoare la bunurile imobiliare din vatra şi hotarul oraşului. În satele libere 
funcţia primarului era îndeplinită de vătăman. Acesta avea atribuţii limitate şi urmăreau ca ţăranii să nu fie 
impuşi să plătească mai mult decât se cuvenea. 

După adoptarea legii comunale din 1864, a fost înfiinţată pentru prima dată instituţia primarului. În 
această lege se vorbea despre primar ca organ executiv ales de către alegătorii comunei şi confirmat de 
către perfect. Primarul avea o calitate dublă de şef al administraţiei locale şi de reprezentant al Guvernului 
în comună. În această calitate primarul era responsabil de administrarea şi apărarea proprietăţii comunale, 
de elaborarea bugetului local, de controlul aparatului administrativ al comunei etc. 1 

În perioada în care teritoriul actual al Republicii Moldova s-a aflat sub administrarea Imperiului 
Rus, funcţiile primarului erau îndeplinite de starostele satului, care avea atribuţii largi în ceea ce priveşte 
administrarea treburilor publice ale satului, îndeplinirea funcţiei poliţineşti, de ocrotire a ordinii publice 
etc. 2 

Pe parcurs, instituţia şi rolul primarului au fost supuse unui şir de reforme prin care s-au extins ori 
s-au redus atribuţiile acesteia, modul de alegere sau de numire etc. 
Actualmente, Legea privind administraţia publică locală nr. 123 din 18.03.2003, defineşte instituţia 
primarului ca o autoritate reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi o autoritate 
executivă a consiliului local, aleasă prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. 

Modalitatea alegerii primarului este un subiect de discuţie în rândul specialiştilor şi practicienilor 
domeniului: primarul să fie ales prin vot direct sau indirect. În practica internaţională sunt utilizate mai 
multe modalităţi de învestitură a primarului. De exemplu, în Spania, primarul, şeful executivului, este ales 
de consilieri. În Italia, primarul este ales de ginta comunală (organ executiv), aleasă, la rândul ei, de 
consiliul comunal. În Franţa, primarul şi adjuncţii sunt aleşi de către consiliu prin vot secret, cu majoritate 
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absolută. În Elveţia, în zona germană, primarul se alege concomitent cu consiliul, el trebuind să fie şi 
membru al consiliului. În Olanda şi Belgia, primarul comunei este numit de Rege dintre membrii 
consiliului comunal la propunerea consilierilor, înaintată prin guvernatorul provinciei. 3 

Diferite modalităţi de învestitură a primarului a cunoscut şi România. Pentru prima dată, funcţia de 
primar a fost reglementată prin art. 83 din Legea comunală nr. 394 din 1 aprilie 1864, potrivit căreia, 
primarul în comunele rurale se alegea de alegătorii comunei (direct) odată cu membrii consiliului şi se 
aproba de către prefect. 

Prin Legea comunelor din 7 mai 1874, primarul comunelor rurale nu mai era ales, ci numit de către 
Guvern. După modificările făcute prin Legea din 1894 şi Legea organizării comunelor rurale şi 
administraţiunea plăşilor din 1 mai 1904, primarul este ales de consiliul local din rândul membrilor săi. 
Reglementări cu privire la funcţia de primar a cuprins şi Legea pentru unificarea administraţiei din 1925, 
Legea pentru organizarea administraţiei locale din 1929, precum şi art. 10-18 din Legea administrativă din 
14 aprilie 1938. În baza art. 145 din Legea din 1929, primarul în comunele rurale alcătuite dintr-un singur 
sat se alegea direct de alegătorii comunei, iar în celelalte comune el se alegea de către consiliul comunal, 
cu majoritatea absolută de voturi, dintre membrii consiliului sau dintre membrii comunei care aveau 
dreptul de a fi aleşi. În comunele urbane primarul se alegea de către consiliul comunal cu votul a două 
treimi din membrii aleşi ai consiliului.4 

Legea administrativă din 27 martie 1963 a stabilit, prin art. 53, alegerea primarului, ajutoarelor de 
primar de către consiliu. 

Legislaţia actuală a României, Legea nr. 70/1991, prin art. 1, prevede alegerea primarului direct, 
prin vot universal, secret şi liber exprimat, pe baza scrutinului uninominal pe circumscripţii electorale 
comunale şi orăşeneşti, precum şi în municipiul Bucureşti şi în sectoarele municipiului Bucureşti. 5 

Republica Moldova, la fel, a cunoscut diferite modalităţi de învestitură a primarului. 
În perioada sovietică primarul era ales prin vot indirect de către sovietele locale de deputaţi la 

propunerea organelor de partid. În perioada liberalizării societăţii (1990-1991) în republică, în condiţiile în 
care mai era în vigoare legislaţia sovietică, cu unele modificări uşoare, în unele localităţii locuitorii 
comunelor, din proprie iniţiativă, fără bază legală, au organizat alegeri directe ale primarului. Se crease o 
situaţie critică, alegerile trebuiau declarate nevalabile din lipsa cadrului legislativ respectiv, însă procesele 
democratice care se dezvoltau tot mai mult, după o perioadă îndelungată de stagnare, aveau un caracter 
ireversibil şi, evident, trebuiau susţinute. În această situaţie, Parlamentul la 10 iulie 1991 a adoptat Legea 
cu privire la bazele autoadministrării locale, fiind fixată în art. 6 expres prevederea potrivit căreia primarul 
comunei (satului) şi al oraşului este ales în localitatea respectivă prin sufragiu universal, direct, secret. Din 
acest moment Republica Moldova utilizează sistemul alegerilor directe ale primarului de către 
colectivitatea respectivă. 6 

La 7 decembrie 1994 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la alegerile 
locale nr. 308-XIII şi Legea privind administraţia publică locală nr. 310-XIII, prin care s-a stabilit modul 
de alegere a autorităţilor administraţiei publice şi anume, erau introduse unele modificări referitor la 
modul de alegere a primarului, în anumite condiţii, el putea fi numit de Preşedintele Republicii. Mai târziu 
s-a recunoscut neconstituţionalitatea acestei prevederi prin Hotărârea Curţii Constituţionale, nr. 750 din 
06.11.95. 

Legea nr. 310/1994 a fost abrogată prin Legea nr. 186-XIV din 06.11.1998, în care instituţia 
primarului era definită ca autoritate executivă aleasă prin vot universal, egal, direct, secret şi liber 
exprimat, excluzându-se posibilitatea numirii acestuia de către autorităţile statului. 

Legislativul, prin Legea nr. 781/2001, a încercat să schimbe modalitatea de alegere a primarului, 
stabilind că acesta se alege de consiliul local, deoarece alegerea directă a primarilor pe parcursul ultimilor 
10 ani a scos la iveală un şir de probleme, care se referă la raporturile primarului cu consiliile locale. 
Potrivit scrutinului majoritar, în calitate de primar este aleasă cea mai populară persoană şi în mai multe 
cazuri astfel de persoane sânt independente sau reprezintă formaţiunile politice care nu sânt reprezentate 
masiv în consiliul local. Datorită acestui fapt, activitatea primarului, obiectivele şi programul său politic 
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nu întotdeauna corespund cu programul politic al formaţiunilor politice care deţin majoritatea în consiliu. 
Astfel de situaţii dau naştere unor conflicte între primar şi consiliu, care conduc la rivalitate între aceste 
autorităţi şi le antrenează în lupte inutile, în consecinţă interesele locale trec pe planul doi, având de suferit 
comunitatea. De exemplu, într-un şir de localităţi s-au iniţiat referendumuri locale pentru revocarea 
primarului. 7 

Un şir de deputaţi n-au fost de acord cu modificările operate şi a solicitat Curţii Constituţionale să 
supună controlului constituţionalităţii aceste prevederi ale legii. 

Cu această ocazie, Curtea Constituţională prin Hotărârea nr. 13 din 14.03.2002 a declarat 
neconstituţionalitatea noţiunii de „primar” prevăzută în Legea nr. 781/2001, motivând prin aceea că 
legiuitorul a modificat esenţa acesteia, a instituit o modalitate diferită de alegere a primarului în raport cu 
celelalte autorităţi ale administraţiei publice locale şi astfel a încălcat dispoziţiile art.109 alin. (1) din 
Constituţie. 

Cu altă ocazie, Curtea Constituţională, în Hotărârea nr. 750 din 6.11.1995, menţiona că elementul 
caracteristic autorităţilor publice locale îl constituie modul de alegere, care se realizează prin scrutinul 
nominal pentru primar şi scrutinul pe liste pentru consiliul local. Astfel, modul de alegere este consfinţit în 
art. 38 din Constituţie, potrivit căruia voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se 
exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber 
exprimat. 

Sunt discutabile hotărârile Curţii Constituţionale, care califică alegerea indirectă a primarilor ca 
fiind contrară Constituţiei. Cel puţin, Constituţia stabileşte, în art. 112, că modalitatea de alegere a 
consiliilor locale şi a primarilor se stabileşte prin lege. Prin această prevedere constituţională, legiuitorul 
constituant a învestit Parlamentul cu un drept discreţionar de a aprecia şi a stabili modalitatea de alegere a 
primarilor. În susţinerea acestei ipoteze, pot fi invocate constatările Curţii conform cărora art.72 din 
Constituţie, care stabileşte că organizarea administraţiei locale, a teritoriului, precum şi regimul general 
privind autonomia locală, ca elemente ale politicii interne a statului, constituie atribuţii de bază ale 
Parlamentului şi se reglementează prin lege organică. Astfel de competenţe sânt calificate ca atribuţii 
suverane ale Parlamentului. Prin urmare, Curtea şi-a arogat atribuţiile Parlamentului, interzicând 
determinarea modul de alegere a primarilor. 

De menţionat, de asemenea, că art. 38 din Constituţie, la care se referă Curtea Constituţională, 
stabileşte că voinţa poporului constituie baza puterii de stat, însă organele administraţiei publice locale nu 
fac parte din sistemul organelor puterii de stat, puterea autorităţilor administraţiei publice locale nu 
provine din puterea statului, ci din voinţa alegătorilor locali, pe care îi reprezintă şi în numele cărora 
acţionează. Astfel, prevederile art. 38 din Constituţie nu pot fi interpretate stricto senso, ca fiind aplicabile 
şi pentru alegerea primarilor. 8 

Luând în consideraţie poziţia Curţii Constituţionale, un grup de deputaţi în Parlament a iniţiat o 
modificare a Constituţiei prin care permite legislativului să stabilească prin lege alegerea indirectă a 
primarilor. Autorii proiectului au propus modificarea art. 112 din Constituţie, argumentând-o prin 
necesitatea armonizării prevederilor constituţionale la dispoziţiile Cartei Europene a Autonomiei Locale, 
care, în art. 3, prevede posibilitatea alegerii primarilor de către consiliile locale. Acest mod de alegere va 
exclude orice conflict între consilii şi primari, va contribui la soluţionarea rapidă şi în interesul 
colectivităţii locale a problemelor cu care aceasta se confruntă, va asigura realizarea eficientă a 
responsabilităţilor publice care revin autorităţilor locale. În opinia autorilor proiectului, alegerea primarilor 
de către consiliile locale nu aduce atingerea principiului autonomiei locale, această modalitatea fiind 
considerată democratică şi conformă normelor internaţionale, practicată în majoritatea ţărilor europene. 

Cu ocazia emiterii avizului asupra revizuirii Constituţiei, Curtea Constituţională relevă că 
dispoziţiile proiectului de lege privind modificarea art. 112 din Constituţie intră în contradicţie cu însăşi 
natura juridică şi cu principiile de bază ale administraţiei publice locale şi nu se respectă principiul unităţii 
materiei, care presupune existenţa unui raport intrinsec între toate elementele Constituţiei. Or, modificările 
propuse intră în contradicţie cu art. 2, 38, 39, 54, 109 şi 142 din Constituţie. 
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Cu referire la alegerea primarilor de către consiliile locale Curtea reţine următoarele: Carta 

Europeană a Autonomiei Locale prevede o astfel de posibilitate, stipulând că adunările sau consiliile sânt 
compuse din membri aleşi prin vot liber, secret, egal, direct şi universal, care pot „dispune de organele 
executive responsabile în faţa lor”. Practica internaţională cunoaşte diferite modalităţi de alegere a 
primarilor sau a persoanelor învestite cu funcţii executive similare de către consilii sau adunări, cât şi 
direct de către alegători. Practica atestă, de asemenea, numirea şi eliberarea lor din funcţie de către 
preşedintele ţării ori într-un alt mod stabilit de acesta, cu aprobarea consiliului respectiv. Constituţiile unor 
state în general nu stipulează modalitatea de învestire a primarilor sau a persoanelor cu funcţii executive 
similare. 

De menţionat că formarea autorităţilor executive locale în Republica Moldova se reglementează nu 
numai prin prevederile art. 112 din Constituţie, dar şi prin dispoziţiile art. 2, art. 38, art. 39, şi art. 109 din 
Constituţie. Astfel, schimbarea modalităţii de alegere a primarilor în Republica Moldova ar aduce atingere 
principiilor constituţionale de bază ale autoadministrării publice locale. Primarii, ca şi consiliile locale, 
sânt autorităţi ale administraţiei publice, care, potrivit art. 109 din Constituţie, se întemeiază pe principiul 
eligibilităţii. Curtea apreciază că în cazul în care primarii sânt aleşi direct de către alegători, nu se încălca 
nici un principiu responsabilităţii puterii executive în faţa puterii reprezentative, reglementată prin lege. 

În concluzie, Curtea Constituţională, în Aviz nr. 2 din 11.07.2002, menţionează că modificările 
prin care se propune alegerea primarilor de către consiliile locale afectează drepturile fundamentale ale 
cetăţenilor şi de păşesc limitele de revizuire a Constituţiei prevăzute de art. 142. 

Nu toţi judecătorii au fost de acord cu concluziile Curţii, unul dintre ei considerând că alegerea 
primarilor de către consiliile locale nu contravine Constituţiei şi tratatelor internaţionale la care Republica 
Moldova este parte. Potrivit art. 2 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, principiul autonomiei locale 
trebuie să fie recunoscut în legislaţia internă şi, pe cât e posibil, în Constituţie. Constituţia Republicii 
Moldova statuează, în art. 109-113, principiile de bază pe care se întemeiază administraţia publică locală. 
Exercitarea acestor principii, în conformitate cu prevederile Cartei Europene a Autonomiei Locale, are 
menirea de a contribui la optimizarea administrării treburilor publice locale. Alegerea primarilor de către 
colectivităţile locale prin vot direct nu contribuie la conlucrarea acestora cu consiliile locale, componenţa 
cărora deseori face parte din tabăra adversă. Ca urmare, între consiliile locale şi primari apar disensiuni şi 
diferende greu de depăşit din cauza ambiţiilor şi opţiunilor politice diametral opuse. Actualmente se atestă 
o situaţie paradoxală. Primarii, reprezentând o anumită formaţiune politică, s-au plasat în opoziţie faţă de 
consiliile locale, membrii cărora în majoritate fac parte din altă formaţiune politică. Drept consecinţă, 
soluţionarea problemelor colectivităţilor locale este dificilă. 

Prin acceptarea alegerilor primarilor de către consiliile locale, prevederile constituţionale ar fi fost 
corelate cu cele ale Cartei Europene a Autonomiei Locale, care, în art. 3, prevede posibilitatea alegerii 
primarilor de către consilii, şi ar fi exclus disensiunile dintre consilii şi primari, ar fi contribuit la 
soluţionarea mai operativă şi mai eficientă a problemelor colectivităţilor locale, ar fi ridicat atât 
responsabilitatea consiliilor locale, cât şi a primarilor aleşi de ele, fapt ignorat de Curtea Constituţională. 
O astfel de modalitate de alegere a primarilor nu ar fi adus atingere principiilor de organizare a 
administraţiei publice locale, dreptului de vot şi dreptului de a fi ales, prevăzute de Constituţie. 9 

În concluzie, menţionăm, fiind autoritate deliberativă, consiliul are nevoie de un organ executiv 
care să traducă în viaţă deciziile adoptate. Evident, consiliul are nevoie de un executiv mobil, operativ, 
alcătuit din funcţionari cu înalte calităţi profesionale. 

După caz, consiliul trebuie să fie capabil a efectua operativ remanierele de rigoare, inclusiv 
revocarea şi alegerea unui nou primar, pentru ca executivul să funcţioneze efectiv şi să nu intre în conflict 
cu consiliul. 10 

În cazul în care primarul, ca autoritate executivă, este ales de către alegător, procesul de 
operativitate a intervenţiei consiliului asupra activităţii executivului slăbeşte. Şi invers, în cazul alegerii 
primarului de către consiliul local acest proces devine mai puternic. Activitatea primarului este absolut 
controlată din partea consiliului local: primarul n-are drept de veto; la constituirea aparatului primăriei; 
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numirea în funcţie şi eliberarea din funcţie a funcţionarilor publici din administraţie se efectuează cu 
acordul consiliului local; limitele dreptului lui la conducerea administraţiei sunt limitate de deciziile 
consiliului. Încetarea mandatului al primarului înainte de termen se realizează de către consiliul la 
iniţiativa proprie sau la iniţiativa locuitorilor (modelul „primarul slab – consiliul”). 11 

Art. 42 din Legea nr. 69/1991 a României prevede că primarul răspunde în faţa consiliului de buna 
funcţionare a administraţiei publice locale. În acelaşi timp, art. 20 care stabileşte atribuţiile consiliului nu 
prevede nici dreptul, nici iniţiativa de a demite primarul din funcţie, deoarece iniţiativa îi aparţine 
prefectului (art.41). 12 

Aceeaşi situaţie o întâlnim şi în Republica Moldova, unde conform Legii privind administraţia 
publică locală nr. 123 din 18.03.2003, consiliul este lipsit de dreptul de iniţiativă la demiterea primarului. 
Această situaţie o putem considera drept diminuare a rolului autorităţii deliberante în favoarea autorităţii 
executive. Toate aceste probleme şi multe altele ar dispare automat în cazul alegerii indirecte a primarului 
de către consiliu. 
 

1. Creangă I. Curs de drept administrativ. - Chişinău, 2005, p. 138. 
2. Ibidem, p. 139. 
3. Ifimoaie C. Relaţiile externe ale administraţiei publice locale. – Bucureşti, 2000, p. 55-63. 
4. Popa V. Autorităţile publice ale Republicii Moldova. Compendium privind structura, organizarea 

şi funcţionarea lor. – Chişinău, 2004, p. 233. 
5. Ibidem, p. 234. 
6. Popa V. Ghidul primarului. – Chişinău, 2001, p. 14. 
7. Creangă I. Curs de drept administrativ. - Chişinău, 2005, p.141. 
8. Ibidem, p.144-145. 
9. Ibidem., p.142-144. 
10. Popa V., Munteanu I., Mocanu V. De la centralism spre descentralizare. – Chişinău, 1998, p. 194 
11. Burlacu N., Cojocaru V., Ioniţă V. Основы государственного администрирования. – 

Chişinău, 2000, p. 42. 
12. Popa V., Munteanu I., Mocanu V. De la centralism spre descentralizare. – Chişinău, 1998, p. 195 
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CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTROLUL ADMINISTRATIV 

 
ROŞCA Tudor,  
conf. univ., doctor 
MANOLIU Mihai, 
doctorand 
 
Este îndeobşte cunoscut şi recunoscut că omul nu poate trăi decât în societate şi că, orice societate 

ori colectivitate umană în general, are nevoie de organizare, ordine şi disciplină, în care scop apar 
anumite reguli de conduită, norme menite a organiza convieţuirea, a armoniza şi orienta într-un anumit 
mod şi sens interesele acesteia. 

Ordinea de care are nevoie societatea nu este vreun model sau vreo regularitate în relaţiile 
indivizilor sau grupurilor umane, ci un model ce conduce la un rezultat deosebit, un aranjament al vieţii 
sociale care promovează anumite scopuri şi valori1. 

S-a constatat că ordinea socială „este productul libertăţii sub deosebitele ei aspecte, precum 
armonia este productul vibraţiunilor sub deosebitele lor raporturi. Ordinea în societate nu poate fi 
dobândită decât prin aplicarea legilor justiţiei, care cer a se da fiecăruia ceea ce este al său. Apariţia 
injustiţiei, prin refuzul deliberat de a da oamenilor ceea ce li se cuvine, tulbură ordinea socială, poate duce 
la tensiuni greu sau chiar imposibil de dezamorsat”2. 

Desfăşurarea normală a acţiunilor sociale nu poate fi concepută în absenţa unei ordini sociale 
menite să asigure coeziunea relaţiilor şi cooperării sociale dintre diverşi indivizi. Ea este constituită dintr-
un ansamblu închegat de norme, reguli, prescripţii, îndatoriri şi obligaţii care reglementează conduita şi 
comportamentele în societate. 

Realizarea unei ordini sociale care să asigure coeziunea relaţiilor şi cooperării sociale dintre 
membrii societăţii presupune ca activităţile să se desfăşoare în mod normal. Ea este formată dintr-un 
ansamblu de norme, reguli, îndatoriri, prescripţii şi obligaţii. 

În statul de drept concepţia formală a acestuia se bazează pe principiul ierarhiei normelor. 
Aceasta presupune că fundamentul şi validitatea unei norme juridice se regăsesc într-o altă normă ierarhic 
superioară care reglează naşterea sa şi care nu este decât aplicarea normei juridice superioare, aceasta fiind 
în întregime condiţia de validitate a normei juridice de nivel inferior. Suntem în prezenţa unei serii de 
norme în cascadă care se nasc şi se înlănţuie succesiv, asigurându-şi sprijinul unele în altele: în vârf se află 
o normă pozitivă supremă, superioară tuturor celorlalte şi care defineşte condiţiile lor de producere 
(Constituţia)3 

Potrivit principiului ierarhiei normelor, diversele organe ale statului nu pot acţiona decât în 
virtutea unei abilitări juridice. Orice folosire a forţei materiale trebuie să fie bazată pe o normă juridică: 
astfel exercitarea puterii se transformă într-o competenţă, instituită şi încadrată în drept. 

În societăţile moderne ordinea juridică statală a impus, în mod progresiv, supremaţia sa, 
substituindu-se sau suprapunându-se ordinelor juridice preexistente şi devenind singurul cadru juridic de 
referinţă pentru întreaga colectivitate. Pe întreg teritoriul statului nu mai există decât o singură ordine 
juridică legitimă şi suverană, respectiv, cea a statului. Toate normele juridice sunt concepute ca fiind 
emanaţia statului. Ele nu sunt validate decât dacă se încadrează în ordinea sa juridică, respectând strict 
determinantele sale. 

Puterea statului se exprimă prin drept, prin normă juridică, a legilor obligatorii, dar mai mult 
statul este impregnat în întregime de drept. Aşadar, dreptul şi statul sunt în mod necesar îngemănate unul 
cu altul, dar nici nu se pot confunda, fiecare are propria sa logică pe care celălalt este obligat să o respecte. 
Astfel, în primul rând, statul de drept trimite la o anumită concepţie a ordinii etatice: prin supunerea 
                                              
1 Bull, Hedley. Societatea anarhică - un studiu asupra ordinii în politica mondială. Chişinău: Ştiinţa, 1998, p. 2 
2 Ghica, Ion. Teoria generală a dreptului. Bucureşti: ALL BECK, 1999, p.176 
3 Miculescu, Petru. Statul de drept. Bucureşti: Lumina Lex, 1998, 310 p.; p.132 
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guvernanţilor faţă de lege, corelată cu garanţia unui posibil recurs în faţa judecătorului independent se 
instituie ceea ce constituie principiul ierarhiei normelor, diversele organe ale statului legate şi obligate să 
respecte normele superioare şi statul de drept va fi cu atât mai dezvoltat cu cât această dependenţă va fi 
garantată şi asigurată. 

În Declaratia Universală a Drepturilor Omului (Preambul, alin.3) se prevede că esenţial este ca 
drepturile omului să fie protejate printr-un regim de drept, astfel încât omul să nu fie constrâns - ca o 
soluţie extremă - la revoltă 1. Statul, prin organele sale, trebuie să apere în aceeaşi masură litera şi spiritul 
legii şi al convenţiilor internaţionale, drepturile fiinţei umane, indiferent în ce calitate apare aceasta. 

Între organele statului chemate să apere drepturile omului, un rol important îl deţin autorităţile 
administrative, care au şi trebuie să aibă competenţe şi responsabilităţi speciale bine precizate şi judicios 
concepute în acest sens. 

Revoluţia din decembrie 1989 din România a condus, cum era şi firesc, la transformarea 
fundamentală a relaţiilor sociale şi profesionale în organele de ordine. Noile autorităţi administrative în 
domeniul apărării valorilor sociale vor trebui să asigure protecţia reală a cetăţenilor şi procesul normal de 
democratizare. De aceea, aspectul desăvârşit al drepturilor individuale manifestate în cadrul intereselor 
superioare ale statului şi poporului român reclamă un control eficient al autorităţilor administraţiei de 
stat pentru garantarea securităţii şi siguranţei relaţiilor sociale şi juridice şi mai ales a drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor, înălţând prin el prestigiul statului faţă de noi înşine şi în faţa lumii întregi. A 
ignora aceste cerinţe înseamnă a face jocul acelor forţe politice sau apolitice, interne sau externe, 
conştiente sau inconştiente, situate în afara intereselor naţiunii. 

Administraţia publică nu mai este o componentă a puterii executive, ci un corp profesional 
destinat realizării şi asigurării continuităţii serviciilor publice puse la dispoziţia cetăţenilor ţării. 
Funcţionarul public este acea persoană fizică care, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege (cetăţenie, 
vârstă, studii etc.) a fost învestită prin numire sau alegere, într-o funcţie publică pentru a desfăşura, 
contra unui salariu, o activitate continuă. Pe timpul cât deţine funcţia publică, persoana fizică are 
anumite drepturi şi îi revin anumite obligaţii. Astfel, el trebuie să-şi îndeplinească îndatoririle cu probitate, 
să dea dovadă de echitate şi imparţialitate în relaţiile cu cetăţenii, fără privilegii sau discriminări faţă de o 
persoană sau un grup de persoane. De asemenea, ei trebuie să-şi îndeplinească îndatoririle ce le revin din 
exercitarea funcţiilor, atribuţiilor sau însărcinărilor încredinţate,  cu respectarea strictă a legilor şi a 
normelor de conduită profesională şi să asigure ocrotirea şi realizarea drepturilor şi intereselor 
legitime ale cetăţenilor, fără să se folosească de funcţiile, atribuţiile sau însărcinările ce le primesc pentru 
a dobândi, pentru ele sau pentru alte persoane, bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Persoana care 
ocupă o funcţie publică are o serie de obligaţii cu caracter moral, fie scrise, fie nescrise, dar care 
circumscriu etica profesiei de funcţionar. Toate aceste datorii morale pe care un funcţionar le respecta 
pe durata exercitării unei funcţii publice poartă generic denumirea de “deontologie”. Dimensiunea 
morală a normelor pe care trebuie să le respecte oamenii a fost subliniata de  Immanuel Kant în 
“Critica raţiunii practice” astfel : Legea însăşi trebuie să fie scopul unei voinţe morale bune, pentru că 
interesul moral este un interes pur, care nu depinde de simţuri.2 

Datoria primordială a funcţionarului public este servirea interesului general, aşa cum denotă 
însăşi etimologia administraţiei din latinescul “ad minister”. 

Ca urmare, obligaţiile de ordin moral ce trebuie respectate derivă din scopul exercitării 
funcţiei, slujirea societăţii şi a cetăţenilor. În măsura în care actele normative stipulează expres aceste 
obligaţii morale, ele dobândesc dimensiune profesională. În ştiinţa administraţiei s -au format mai 
multe obligaţii cu caracter moral, dintre care unele au dobândit şi caracter de obligaţii profesionale: 
probitatea, demnitatea, interdicţia cumulului, imparţialitatea, subordonarea, fidelitatea, respectul 
funcţiei publice. 

Continuarea procesului de democratizare a societăţii contemporane reprezintă azi nişte 
priorităţi pentru factorii politici. Fenomenele de corupţie au erodat în mod constant credibilitatea 
                                              
1 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948, Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr.217 A (III) 
Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte, Volumul I, Chişinău, 1998. 
 
2 Kant, Critica raţiunii practice, ISR, p.71. 
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instituţiilor statului şi reprezentanţilor acestora, producând o stare de pericol gravă dacă ţinem cont de 
faptul că o mare parte a populaţiei ajunsese să considere aceste fenomene de corupţie drept 
caracteristice economiei de piaţă şi inerente vieţii politice pluraliste. Totalitarism sau democratic, trecut 
sau prezent, corupţia a însoţit întotdeauna orice orânduire politică, peste tot în lume. Deşi nu este un 
concept foarte bine definit, în cadrul fenomenelor de corupţie sunt incluse anumite acţiuni, omisiuni sau 
atitudini care nu fac altceva decât fie să încalce ordinea de drept, fie numai să ocolească normativitatea 
juridică a unui stat. 

La noi poate mai mult decât la alţii, promovarea eticii în toate structurile şi instituţiile 
statului este un element cheie, deoarece abia am făcut câţiva paşi din comunism spre libertate şi trebuie 
să învăţăm din mers, cum s-ar spune, să trăim în democraţie. Trebuie ca orice cetăţean să poată avea 
încredere în cei care reprezintă oficialitatea, ori la noi scepticismul în ce priveşte pe guvernanţi este 
literă de lege, poate şi din cauza îndelungatului regim comunist în care legislativul se confunda cu 
executivul (mai precis, politica de partid era politica de stat, iar conducătorul statului, care era şi al 
partidului comunist, era şi legiuitor şi şef al executivului). Orice sistem consolidat are o ierarhie 
axiologică, iar în această ierarhie, valori ca libertatea individuală, dreptatea, egalitatea, corectitudinea 
şi demnitatea profesiei trebuie respectate şi protejate. 

Din păcate, la noi se manifestă acum corupţia în toate domeniile, în sistem piramidal, încât cel 
mai simplu lucru de făcut pentru cetăţean este integrarea în ,,system”. Va mai trece probabil multă 
vreme până când etica în viaţa publică va deveni un principiu şi în fapte, nu numai în vorbe. 

În aceste condiţii pentru asigurarea conformităţii activităţii organelor administraţiei publice cu 
exigenţele statului de drept, iar dacă ţinem cont şi de perspective integrării europene – şi de exigenţele 
stabilirte de organismele internaţionale, apare necesitatea instituirii “unui vast şi complex control asupra 
acestei activităţi”1. 

Pornind de la aceasta în doctrina şi practica juridică este recunoscută existenţa unei game ample 
şi variate de forme de control al activităţii organelor administraţiei publice, natura cărora diferă „în funcţie 
de particularităţile subordonării”2. 

Cât priveşte însuşi conceptul acestei noţiuni s-a propus ca controlul administrativ să fie defibnit 
ca „formă a verificării de stat înfăptuită de autorităţile publice executive în conformitate cu prevederile 
legale, atît asupra activităţilor specifice propriului sistem de organe cât şi în afara acestuia, în vedeerea 
stabilirii existenţei sau inexistenţei conformităţii dintre acţiunea înfăptuită şi normele care o reglementează 
precum şi, după caz, restabilirea, la nevoie, a legalităţii încălcate cu toate consecinţele decurgând din 
aceasta pentru acţiunea verificată şi autorii controlaţi”3. 

În viziunea unor autori necesitatea unei funcţii de control în cadrul administraţiei publice este 
determinată de „complexitatea activităţii administrative” care determină „împărţirea sarcinilor 
administrative între mai mulţi funcţionari”, din care motiv „realizarea obiectivelor finale ale administraţiei 
publice nu depinde de funcţionarea corectă a unui singur organ, ci a unui mecanism care, oricât de bine 
pus la punct, nu poate funcţiona tot timpul perfect”4. 

Alţi autori consideră că oportunitatea controlului administrativ este condiţionată de faptul că 
adminiatraţia publică se reprezintă ca “cel mai diversificat şi mai amplu sistem de organe cu multiple 
implicaţii în privinţa organizării, îndrumării, coordonării şi controlului asupra diverselor sectoare”; 
“organele administrative dispun de inseminate resurse materiale şi financiare pe carele utilizează 
înfăptuind o gamă largă de servicii publice…statul.. trebuind totodată să verifice întrebuinţarea şi, 
respective, realizarea lor”5. 

Aşadar. în activitatea autorităţilor statale, instituirea controlului este o necesitare imperioasă în 
evaluarea permanentă a modului în care opţiunea politică se converteşte în decizie normativă şi se aplică 
în practica vieţii sociale imediate şi de perspectivă. 

                                              
1 Drept administrativ, Coordonator prof. univ., dr. Ioan Alexandru, OMNA, Braşov, 1999, p. 617 
2 Drept administrativ, Coordonator prof. univ., dr. Ioan Alexandru, OMNA, Braşov, 1999, p. 617 
3 Ivan S., Bădescu M., Neagu A. Administraţie publică, Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p. 134 
4 Zaharia Gh. T., Budeanu-Zaharia O., Chiuariu T. Tratat de drept administrativ român, Junimea, Iaşi, 2001, p. 419 
5 Ivan S., Bădescu M., Neagu A., op. cit., p. 134 
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Summary 

The effectiveness of public administration is a key issue, on which focus both the contemporary 
theory and practice. 

Public administration does its job by issuing administrative acts. The quality of these acts 
determines the effectiveness of the entire administration system. In order for this activity to be effective, 
there must be some control over these acts, operations and facts. 

Public administration is supposed to execute politic decisions, in order to fulfill the society needs. 
It is imperative for this process not to allow any law-breaking actions or abuses from administration 
representatives. In order to achieve this, one of the most effective tools is the control, which focuses on the 
complete execution of the laws. 

Control is stipulated in constitutional norms, having no other goal but to ensure the rule of law in 
administration, as well as the effective usage of public finances. It must focus on cutting down the 
expenses and reasonable usage of all material goods. 

Administrative control is the one in which public administration evaluates its own activity. 
According to the Law on local public administration as of March 18, 2003, administrative control must 
estimate if local government decisions are both legal and opportune. The control procedure is stipulated 
by law and must follow some basic principles. 

In order to ensure the effectiveness of local government activities, we must focus on internal 
factors of public administration. Their impact could be benefic for public administration, in general and 
for local government, in particular. 

There are other factors, besides the administrative control, which could ensure the administrative 
effectiveness – the proper statement and consolidation of public administration goals and objectives; 
selection, promotion and maintenance of most qualified specialists; continuous improvement of the legal 
basis, and the creation of a modern and viable infrastructure for public administration bodies. 

The issue of public administration effectiveness is also imperative due to all problems that 
determine the systemic crisis in our country. Increasing public administration effectiveness can only solve 
this crisis. Moreover, all political, social and economic crisis can be solved this way. 

In conclusion, it is a lot easier just to speak about a problem than to find its solution. There is no 
unique recipe for solving the social crisis. There is also no “good-for-all” public administration system, 
which can be later implemented in other countries. There are, however, some basic principles of building 
a democratic governing system. The knowledge and the proper implementation of these principles ensure 
the success of the government. 
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Necătînd la faptul că ştiinţa administraţiei publice în Republica Moldova este o ştiinţă nouă, baza 

ei teoretică este la început de cale, în practică ea înaintează cu paşi rapizi. Respectiv, secolul XXI pune în 
faţa administraţiei publice noi cerinţe, noi sarcini uneori, chiar provocatoare. 

Pentru atingerea idealurilor democraţiei este necesară o organizare şi o funcţionare eficientă a 
autorităţilor administraţiei publice. Nu mai puţin important este controlul activităţii acestor autorităţi. 

Există factori care influenţează eficacitatea activităţii autorităţilor administraţiei publice în noile 
condiţii, şi anume: 

- se cere o elaborare şi o argumentare teoretică a rolului şi locului administraţiei publice în viaţa 
societăţii în general, şi la etapa actuală în special; 

- autorităţile administraţiei publice pot activa eficient în condiţiile cînd toate transformările din 
societate se efectuează într-o consecutivitate bine determinată şi au un suport legislativ 
adecvat, care le-ar permite nu numai să dirijeze aceste procese, dar şi să se reformeze ele însele 
pornind de la cerinţele înaintate de evoluţia societăţii. 

Astfel, în orice societate pot avea loc schimbări de proporţii numai cu includerea în procesele de 
reformare a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a conducerii de toate nivelurile. 

În procesul de tranziţie este necesar un angajament puternic al tuturor factorilor interesaţi şi, în 
special, al celor ce activează în autorităţile administraţiei publice locale, care trebuie să se bazeze pe 
înaltele performanţe ale unei conduceri de succes. 

Cerinţele faţă de un stat care urmăreşte integrarea în Uniunea Europeană cresc, respectiv, 
necesităţile populaţiei din ţara noastră s-au majorat şi toate acestea duc şi la ridicarea nivelului 
comportamentului şi atitudinii cetăţeanului faţă de stat şi invers. În acest sens, reforma administraţiei 
publice în Republica Moldova constituie nu numai o condiţie de asigurare a transformărilor din societate, 
dar şi un garant al acestor transformări. 

Pentru un stat tânăr cum este Republica Moldova instituţia controlului este foarte importantă, 
deoarece reorganizarea şi reformarea autorităţilor administraţiei publice tinde să realizeze acele misiuni 
necesare societăţii, dar pentru aceasta este nevoie de obţinerea “maximului de rezultate cu minimul de 
eforturi” şi implementarea acestora. Republica Moldova fiind un stat cu o economie slabă nu poate să-şi 
permită irosirea resurselor pentru implementarea anumitor decizii. Barometrul principal al eficienţei 
statului este controlul, prin intermediul căruia statul îşi poate aprecia rezultatele obţinute. 

Comportamentul reprezentanţilor administraţiei publice locale şi a cetăţenilor, în noile condiţii, se 
manifestă prin nivelul culturii acestora care este purtătoare de valori. Deci, important este şi faptul ca pe 
parcursul reformărilor să se pună accentul şi pe dezvoltarea valorilor democratice şi moderne ale neamului 
nostru. Salutabil e faptul că înaintăm cu paşi concreţi în realizarea programelor şi strategiilor naţionale. 
Aceasta explică faptul că se doreşte o administraţie publică mai aproape de cetăţean, pentru cetăţean. 

Problema eficienţei administraţiei publice este una din problemele care se află în centrul atenţiei 
ştiinţei şi practicii contemporane. 

Rodului funcţionării celor trei puteri în stat se bazează anume pe modul şi eficienţa funcţionării 
autorităţilor administraţiei publice. A fi un bun executor înseamnă a fi foarte responsabil, conştient şi 
competent. 

Rolul administraţiei publice locale în societatea modernă creşte rapid, deci aceasta implică 
necesitatea cunoaşterii aprofundate a fenomenului „administraţia publică” ca mai apoi aceasta să ducă la o 
organizare rapidă şi eficientă a activităţii autorităţilor administraţiei publice. 

Cert este că administraţia publică îndeplineşte importante funcţii cu caracter politic, legate de 
existenţa, organizarea şi funcţionarea statului şi a colectivităţilor locale fără de care nu poate fi concepută 
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o societate modernă. Pentru o activitate cu succes administraţia publică este reprezentată la nivel local şi 
central. Ea este chemată astăzi să devină un instrument de ocrotire şi îndrumare a colectivităţilor umane şi 
în ultimă instanţă al fiecărui membru al societăţii. 

Accentul crescînd pus pe administraţia locală ca factor de bază al dezvoltării localităţilor, şi rolul 
mereu crescînd al acesteia în atingerea obiectivelor trasate, implică o răspundere deosebită pusă în sarcina 
aleşilor locali şi a funcţionarilor publici. 

Făcînd o sinteză a interpretărilor categoriei eficienţă în administraţia publică în literatura de 
specialitate, subliniem faptul că eficienţa administraţiei este noţiunea ce reliefează rezultatul interacţiunii 
complexe a diferitor factori1. Din acest punct de vedere, eficienţa administraţiei publice se apreciază după 
gradul de securitate a echilibrului dintre interesele societăţii şi interesele statului. 

În această ordine de idei, activitatea autorităţilor administraţiei publice în general, şi a celei locale în 
special, poate fi considerată efectivă în cazul în care ele cu succes soluţionează problema apărării optimale 
a intereselor statului şi populaţiei, a grupelor sociale şi a fiecărui om în parte. 

Esenţa specifică a noţiunii de eficienţă a activităţilor administrative poate fi determinată şi prin 
modelul raportului „intrări – ieşiri”, cunoscut în ştiinţa managerială ca „lada neagră”. La „intrări” în 
sistem se află necesităţile societăţii (a obiectului condus), care condiţionează adoptarea deciziilor 
respective, susţinerea subiectului administraţiei, legalitatea (încrederea societăţii) şi resursele de care 
dispune statul pentru realizarea deciziilor, iar la „ieşiri” sunt schimbările reale ale obiectului ca urmare a 
realizării deciziilor şi atingerii scopului subiectului administraţiei publice2. 

Respectiv, ca deciziile să fie realizate legal şi oportun, importanţă are controlul administrativ al activităţii 
autorităţilor locale. Aceasta, de asemenea este o cale de asigurare a eficienţei administraţiei publice. 

Legalitatea deciziilor şi activităţilor administraţiei publice este unul din criteriile de eficienţă a 
administraţiei publice, deoarece respectarea legilor şi a actelor normative constituie premisa elementară a 
eficienţei administraţiei publice. Respectiv şi evidenţa şi reflectarea necesităţilor, intereselor şi scopurilor 
oamenilor în deciziile şi activităţile administrative, demonstrează gradul de oportunitate a acestora care, de 
asemenea, este asigurat prin controlul administrativ. 

Activitatea organelor administraţiei publice locale este realizată prin acte administrative, a căror 
calitate determină eficienţa întregului sistem de administrare. Pentru ca activitatea administraţiei locale să 
fie eficientă, este necesară instituirea unor controale ale acestor acte, operaţiuni şi fapte. 

Tot odată controlul este necesar pentru realizarea deciziei luate de autoritatea publică prin aplicarea 
concretă a actului. Cu ajutorul controlului administrativ se urmăreşte dacă actul este aplicat corect, dacă 
are eficienţă, dacă acesta corespunde cerinţelor reale ale relaţiilor sociale reglementate, de asemenea, 
verifică legalitatea şi oportunitatea actului. 

Controlul îşi are sorgintea în normele constituţionale, care îl orientează asupra asigurării legalităţii 
actelor administrative, utilizării efective a resurselor financiare publice, dînd o orientare spre reducerea 
cheltuielilor şi folosirea raţională a bunurilor materiale3. 

Controlul apare ca o modalitate prin care se apreciază locul şi rolul actului în procesul dinamic de 
realizare a raporturilor sociale, dacă acesta înlesneşte realizarea scopului legii în baza căreia a fost emis 
sau actul este transformat într-o frînă ce împiedică realizarea acestui scop. 

                                              
1 Tatiana Şaptefraţi. Mecanisme de eficientizare a activităţii autorităţilor administraţiei publice.- Materialele Conferinţei 
internaţionale ştiinţifico-practice „Administraţia Publică. Aspecte practico-ştiinţifice, probleme şi perspective” din 30 ianuarie 
2004, Chişinău, 2004, p.64. 
2 Ibidem p.65 
3 Ion Creangă. Curs de drept administrativ. Editura EPIGRAF, Chişinău, 2003, p.251. 
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Cu alte cuvinte, controlul este “barometrul”1 care indică modul în care acţionează cel chemat să 

aplice decizia, precum şi gradul în care decizia corespunde scopului pentru care a fost emisă. 

Autorităţile publice, inclusiv cele administrative, în activitatea lor trebuie să se conducă de 
prevederile legii2, să emită acte juridice numai conform şi în baza legii. Această activitate implică 
respectarea Constituţiei, a principiilor generale ale dreptului, a legilor organice şi ordinare, a deciziilor 
judecătoreşti, a regulilor cutumiare şi a prevederilor dreptului internaţional cînd acestea sunt parte a 
dreptului intern, a actelor administrative aplicabile. Conform principiului de legalitate, actele 
administrative nu produc efect retroactiv, exceptînd cazurile în care este prevăzut expres în lege sau sunt 
în favoarea persoanei private. 

Legalitatea este un principiu de bază şi una din condiţiile de o importanţă deosebită a statului de 
drept. Prin legalitate se înţelege respectarea strictă a prevederilor normelor de drept atît de către cei care 
adoptă aceste norme, precum şi de cei care le pun în executare, cît şi de toţi membrii societăţii. Nefiind un 
product al lumii obiective, legalitatea nu există de la sine, iar prezenţa ei necesită anumit efort şi măsuri 
concrete exercitate de către stat în scopul asigurării acestei stări de fapt. 

Conform acestui principiu3, toate acţiunile care compun administraţia publică, ca activitate şi toate 
formele de organizare a sistemului prin care sunt înfăptuite în principal aceste acţiuni trebuie să se 
întemeieze pe lege. Aceasta fiind un factor important în eficientizarea şi modernizarea administraţiei 
publice. Din acest punct de vedere, sistemul administraţiei publice este expresia legii şi instrumentul 
acesteia4. 

Deci, legea este o bază de referinţă în aprecierea administraţiei publice, atît ca activitate cît şi ca 
sistem de organizare. 

Principiul legalităţii administraţiei publice trebuie interpretat dinamic, în sensul obligaţiei 
administraţiei publice de a acţiona punînd în executare legea şi de a lua măsurile care se impun, inclusiv 
cele de constrîngere, pe baza şi în executarea legii, în scopul restabilirii ordinii juridice încălcate. Această 
interpretare decurge din însăşi menirea administraţiei publice ca slujitoare a intereselor generale ale 
societăţii, exprimate în lege. 

Administraţia publică constituie mecanismul de realizare a valorilor politice pentru satisfacerea 
necesităţilor sociale şi este deosebit de important ca în acest proces de realizare să nu se admită abateri de 
la prevederile normelor de drept sau abuzuri din partea reprezentanţilor administraţiei publice. În acest 
scop, administraţia publică este supusă diverselor forme de control care reprezintă mecanismul cel mai 
eficient de asigurare a legalităţii. 

Fiecare stat îşi instituie propriul mecanism5 (norme de drept şi organe sau structuri speciale) de 
asigurare a legalităţii, dar din istoria dezvoltării ştiinţei dreptului administrativ se desprind şi anumite 
forme de control clasic, care decurg din esenţa principiului separaţiei şi colaborării puterilor. 

Rezultă că pentru realizarea conformităţii actelor cu forţă juridică inferioară celor cu forţă juridică 
superioară, este necesară o permanentă confruntare a primelor cu obiectivele mai generale stabilite de cele 
din urmă. Respectiv, rolul controlului administrativ este de a asigura o cît mai deplină conformitate a 
activităţii organelor administraţiei publice cu cerinţele şi obiectivele sociale exprimate în legi, a căror 
executare se realizează de către aceste autorităţi. 

                                              
1 Mircea Preda. Drept administrativ, Lumina Lex, Bucureşti, 2000,, p.225. 
2 Maria Orlov. Drept administrativ. Editura EPIGRAF, Chişinău, 2001, p.9. 
3Alexandru Negoiţă. Drept administrativ, Editura SYLVI, Bucureşti, 1998. P.30. 
4 Ibidem, p.31. 
5Maria Orlov. Drept administrativ, partea II, Editura Elena V. I., Chişinău, 2000, P.76 
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În întregul sistem al administraţiei publice, prin control se asigură unitatea de scop şi acţiune, 

precum şi executarea în tocmai a legii. 

După opinia profesorului Corneliu Manda, controlul este, deci, întotdeauna necesar confruntării şi 
asigurării conformităţii, comportînd obligatoriu doi termeni şi un raport între aceştia. Acest raport denumit 
conformitate nu presupune însă constatarea unei identităţi, astfel că, în anumite cazuri, controlul se traduce 
prin investigarea existenţei unei corespondenţe depline între baza de referinţă şi chestiunea supusă 
examinării, în alte cazuri, acceptîndu-se o marjă de apreciere, între anumite limite. 

Controlul administrativ poate fi caracterizat ca fiind controlul înfăptuit de administraţia publică în 
conformitate cu legea asupra propriei sale activităţi. În cadrul procedurii de realizare a controlului 
administrativ, autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu legea, au posibilitatea de aşi 
consolida capacităţile şi performanţele deoarece efectuează un control asupra propriei sale activităţi. 

Legea privind administraţia publică locală stipulează că activitatea autorităţilor administraţiei 
publice locale de nivelul întîi şi a celor de nivelul al doilea este supusă controlului administrativ în temeiul 
Constituţiei, al prezentei legi şi al altor acte legislative1. 

Controlul administrativ include controlul legalităţii şi al oportunităţii activităţii autorităţilor 
administraţiei publice locale. Acesta se efectuiază din oficiu sau la cerere. 

Controlul administrativ asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice locale ca mecanism de 
eficientizare a administraţiei se înfăptuieşte în baza cîtorva principii2: 

- exercitarea numai potrivit procedurilor şi în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

- respectarea proporţionalităţii între amploarea intervenţiei autorităţii de control şi importanţa 
intereselor pe care le protejează; 

- neadmiterea limitării dreptului autorităţii administraţiei publice locale de a administra în mod 
autonom, în condiţiile legii, afacerile ce ţin de propria competenţă. 

În cadrul autorităţilor administraţiei publice locale controlul administrativ vizează în principal 
legalitatea activităţii. 

Controlul administrativ include şi controlul oportunităţii activităţii autorităţilor administraţiei 
publice locale. 

Secţiunea a 3-a din capitolul IX al Legii privind administraţia publică locală prevede controlul de 
oportunitate. 

Conform art.69 al Legii privind administraţia publică locală “exercitarea controlului administrativ 
de oportunitate de către autorităţi de nivelul superior se admite doar în partea ce se referă la atribuţiile 
delegate de către stat autorităţilor administraţiei publice locale”.3 

Împuternicirea autorităţilor administraţiei publice locale cu astfel de competenţe ne demonstrează 
gradul de încredere şi de ajustare a statului faţă de colectivităţile locale, aceasta fiind un pas spre 
eficientizarea administraţiei locale. 

Însă, cu toate că autorităţile administrative descentralizate girează serviciile publice independent de 
autorităţile locale, avînd autonomie, totuşi această independenţă nu este completă. Orice acţiune, activitate 

                                              
1 Legea Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr.123-XV din 18.03.03, Monitorul Oficial nr.49 din 19.03.03, 
art.68. 
2 Ibidem, art 69 (1). 
3 Ibidem, art.69 alin.(3). 
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a organelor administraţiei publice locale trebuie să definească felul, rolul, competenţele controlului, în aşa 
mod ca să nu ştirbim dreptul colectivităţilor locale la autonomie1. 

După opinia profesorului Ştefan Belecciu, legalitatea actelor administrative este condiţionată nu 
numai de conformitatea lor cu dispoziţiile exprese ale actelor normative, ci şi obligativitatea corespunderii 
lor cu scopul legii.2 

Oportunitatea este dreptul de apreciere al autorităţilor administraţiei publice sau puterea 
discreţionară a acestora sunt termeni care evocă aceeaşi noţiune. 

Oportunitatea şi legalitatea actelor administrative sunt controlate de autorităţile administraţiei 
publice emitente şi cele ierarhic superioare, care au dreptul de revocare, respectiv de anulare a actelor 
administrative ilegale şi inoportune. 

Oportunitatea unui act administrativ poate fi cercetată atît în momentul emiterii lui, cît şi ulterior. 
Într-adevăr e posibil ca un act administrativ să fie oportun în momentul emiterii lui, dar, pe parcurs, să 
devină inoportun. 

Considerăm binevenită reglementarea acestei forme de control administrativ. Oportunitatea 
implică un grad înalt de responsabilitate şi competenţă autorităţilor administrative (condiţie esenţială ce 
trebuie s-o întrunească administraţia publică în perspectiva integrării europene), aceasta manifestîndu-se 
prin realizarea sarcinilor şi atribuţiilor legale în termen optim, cu cheltuieli minime de resurse, dar cu 
eficienţă cît mai mare, precum şi alegerea celor mai potrivite mijloace pentru realizarea scopului 
preconizat. 

Aceste două forme ale controlului administrativ, mai bine zis realizarea acestora evidenţiază 
caracterul ierarhizat al administraţiei publice. Din acest punct de vedere, controlul administrativ se califică 
ca un important mecanism de eficientizare a administraţiei publice locale. 

Pentru ca gradul de eficienţă al administraţiei publice locale să fie înalt, în primul rînd, considerăm că 
trebuie să se axeze pe factorii interni ai administraţiei publice, care acţionînd benefic asupra activităţii 
autorităţilor administrative poate duce la eficientizarea administraţiei publice în general, şi a celei locale în 
special. 

Consolidarea capacităţilor autorităţilor administraţiei publice locale prin evidenţierea rolului 
controlului administrativ se apreciază şi prin aceea că legea prevede şi publicitatea controlului 
administrativ. 

Consider că este o modalitate destul de bună în asigurarea unei eficienţe înalte a activităţii 
autorităţilor administraţiei publice locale. Această procedură duce la faptul, ca la momentul integrării ţării 
noastre în Uniunea Europeană să avem un stat democrat, cu o administraţie publică competentă, 
responsabilă şi profesionalistă. 

Într-adevăr, a avea legi şi alte acte normative bune încă nu este totul. Importantă este organizarea 
executării lor. Statul în acest scop trebuie să asigure ordinea şi disciplina în general şi în sfera 
administraţiei publice în special3. 

În procesul de eficientizare a administraţiei publice locale, alături de controlul administrativ mai 
există şi alţi factori, cum sunt: stabilirea şi fundamentarea scopului şi obiectivelor activităţii autorităţilor 
locale; selectarea, promovarea şi menţinerea celor mai calificaţi specialişti; perfecţionarea bazei normative 
şi crearea unei infrastructuri moderne de funcţionare a organelor administraţiei publice; etc. 

                                              
1 Tudor Deliu. Elementele şi mijloacele prin care se realizează administraţia publică locală. Revista „Administrarea Publică” 
nr.1, Secţia editare a ASDAP, Chişinău, 1997, p.34. 
2Ştefan Belecciu, Contenciosul administrativ, Editura “Elena”, Chişinău 2003, p.68. 
3 Aurel Sîmboteanu. Administraţia publică centrală. Secţia editară a AAP, Chişinău, 1998, p.98.  
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Rolul controlului administrativ, cît şi a celorlalte forme de control, se exprimă şi prin necesitatea 

acestuia. Activitatea administrativă, ca, de altfel oricare activitate socială, este o activitate constantă, 
îndreptată spre un anumit scop. Complexitatea acestei activităţi şi organizarea administraţiei într-o ierarhie 
cu diferite nivele fac ca între momentul adoptării măsurii şi acela al realizării să poată apărea diverşi 
factori obiectivi şi subiectivi de natură perturbatorie. Orice act decizional este, în fond, o proiectare în 
viitor. Cea mai temeinică documentare nu permite cunoaşterea tuturor factorilor aleatorii de natură să 
influenţeze executarea măsurii. 

Republica Moldova tinde spre o integrare europeană dar pentru obţinerea acestei integrări, 
Republica Moldova trebuie să depună eforturi pentru asigurarea legalităţii în administraţia publică, pentru 
a administra eficient resursele financiare, pentru a respecta standardele europene şi convenţiile la care este 
parte, dar acest lucru nu poate fi obţinut fără un control eficient 

Iată de ce este necesară o permanentă confruntare a liniei de conduită precisă cu realitatea, ceea ce 
trebuia sau ar fi trebuit sa fie. Ori această confruntare între scopul urmărit şi realizarea este esenţa 
controlului. 

Faţă de cele expuse, considerăm că problematica controlului asupra administraţiei publice izvorăşte 
din necesitatea asigurării îndeplinirii sarcinilor şi misiunilor fundamentale care au fost conferite 
ansamblului de autorităţi administrative, în procesul realizării valorilor politice statuate prin lege, în 
interdependenţă cu nevoia satisfacerii intereselor generale ale societăţii. 

În vederea perfecţionării şi eficientizării sistemului de control care, inevitabil, va duce la 
eficientizarea administraţiei publice centrale şi locale, propunem adoptarea unei noi Concepţii a 
controlului de stat, precum cea existentă se referă mai mult la sfera controlului financiar şi, respectiv, nu 
mai corespunde relaţiilor sociale noi. În aşa fel, s-ar recomanda pe viitor acceptarea conceptului modern 
despre control în administraţia publică, unde controlul este o modalitate de descoperire a noilor căi de 
perfecţionare a unei activităţi deja pozitive, în urma activităţii în comun a celor ce înfăptuiesc controlul şi 
a celor controlaţi. Controlul se va transforma într-o garanţie adevărată a legalităţii, oportunităţii şi 
eficienţei administraţiei publice, şi, respectiv, aceasta va permite edificarea statului de drept în Republica 
Moldova. 

Conchidem că în procesul de administrare, desigur, a constata faptele este mult mai uşor decît a 
oferi soluţii optime de ameliorare a situaţiei. În acelaşi timp, nu există o reţetă unică de ieşire din criza 
socială, după cum nu este nici un sistem de administraţie publică universal, bun de importat în aceste 
cazuri. Cu toate acestea, există principii unanim recunoscute, în baza cărora se construieşte un sistem 
democratic de guvernare. Cunoaşterea şi aplicarea acestor principii determină, în mare măsură, succesul 
guvernării. 

În mod imperios, problema eficienţei administraţiei publice este dictată şi de complexitatea 
problemelor ce alcătuiesc criza sistemică în ţară. Depăşirea crizei e posibilă doar pe calea măririi eficienţei 
administraţiei publice. Soluţionarea tuturor problemelor politice, socio-economice, ş.a. sunt legate de 
eficienţa activităţii autorităţilor administraţiei publice. 
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ADMINISTRAŢIA AUSTRIACĂ ÎN BUCOVINA 

 

CORNEA Gheorghe  

Doctor in drept. 
Avocat – Baroul Suceava  
 

Prin semnarea la 7 mai 1775 a Convenţiei austro-turce, prin care Poarta Otomană ceda Imperiului 
Habsburgic nord-vestul Moldovei, Bucovina devenea oficial teritoriu anexat de Habsburgi.  

Acest teritoriu, numit de către austrieci Bucovina (Buchenland, Ţara Fagilor), format din ţinutul 
Cernăuţi şi cea mai mare parte (2/3) a ţinutului Suceava, a fost pus încă de la 1 septembrie 1774, o dată cu 
intrarea armatei habsburgice în Cernăuţi, în subordinea Consiliului Aulic de Război din Viena1.  

Când austriecii au anexat Bucovina, vechea administraţie moldovenească se prezenta, în linii mari, 
astfel: ţinuturile (unităţi care la început au depins de cetate, al cărui nume l-au luat de cele mai multe ori) 
erau conduse de ispravnici, care la Cernăuţi se numea staroste, iar la Suceava pârcălab2. Ispravnicul 
administra ţinutul, fiind direct subordonat Divanului Domnesc din Iaşi şi Domnului. Fiecare ţinut era 
împărţit în porţiuni mult mai mici, numite ocoale, care aveau în frunte un namestnic subordonat 
ispravnicului, de la care primeau ordine. Tot în subordinea ispravnicului intrau şi servitorii judiciari. 
Ţinutul Cernăuţi avea, spre exemplu, 40 de servitori pedeştri comandaţi de un vătaf, 10 arnăuţi (un fel de 
poliţie a ţării) sub conducerea unui ceauş. Satele erau conduse de vornici, care aveau în subordine 1- 3 
slujbaşi numiţi vatamani3. 

Administraţia Bucovinei, începând cu instituirea ei în anul 1774 şi până la desfiinţarea ei în 1786, 
a fost o administraţie militară şi, ca o recunoaştere a individualităţii politice a noului teritoriu, a depins 
direct de Consiliul Aulic de Război din Viena.  

Consiliul Aulic de Război a încredinţat administrarea Bucovinei unui administrator, care trebuia să 
fie un militar de rang înalt, să fie generalul comandant al trupelor de ocupaţie din zonă şi să răspundă de 
întreaga situaţie militară, economică, politică şi administrativă a provinciei. Primul administrator al 
Bucovinei a fost generalul Gabriel Freiherr von Spleny. El a îndeplinit această funcţie până la 6 aprilie 
1778 când a fost înlocuit de generalul Karl Freiherr von Enzenberg4.  

Guvernatorul Spleny venea în această funcţie pregătit să introducă o serie de reforme radicale, 
menite să alinieze rapid Bucovina la structurile administrative ale celorlalte provincii imperiale.  

Astfel, încă din decembrie 1774 (deci înaintea semnării Convenţiei austro – turce din 7 mai 1775), 
Spleny propune Curţii din Viena un proiect de reformă administrativă pentru teritoriul anexat. În acest 
proiect Spleny prevedea: înlocuirea funcţionarilor moldoveni cu ofiţeri austrieci; subordonarea întregului 
aparat de stat guvernatorului militar, care să-şi aibă sediul la Cernăuţi; împărţirea Bucovinei în două 
circumscripţii: Cernăuţi şi Suceava; înfiinţarea la Cernăuţi şi Suceava a unor judecătorii districtuale, 
conduse de ofiţeri, ajutaţi de câte un cancelist german şi doi moldoveni5.  

Totuşi, acest proiect nu a fost aprobat, autorităţile vieneze manifestând prudenţă în schimbări 
bruşte. Astfel la început, datorită instabilităţii politico-diplomatice internaţionale, imperialii au păstrat 
vechea formă administrativă moldovenească a provinciei, cu un staroste în fruntea ţinutului Cernăuţi şi un 

                                              
 1 M. Şt. Ceauşu, Instituirea administraţiei habsburgice în Bucovina, “Suceava”, Anuarul Muzeului Bucovinei, XX, Editura 
Glasul Bucovinei, Iaşi – Rădăuţi, 1993, p. 129.  
2 Emil Satco, Ioan Pânzar, Prefectura, repere istorice locale, Editura Junimea, Iaşi, 1995, p. 26.  
3 Radu Grigorovici, Descrierea districtului bucovinean (1775) de generalul Gabriel Spleny von Mihaldy, text bilingv 
(german-român), Analele Bucovinei, IV, nr. 2, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1997, p. 488-489.  
4 Vladimir Trebici, Bucovina. Populaţia şi procesele demografice (1775-1993), Buletinul Centrului de Studii Transilvane, 
Fundaţia Culturală Română, Cluj-Napoca, 1994, p. 3. 
5 Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei (1774-1862), vol. I, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993, p. 117.  
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ispravnic în fruntea ţinutului Suceava; cu şoltuzi, starosti şi pârgari în fruntea celor trei oraşe: Cernăuţi, 
Siret, Suceava; cu namestnici în fruntea ocoalelor şi cu vornici şi vatamani în fruntea satelor1.  

Totuşi, cât timp a guvernat, Spleny a operat o serie de modificări, care au însemnat primul pas în 
introducerea sistemului administrativ austriac. El a înlocuit o parte din vechii staroşti şi namestnici cu 
militari austrieci, care au căpătat numele de directori, atribuţiile acestora fiind mult mai reduse. A înfiinţat 
la Cernăuţi un Auditoriat (o judecătorie militară), pe care şi-a subordonat-o. Justiţia se făcea de către un 
căpitan-auditor. Auditoriatul era supremul for administrativ şi judiciar al Bucovinei (un fel de guvern)2.  

La începutul anului 1778, Spleny este trimis în Tirol şi, de la 6 aprilie 1778, guvernator al 
Bucovinei devine Karl Freiherr von Enzenberg.  

Generalul Enzenberg a continuat acţiunea de înlăturare definitivă a vechilor structuri 
administrative moldovene. Prima schimbare semnificativă se produce în 1779, când Enzenberg împarte 
teritoriul Bucovinei în 5 directorate, cu sediul în Cernăuţi, Suceava, Siret, Câmpulung Moldovenesc şi 
Câmpulung Rusesc3.  

În fruntea lor era numit câte un director, care administra districtul său şi judeca litigiile dintre 
locuitorii districtului.  

O nouă organizare administrativă a Bucovinei a avut loc în 1783, când ea este împărţită în patru 
directorate: Cernăuţi, Vijniţa, Siret şi Suceava.  

O foarte importantă reformă austriacă în administraţie are loc în 1783, când se introduc peceţile 
săteşti4. 

Pecetea conţinea, pe lângă numele satului sau a comunei, un desen simbolic, care reda de obicei un 
aspect reprezentativ din viaţa localităţii respective, produse şi unelte agricole, imagini din flora şi fauna 
zonei, simboluri religioase5. Aceasta a fost o reformă modernă utilizată în Bucovina cu mult înaintea 
Moldovei (în Moldova peceţile săteşti     s-au introdus după Regulamentul Organic din 1834). Prin această 
reformă, satul devine în mod treptat o unitate administrativă cu personalitate juridică6. Printr-un decret 
imperial dat la 19 noiembrie 1850, se admitea oficial utilizarea în toată Bucovina a peceţilor cu inscripţii 
româneşti.  

Cea de a doua mare reformă în administraţie a fost introducerea de către guvernatorul Enzenberg la 
14 decembrie 1785 a magistratului7 în oraşele din Bucovina printr-un regulament de organizare 
administrativă orăşenească. Prin această reformă imperiul austriac a înlocuit vechea formulă 
moldovenească de conducere a oraşelor bucovinene (este vorba de Cernăuţi, Suceava şi Siret), care 
cunoştea şoltuzi, staroşti şi pârgari, cu un sistem modern: magistratul ce avea în frunte un jude municipal 
(Stadtrichter), adică primar, care era ajutat de cei 4 consilieri 8. Aceştia erau aleşi din trei în trei ani din 
rândul populaţiei orăşeneşti.  

La 6 august 1786, Iosif al II-lea desfiinţează administraţia militară în Bucovina pe care o 
înlocuieşte cu una civilă, dar în acelaşi an, la 1 noiembrie, dispune încorporarea Bucovinei la Galiţia, ca al 
19-lea cerc administrativ.  

                                              
1 Teodor Bălan, Administraţia şi justiţia Bucovinei sub generalii Spleny şi Enzenberg (1774-1786), Junimea Literară nr. 7-8, 
Cernăuţi, 1908, p. 159.  
2 Emil Satco, Ioan Pânzar, op. cit., p. 31.  
3 Fr. Zieglauer, Geschichtliche Bilder aus der Bukowina zur Zeit der osterreichischen. Militarverwaltung (1784 – 1786), 
vol. XI, Czernowitz, 1895, p. 159.  
4 Nicolae Grămadă, Vechile peceţi săteşti bucovinene (1783 – 1900), Codrul Cosminului, vol. X-XI, Cernăuţi, 1938-1939, p. 
219.  
5 M. Iacobescu, op. cit., p. 123.  
6 Idem, p. 122.  
7 În timpul ocupaţiei habsburgice şi în Ardeal au existat oraşe cu magistrat. A se vedea Paul Negulescu, Romul Boilă, Gh. 
Alexianu, Codul administrativ adnotat, Institutul de arte grafice „Vremea”, Bucureşti, 1930, p. 294.  
8 M. St. Ceauşu, op. cit., p. 134.  
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Îndepărtarea din administraţie şi din alte posturi de conducere a elementelor locale româneşti ce 

mai rămăseseră, şi înlocuirea lor cu nobili galiţieni, cât şi alte măsuri, ce au contribuit şi mai mult la 
înstrăinarea Bucovinei, aveau să provoace mari nemulţumiri în rândul populaţiei băştinaşe.  

Subordonată direct guberniului din Lemberg, Bucovina a fost condusă, în perioada anilor 1786-
1849 de guvernatori (căpitani ai districtului), propuşi de administraţia galiţiană şi aprobaţi de guvernul 
central din Viena.  

Sub influenţa revoluţiei din 1848, în cursul căreia principala revendicare a românilor a fost 
obţinerea autonomiei Bucovinei, în noua Constituţie austriacă din           4 martie 1849, Bucovina a fost 
despărţită de Galiţia şi a fost declarată ţară de coroană ereditară (Kronland) cu titlul de Ducat 
(Herzogtum)1. Noul ducat a fost supus direct guvernului central de la Viena şi avea în frunte un 
guvernator-preşedinte.  

La 1850 Ducatul era organizat în şase districte „căpitănii”: Cernăuţi, Coţmani, Vijniţa, Rădăuţi, 
Câmpulung Moldovenesc şi Suceava.  

La 31 decembrie 1851 Constituţia austriacă din 4 martie 1849 a fost abrogată. Autonomia 
Bucovinei nu a fost anulată, dar acest regim a fost instalat integral abia în 18612. 

Bucovina a fost împărţită în 15 districte: Dorna, Putila, Vijniţa, Câmpulung, Solca, Gura 
Humorului, Siret, Văşcăuţi pe Ceremuş, Sadagura, Storojineţ, Coţmani, Zastavna, Suceava, Rădăuţi, 
Cernăuţi3. 

Prin decretul din 22 aprilie 1860, au fost desfiinţate guvernământul şi ducatul Bucovinei, teritoriul 
ei fiind din nou alipit Galiţiei, împotriva voinţei bucovinenilor. Împotriva actului de unire cu Galiţia se 
ridică însă întreaga populaţie a Bucovinei, înaintând la 24 decembrie 1860 Curţii din Viena un memoriu 
cunoscut sub numele de Chemarea Bucovinei la emancipaţie (Emanzipationsruf der Bukowina) care purta 
250 de semnături din partea fruntaşilor tuturor claselor, naţionalităţilor, stărilor şi confesiunilor din 
Bucovina, cerând menţinerea şi respectarea autonomiei ţării4. 

În noua Constituţie austriacă din 26 februarie 1861 sa reiau prevederile din Constituţia din 1849. 
Potrivit noii Constituţii, Ducatul Bucovina a avut Dietă proprie. La 6 aprilie 1861 la Cernăuţi s-a întrunit 
noua Dietă a Bucovinei5. Prin decretul imperial din 9 decembrie 1862, Ducatul Bucovinei primeşte o 
stemă proprie reprezentând un cap de zimbru cu o stea între coarne, o imitaţie după stema Moldovei. 
Steagul noului Ducat, era albastru-roşu, nuanţe aşezate orizontal6. 

În perioada autonomiei provinciale Bucovina a fost administrată prin: 
Dieta Ţării (Landtag) – era un fel de parlament provincial cu atribuţii legislative, având dreptul de 

a hotărî în toate problemele de interes provincial, care nu erau expres rezervate Parlamentului central.  
Dieta era aleasă pe o perioadă de şase ani şi convocată în sesiune ordinară odată pe an7. Cea 

întrunită la 6 aprilie 1861 s-a compus din 29 membrii aleşi, plus Episcopul Bucovinei ca membru de drept 
sau virilist, dintre care: zece mari proprietari, şapte târgoveţi, industriaşi şi negustori, doisprezece 
reprezentanţi ai ţărănimii8. În componenţa acestei Diete a Ducatului Bucovinei ponderea au avut-o 
românii, care au obţinut 16 mandate, iar împreună cu episcopul aveau 17 din cele 30 de locuri în Dieta 
Bucovinei9. 

                                              
1 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 107.  
2 Radu Grogorovici, Bucovina fereastră către vest a Moldovei, Analele Bucovinei, Editura Academiei Române, vol. I, 
Bucureşti, 1994, p. 9.  
3 Ştefan Purici, Mişcarea naţională românească în Bucovina între anii 1775-1861, Editura “Hurmuzachi”, Suceava, 1998, p. 
227.  
4 Ion Nistor, op.cit., p. 108.  
5 Dumitru Firoiu, Istoria statului şi dreptului românesc, Fundaţia “Chemaria”, Iaşi, 1992, p. 204.  
6 Nicolae Ciachir, Din istoria Bucovinei (1775-1944), Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1993, p. 52.  
7 Anibal Teodorescu, Tratat de drept administrativ, vol. II, Institutul de arte grafice “E. D. Mârvan”, Bucureşti, 1935 , p. 360.  

8 Ion Nistor, op. cit., p. 111.  
9 Constantin Ungureanu, Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1774-1918), Editura Civitas, Chişinău, 2003, p. 140. 
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Această hegemonie s-a menţinut cu mici variaţiuni până la modificarea Legii electorale din 1911, 

când prin noua reformă, Ducatul a fost împărţit în curii naţionale române, ucrainene, germane, evreieşti şi 
poloneze, cărora li s-au repartizat un număr de mandate: românilor – 22, ucrainenilor – 17, evreilor – 10, 
germanilor – 6 şi polonezilor – 4. Dieta avea deci 59 de deputaţi aleşi, la care s-au adăugat 2 virilişti – 
Mitropolitul Bucovinei şi Rectorul Universităţii din Cernăuţi.  

Comitetul Ţării (Landesausschuss) compus din opt membri aleşi de Dietă şi prezidat de Căpitanul 
Ţării era organul executiv al Dietei. “El exercita controlul asupra întregii administraţii a averii şi gestiunii 
comunale, putând prescrie norme generale obligatorii precum şi pronunţa pedepse disciplinare împotriva 
funcţionarilor comunali vinovaţi”1. Comitetul Ţării apare şi ca o instanţă de apel în materie de contencios 
adminisrativ asupra hotărârilor consiliilor comunale.  

Căpitanul Ţării (Landshauptmann), de fapt preşedintele Dietei şi preşedintele Comitetului Ţării 
ales de adunare, întra în funcţie numai după ce era confirmat de Împăratul de la Viena. Comitetul Ţării 
împreună cu Căpitanul Ţării reprezentau puterea autonomă a Bucovinei. În competenţa lor întra controlul 
asupra administraţiei comunale şi al celorlalte servicii (întreţinerea drumurilor, supravegherea 
învăţământului primar, serviciul sanitar, etc.). Primul Căpitan al Ţării (preşedintele Dietei) a fost Eugenie 
Hacman. Acestuia i-a urmat, în 1863, Eudoxiu Hurmuzachi, Anton Ritter von Kochanowschi (1881-
1882), Ioan Ţurcanu, Ion Lupu (1903), Georg Freiherr von Wasillco (1909).  

Guvernatorul Ţării - Preşedintele Ţării (Landesprasident), era numit de împărat şi reprezenta 
puterea centrală de la Viena. În competenţa lui intra administraţia şi perceperea impozitelor către stat, 
întreţinerea şoselelor naţionale, controlul asupra serviciului poştal şi telefonic, precum şi grija pentru 
învăţământul secundar şi superior. Justiţia şi armata erau supuse direct ministerelor de resort de la Viena.  

În funcţia de guvernator al Bucovinei au fost numiţi: Franz Freiherr von Schmuck (1853-1857), 
Karl von Toth Kirch Panthen (1857-1860), Venceslav Wenzel Martina (1861 – 1862), contele Rudolf 
Amadei (1862 – 1865), contele Francisc Myrbach von Rheinfeld (1865 – 1870), Felix Pino de Friedenthal 
(1870 – 1874), Ironim von Alessani (1874 – 1887), din nou Pino (1887 – 1890), Anton Graf Pace (1891 – 
1892), Francisc Kraus (1892 – 1894), contele Leopold Goes (1894 – 1897), Friederich Freiherr 
Bourgignou von Baumberg (1897-1903), Konrad Hohenlouhe – Schillingsfurst (1903 – 1904), Octavian 
Regner von Bleaibelen (1904-1911), Johann Graf Merau (1912 – 1917), Josef Graf von Etzdorf (1917 - 
1918)2.  

Căpităniile. Din punct de vedere administrativ, în anul 1868 Ducatul Bucovinei este organizat în 
opt căpitănii districtuale (ţinuturi): Cernăuţi, Coţmani, Vijniţa, Storojineţ, Rădăuţi, Câmpulung, Siret şi 
Suceava. Lor li s-a adăugat mai apoi Gura Humorului, Vaşcăuţi şi Zastavna.  

Căpităniile nu aveau personalitate juridică, nu aveau consiliile lor, atribuţiile acestora revenind 
Dietei provinciale. Căpitanii ţinuturilor erau subordonaţi guvernatorului ţării. Ei erau însărcinaţi cu 
publicarea legilor, adunarea datelor statistice, supravegherea actelor de stare civilă, controlul 
aşezămintelor publice şi de utilitate publică din circumscripţie, menţinerea ordinii şi siguranţei publice, 
serviciul sanitar şi veterinar, paza hotarelor ţării şi al imperiului, etc3.  

Comuna şi oraşul. În Bucovina satul constituit în comună se prezenta sub o dublă ipostază – acea 
de unitate de administraţie locală, cât şi cea de organ al statului4.  

“Legea administrativă austriacă nu cunoştea deosebirea între comune rurale şi urbane şi ele se 
bucurau de atâta independenţă încât oraşele şi comunele rurale din Bucovina, afară de Cernăuţi, nu 

                                              
1 Anibal Teodorescu, op. cit., p. 361.  
2 Wagner Rudolf, Der Parlamentarinusund nazionale Ausgleich in der ehemals osterreichischen Bukowina, Munchen, 
1984, p. 249; M. V. Nikiforak, Avstriiska administracyja na Bukovini (1774-1918), Naukovyj visnik Černivec’kogo 
Universitetu, serija Pravoznavstvo, vypusk 4-5, Cernăuţi, 1996, p. 123-124.  
3 Anibal Teodorescu, op. cit., p. 362. 
4 Ioan Silviu Nistor, Comuna şi judeţul: evoluţia istorică, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p. 48.  
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aveau măcar poliţie de Stat, ci numai o poliţie comunală care îndeplinea şi sarcinile unui serviciu 
poliţienesc de Stat”1.  

Potrivit dispoziţiilor Legii austriece din 5 martie 1862 şi ale Legii pentru Bucovina din 14 
noiembrie 1863 comunele şi oraşele erau împărţite în următoarele categorii: comunele locale, comunele 
asociate, teritoriile domeniale şi oraşele cu statut.  

Comunele locale (Ortsgemeinde) erau acele comune care dispuneau de mijloace necesare pentru 
administrarea intereselor locale. 

Comunele asociate (Bezirksgemeinde) erau comunele care, neavând mijloacele necesare, erau 
nevoite să se asocieze.  

Teritoriile domeniale (Gutsgebiete) erau unităţi administrative subordonate direct guvernului ţării.  
La 28 august 1908 pentru administraţia comunală din Bucovina se adoptă o lege care cuprinde 

regulamentul comunal şi regulamentul electoral comunal pentru Ducatul Bucovinei, intitulată “Lege din 
28 august 1908 relativă la emiterea unui nou regulament electoral comunal pentru Ducatul Bucovinei, cu 
excepţia Capitalei Ţărei Cernăuţi şi relativă la încorporarea domniilor”2.  

Dintre atribuţiile comunei, regulamentul comunal din 1908 enumără: “administraţiunea averilor şi 
intereselor locale; siguranţa persoanelor şi proprietăţilor din circumscripţiunea sa teritorială; 
întreţinerea şoselelor, drumurilor, pieţelor şi podurilor comunale precum şi reglementarea circulaţiunei; 
poliţia alimentelor, măsurilor şi greutăţilor; poliţia sanitară, poliţia servitorilor şi lucrătorilor, poliţia 
moravurilor şi construcţiilor; în fine, protecţiunea săracilor şi controlul şcoalelor mijlocii susţinute de 
comună”3.  

Administrarea comunei se exercita de către un organ deliberativ, numit comitetul comunal, şi un 
organ executiv, numit antistia comunală, în fruntea căreia se afla antistul (primarul)4. 

Comitetul comunal se compunea din membrii aleşi şi din membrii de drept. Puteau alege locuitorii 
comunei care aveau drept de vot, adică vârsta de 24 de ani şi plăteau birurile comunale. Pe lângă membrii 
aleşi, numărul cărora varia între 9-33, în raport cu cifra populaţiei, din comitetul comunal făceau parte şi 
un număr de membrii de drept, confirmaţi din câteva categorii de locuitori precum şi dintre delegaţii 
persoanelor juridice, societăţi, corporaţiuni. Comitetul comunal se convoca în sesiuni ordinare de 4 ori pe 
an, cât şi în sesiuni extraordinare de câte ori era nevoie. Şedinţele comitetului comunal erau prezidate de 
antist sau locţiitorul său.  

Antistia comunală era organul executiv al comunei. Ea era aleasă din comitetul comunal şi pusă 
sub supravegherea lui.  

Antistul (primarul) conducea antistia comunală şi era în acelaşi timp şi preşedintele comitetului 
comunal. Antistul avea dreptul să suspende hotărârile adoptate de comitetul comunal în încălcarea legilor, 
cu condiţia de a le supune în termen de 3 zile dregătoriei politice.   

La 28 noiembrie 1918, Congresul General al Bucovinei proclamă Unirea Bucovinei cu România. 
La acel moment Bucovina avea 11 districte politice, 533 administraţii comunale (rurale şi urbane) şi 653  
localităţi5.  
 

                                              
1 P. Negulescu, R. Boilă, Gh. Alexianu, op. cit., p. 183. 
2 Idem, p. 296. 
3 Idem, p. 297. 
4 Ion G. Vântu, Comuna (în legislaţia română şi străină), Institutul de arte grafice “Bucovina”, I. E. Torouţiu, Bucureşti, 
1928, p. 208.  
5 Emanoil Grigorovitza, Dicţionarul geografic al Bucovinei (Colecţia: Dicţionarele geografice ale ţărilor locuite de Români 
în afară de Regat), Bucureşti, 1908, p. 38.  
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PARTICULARITĂŢILE REFORMEI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

LOCALE ÎN UNELE ŢĂRI DIN EUROPA 

 
FILIPOV Ina,  
lector universitar 
la Universitatea de Stat din Cahul 
 
One of the most important prerogatives in any democratic society is the Local Public 

Administration, which has undergone great reforming processes, in the last decades. Thus, the content of 
this work reflects upon the directions of these reforms, that defer from one state to the other. However, 
there can be underlined common elements of the local administration, that has manifested in the practice 
of many European counties, especially in those of Eastern and Central Europe. Among these we may point 
out the discentralization and formation of a local administrative system, which represent the basic 
components of reforms, in general. 

In the content of this work the process of Local Public Administration in some countries of 
Eastern and Central Europe (Bulgaria, Hungary, Poland) and the reformation process in France, are put 
forward and analyzed. The result of this analysis leads us to the conclusion that for each state the 
reformation of Local Administration and the discentralization were difficult and long – lasting. 

The study shows that the French administrative organization was very complex. There must be 
distinguished: central structures and territorial organization, without neglecting the trusteeship practices 
on the discentralizated collectivities. Bulgaria, Poland, Hungary are counties that were a part of the 
Socialist System, but which 

 
Unul din cele mai importante atribute a oricărei societăţi democratice este administraţia publică 

locală, care, în ultimele decenii s-a confruntat cu mari procese reformatoare ce au condus la apariţia 
idealurilor privind o guvernare democratică. Măsurile de reformă, introduse în nişte contexte politice 
foarte diferite s-au axat pe redefinirea structurilor statului. Evident, direcţiile acestor reforme diferă, ele 
fiind influenţate de particularităţile economice, geografice, istorice, politice ale fiecărui stat, de 
dezvoltarea sistemelor administrative locale, de nivelul centralizării ori descentralizării puterii ş.a.m.d. Cu 
toate acestea pot fi evidenţiate elemente comune ale reformelor puterii locale ce s-au manifestat în practica 
majorităţii statelor europene, în special a celor din Europa Centrală şi de Est.[1, 15] Printre acestea se 
numără: 

- formularea strategiilor de descentralizare şi implementarea lor; 
- restructurarea şi reorganizarea sistemului administraţiei locale prin schimbarea structurilor 

teritoriale; 
- repartizarea competenţelor între nivelurile administraţiei; 
- reforma financiară. 
Pe lângă acestea mai pot fi menţionate: determinarea rolului şi statutului funcţionarului public, 

dezvoltarea serviciilor publice, crearea unor organe ale administraţiei strict necesare realizării sarcinilor şi 
implicit evitarea înfiinţării unor instituţii inutile, îmbunătăţirea structurii compartimentelor din 
administraţie, pentru ca instituţiile sale să poată îndeplini, la un nivel superior sporit, sarcinile încredinţate 
etc. 

Acesta este şi cazul Republicii Moldova care evoluează spre modelul european de administraţie 
locală, spre autonomia locală modernă, întemeiată pe principiul descentralizării administrative. Pentru 
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Republica Moldova prezintă, totuşi, importanţă ţările din Europa Centrală şi de Est care, tot au făcut parte 
din sistemul socialist, dar au reuşit să implementeze noi sisteme moderne de administraţie publică locală. 

În ultimile decenii, unul din obiectivele de bază a oricărei reforme în administraţia publică a fost 
descentralizarea administrativă, care presupune delegarea unor atribuţii administrative pe plan local în 
avantajul reprezentanţilor aleşi. Altfel spus, descentralizarea administrativă se referă la un obiectiv precis, 
transferul puterii de la nivel central la nivel local. [2, 16] În Europa transferul puterii implică 
responsabilităţi în domeniul serviciilor, reglementări privind finanţele publice şi reconstituirea 
capacităţilor şi instituţiilor centrale ale statului. 

Descentralizarea şi formarea unui sistem democratic de autoritate locală reprezintă două 
componente ale reformelor cu caracter mai general. În primul rând, ele modifică în mod esenţial sistemele 
de putere, deplasând dependenţa cetăţenilor de locurile de muncă către structurile politice teritoriale. 
Alături de noile mecanisme politice de alegeri multipartinice, controlul asupra autorităţilor locale alese a 
devenit unul dintre elementele de bază ale noilor sisteme polirtice. 

În al doilea rând, crearea unor autorităţi locale contribuie şi la transformarea structurii şi 
procedurilor administraţiei publice. S-au stabilit noi relaţii între autorităţile centrale şi acelea locale, prin 
separarea funcţiunilor, dezvoltarea unor mecanisme de audit şi de control, sporindu-se astfel, influenţa 
consiliilor şi a primarilor aleşi asupra administraţiei locale. 

Reformele privind implementarea descentralizării sunt legate şi de alte elemente ale reformei 
administraţiei publice, cum ar fi, de exemplu, schimbarea structurilor teritoriale ale administraţiei. 

În multe state europene reforma administraţiei locale (începută prin anii `80,`90) este 
determinată de structura fragmentată a sistemelor administrative locale, care se caracterizează prin 
numărul destul de mare al unităţilor administrativ-teritoriale precum şi prin dimensiunile limitate ale 
acestora. O structură fragmentată a sistemelor administrative se află în contradicţie cu cerinţele economiei 
de piaţă şi nu pot contribui la dezvoltarea atât a unităţilor administrativ-teritoriale cât şi a statului în 
întregime. 

Pot fi evidenţiate dezavantajele structurilor administrative fragmentate: 
a) unităţile de dimensiuni foarte mici (satele) foarte rar dispun de personal calificat ceea ce 

poate duce la incapacitatea de administrare;[3, 16] 
b) unităţile fragmentate favorizează apariţia grupurilor de elită, care sunt stăpânii tuturor 

întreprinderilor, centrelor comerciale, surselor de informare, instituţiilor bancare, care, practic formează 
principalul factor decizional (aparatul decizional), nefiind confirmaţi de membrii societăţii; 

c) unităţile fragmentate îngreunează procesul planificării şi coordonării dezvoltării 
economice; 

d) unităţile „mărunte” nu dispun de resurse financiare proprii, ori resursele lor sunt limitate, 
ceea ce intensifică dependenţa acestora de puterea centrală. 

Majoritatea statelor din Europa Centrală şi de Est s-au confruntat cu dificultatea instituirii unor 
nivele superioare de auguvernare. [4, 36] Nivelul municipal fragmentat sau nu, nu oferă zone de acoperire 
adecvate pentru serviciile mai specializate, cum ar fi învăţământul secundar, spitalele sau adăposturile 
sociale. S-au făcut tot mai multe presiuni, mai ale din partea Uniunii Europene, în direcţia creării unor 
instituţii reprezentative la nivel regional, care să poată oferi un cadru adecvat planificării şi asocierii în 
scopul dezvoltării economice şi sociale. 

Reformele privind modernizarea administraţiei publice, pe lângă implementarea strategiilor 
descentralizării, presupun şi atribuirea, repartizarea competenţelor. Majoritatea legislaţiilor privind 
guvernarea locală atribuie nivelelor municipale primare responsabilitatea serviciilor comunale. Acestea 
constituie componente ale infrastructurii fizice, care cuprinde drumurile locale, iluminatul public, 
termoficarea, aprovizionarea cu apă, serviciile de salubritate, gestionarea deşeurilor, administrarea 
parcurilor publice şi a cimitirelor. De asemenea, mai cuprinde şi administrarea spaţiilor locative, cu toate 
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că extinderea şi natura acestei sarcini se modifică, datorită privatizătii fondului locativ public. Frecvent, 
aceste atribuţii sunt recunoscute ca fiind funcţiuni proprii sau caracteristice ale municipalităţilor; 
dificultăţile se referă mai mult la finanţări şi la drepturile de proprietate, şi nu de localizarea 
responsabilităţilor privind serviciile umane (învăţământul, sănătatea, asistenţa socială şi cultura) şi 
sarcinile normative locale (planificarea fizică şi controlul în construcţii, registrele civile, autorizările 
comerciale şi profesionale, protecţia copilului). Incertitudinile şi disputele se centrează în jurul a două 
aspecte. Primul se referă la structura teritorială - disparitatea dintre zonele de acoperire a şcolilor, 
spitalelor, instituţiilor de asistenţă socială etc. şi dimensiunile autorităţilor locale, la care se adaugă 
incapacitatea municipalităţilor mai mici de a angaja personal calificat. 

Al doilea aspect se referă la diviziunea adecvată a responsabilităţilor între autorităţile naţionale şi 
acelea locale. Frecvent, atât serviciile umane, cât şi sarcinile normative sunt definite ca fiind sarcini ale 
administraţiei de stat, şi nu ale autoguvernărilor locale. În termenii serviciilor umane, această definiţie 
implică faptul că există drepturi universale la furnizarea de standarde minime pe care statul trebuie să le 
garanteze. În ceea ce priveşte sarcinile normative, din definiţie reiese că sarcina implică o aplicare 
imparţială a legilor naţionale, care nu permit diferenţieri sau libertăţi de acţiune la nivel local. 

Concluzia conturată în urma analizei câtorva aspecte ale procesului de reformare a sistemelor de 
administrare locală contemporane, denotă faptul că, reforma sistemului administraţiei publice este un 
proces dinamic şi, ca oricare proces de reformă structurală, el nu poate fi niciodată încheiat şi desăvârşit. 
Analizând situaţia existentă la nivelul administraţiei locale, identificarea problemelor cu care se confruntă 
acestea, a priorităţilor ce trebuie avute în vedere în rezolvarea acestora, dar şi a resurselor disponibile, sunt 
numai câteva din condiţiile necesare formulării unei strategii coerente privind reforma în administraţia 
publică.[5, 182] 

În continuare vom identifica particularităţile reformei administraţiei publice locale în aşa ţări ca 
Franţa, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Cehia, care, au reuşit să implementeze noi sisteme moderne de 
administraţie publică, proces ce a dus la creşterea generală a bunăstării populaţiei într-o perioadă de timp 
relativ scurtă. 

 
Procesul reformei administraţiei publice locale în unele ţări din Europa 
I. Experienţa franceză. 
Structura administrativă a Franţei contemporane este rezultatul unei politici teritoriale în care 

centralizarea a fost elementul definitoriu. Acest sistem dominat de ideea de autoritate se caracterizează 
prin faptul că puterea administrativă imprimă în toate părţile ţării o direcţie uniformă, nelăsând nici o parte 
din decizie cetăţenilor. 

După secole de centralism, anul 1982 a reprezentat pentru francezi anul reformelor 
administrative care încercau să construiască un sistem descentralizat, dar mai ales dădeau curs unor 
evoluţii deja conturate.[6, 75] 

Afirmarea drepturilor şi libertăţilor unităţilor administrativ-teritoriale, o nouă repartiţie a 
competenţelor între nivelurile administrative, aplicarea unei planificări regionale în spirit contractual, noi 
competenţe acordate adunărilor alese ale unităţilor administrativ-teritoriale şi primarului sau preşedintelui 
acestora, evitarea formării profesionale doar la Paris, reorganizarea sistemului finanţelor publice locale, 
modificarea Statutului funcţionarilor publici, deschiderea de noi sfere de dialog menite să înlăture 
clientelismul, dinamizarea sistemului economic pornind de la colectivităţile locale şi elaborarea de 
strategii economice locale reprezintă elemente ale reformei administrative, elemente care permit 
înţelegerea faptului că factorii politici, sociali, economici şi culturali contribuie la descentralizare. 

Organizarea administrativă franceză din zilele noastre este complexă şi ramificată. Se disting 
structurile centrale şi organizarea teritorială, fără a neglija tutela exercitată asupra colectivităţilor 
descentralizate. 
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Structurile centrale exercită o influenţă decisivă asupra funcţionării administraţiei franceze. 

Acestea asigură legătura cu guvernul, ceea ce nu reprezintă doar transmiterea şi executarea unor ordine, ci 
şi pregătirea unor decizii. Aceste structuri cuprind serviciile Preşedinţiei, Primului ministru, administraţia 
centrală, Consiliul de Stat sau Curtea de Conturi. Potrivit Titlului XII, art. 72-75 din Constituţia franceză, 
colectivităţile teritoriale ale statului sunt comunele, departamentele, regiunile şi „teritoriile de peste mări”. 
Orice altă colectivitate este creată doar prin lege. Aceste colectivităţi se administrează liber prin consilii 
alese şi în condiţiile prevăzute de lege. În departamente şi teritorii, delegatul guvernului este însărcinat cu 
reprezentarea intereselor naţionale, controlul administrativ şi asigurarea respectării legilor. 

Prin deconcentrare, s-a transferat o parte importantă din sarcinile statului către agenţii din 
teritoriu şi îndeosebi către prefecţi. Conform Legii nr. 82-213 din 2 martie 1982, prefectul este 
reprezentantul statului în departamente şi regiuni. El reprezintă fiecare minister, conduce serviciile statului 
în circumscripţia respectivă şi este garantul interesului naţional, al respectării legilor, ordinii publice şi 
controlului administrativ. Prefectul, ca agent al statului, are un rol dublu: politic şi administrativ. Ca agent 
politic, prefectul are rolul de a organiza alegerile, iar ca agent administrativ poate interveni în domenii ca 
amenajarea teritoriului, urbanism sau industrie. [7, 131] 

Suntem deci în faţa a două dimensiuni ale administraţiei franceze: o dimensiune teritorială care 
stă la baza împărţirii autorităţilor publice în centrale şi locale, în funcţie de raza de acţiune teritorială, şi o 
dimensiune funcţională care duce la împărţirea autorităţilor administrative în două – cu competenţă 
generală şi de specialitate. 

Descentralizarea în Franţa 
Centralizarea corespunde imperativelor de unitate, în timp ce descentralizarea administrativă 

corespunde celor de diversitate. Organizarea administrativă nu s-a realizat niciodată într-o manieră 
categorică, pe o singură dimensiune. Atât centralizarea excesivă, cât şi autonomia absolută sunt de 
condamnat, eforturile îndreptându-se spre a doza corect, spre a realiza un echilibru între cele două 
extreme. 

În Franţa s-a apreciat că reflectarea practică a noţiunii de descentralizare este foarte ambiguă. 
Spre deosebire de vocabularul englez care utilizează termenul de „self-government” altfel spus 
„autoguvernare” locală, sau în germană „selbsverwaltung”, termenul francez de descentralizare vizează 
direct contrariul său – centralizarea, caz similar cu „dedublarea”. Astfel, afirmarea descentralizării se 
realizează printr-un apel la centralizare. 

Această terminologie indică un element asupra cadrului care îi este rezervat. Politică a centrului, 
descentralizarea este construită în funcţie de sistemul opus care a stat la baza apariţiei sale. Nu este o 
noţiune autonomă şi rămâne condiţionată de o dialectică ce o apropie de statul central din punct de vedere 
mai mult politic decât juridic. 

Într-o ţară cu tendinţe istorice de centralizare administrativă, conceptul de descentralizare a avut 
dificultăţi în a găsi elementele precise ale cadrului său juridic. În cazul Franţei, „descentralizarea nu este 
decât o manieră de a fi a statului”, ca şi centralizarea de altfel, neavând trecere decât faţă de administraţie. 

 
II. Experienţa bulgară. 
O dată cu adoptarea noii Constituţii din anul 1991, în Bulgaria a început procesul de constituire a 

unui stat de tip nou. Primul guvern democratic al Republicii Bulgaria a pornit un proces de transformare 
radicală a structurii de guvernare, a economiei şi a relaţiilor sociale, însă acest proces a fost întrerupt 
înainte de a putea produce rezultatele planificate. [8, 89] 

Guvernele cae au condus ţara în perioada 1993-1996 nu au fost conştiente de această provocare. 
Activitatea lor a reprodus, în mare măsură, practicile de guvernare caracteristice sistemului politic din 
perioada anterioară anului 1989. 

În anul 1997, după victoria decisivă în alegerile parlamentare a Uniunii Forţelor Democratice 
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(52%), în Bulgaria s-a instituit un guvern reformist. Acesta a definit modelul de transformare a modelului 
de guvernare şi a sistemului administrativ ca pe un proces de instituire, şi nu ca pe unul de reformare, 
deoarece a recunoscut că reformarea vechiului sistem implică riscul proliferării elementelor cu funcţionare 
defectuoasă. Această nouă definiţie a procesului de transformare, cunoscută în majoritatea statelor sub 
numele de reformă administrativă,subliniază profunzimea şi conţinutul noii viziuni asupra rolului statului 
şi a instituţiilor sale şi reflectă abordarea specifică în scopul obţinerii rezultatelor dorite. 

Strategia de creare a unui sistem administrativ modern în Republica Bulgaria a fost concepută pe 
baza unei abordări sistematice, care are în vedere instituirea unei organizări noi şi eficiente a sistemului 
administrativ la începutul secolului al XXI – lea şi se conformează condiţiilor necesare construcţiei 
instituţionale a sistemului administrativ; această construcţie instituţională trebuie să se conformeze 
principiilor europene şi cerinţelor privind construirea unei capacităţi administrative pentru eficientizarea 
politicilor de stat. 

Constituţia Republicii Bulgaria defineşte modelul general de guvernare a statului şi distribuţia 
puterii între autorităţile centrale şi autorităţile locale.[9, 25] 

Teritoriul Republicii Bulgaria este împărţit în municipalităţi şi regiuni. Prin lege, se pot stabili şi 
alte unităţi administrativ-teritoriale şi organisme de autoguvernare corespunzătoare. Această împărţire 
teritorială este reglementată de Legea sistemului administrativ-teritorial al Republicii Bulgaria, care 
stabileşte ca formaţiuni administrativt-teritoriale judeţele şi municipalităţile. 

Regiunea este o unitate administrativ-teritorială care implementează politicile regionale, exercită 
guvernarea de stat la nivel local şi asigură concordanţa intereselor naţionale cu acelea locale. Într-o 
regiune guvernarea este exercitată de un guvernator regional, asistat de administraţia regională. 
Guvernatorii regionali sunt numiţi de Consiliul de Miniştri. Guvernatorii regionali sunt reprezentanţi ai 
guvernului, iar funcţiile lor sunt implementarea politicilor de stat, protejarea intereselor naţionale, 
asigurarea respectării legii şi menţinerea ordinii sociale şi exercitarea controlului administrativ în teritoriul 
regional. 

Municipalitatea este unitatea administrativ-teritorială fundamentală, unde se exercită 
autoguvernarea locală. Realizarea autoguvernării locale reprezintă un element constitutiv şi o formă de 
organizare a puterii de stat. Autoguvernarea locală este o formă descentralizată a autorităţii statului şi are 
competenţe independente. 

Unul dintre organele autoguvernării locale este Consiliul municipal, ales de către populaţie 
pentru un mandat de patru ani. 

Implementarea politicilor privind modernizarea guvernării şi a sistemului administrativ a început 
prin adoptarea câtorva legi – Legea administraţiei publice, Legea funcţionarului public, Legea serviciilor 
administrative pentru persoanele fizice şi juridice, Legea acesului la informaţiile publice etc. 

Conform principiilor statului guvernat de lege, guvernul a adoptat o structură legislativă pentru 
noul model de organizare a sistemului administrativ. Legea administraţiei publice a fost prima dintr-o 
serie de acte normative care au drept obiectiv implementarea noului tip de organizare a sistemului 
administrativ şi a noii organizări interne a structurilor administrative. Legea administraţiei publice 
reprezintă o bază legislativă unitară, care stabileşte structura sistemului administrativ din Bulgaria 

Un element important al strategiei guvernamentale a fost planificarea optimizării împărţirii 
administrative şi teritoriale a ţării, care să ofere condiţii pentru extindere drepturilor şi obligaţiilor 
guvernatorilor regionali şi îmbunătăţirea relaţiilor dintre municipalităţi. Obiectivul reformei administrativ-
teritoriale, desfăşurată în perioada 1998-1999, a fost crearea unei împărţiri în judeţe a ţării. După 
amendarea Legii sistemului administrativ-teritorial al Republicii Bulgaria, au fost create 28 de judeţe noi. 

Responsabilitatea conducerii generale a implementării strategiei de creare a unui sistem 
administrativ modern îi revine ministerului Administraţiei Publice. 
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III. Experienţa poloneză. 
După anul 1989, problema restructurării sistemului de guvernare, incluzând şi reformarea 

administraţiei publice (care să presupună şi o largă descentralizare a sa) a constituit una dintre cele mai 
importante provocări pentru elita politică din Polonia. 

Ca şi în alte ţări din fostul sistem socialist, sistemul administrativ al Republicii Populare Polone 
era unul centralizat, bazându-se pe dominaţia structurilor ministeriale şi departamentale. Acest fapt a făcut 
imposibilă realizarea unor politici raţionale economice şi sociale la nivelul naţional, regional şi local. De 
asemenea, a făcut imposibilă stabilirea priorităţilor , opţiunilor şi obiectivelor publice.[10, 182] 

Administraţia poloneză de la sfârşitul anilor `80 era, într-o mare mare măsură , ineficientă şi se 
afla la un singur pas de a deveni, în întregul său, una incontrolabilă, confruntându-se cu haosul şi inerţia. 
Această situaţia a atras după sine ameninţări serioase şi reale la adresa Poloniei, ceea ce a determinat ca, 
după cucerirea independenţei, să apară o necesitate imediată a reformării sistemului administrativ. 

După anul 1989, în scopul restabilirii identităţii locale (la nivel de gmină şi de poviat) şi al 
creării unor mecanisme de dezvoltare regională (formarea voievodatelor), a fost necesară o anulare a 
vechiului sistem, ceea ce însemna că noul sistem trebuia să se bazeze pe principiul complementarietăţii, pe 
descentralizare şi pe mandatarea democratică a tuturor formelor de autoritate.[11, 7] 

Reforma teritorială şi descentralizarea administraţiei publice au mai fost importante şi din 
punctul de vedere al funcţionării guvernării centrale. Descentralizarea a degrevat puterea executivă 
centrală de numeroase responsabilităţi administrative. De asemenea, acest proces a permis remodelarea 
mecanismelor pe bază cărora funcţionează guvernarea centrală şi administraţia sa (centrală şi din 
teritoriu). 

În anii 1990-1998, în Polonia exista un sistem mixt, care cuprindea gmina ce se autoadminstra, 
voievodatele de stat şi conducerea regională, având un suport de drept moştenit de la conducerea 
comunistă care, în 1975, a instituit o nouă structură administrativ-teritorială a statului, lichidând poviatele 
şi creând voievodatele. Accelerarea restructurării statului pe calea creării organelor de autoadministrare a 
avut lor în anul 1997. în 1998, în urma acestor măsuri, au fost pregătite şi adoptate de Parlamentul polonez 
acte de drept fundamntale: 

- Legea cu privire la organele autoadministrării poviatelor; 
- Legea cu privire la organele autoadministrării voievodatelor; 
- Legea cu privire la structura administraţiei de stat etc. 
Reforma sistemului organelor autoadministrării a început în 1990 la nivel de gmină şi a fost 

definitivată în 1999. Din momentul promovării reformei, la conducere au început să participe şi 
reprezentanţii organelor alese. 

Din 1999 Polonia are o structură administrativ-teritorială de trei niveluri: 
- gmina cu organe autoadministrare; 
- poviatul cu organe de autoadministrare; 
- voievodatele cu organe de stat şi de autoadministrare. 
Unul din principiile noului sistem de autoadministrare este independenţa fiecărui nivel al 

organului de autoadministrare. Organele autoadministrării poviatului şi voievodatului nu au împuterniciri 
să controleze gmina. Dreptul de control asupra organelor de autoadministrare ale gminei, poviatului şi 
voievodatului îl are voievoda care, la rândul său, este controlat de judecătoria administrativă. 

 
IV. Experienţa ungară. 
Procesul de reformare a sistemului ungar de descentralizare s-a desfăşurat într-o manieră 

continuă pe tot parcursul anilor `90 şi a cuprins două etape principale - în prima etapă, reforma s-a 
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concentrat mai ales asupra funcţiilor democratice şi autonome ale guvernărilor locale.[12, 182] În cea de a 
doua etapă, când cel mai important element s-a dovedit a fi „stabilizarea guvernărilor locale”, principalul 
obiectiv al procesului de descentrlizare a fost asigurarea capacităţilor profesionale ale acestor structuri. 

În prima etapă a perioadei de tranziţie, elementele critice ale reformei administraţiei publice le-
au reprezentat reformele legislative şi instituţionale. În perioada 1989-1995, Ungaria a pus la punct 
majoritatea elementelor constitutive ale cadrului juridic şi instituţional pentru instituirea unei economii de 
piaţă şi a unei guvernări locale democratice. 

Constituţia şi Legea autoguvernării locale au recunoscut drepturile comunităţilor locale, inclusiv 
a celor mai mici aşezări (mai mult de 54% dintre ele numărând mai puţin de 1000 de locuri), de 
autoduvernare şi de administrare a afacerilor locale. Ca urmare a acestui lucru, numărul unităţilor 
administrative locale a crescut de la 1500 la 3149, fiecare dintre ele alegându-şi reprezentanţi proprii în 
organismele legislative locale şi în organele executive (primari). 

Împărţirea teritorială generală a Ungariei este stabilită de Constituţie. Ea cuprinde: 1) la nivel 
regional – comitatele; 2) la nivel local - oraşe, sate (în calitate de comunităţi) şi capitala, împărţită în 
sectoare. Din punct de vedere administrativ, autoguvernările sunt instituite la nivelul tuturor acestor unităţi 
teritoriale. Atât unităţile administrative de stat locale, cât şi alte organe ale statului, precum sistemul 
judecătoresc, sunt organizate pa baza acestei împărţiri teritoriale şi în funcţie de caracteristice sarcinilor 
lor specifice. Din anul 1990, administraţia publică ungară se bazează pe două tipuri de structuri: instituţii 
birocratice şi instituţii democratice. Prima categorie cuprinde organismele guvernării centrale şi organele 
lor la nivel local şi teritorial (instituţii deconcentrate), fiind subordonate administraţiei de stat. Cel de al 
doilea tip de structură este sistemul de autoguvernări locale (instituţii descentralizate), bazat pe principiile 
autonomiei şi complementarităţii.[13, 133] 

În Ungaria, sistemul de autoguvernare este stratificat pe două nivele: local şi regional. Nu există 
relaţii ierarhice între cele două tipuri de autoguvernări locale (conform Constituţiei, drepturile 
fundamentale ale tuturor entităţilor locale sunt egale). Diferenţa dintre ele constă în sarcinile 
administrative care le sunt delegate. 

Un element-cheie al transformării administraţiei publice este legislaţia în domeniu. Legea 
administraţiei publice a fost votată în anul 1992, instituind un sistem bazat pe criterii profesionale, care a 
lichidat vechiul sistem, bazat pe criterii politice. De asemenea, a asigurat o impărţire clară a funcţiunilor şi 
rolurilor politicienilor şi administratorilor, avându-se în vedere garantarea neutralităţii personalului 
administrativ şi, în acelaşi timp, apărarea profesioniştilor împotriva presiunilor şi influenţelor politice. În 
afară de aceasta, au fost stabilite şi responsabilităţile angajaţilor din sectorul public (cum ar fi 
administratorii unor instituţii aparţinând guvernărilor locale – şcoli, spitale sau adăposturi sociale). 
Reglementările au garantat securitatea acestor angajaţi şi au clarificat responsabilităţile care le revin, 
pentru a se asigura eficienţa furnizările de servicii la nivel local. 

La sfârşitul anului 1999, au fost rezolvate, în mare măsură, problemele de tranziţie dificile 
ridicate de construirea unor cadre juridice şi politice fundamentale care să se adecveze unei democraţii de 
piaţă. 

În cea a doua etapă a procesului de reformare a administraţiei publice, reglementarea aspectelor 
privind guvernarea locală a avut în vedere îmbunătăţirea sistemului de autoguvernare locală şi a structurii 
administrativ-teritoriale publice. noile acte normative au fost următoarele: 

- legea privind verificarea activităţii financiare (audit); 
- legea privind asocierea şi cooperarea autoguvernărilor locale; 
- legea privind supervizarea proceselor decizionale din cadrul autoguvernărilor locale; 
- amendamentele la legile privind statutul funcţionarilor publici şi al altor angajaţi din domeniul 

public; 
- legea privind dezvoltarea regională şi planificarea utilizării terenurilor. 
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Ultimii zece ani de descentralizare a fostului stat centralizat din punct de vedere politic, 

economic şi administrativ au fost caracterizaţi de democratizarea structurii politice şi a societăţii civile 
ungare. Au existat numeroase probleme generate de tranziţia însăşi (inclusiv o descentralizare prea 
rapidă), cum ar fi lipsa cunoştinţelor şi a competenţelor profesionale care să satisfacă noile cerinţe 
manageriale.Guvernarea centrală a încercat să soluţioneze aceste probleme utilizând subiectul politicilor 
regionale ca model pentru continuarea descentralizării şi transferului puterii de le nivel central către 
nivelurile locale. 

Analizând procesul reformei administraţiei publice locale în unele ţări din Europa, în special 
experienţa ţărilor din Europa Centrală şi de Est, observăm că, descentralizarea şi crearea unui sistem 
democratic de administrare locală reprezintă componentele de bază ale reformelor administraţiei publice 
în general. Pentru toate ţările descentralizarea a fost un proces dificil şi de durată. Acest aspect este 
caracteristic în mod special pentru statele care au făcut parte din sistemul socialist, iar strategiile 
democratizării le-au implementat treptat. Practic, acest lucru este valabil şi pentru Republica Moldova 
care, începând cu anii `90, s-a aflat în căutarea unui sistem eficient, democratic de administraţie publică 
locală. Însă, cu toate eforturile depuse, nu s-au putut mobiliza resursele necesare cadrului legislativ şi 
instituţional necesar administraţiei publice locale, şi, în special, pentru implementarea eficientă a 
măsurilor de reformă. Cauzele acestei stări de lucru sunt complexe, complicate şi contradictorii (cadru 
legal necorespunzător, lipsa de pregătire a politicienilor în luarea deciziilor, constrângeri financiare severe 
etc.) 

Convingerea, aproape generală, este aceea că administraţia funcţionează ineficient, îşi 
îndeplineşte misiunea într-o manieră nesatisfăcătoare, dar cu toate acestea, îşi pune amprenta excesiv 
asupra vieţii colectivităţii, a economiei şi societăţii. Din toate acestea rezultă că administraţia trebuie 
remodelată după imaginea a ceea ce se aşteaptă de la ea, fapt care poate explica preocupările sale, 
dorinţele de reformare şi modernizare a ei. 

Încercările de reformare a sistemelor administrative se materializează adesea, prin capacitatea 
guvernanţilor de a importa şi implementa în cadrul naţional, intern, diferite modele aplicate europene, mai 
ales că în Republica Moldova modernizarea administraţiei publice este asociată de opţiunea integrării 
europene. Mai rezonabilă, pentru statul nostru, ar fi experienţa statelor din Europa Centrală şi de Est 
(Bulgaria, Polonia, Ungaria etc) deoarece, în ciuda diferenţelor dintre aceste societăţi există oricum unele 
caracteristici de bază ce definesc întreaga regiune: sistem politico-social până acum cincisprezece ani, 
aceeaşi direcţie de mers astăzi, acelaşi tip de probleme sociale şi administrative cu care se confruntă 
sistemul de administrare. 

Totuşi, în ciuda acestor argumente, reforma trebuie să fie un proces naţional, să fie rezultatul 
gândirii şi deciziei autorităţilor naţionale, iar experienţa străină poate fi utilă cu condiţia a fi corect 
implementată şi administrată. Practica a demonstrat că preluarea unor modelele de administrare nu elimină 
riscul corupţiei şi la unei gestiuni necorespunzătoare, iar strategia de modernizare, în acest domeniu, nu 
poate fi concepută fără stabilirea şi aplicare unor principii fundamentale. 
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PARTEA V. 

MANAGEMENT PUBLIC, POLITICI ŞI SERVICII PUBLICE 
 

FOUR PRINCIPLES OF SUSTAINABLE MUNICIPAL SERVICES 
OPERATION 

 
POPELKA Andrew, 
Chief of Party, USAID 
Local Government Reform Project 
 

I. Supportive Legislative in Place 

II. Full Cost Recovery Observed 

III. Quality of Technical Operations and Management 

IV. Availability of Investment Funds 

I. Legislative must ensure that: 
- Municipal Service as a Local Affair is managed locally 

- Responsibility for providing municipal services is accompanied by authority to make management 
and financial decisions 

- Central government does need to get involved in Municipal Services - except for providing financial 
support for vulnerable communities 

- Suitable arrangements of MS management offering the best benefits to the residents is allowed and 
supported 

- Users are protected by enforceable provisions of law, without causing undue difficulties for the 
municipal government and the service provider 

- Minimum efficiency standards are created and enforced by proper mechanism 

- Financing options for investment into MS operations are available and supported 

II. Full Cost Recovery Observed 
- Tariff setting for municipal services must not be politicized 

- Tariff must reflect true costs, including depreciation, investment cost, etc. 

- Responsibility for Financial Management including investment lays with the municipality and/or 
operator 

- Tariff must ensure full cost recovery without flat subsidies, shortcuts and investment delays, 
cancellation or abuse of maintenance costs 

- Metering of services and quantitative cost distribution is enforced 

- Collection of payment enforced and enforcement supported by the law 

- Subsidies for vulnerable provided only by social services. 

- Municipal Services are NOT to be mistaken for social service 
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- Strict financial reporting based true costs 

- Enforced minimum efficiency standards 

III. Quality of Technical Operations and Management 
- Well trained and knowledgeable management 

- Well trained operators 

- Metering, measuring of delivered services to determine the true costs, and true delivered services 

- Maintenance schedule, record keeping 

- Comply with minimum efficiency standards to minimize operating costs 

- Use of new high efficiency technologies 

- Proper Accounting Practices 

- Payment collection system 

- Maintenance schedule, record keeping 

- Investment Plan 

- Service quality customer satisfaction monitoring 

- Human resource management 

- High safety standards 

IV Availability of Investment Funds 
- Without Investment, most Municipal Services will linger in "territory of poor service quality and 

unreliability" for ever. 

- Incentive to invest and improve quality needs to be present. If investment results in savings, the 
funds must remain with the "investor" 

- Investment plan must be "real" and must set the priorities. Need to understand the priorities. 

- Investment must result in better service, expansion, operation cost savings. 

- Investment assessment, evaluation based on generally accepted economic matrix 

 

• Simple Payback 

• Life cycle cost 

• Net present value and Internal Rate of Return 

 

- Attracting financial resources is easier with transparency, reasonable assumption of repayment/profit 

- Borrowing funds should be based only on economic performance, ability to repay. 
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MANAGEMENTUL PUBLIC SI SERVICIILE PUBLICE 

MODIGA Georgeta 

Lector univ.  Universitatea ”Danubius”- Galati 
 
PUBLIC MANAGEMENT AND PUBLIC SERVICES 

RESUME 
The management of public services represents a relatively new discipline. It doesn’t stand for its 

doing in the public area of management, but, more convinient, it is shown as a result of the delimitation 
crises between the public area and the private one. 

From this point of view, the management of public sevices is about directing the public area, but 
also the private section, because the public services are given by organisations from both sides. 
The leading obiective of public management is rising the satisfactory note of the public interest, being 
determined by general andspecific needs. 

Having in count the achievement of fundamental abjective, public management, by exerting its 
billets, gives a realistic view of the entire objective system. 

Based on this, public management agents create an adequate structure of the whole administrative 
system and of each public institution separately, in which the choesion is a result of the exellent 
coordination, the components and the needed motivation of human resources, toking in count the 
achievement’s degree in the public sector and of each institutional entity that exists in relation with 
distinct local communities. 
In a certain field in literature it is found the term “public social services”. This term was initially used to 
distinguish the public services which as a unique social object the area of education: creches, 
kindergardens school camps and so on. 

Though it is obvious that the objective of these services has a social character, there have to be 
token into consideration the other two checks: the financing mode and the morking mode. 
The services sphere gets larger and larger in the socio-economical life a civillised country, as a result of 
the some objective agents. 
The essential stimulent of the apparition and growth of these services is the social need. 
Some public services protect citizens (children, the elderly), some prevent the organised crime, while 
others toke care of the accessibility to rights (social protectin, health care, etc) or they are encharged with 
providireg a preparation level for citizens (schooling system, cultural services). 
Each of theese public services needs extra-attention from the public managers to develop and maintain 
the best relationship between the provider and the customer, especially when the last one is also a co-
producer by toking part actively in the building of the public service. 
Public managers develop a marketing strategy through which they to provide the answers to many 
questionsabout the market and its components. 

This is how it appeared, in time, the idea of splitting and specialising the public organisations to 
satisfy the needs of a market group or area. 

On many occasions, public managers who know to establish and develop marketing relations can 
offer viable strategies to work out some complex matters rised in clients relationshipsand they can also 
redefine significantly the organisation’s behaviour toking in count the variables of a market. 
Unlike the private organisations, which offer services only to some market sectors, the public institutions 
have the mission to cover a bigger (or even the whole) national area, because they are the only competent 
organisations in providing unique public services. 
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Managementul serviciilor publice reprezintă o disciplină relativ nouă. El nu îmbracă forma 

aplicării în sectorul public al managementului general, ci, mai degrabă, se prezintă ca un rezultat al crizei 
de delimitare a sectorului public de cel privat. 

Din acest punct de vedere, managementul serviciilor publice priveşte gestionarea atât a sectorului 
public, cât şi pe cea a sectorului privat, deoarece serviciile publice sunt furnizate de organizaţii aparţinând 
ambelor sectoare. 

Obiectivul fundamental al managementului public este creşterea gradului de satisfacere a 
interesului public, fiind determinat de nevoile generale şi specifice. 

În vederea realizării obiectivului fundamental, managementul public, prin exercitarea funcţiilor 
sale de către managerii publici, asigură o previzionare realistă a întregului sistem de obiective. 

În funcţie de acesta, reprezentanţii managementului public creează o structură adecvată a 
sistemului administrativ în ansamblu şi a fiecărei instituţii publice în parte, în care coeziunea să fie dată de 
coordonarea excelentă la nivel de sistem şi componente şi de motivarea adecvată a resurselor umane în 
funcţie de gradul de realizare a obiectivelor previzionate pentru sectorul public şi pentru fiecare entitate 
instituţională existentă şi comunitate locală distinctă. 

În literatura de specialitate se întâlneşte şi denumirea „servicii publice sociale”. Această denumire 
a fost iniţial utilizată pentru a distinge serviciile publice care aveau ca obiect social unic domeniul 
educaţiei: creşe, grădiniţe, tabere şcolare etc. Deşi este evident că obiectul unor asemenea servicii are 
caracter social, totuşi trebuie luate în considerare şi celelalte două criterii şi anume, modul de finanţare şi 
modul de funcţionare. 

Sfera serviciilor capătă dimensiuni tot mai mari în viaţa social-economică a unei ţări civilizate, ca 
urmare a acţiunii unor factori obiectivi. Stimulentul esenţial al apariţiei şi amplificării serviciilor îl 
constituie nevoia socială (dorinţă, cerinţă). 

Unele servicii publice sunt de protecţie a unor categorii de cetăţeni (copii, persoane în vârstă 
etc.), de securitate şi siguranţă a cetăţenilor împotriva crimei organizate etc.), în timp ce altele se ocupă cu 
organizarea accesului la drepturi (protecţie socială, asistenţă de sănătate etc.) sau urmăresc asigurarea unui 
nivel de pregătire cetăţenilor (serviciile de învăţământ, de cultură etc.). 

Fiecare dintre aceste servicii publice necesită un plus de atenţie din partea managerilor publici 
pentru dezvoltarea şi menţinerea unei relaţii bune între furnizor şi client, în special atunci acesta din urmă 
este şi coproducător, respectiv, participant activ în procesul de realizare a serviciului public. 

Managerii publici dezvoltă o strategie de marketing care prin conţinut trebuie să ofere răspunsul 
la mai multe întrebări despre piaţă şi componentele acesteia. Aşa a apărut în timp ideea divizării, respectiv 
specializării organizaţiilor publice pentru satisfacerea nevoilor specifice ale unui grup, subgrup şi/sau 
segment de piaţă. 

De cele mai multe ori, managerii publici care ştiu să stabilească şi să dezvolte relaţiile de 
marketing pot oferi soluţii viabile pentru rezolvarea unor probleme complexe apărute în relaţiile cu clienţii 
şi pot redefini semnificativ comportamentul organizaţional în funcţie de variabilele identificate pe piaţă 
într-o perioadă determinată. 

Spre deosebire de organizaţiile private, care oferă servicii destinate cu precădere doar unor 
segmente de piaţă identificate, instituţiile publice au misiunea de a acoperi o zonă mai mare sau chiar 
întregul teritoriu naţional, deoarece, prin obiectul lor de activitate şi statutul special satisfac interesul 
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public general şi sunt, în unele situaţii, singurele organizaţii competente pentru furnizarea unor servicii 
publice unice. 

Managementul este foarte sensibil la schimbările care au loc în societate. Ele reflectă dinamismul 
înregistrat de societatea contemporană şi, în acelaşi timp, se adaptează tot mai mult unor particularităţi 
determinate de sistem, tradiţie, cultură naţională etc. Astfel, deşi managementul ca principii, concept, 
obiectiv etc. este unic, ca mod de realizare în practică se diferenţiază, de la ţară la ţară sau chiar de la 
organizaţie la organizaţie în cadrul aceleiaşi ţări (subsistem). 

Obiectivul fundamental al managementului public este creşterea gradului de satisfacere a 
interesului public, fiind determinat de nevoile generale şi specifice. În vederea realizării obiectivului 
fundamental, managementul public, prin exercitarea funcţiilor sale de către managerii publici, asigură o 
previzionare realistă a întregului sistem de obiective. În funcţie de acesta, reprezentanţii managementului 
public creează o structură adecvată a sistemului administrativ în ansamblu şi a fiecărei instituţii publice în 
parte, în care coeziunea să fie dată de coordonarea excelentă la nivel de sistem şi componente şi de 
motivarea adecvată a resurselor umane în funcţie de gradul de realizare a obiectivelor previzionate pentru 
sectorul public şi pentru fiecare entitate instituţională existentă şi comunitate locală distinctă. 

În literatura de specialitate se întâlneşte şi denumirea „servicii publice sociale”. Această denumire 
a fost iniţial utilizată pentru a distinge serviciile publice care aveau ca obiect social unic domeniul 
educaţiei: creşe, grădiniţe, tabere şcolare etc. Deşi este evident că obiectul unor asemenea servicii are 
caracter social, totuşi trebuie luate în considerare şi celelalte două criterii şi anume, modul de finanţare şi 
modul de funcţionare. 

Din punctul de vedere al administraţiei publice locale trebuie precizat că există servicii cu 
caracter exclusiv administrativ pe care autorităţile publice nu le pot încredinţa altor persoane (protecţia 
civilă, autoritatea tutelară, starea civilă, autorizarea construcţiilor sau licenţierea transportului), precum şi 
servicii care pot fi delegate altor persoane (salubritatea, iluminatul stradal, deratizarea, ecarisajul etc.). 

În sfârşit, se mai pot clasifica aceste servicii publice şi după importanţa socială în servicii publice 
vitale (alimentare cu apă, canalizare, distribuţie de energie electrică, termoficare) sau servicii publice 
facultative (amenajarea de parcuri de distracţii, centre de informare etc.). 

- După modul în care se realizează interesul general, deosebim: 
a) servicii publice al căror scop este satisfacerea directă şi individuală a cetăţenilor; 
b) servicii publice care oferă avantaje particularilor în mod indirect; 
c) servicii publice destinate colectivităţii în ansamblu. 
- După raporturile cu serviciile private, putem remarca: 
a) servicii monopolizate; 
b) servicii pe care administraţia publică le exercită în paralel cu persoane autorizate; 
c) servicii publice exercitate de persoane private, autorizate sub controlul 
unei autorităţi a administraţiei publice. 
- Din punct de vedere al delegării lor: 
a) servicii publice cu caracter exclusiv administrativ pe care autorităţile publice nu le pot 

încredinţa altor persoane (protecţia civilă, autoritatea tutelară, starea civilă); 
b) servicii publice care pot fi delegate altor persoane (salubritate, ecarisaj, iluminatul stradal, 

deratizare). 
- Din punct de vedere al importanţei sociale: 
a) servicii publice vitale (alimentare cu apă, canalizare, termoficare); 
b) servicii publice facultative (amenajare parcuri şi locuri de distracţii, centre de informare) etc. 
- În raport cu colectivităţile publice de care depind, distingem: 
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a) Servicii publice interne şi extrateritoriale. Într-o manieră generală, toate serviciile sunt în 

cadrul geografic al statului, dar sunt unele care se prelungesc în exterior (de exemplu: afacerile externe au 
o administraţie centrală şi organe şi agenţi în exterior, serviciul marină-aviaţie, care se execută în afara 
graniţelor). Cu toate acestea, distincţia prezintă puţin interes din punct de vedere al structurii generale şi al 
regulilor de funcţionare a serviciilor; 

b) Serviciile civile şi cele militare. Cele din urmă sunt supuse unei discipline foarte stricte, 
organizate şi conduse după reguli care, parţial, le sunt proprii. În multe ţări ele dispun, chiar în timp de 
pace, de puterea de rechiziţie a oamenilor obligaţi să petreacă un anumit timp sub drapel şi de anumite 
puteri de rechiziţie a bunurilor. 

- După gradul de cuprindere, distingem: 
a) servicii de importanţă naţională, organizate la scara întregului teritoriu; 
b) servicii locale, organizate la scara colectivităţilor teritoriale judeţene, municipale, orăşeneşti 

sau comunale. 
În Europa, sub influenţa Franţei, coordonarea generală a serviciilor locale şi de stat aparţine 

executivului într-o unitate administrativă mai vastă şi anume: prefectul este ajutat de agenţi, birouri, 
servicii. În Spania, acesta se numeşte guvernator civil, în Belgia, guvernator de provincie, în Germania, 
preşedinte de district. 

În practica internaţională se utilizează clasificarea bunurilor şi serviciilor după natura acestora, 
modul de folosire, procesul tehnologic, organizare şi finanţare, acţiune cunoscută sub denumirea de 
Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN). 

Sfera serviciilor capătă dimensiuni tot mai mari în viaţa social-economică a unei ţări civilizate, ca 
urmare a acţiunii unor factori obiectivi. Stimulentul esenţial al apariţiei şi amplificării serviciilor îl 
constituie nevoia socială (dorinţă, cerinţă). 

Nevoia socială poate fi definită ca fiind ansamblul dorinţelor a căror satisfacere este considerată 
de membrii unei colectivităţi ca fiind indispensabilă pentru asigurarea unui nivel şi stil de viaţă în 
conformitate cu nivelul de dezvoltare şi statutul grupului. 

Nevoile sociale sunt o creaţie a istoriei şi a structurilor sociale. Ele variază în funcţie de nivelul 
de dezvoltare a societăţii, de sfera şi structura trebuinţelor, de impulsul ştiinţei şi tehnicii etc. 

Nevoia socială nu trebuie confundată cu cererea de produse şi servicii. Aceasta din urmă, fiind o 
categorie a pieţei, are o sferă mai restrânsă cuprinzând numai o parte a nevoii sociale care este satisfăcută 
prin procesul de vânzarecumpărare. 

Structura şi nivelul calitativ al bunurilor şi serviciilor trebuie să răspundă nevoilor sociale, în caz 
contrar, ele rămânând simple aspiraţii. Aflându-se permanent înaintea producţiei, a posibilităţilor societăţii 
de a le satisface, nevoile sociale constituie un impuls al producţiei materiale şi spirituale. Odată apărută şi 
devenită conştientă, nevoia socială poate fi satisfăcută pe mai multe căi: consum de produse din 
gospodărie proprie, cumpărare de mărfuri, cumpărare de servicii, servicii oferite de societate. 

Nevoia socială de servicii se manifestă nu numai sub forma nevoilor individuale, ci şi sub forma 
nevoilor generale. Nevoile generale de consum sunt satisfăcute prin intermediul unor servicii publice 
(învăţământ, sănătate, protecţia mediului etc.) care sunt subvenţionate de la bugetul de stat sau de la 
bugetele colectivităţilor locale, precum şi prin intermediul unor servicii private a căror contravaloare este 
achitată de beneficiarii acestora. 

Serviciile reprezintă o activitate umană, cu un conţinut specializat, având ca rezultat efecte utile 
imateriale şi intangibile, destinate satisfacerii unei nevoi sociale. Ele sunt autonomizate în procesul 
adâncirii diviziunii sociale a muncii şi sunt organizate distinct într-un sector denumit sector terţiar. 
Beneficiarul serviciilor îşi apropie o utilitate care-i conferă anumite avantaje ori satisfacţii destinate 
împlinirii unor nevoi personale (individuale) sau sociale. 
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Până nu demult, crearea serviciilor publice a constituit monopol de stat în toate ţările, indiferent 

de orânduirea socială. Însă, pe măsura extinderii democraţiei sociale, inclusiv prin descentralizare, s-a 
înregistrat şi se înregistrează un transfer al acestui monopol de la nivel central la nivel local. 

În prezent, statul păstrează monopolul asupra unor servicii publice considerate de interes naţional 
pe care le înfiinţează şi le coordonează centralizat, cum sunt: poliţia, starea civilă, prevenirea şi stingerea 
incendiilor etc. Este vorba, în special, de crearea acelor servicii care afectează libertăţile fundamentale ale 
cetăţenilor sau care presupun apariţia unor categorii de instituţii publice. Mutaţiile din sfera social-
economică au determinat schimbări semnificative în doctrina administrativă, ajungându-se astfel la o 
soluţie viabilă: Administraţia publică poate impune persoanelor private, care prestează activităţi de interes 

general, să îndeplinească şi obligaţii de natura serviciului public. 
Una din cele mai importante funcţii ale statului este aceea de a oferi servicii publice în general şi 

servicii colective necomerciale, în special. Această funcţie constă în: 
a) furnizarea către colectivitate a unor servicii la un preţ inferior costului lor de producţie (servicii 

necomerciale), fie producându-le el însuşi, prin intermediul serviciilor publice, fie încredinţând producţia 
lor sectorului privat subvenţionat; 

b) finanţarea acestei producţii prin intermediul prelevărilor obligatorii asupra utilităţilor şi asupra 
întreprinderilor. 

Serviciile colective furnizate de stat răspund unui triplu obiectiv: 
1) satisfacerea (înlăturarea) lacunelor pieţei; 
2)facilitarea accesului la factorii externi pozitivi care influenţează serviciile (infrastructurile, 

cercetarea fundamentală, protecţia mediului înconjurător etc.); 
3) accesibilitatea tuturor cetăţenilor la servicii, chiar şi a celor mai săraci: ele sunt oferite în mod 

gratuit sau la un preţ inferior costului lor de producţie (educaţia, sănătatea etc.). Oferta de servicii 
colective necomerciale poate fi grupată în două mari categorii: 

Statul reprezintă funcţia de apărare a teritoriului naţional şi de garantare a securităţii bunurilor şi 
persoanelor pe care statul o are încă de la constituirea sa. Această funcţie constă în: o asigurarea securităţii 
persoanelor şi bunurilor în interiorul ţării, cu ajutorul poliţiei şi justiţiei; o apărarea teritoriului naţional 
împotriva oricărei agresiuni externe, cu ajutorul diplomaţiei (Afaceri Externe) şi Apărării Naţionale 
(armata). 

Celelalte servicii colective necomerciale sunt oferite de stat, inclusiv de autorităţile sau 
colectivităţile locale în două moduri: 

a) Statul asigură el însuşi producţia de servicii. 
Este cazul ansamblului serviciilor publice de învăţământ, medicale (spitale publice), culturale 

(muzee, biblioteci, case de cultură etc.), de cercetare, de echipare şi de întreţinere a reţelei rutiere, de 
iluminat public etc. 

b) Statul nu asigură decât finanţarea şi deleagă producţia de bunuri şi servicii sectorului privat. 
Învăţământul şi sănătatea sunt două domenii unde coexistă instituţiile publice şi cele private; pentru 
acestea din urmă (şcoli private, clinici etc.), statul îşi poate asuma o parte din finanţare (în special 
cheltuielile de funcţionare). Statul îşi păstrează prerogativa de a acredita aceste instituţii şi un drept de 
control asupra gestiunii lor, deoarece este vorba despre activităţi subvenţionate. 

Funcţia de redistribuire a apărut din necesitatea de a asigura fiecăruia o cât mai bună protecţie 
socială posibilă. În acest caz, statul a pus în funcţiune în mod treptat, un sistem de redistribuire. Iniţial, s-a 
constituit un sistem de asigurări mutuale împotriva principalelor riscuri ale vieţii: boala, accidente de 
muncă etc. 

Solidaritatea s-a extins apoi la numeroase alte categorii: pensionari, şomeri, alte 
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persoane inactive fără resurse, familii care au mai mulţi copii în grijă etc. Funcţia de redistribuire 

presupune două momente principale: 
a) prelevarea de cotizaţii sociale asupra veniturilor: cotizaţiile sunt plătite 
de către cei care se asigură; 
b) redistribuirea acestor cotizaţii sub formă de prestaţii sociale: pensii, 
cheltuieli medicale, alocaţii familiale etc. percepute de către cei care se asigură. 
Funcţia de reglare economică constă în acţiunea statului asupra evoluţiei economice, astfel încât 

să se amelioreze principalii indicatori ai acesteia (creşterea produsului intern brut, locuri de muncă, 
echilibru exterior şi stabilitatea preţurilor etc.). Reglarea poate fi: 

� pe termen lung, prin orientarea economiei prin intermediul politicii structurale: politica 
industrială, politica mediului ambiant, politica energetică, alegerea infrastructurilor etc.; 

� pe termen scurt şi mediu, prin reglarea conjuncturală sau politica conjuncturală. 
Politica structurală cuprinde ansamblul intervenţiilor statului, susceptibile de a modifica evoluţia 

pe termen lung a economiei. 
Politica conjuncturală constă în intervenţia statului în vederea atingerii unui ritm de creştere şi a 

unui nivel de ocupare maxime, compatibile cu menţinerea 
În paralel cu dezvoltarea şi diversificarea serviciilor publice, se constată o multiplicare şi o 

creştere a complexităţii legăturilor de interdependenţă dintre acestea. Potrivit criteriilor de constituire în 
sistem a sarcinilor publice, şi ţinând seama de tipurile de servicii cunoscute, putem identifica următoarele 
tipuri de relaţii între diferitele componente ale acestui sistem: 

a) relaţii de autoritate, care pot fi: relaţii ierarhice, determinate de structura ierarhică şi relaţii 
funcţionale, determinate de structura după competenţa specifică şi care, de regulă, se realizează în sprijinul 
celor dintâi; 

b) relaţii de cooperare, care pot fi formalizate (obligatorii prin acte normative) sau neformalizate 
(facultative); 

c) relaţii de reprezentare, care iau naştere în special în raport cu elementele exterioare 
sistemului autorităţilor administraţiei publice; 

d) relaţii de control, determinate de delegare (deci nu relaţii de control consecinţă a subordonării 
ierarhice sau funcţionale); 

e) relaţii de prestări servicii (cu pondere în raporturile cu cetăţenii). 
Referindu-ne la responsabilităţile determinate de aceste tipuri de relaţii, remarcăm şi diferenţierea 

tipurilor de responsabilităţi. De exemplu, relaţiile ierarhice care au la bază o autoritate directă, determină o 
responsabilitate generală, totală; relaţiile funcţionale care au la bază o autoritate indirectă, potrivit 
competenţei specifice, determină o responsabilitate specifică, specializată. 

Se ştie că administraţia publică reprezintă sistemul în care se desfăşoară activitatea de organizare 
a executării şi de execuţie concretă a legii. Această activitate se realizează de către autorităţile 
administrative centrale sau locale, putând avea caracter: 

� de dispoziţie – reglementări elaborate şi emise pe bază de lege şi în interesul execuţiei legii; 
� de prestaţie – servicii publice de interes general sau local. 
O orientare importantă a factorilor de decizie este către o administraţie reprezentativă, coerentă, 

transparentă, eficace, competentă, responsabilă şi pentru gradul de satisfacere a nevoilor. Prin urmare, 
guvernul are misiunea de a crea o administraţie orientată către cetăţean în care valori cum ar fi: echitatea, 
calitatea şi etica îşi găseşte o reprezentare reală în sistem. Principalele obiective sunt: 

� crearea unei administraţii reprezentative (reflectând principalele caracteristici ale demografiei), 
competente şi eficienţe; 
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� transformarea atitudinilor şi comportamentelor funcţionarilor publici, în funcţie de valorile 

etice democratice; 
� angajarea funcţionarilor în serviciul public şi satisfacerea interesului public general în locul 

intereselor alianţelor politice; 
� crearea unui serviciu public integrat; 
� motivarea resurselor umane şi perfecţionarea pregătirii lor, condiţii indispensabile ale 

eficacităţii reformelor şi dezvoltării capacităţii administrative a instituţiilor publice; 
� evoluţia către responsabilitate şi transparenţă în gestiunea serviciului public; 
� îmbunătăţirea eficacităţii, competenţei şi calităţii prestării de servicii publice; 
� crearea unui mediu favorabil, în termeni de eficacitate şi de stabilitate, de natură să uşureze 

creşterea economică; 
� adoptarea unei strategii a schimbării bazându-se pe: 
• o mai mare implicare a societăţii civile în formularea, aplicarea, controlul şi evaluarea politicilor 

la nivel naţional şi local; 
• noi opţiuni strategice pentru dezvoltarea a noi culturi şi practici în instituţii publice; 
• o delegare de competenţe şi funcţii; 
• democratizarea procedurilor de muncă interne. 
Trebuie recunoscută exigenţa unui serviciu public mai reprezentativ, mai restrâns (în ceea ce 

priveşte personalul său şi funcţiile acestuia) eficient şi eficace, dar şi necesitatea de a acorda o mai mare 
autonomie serviciilor administrative prin dezvoltarea parteneriatului între sectorul public şi privat în 
prestarea serviciilor. 

Acestor orientări ale serviciilor publice li se adaugă: 
� reforme legislative suplimentare necesare modernizării lor; 
� gestionarea lor în funcţie de nevoile reale ale populaţiei; 
� formarea şi perfecţionarea pregătirii resurselor umane implicate în serviciile publice, 

accentuându-se rolul instituţiilor de formare, educare şi dezvoltarea pregătirii resurselor umane în sectorul 
public. 

Sistemul de valori, structura şi funcţionarea actuală a administraţiei vor trebui înlocuite de un nou 
sistem de valori adaptate la nevoile societăţii. Vechiul sistem administrativ autoritar trebuia să facă loc, 
progresiv, unui sistem democratic, transparent şi deschis. 

Evoluţiile internaţionale arată o delimitare, scăzând progresiv, a rolurilor sectorului public şi 
privat, graţie parteneriatelor, descentrării responsabilităţilor în materie de prestare de servicii, delegarea 
competenţelor către eşalonul cel mai jos şi o revigorare a coordonării interguvernamentale. 

Într-o economie de piaţă, este normal ca activitatea oricărei organizaţii, care oferă servicii 
publice, să fie determinată, în mod hotărâtor, de piaţă atât în ceea ce priveşte resursele necesare, cât şi 
rezultatele, respectiv, serviciile oferite. 

Prin urmare, piaţa serviciilor este cadrul în care se manifestă cererea de servicii din partea 
clienţilor/cetăţenilor sau persoanelor juridice, dar şi oferta de servicii furnizate de diferite organizaţii 
publice şi private. În acest context, identificarea şi analiza cererii de servicii publice pe piaţă este o 
necesitate pentru managerii din organizaţiile prestatoare de servicii.Dezvoltarea conceptului de piaţă a 
serviciilor a permis identificarea următorilor factori care influenţează cererea de servicii: 

� preţul serviciului oferit; 
� preţul serviciilor de substituţie; 
� schimbările în preferinţele clienţilor /cetăţenilor; 
� segmentul de populaţie servit de către organizaţie; 
� capacitatea organizaţiei de a investi pentru a îmbogăţi calitatea şi/sau a 
diversifica serviciul public; 
� previziunile managerilor în legătură cu preţurile serviciilor publice; 
� poziţia organizaţiei prestatoare de servicii pe piaţă. 
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Principalii factori care influenţează oferta de servicii publice pe piaţa serviciilor sunt următorii: 
� preţul serviciului public; 
� preţurile resurselor necesare realizării serviciului; 
� gradul de înzestrare tehnică al organizaţiei specializată în producerea serviciilor publice; 
� preţurile altor servicii care ar putea fi realizate de organizaţie; 
� previziunile managerilor în legătură cu politica preţurilor; 
� numărul furnizorilor de servicii publice. 
Cererea de servicii publice este o componentă a pieţei serviciilor care nu trebuie identificată cu 

nevoia socială. Dacă nevoia socială defineşte ansamblul necesităţilor de consum de servicii, dar şi de 
bunuri ale cetăţenilor/populaţiei, cererea de servicii are o arie mai restrânsă cuprinzând numai acea parte a 
nevoii sociale satisfăcută de organizaţiile publice sau private, prin intermediul procesului de realizare şi 
furnizare a serviciilor. 

Prin urmare, o anumită parte a nevoii sociale trebuie acoperită de alte organizaţii aparţinând 
sistemului administrativ dintr-o ţară. 

În acest caz, referirea se face la serviciile publice care funcţionează în afara relaţiilor de piaţă, 
datorită poziţiei de monopol pe care o au pe piaţa serviciilor. Pentru aceste situaţii, satisfacerea nevoilor 
clienţilor cetăţeni depinde, în mare măsură, de resursele financiare alocate de administraţie, de calitatea 
pregătirii funcţionarilor publici permanenţi şi aleşi, de preocuparea acestora pentru a identifica şi satisface 
interesul public prin serviciile publice furnizate. 

Dacă organizaţiile prestatoare de servicii din prima categorie pot satisface atât unele interese 
publice, cât şi interesele private, cele din cea de a doua categorie, care funcţionează în afara pieţei 
serviciilor, se reduc la satisfacerea intereselor publice generale. Până acum câţiva ani, cele două categorii 
de organizaţii erau abordate separat, între ele existând legături slabe şi, prin urmare, diferenţe majore de 
abordare a managementului organizaţiilor de servicii publice. 

Nu toţi utilizatorii serviciilor publice sunt clienţi în sensul obişnuit al cuvântului, deoarece există 
o multitudine de relaţii între organizaţiile publice şi cei pe care acestea îi deservesc. Managerii multor 
organizaţii prestatoare de servicii publice folosesc acest concept tocmai pentru a determina abordarea 
relaţiei cu cetăţenii unei ţări ca pe o relaţie piaţă-client-furnizor de servicii. 

În sectorul public, clienţii îşi exprimă frecvent opţiunile lor în legătură cu ce pot cumpăra şi de la 
cine, ei plătesc taxe care însumate formează veniturile instituţiilor furnizoare de servicii publice. Poziţia 
de contribuabil la veniturile publice le conferă cetăţenilor drepturi în calitate de clienţi. Pieţele care s-au 
stabilit deja în sectorul public au stopat rapid transformarea clienţilor în utilizatori finali. O relaţie 
furnizor-client implică existenţa posibilităţii de alegere, informare permanentă asupra preţului serviciului 
şi identificarea unor opţiuni. 

Desigur, posibilitatea alegerii depinde de natura serviciului public furnizat. Astfel, unele servicii 
publice sunt de protecţie a unor categorii de cetăţeni (copii, persoane în vârstă etc.), de securitate şi 
siguranţă a cetăţenilor împotriva crimei organizate etc.), în timp ce altele se ocupă cu organizarea 
accesului la drepturi (protecţie socială, asistenţă de sănătate etc.) sau urmăresc asigurarea unui nivel de 
pregătire cetăţenilor (serviciile de învăţământ, de cultură etc.). 

Fiecare dintre aceste servicii publice necesită un plus de atenţie din partea managerilor publici 
pentru dezvoltarea şi menţinerea unei relaţii bune între furnizor şi client, în special atunci acesta din urmă 
este şi coproducător, respectiv, participant activ în procesul de realizare a serviciului public. 

Managerii publici sunt din ce în ce mult interesaţi de cunoaşterea rezultatelor cercetărilor de 
piaţă, care le oferă informaţii utile, necesare fundamentării strategiilor pentru servicii. Raportul din anul 
2000 al Asociaţiei Firmelor de Marketing din Marea Britanie conţine date în legătură cu nivelul fondurilor 
alocate pentru furnizarea de servicii publice de către diferite organizaţii publice. Astfel, în anul 1999, 
organizaţiile publice din Marea Britanie au alocat aproximativ 30 milioane £ pentru îmbunătăţirea calităţii 
şi eficienţei serviciilor publice, cu 12% mai mult decât în 1998, iar pentru instituţiile administrative 
prestatoare de servicii publice au fost alocate aproximativ 20 milioane £, cu 19% mai mult decât anul 
anterior. 

Managerii publici dezvoltă o strategie de marketing care prin conţinut trebuie să ofere răspunsul 
la mai multe întrebări despre piaţă şi componentele acesteia. Aşa a apărut în timp ideea divizării, respectiv 
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specializării organizaţiilor publice pentru satisfacerea nevoilor specifice ale unui grup, subgrup şi/sau 
segment de piaţă. 

Pieţele serviciilor pot fi împărţite în funcţie de câteva criterii: 
o amplasarea geografică; 
o caracteristicile demografice; 
o psihografie, respectiv stilul de viaţă care grupează clienţii în funcţie de numărul şi intensitatea 

variabilelor sociale, culturale, dar şi a celor comportamentale. 
Cât de utilă este diferenţierea în serviciile publice? Un răspuns la această întrebare ar putea fi 

determinat de creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a nevoilor clienţilor. Spitalele, de exemplu, pe 
baza unui sistem informaţional conectat la o reţea naţională cu unităţi operaţionale amplasate în toate 
zonele geografice, pot beneficia de analiza înregistrărilor unui pacient, de informaţii despre problemele de 
sănătate ale acestuia şi tratamentul administrat. 

Managerii din agenţiile publice de adopţie urmăresc să identifice cel mai potrivit cămin pentru 
copii, să ia legătura cu cei care doresc să adopte un copil, iar ulterior să verifice dacă părinţii adoptivi 
acordă tratamentul necesar copilului adoptat. Prin urmare, diversitatea nevoilor de servicii identificate pe 
piaţă determină semnificativ conţinutul strategiilor organizaţiilor de servicii. 

Spre deosebire de organizaţiile private, care oferă servicii destinate cu precădere doar unor 
segmente de piaţă identificate, instituţiile publice au misiunea de a acoperi o zonă mai mare sau chiar 
întregul teritoriu naţional, deoarece, prin obiectul lor de activitate şi statutul special satisfac interesul 
public general şi sunt, în unele situaţii, singurele organizaţii competente pentru furnizarea unor servicii 
publice unice. 

Serviciile publice au câteva caracteristici distincte care influenţează considerabil procesul de 
realizare şi furnizare dar şi calitatea lor: 

• sunt nepalpabile; 
• nu pot fi stocate, testate sau măsurate uşor cu ajutorul unor tehnici standard; 
• producerea şi consumul serviciilor nu sunt separate în timp, pentru că serviciile sunt consumate 

pe măsură ce sunt produse; 
• presupun, de cele mai multe ori, transformarea clientului în coproducător, respectiv atragerea 

acestuia în procesul de realizare şi/sau distribuire a serviciului; 
• implică dezvoltarea unui sistem de relaţii între client şi furnizor cunoscute ca relaţii de 

marketing. 
De cele mai multe ori, managerii publici care ştiu să stabilească şi să dezvolte relaţiile de 

marketing pot oferi soluţii viabile pentru rezolvarea unor probleme complexe apărute în relaţiile cu clienţii 
şi pot redefini semnificativ comportamentul organizaţional în funcţie de variabilele identificate pe piaţă 
într-o perioadă determinată. 

Alte caracteristici ale serviciilor publice sunt enumerate în continuare: 
� Serviciul public poate avea soluţii imediate pentru cetăţean, aşa cum este cazul asigurărilor 

sociale. 
� Serviciul public nu implică totdeauna relaţii de schimb, respectiv banii clientului contra 

serviciului producătorului. 
� Serviciul poate fi realizat şi furnizat parţial sau integral prin susţinerea sa din fonduri publice 

mai degrabă decât din plata directă de către beneficiar. Membrii societăţii prin sistemul de taxe şi impozite 
acordă sprijin financiar organizaţiilor de servicii, dar ei pot să nu apeleze la aceste servicii. În momentul în 
care o fac, nu sunt obligaţi la o plată directă, deoarece costul este acoperit din fondul constituit. Este cazul 

serviciilor publice de sănătate. 
� Atragerea unor clienţi cu grade diferite de informare în legătură cu serviciul public oferit de 

instituţiile publice. 
� În mod normal, orice instituţie publică ar trebui să fie preocupată de atragerea, prin campanii 

de promovare, a clienţilor nehotărâţi. 
� Lipsa alternativelor pentru unele categorii de servicii publice, în special pentru cele 

administrative. 
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O analiză atentă a acestei componente implică identificarea a trei elemente: 
1. resursele umane din cadrul organizaţiei prestatoare de servicii publice; 
2. clientul; 
3. tehnologia şi echipamentele folosite în procesul de planificare, realizare şi furnizare a 

serviciului public. 
Preocuparea primordială a administraţiei publice trebuie să o constituie gestiunea internă a 

serviciilor publice. Cu alte cuvinte, trebuie elucidate problemele esenţiale pentru buna funcţionare a 
acestora, între care amintim: ce instrumente de gestiune pot fi utilizate pentru a permite serviciilor publice 
locale să-şi cunoască propriile costuri de funcţionare? Cum să stabilim previziunile bugetare în cadrul 
serviciilor descentralizate ale statului? Cum să specializăm serviciile unei administraţii locale: prin 
produse, prin funcţii, prin meserii? Cum să adaptăm funcţiile manageriale constrângerilor sectorului 
public? 

Administrarea unei instituţii publice locale implică, înainte de toate, optimizarea mijloacelor 
financiare, umane, materiale de care dispune pentru a-şi atinge scopurile fixate. 

Sunt instrumentele moderne de gestiune adaptabile administraţiilor? În ce condiţii? Cum au fost 
adoptate aceste instrumente, la nivelul colectivităţilor teritoriale sau în administraţia de stat? 

Exercitarea funcţiilor managementului în organizaţiile de servicii implică un înalt nivel de 
competenţă profesională şi managerială. 

Managementul serviciilor publice reprezintă o disciplină relativ nouă. El nu îmbracă forma 
aplicării în sectorul public al managementului general, ci, mai degrabă, se prezintă ca un rezultat al crizei 
de delimitare a sectorului public de cel privat. Din acest punct de vedere, managementul serviciilor 
publice priveşte gestionarea atât a sectorului public, cât şi pe cea a sectorului privat, deoarece serviciile 
publice sunt furnizate de organizaţii aparţinând ambelor sectoare. Instrumentele de gestiune a serviciilor 
publice se clasifică în trei categorii interdependente: instrumente de finalizare, instrumente de control 
şi instrumente de antrenare. 

Trebuie specificat că o singură categorie de instrumente nu oferă soluţii globale ansamblului 
problemelor întâlnite într-o instituţie publică locală. Astfel de probleme pot fi depăşite şi soluţionate prin 
asigurarea unui echilibru între cele trei categorii de instrumente. În ciuda similitudinilor dintre termenii şi 
denumirile întâlnite în managementul privat, instrumentele de gestiune trebuie adaptate constrângerilor şi 
specificaţiilor administraţiilor. Este, de asemenea, necesar ca pe parcursul unei analize să se pună 
problema integrării fiecărui instrument în sistemul de gestiune al organizaţiei: nu putem pretinde că facem 
„contabilitate analitică” atunci când practicăm o simplă contabilitate a angajamentelor, că facem „control 
de gestiune” atunci când ne mulţumim cu schimbarea vechilor structuri cu altele sau să pretindem că 
facem „marketing” atunci când punem la dispoziţia utilizatorilor o serie de sugestii. 

Instrumentele moderne de gestiune a administraţiei asigură, alături de rolul lor strict instrumental, 
o funcţie emblematică ce pune în valoare la un nivel înalt competenţele manageriale ale decidenţilor 
publici. În continuare, sunt prezentate câteva dintre instrumentele cel mai frecvent utilizate în cadrul 
serviciilor publice în organizaţii de servicii din ţările dezvoltate. 

Instrumente de finalizare 
Potrivit abordării sistemice a organizaţiilor, instrumentele de finalizare vizează în principal 

determinarea obiectivelor acestora la toate nivelele şi pe fiecare componentă. 
Obiectivele unei instituţii publice formează un sistem piramidal de obiective coerente şi realiste. 

Baza piramidei este formată din totalitatea obiectivelor cuantificate suficient de exact pentru a putea 
influenţa activitatea operatorilor. La un nivel intermediar avem axele strategice care sunt, în general, 

determinate calitativ şi urmăresc exprimarea sub altă formă a opţiunilor principale pentru 
atingerea scopurilor organizaţiei. 

În ceea ce priveşte instituţiile publice, există numeroase obstacole care se opun existenţei unui 
sistem de finalizare convergent ca cel definit anterior. Cu toate acestea, s-au putut identifica anumite 
experienţe disparate în această direcţie, prezentate succint în cele ce urmează. 

Concurenţa poate marca, pentru o instituţie publică, două aspecte: 
concurenţa cu o altă instituţie publică sau concurenţa cu o întreprindere privată. Pe viitor, 

numeroase instituţii publice se vor afla în concurenţă cu alte organizaţii, în privinţa organizării activităţilor 
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specifice colectivităţilor locale. Practicile strategice se remarcă deja în anumite sectoare ale puterii 
publice, de exemplu, în elaborarea unor strategii de dezvoltare la nivelul unor ministere sau în căutarea 
unor formule de cooperare între organismele publice. 

Conducerea participativă prin obiective are în vedere, în principal, descompunerea 
obiectivelor globale ale unei organizaţii până la nivel de loc de muncă. 

Un astfel de sistem de gestiune poate părea idilic şi naiv în raport cu specificul administraţiei 
locale, mai ales că în practică au apărut unele disfuncţionalităţi: arbitrarul în sistemul de evaluare, mai ales 
în domeniul serviciilor, dificultăţi în măsurarea performanţelor şi alegerea soluţiilor pe termen scurt. 

Experimentarea conducerii prin obiective, în sectorul public, a fost mai întâi iniţiativa 
administraţiei americane pe parcursul mandatului preşedintelui Nixon. Din 1973, sub denumirea de 
„management prin obiective”, această nouă tehnică bugetară a fost introdusă în trei ministere importante şi 
apoi generalizată la nivelul ministerelor federale. 

Aplicarea integrală a unui sistem de management prin obiective este greu de realizat în absenţa 
unei determinări clare a obiectivelor globale la nivelul organizaţiilor publice. Acest mod de abordare ar fi 
incompatibil cu raţionalitatea politică, în principal datorită faptului că oamenii politici se rezumă să emită 
orientări generale mai puţin susceptibile de a fi contrazise de rezultatele concrete ale acţiunii publice. 

Metoda bugetului bază zero (B.B.Z.) se referă la ierarhizarea obiectivelor operaţionale ale unui 
serviciu, condiţie prealabilă pentru elaborarea bugetului. 

Mai precis, metoda poate fi aplicată parcurgându-se următoarele etape: 
� delimitarea activităţii fiecărei persoane responsabile în misiuni indispensabile şi misiuni 

suplimentare; 
� prezentarea pentru fiecare misiune stabilită a modalităţilor de realizare; 
� justificarea cererilor bugetare prin stabilirea unor ierarhii a misiunilor, pe baza costurilor şi 

avantajelor acestora. 
Această metodă conduce la o ierarhizare a obiectivelor prin evidenţierea gradului de importanţă a 

misiunilor propuse, în vederea repartizării resurselor limitate ale organizaţiei. Din această perspectivă, 
B.B.Z. reprezintă un instrument de finalizare. 

Spre deosebire de alte instrumente de gestiune, B.B.Z. este determinat de practică şi serveşte 
acesteia. Metoda de analiză bugetară a fost iniţial concepută şi pusă în aplicare de către P. Pyhrr în 1969 
pentru Societatea Informatică Texas Instruments. Apoi a fost aplicată şi în alte organizaţii şi apărând din 
1976 a fost introdusă de preşedintele J. Carter în administraţiile federale americane. 

Având în vedere cele prezentate anterior, se pare că identificarea instrumentelor de finalizare în 
cadrul instituţiilor publice din ţara noastră are, deocamdată, un caracter limitat, mai ales că, în ceea ce 
priveşte definirea misiunilor, rolul determinant revine puterii politice. Practica a demonstrat adesea 
incompatibilitatea dintre priorităţile de interes general şi cele politice. 

Problema cu privire la cadrul managerial al serviciilor publice devine extrem de importantă şi 
pentru a fi soluţionată necesită luarea în considerare a unor premise generale între care amintim: 

� managementul general, indiferent de modul în care este conceput, definit sau practicat se 
regăseşte şi în administraţia publică, cu toate elementele, dimensiunile şi funcţiile pe care le îndeplineşte 
în oricare altă sferă sau domeniu de activitate; 

� el se exercită şi în Administraţia Publică ca şi în celelalte sisteme ale vieţii sociale, într-un 
mediu social-politic aflat în continuă mişcare precum şi în schimbare şi transformare din ce în ce mai 
accelerată. 
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PREGĂTIREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ  

 
ŢEPORDEI Aurelia,  

doctorandă, Academia de Administrare Publică  
pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova 

 
The essential value of any administrative system consists in human resources, the efficiency and 

effectiveness of public administration, the quality of public services deliverance, the solutions for social, 
economical and political problems faced now by the Republic of Moldova depend directly on their 
competence and professionalism. 

 
 Professionalism is generated by the professional and managerial knowledge, by the civil servant’s 

intelligence and creativity.  
 
Competence expresses the capacity of the civil servant to exert efficiently his duties.  
The competence and professionalism are obtained by the civil servant through training and 

professional development. 
 
The object of the article is the training process of civil servants from the Republic of Moldova. 
 
Valoarea esenţială a oricărui sistem administrativ o constituie resursele umane, de competenţa şi 

profesionalismul cărora depinde eficienţa şi eficacitatea administraţiei publice, calitatea prestării servicilor 
publice, soluţionarea problemelor social-economice şi politice caracteristice   etapei de dezvoltare  la care 
se află actualmente Republica Moldova.   

Profesionalismul este generat de cunoştinţele profesionale, manageriale, de inteligenţa şi 
creativitatea funcţionarului. 

Competenţa exprimă capacitatea funcţionarului  de a-şi exercita eficient atribuţiile.  
Competenţa şi profesionalismul sunt   obţinute  de către funcţionari prin instruire şi dezvoltare 

profesională.  
Instruirea funcţionarilor  special pentru serviciul administraţiei publice constituie o prioritate 

pentru marea majoritate a ţările din lume. Astfel, Universităţile europene pregătesc jurişti,  ca fiind cel mai 
important aspect pentru profilul unui funcţionar public,  pentru domeniul administraţiei publice centrale, 
mai mult de un secol şi jumătate. 

Dar este constatat deja faptul că studiile universitare in domeniu nu asigură pe deplin exercitarea 
eficientă de către deţinătorii acestora a obligaţiunilor funcţionale. Necesităţile de ordin practic ne 
demonstrează faptul că pentru funcţia publică este nevoie de o pregătire postuniversitară. 

Instruirea universitară în domeniul administrării publice în ţările dezvoltate îşi are inceputul în 
secolul XX, iar învăţămîntul postuniversitar în domeniul respectiv s-a înregistrat doar în ultimii 25-30 de 
ani. 

În opinia unor cercetători1, formarea funcţionarilor publici constituie un process exhaustive, care 
trebuie sa cuprindă următoarele componente: 

pregătirea profesională 
pregătirea managerială 
pregătirea complementară 
pregătirea etică 
pregătirea europeană.  

                                              
1 Munteanu V.A., Management public local, TIPO Moldova, Iaşi, 2003, pag.274. 
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Dezvoltarea profesională a resurselor umane din administraţia publică presupune activitatea de 

aprofundare şi de actualizare a cunoştinţelor, de dezvoltare a aptitudinilor şi de modelare a conţinuturilor 
resurselor umane, necesare pentru realizarea eficientă a obiectivelor ce ţin de activitatea profesională.1 

Actualmente pregătirea profesională a personalului din administraţia publică în Republica 
Moldova poate fi etapizat astfel: 

Instruirea iniţială, care asigură cunoştinţele elementare de cultură generală şi cunoştinţe 
aprofundate specializate într-un anumit domeniu necesare pentru integrarea în viaţa socială şi 
profesională. Instruirea iniţială este necesară oricărui funcţionar, indifferent de funcţia pe care o va ocupa.  
Si aceasta se realizează prin obţinerea studiilor universitare sau superioare de scurtă durată. 

Instruirea continuă, care asigură posibilităţi de completare şi actualizare a cunoştinţelor, a 
competenţelor profesionale şi performanţelor manageriale. Aceasta se realizează prin cursuri de 
perfecţionare profesională,  studiile postuniversitare, studii specializate la masterat şi doctorat. 

 Pregătirea profesională a personalului din administraţia publică în Republica Moldova în cadrul 
unui sistem coerent, planificat  îşi are începutul în anul 1993, an în care a fost fondată Academia de 
Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova. 

În conformitate cu statutul2 său Academia este o  instituţie de  stat de învăţămînt superior 
universitar,  care îşi desfăşoară activitatea în calitate de Centru naţional de promovare a politicii de stat 
în domeniul administraţiei publice, de instruire şi perfecţionare a personalului din serviciul  public şi de 
asigurare ştiinţifică şi metodică a activităţii autorităţilor publice.  

Astfel, în cadrul Academiei este asigurată pregătirea profesională a funcţionarilor din administraţia 
publică prin: 

formarea profesională în domeniul administraţiei publice a funcţionarilor publici şi a altui personal 
cu studii superioare din cadrul autorităţilor administraţiei publice,  cu eliberarea diplomei de studii 
postuniversitare; 

pregătirea postuniversitară specializată în cadrul masteratului, cu conferirea  titlului de magistru în 
domeniul respectiv; 

pregătirea în cadrul doctoranturii şi postdoctoranturii, cu conferirea titlului de doctor şi a celui de 
doctor habilitat;  

perfecţionarea  profesională iniţială şi continuă,  de scurtă şi lungă durată a funcţionarilor publici 
ca acţiune obligatorie pentru conferirea gradului următor de calificare în cadrul  atestării lor. 

 
Ne vom referi în acest articol la instruirea continuă şi în mod deosebit, la perfecţionarea 

profesională a funcţionarilor din administraţia publică. 
Necesitatea activităţilor de perfecţionare a funcţionarilor publici este evidentă şi vom încerca în 

continuare să demonstrăm de ce. 
Ritmul accelerat al schimbărilor din sistemul social în general, precum şi din sistemul 

administrativ în special, determină perisabilitatea cunoştinţelor obţinute în instruirea iniţială, de bază. În 
scopul completării studiilor obţinute în instituţiile superioare de învăţămînt, precum şi  pentru a fi eficienţi 
în activitate funcţionarii publici trebuie să-şi evalueze continuu necesităţile de instruire şi să le adapteze 
schimbărilor permanente din administraţia publică. 

Este cert lucru şi faptul că chiar şi funcţionarii cu un înalt grad de pregătire teoretică şi practică pe 
parcursul exercitării funcţiei publice necesită o reînnoire a cunoştinţelor fundamentale şi aplicative în 
concordanţă cu noutăţile furnizate de ştiinţă şi practică. 
                                              
1 Concepţia cu privire la politica de personal în serviciul public, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.1227-XV din 
18.07.2002.  

2 Statutul Academiei de Administrae Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova , aprobat prin Decretul Preşedintelui    
Republicii Moldova nr. 1379-III  din  18 iulie 2003. 
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Necesitatea perfecţionării profesionale este impulsionată şi de gradul de motivare a funcţionarilor 

publici. Evident, motivarea individuală este diferită şi determinată de trăsăturile de personalitate a 
fiecăruia. Însă identificarea corectă a factorilor motivaţionali pentru fiecare funcţionar public ar duce la 
satisfacerea necesităţilor de perfecţionare şi, respectiv, la realizarea lui profesională. 

O altă carenţă în activitatea organelor administraţiei publice este şi faptul că munca rutinieră a unor 
funcţionari publici influenţează direct asupra activităţii întregului colectiv. Aceasta are drept efecte 
negative: atitudinea pasivă vizavi de însuşirea a ceea ce este nou, lipsa de efort intelectual, care conduce la 
imobilitate în gîndire, la lipsa unei opinii proprii, a iniţiativei, a abordării logice a problemelor cu care se 
confruntă. 

Necesitatea perfecţionării profesionale a personalului din administraţia publică  este de o 
permanentă actualitate  şi din considerentul că în administraţia publică activează oamenii care au profesii 
şi nivel de studii foarte variate, cu grad diferit de înţelegere şi conştientizare a rolului deosebit pe care îl 
are funcţionarul public. 

Lacunele menţionate pot fi atenuate prin perfecţionarea continuă profesională a funcţionarilor 
publici într-un cadru bine organizat, cu caracter sistematic şi continuu, avînd drept scop actualizarea şi 
aprofundarea cunoştinţelor  funcţionarilor publici în domeniul administraţiei publice, pentru a evita 
situaţia de a fi depăşiţi profesional. 

În Republica Moldova sunt create anumite condiţii pentru realizarea acestui scop. Menţinerea 
permanentă a competenţei profesionale poate fi efectuată prin mai multe forme. 

Una din ele este autoperfecţionarea, care constituie o formă bună de completare a cunoştinţelor, în 
cadrul căreia pot fi abordate diferite aspecte importante, în dependenţă de necesităţile de moment ale 
fiecăruia. O astfel de formă necesită o mai multă mobilizare din partea funcţionarului şi este eficientă doar 
atunci cînd, de fapt, completează cunoştinţele în domeniu existente deja. 

O altă formă de instruire destul de reuşită este şi perfecţionarea la locul de muncă, organizată  în 
cadrul fiecărei instituţii, organizaţii, subdiviziuni, sub forme de ateliere de lucru, “mese rotunde”, 
programe cu schimb de experienţă, etc. Astfel de instruire conduce la actualizarea cunoştinţelor într-un 
anumit domeniu, precum şi la perfecţionarea modului de organizare a lucrului şi exercitare a atribuţiilor 
funcţionale.  

O formă eficientă de instruire continuă este perfecţionarea ramurală sau departamentală1.   Această 
formă de perfecţionare este practicată în cadrul centrelor de instruire, şcolilor de perfecţionare, altor 
instituţii instructiv-didactice care activează în subordinea organelor administraţiei publice de specialitate şi 
care organizează cursuri de perfecţionare pentru angajaţii din sistemul său. 

O atenţie deosebită merită perfecţionarea funcţionarilor publici organizată şi desfăşurată de către 
diferite organizaţii internaţionale şi nonguvernamentale care au împuterniciri de a presta servicii de 
instruire pentru funcţionarii din administraţia publică. Practica ne demonstrează că conlucrarea organelor 
administraţiei publice cu organizaţiile nonguvernamentale în vederea perfecţionării cadrelor are un impact 
pozitiv asupra activităţii  acestora, dat fiind faptul că autorităţile administraţiei publice doresc să aibă 

                                              
Referinţe: 

1. Decretul Preşedintelui    Republicii Moldova nr. 1379-III  din  18 iulie 2003 privind aprobarea Statutului Academiei de 
Administrae Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova. 

2. Hotărîrea nr. 845 din 26 iulie 2004 referitor la  aprobarea Regulamentului cu privire la perfecţionarea profesională a 
funcţionarilor publici, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-134. 

3. Concepţia cu privire la politica de personal în serviciul public, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.1227-XV din 
18.07.2002.  

4. Androniceanu Armenia, Noutăţi în managementul public, Editura ASE, Bucureşti, 2003 
5. Ganenco Luminiţa, Probleme ale politicii de personal în practica administraţiei publice, Chişinău, 2002. 
6. Gheţe Goergheta, Costea Margareta, Profiroiu Marius, Rolul formării profesionale în reforma administraţiei publice, 

Editura Economică, Bucureşti, 1999 
7. Munteanu V.A., Management public local, TIPO Moldova, Iaşi, 2003 
8. Sîmboteanu Aurel, Reforma administraţiei publice în Republica Moldova, Editura Museum, Chişinău, 2001 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

433 
personal bine instruit, iar ONG-urile sunt interesate să-şi adapteze oferta de cursuri la nevoile sectorului 
public şi, deci, reflectă schimbările din cadrul lui. 

Un rol deosebit în perfecţionarea funcţionarilor publici îi revine Academiei de Administrare 
Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova. Astfel, în conformitate cu prevederile Regulamentului 
cu privire la perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici alineatul 11 „Reţeaua prestatorilor 
servicilor de instruire se formează din Academiei de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii 
Moldova, în calitate de centru naţional de instruire a personalului din serviciul public, din instituţii de 
învăţămînt, centre de instruire a personalului din serviciul public....”1  

Activităţile de perfecţionare a personalului sunt organizate şi desfăşurate în Academie de către 
Direcţia perfecţionare profesională  a personalului şi au drept obiectiv sporirea nivelului teoretic şi 
aptitudinilor practice ale funcţionarilor publici, asigurarea continuităţii şi consecutivităţii instruirii cadrelor 
din administraţia publică.  

Perfecţionarea cadrelor din administraţia publică trebuie să asigure corespunderea nivelului de 
pregătire generală şi profesională a funcţionarilor cerinţelor obiectivelor administraţiei publice, care se 
dezvoltă mereu, precum şi realizărilor actuale ale artei guvernării. 

Este foarte important ca nivelul pregătirii profesionale a funcţionarilor publici să depăşească 
necesităţile curente ale acestei pregătiri; trebuie nu numai de actualizat cunoştinţele, dar şi de a-i învăţa pe 
funcţionari să exercite noile genuri de activitate ce apar pe parcursul reformei administraţiei publice. 

Cursurile de perfecţionare organizate la Academie au menirea să actualizeze abilităţile care sunt 
necesare funcţionarilor publici pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor specifice funcţiei deţinute şi reies  
din necesităţile de instruire a lor, ţinînd seama, bineînţeles,  de sugestiile şi doleanţele expuse de organele 
administraţiei publice.  

În acest context, menţionăm faptul că de la înfiinţarea sa şi pînă în prezent în cadrul Academiei şi-
au perfecţionat calificaţia circa 12 mii de funcţionari din administraţia publică centrală şi locală. 

 
 

 
 

                                              
1 Hotărîrea nr. 845 din 26 iulie 2004 referitor la  aprobarea Regulamentului cu privire la perfecţionarea profesională a 
funcţionarilor publici, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-134 
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ABSTRACT 
The touristical industry organisation and supervision, and the tourists rights and security are 

public services related to the public administration. 
In the Romanian touristic sector, the majority of the competences belongs to the national public 

administration, especialy to the National Authority for Tourism, subordinated to the Ministry for 
Transports, Construction and Tourism. 

The declaration of the European Commission „A new European politics for tourism: strengthening 
the European partnership for tourism” March 20 -212006, (Viena conference) considered that European 
policies for tourism should be harmonized. 

The European Commission will harmonize the policies for tourism collaborating with all the states 
authoritys and the main companies from this field of activity. There were identificated three main 
directions for the new policy concentration: 

- Integration measures concerning the touristic sector; 
- Sustainable touristical development; 
- Improvement of the tourism understaining and visibility. 
The present position of the European Commision and World Tourism Organization is to promote 

the principles of the sustainable development as the main strategic option for this century. 
Now, at the European Commision level, all the members have their own public authorities for 

tourism and the national politics are very heterogeneous. 
The role of the state and the intervention necessity in tourism is accepted by all the specialists, but 

there are different opinions concerning the numbers and the contents of the state’s functions. 
In conclusion, the main state roles in the field of tourism are: 
- to stimulate the tourism development; 
- coordination, controlling and supervision of the tourism industry; 
- producing of the services; 
- tourism promotion. 
Turismul este un fenomen cu abordare multifuncţională, necesitând o abordare din perspectiva mai 

multor ştiinţe precum şi din perspectiva mai multor profesii. 
Contribuţia dreptului în turism se face remarcată atât prin investigarea libertăţii de mişcare la toate 

nivelurile spaţiale (libertate care, la nivel internaţional, a fost promovată prin Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului din anul 1948) cât şi prin organizarea şi supravegherea industriei turistice şi 
protejarea drepturilor şi a securităţii turiştilor. 

Organizarea şi supravegherea industriei turistice şi protejarea drepturilor şi a securităţii turiştilor 
sunt servicii care vizează interesul public şi intră în competenţa administraţiei publice. 

În România, în sectorul turismului, majoritatea competenţelor revin administraţiei publice 
naţionale (statale), competenţele administraţiei publice locale fiind limitate, conform prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 58/1999 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, 
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aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, de 
coordonare a dezvoltării turismului şi controlul activităţii de turism. 

În România, organul de specialitate al administraţiei publice centrale prin care îşi realizează 
atribuţiile în domeniul turismului este Autoritatea Naţională pentru Turism, aflat în subordinea 
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. 

Cadrul legal de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Turism este reglementat 
prin HotărâreaGuvernului nr. 413 din 23.03.2004, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 
135 din 29.01.2006 şi Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 161 din 
10.02.2006 pentru aprobarea structurii organizatorice, respectiv Ordinul ministrului transporturilor, 
construcţiilor şi turismului nr. 262 din 23.02.2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Autorităţii Naţionale pentru Turism. 
Autoritatea Naţională pentru Turism îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 58/1999 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, de coordonare 
a dezvoltării turismului şi controlul activităţii de turism. 

Autoritatea Naţională pentru Turism are următoarele atribuţii principale: 
a) implementează politicile de aplicare a strategiei naţionale în domeniul turismului; 
b) aplică strategiile de dezvoltare a infrastructurilor de turism; 
c) fundamentează şi elaborează necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniul său de 

activiate; 
d) organizează şi realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe piaţa internă cât şi 

pe pieţele externe, prin activităţi specifice reprezentanţelor de promovare turistică din ţară şi din 
străinătate, înfiinţate cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; 

e) organizează congrese, colocvii, simpozioane şi alte acţiuni similare, în ţară şi strainătate, în 
domeniul turismului; 

f) organizează evidenţa, atestarea şi monitorizarea valorificării şi protejării patrimoniului turistic, 
conform legii; 

g) realizează politica de promovare şi dezvolatre a turismului, pe baza programelor anuale de 
marketing şi promovare a turismului şi a Programului de dezvoltare a produselor turistice; 

h) autorizează agenţii economici şi personalul de specialitate din turism, respectiv licenţiază agenţii 
de turism, clasifică structurile de primire turistice, brevetează personalul de specialitate; 

i) efectuează controlul calităţii serviciilor din turism; 
j) avizează documentaţiile de urbanism privind zonele şi staţiunile turistice, precum şi documentaţiile 

privind construcţiile în domeniul turismului, conform legii; 
k) coordonează programele de asistenţă tehnică acordate de Uniunea Europeană, Organizaţia 

Mondială a Turismului şi alte organisme internaţionale, precum şi programul de integrare 
europeană în domeniul turismului. 

Autoritatea Naţională pentru Turism elaborează şi programe anuale privind promovarea turismului şi 
dezvoltarea produselor turistice, avînd şi atribuţii în îndeplinirea funcţiei de organism intermediar în 
cadrul programului operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice. 

Autoritatea Naţională pentru Turism este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 
un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat. 

Numărul maxim de posturi pentru funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism este de 123, 
inclusiv demnitarii. În cadrul numărului maxim de posturi aprobat, Autoritatea Naţională pentru Turism 
poate organiza reprezentanţe de promovare turistică cu sediul în ţară şi străinătate, fără personalitate 
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juridică, a căror înfiinţare şi a căror atribuţii sunt stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, 
construcţiilor şi turismului. 

Structura organizatorică a Autorităţii Naţionale pentru Turism cuprinde: 
 Cabinet Preşedinte -5 posturi 
 Compartiment Audit Public Intern – 1 post 
 Direcţia Generală Promovare şi Relaţii Internaţionale – 41 posturi, structurată pe trei 

compartimente: 
- Compartimentul Relaţii Internaţionale şi Coordonare Birouri Promovare şi Informare Turistică 

în Străinătate 
- Compartimentul Promovare şi Informare Turistică 
- Compartimentul de Relaţii Publice şi Realizare Materiale de Promovare 

 Direcţia Generală Strategie – 17 posturi, structurată pe două compartimente: 
- Compartiment Strategie 
- Compartiment Programe şi Investiţii 

 Direcţia Juridică, Autorizare şi Control – 29 posturi, structurată pe patru compartimente: 
- Compartiment Juridic 
- Compartiment Autorizare 
- Compartiment Control 
- Compartiment Coordonare Reprezentanţe Zonale 

 Direcţia Economică şi Resurse Umane – 15 posturi, structurată pe două compartimente: 
- Compartiment Economic 
- Compartiment Resurse Umane 

 Organismul Intermediar – 13 posturi, structurat pe trei compartimente: 
- Compartiment pentru Programare, Informare, Parteneriat 
- Compartiment monitorizare 
- Compartiment Management Financiar şi Control. 
Din numărul maxim de 123 de posturi, 12 posturi sunt alocate celor 12 Reprezentanţe zonale fără 

personalitate juridică din cadrul Direcţiei Juridică, Autorizare şi Control în teritoriu şi 20 de posturi 
Birourilor de promovare şi informare turistică în străinătate. 

Alte reglementările legale, pentru coordonarea, organizarea şi supravegherea industriei turistice şi 
de protejare a drepturilor şi a securităţii turiştilor în România, se regăsesc în următoarele acte normative, 
care pot fi ordonate în funcţie de domenii sau activităţi, astfel: 

 Agenţii de turism: Hotărârea Guvernului nr. 238 / 2001 privind condiţiile de acordare a 
licenţei şi brevetului de turism,Ordinul Ministrului Turismului nr. 170 /2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind criteriile şi metodologia pentru eliberarea licenţelor şi brevetelor de turism, Ordinul 
Ministrului Turismului nr. 910 / 2002 pentru modificarea Normelor metodologice privind criteriile şi 
metodologia pentru eliberarea licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul ministrului 
turismului nr. 170/2001, Ordonanţa Guvernului nr. 107/ 1999 privind activitatea de comercializare a 
pachetelor de servicii turistice, Legea nr. 631/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 
privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, Ordinul Ministrului Turismului nr. 
69/ 2003 pentru aprobarea contractului-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice 

 Structuri de primire turistice: Hotărârea Guvernului nr. 1328/ 2001 privind clasificarea 
structurilor de primire turistice, Hotărârea Guvernului nr. 1412 / 2002 pentru modificarea şi completarea 

http://www.mturism.ro/fileadmin/mturism/legislatie/hg238_2001.pdf
http://www.mturism.ro/fileadmin/mturism/legislatie/hg238_2001.pdf
http://www.mturism.ro/fileadmin/mturism/legislatie/omt170_2001.pdf
http://www.mturism.ro/fileadmin/mturism/legislatie/omt170_2001.pdf
http://www.mturism.ro/fileadmin/mturism/legislatie/omt910_2002.pdf
http://www.mturism.ro/fileadmin/mturism/legislatie/omt910_2002.pdf
http://www.mturism.ro/fileadmin/mturism/legislatie/omt910_2002.pdf
http://www.mturism.ro/fileadmin/mturism/legislatie/omt910_2002.pdf
http://www.mturism.ro/fileadmin/mturism/legislatie/og107_1999.pdf
http://www.mturism.ro/fileadmin/mturism/legislatie/og107_1999.pdf
http://www.mturism.ro/fileadmin/mturism/legislatie/hg631_2003.pdf
http://www.mturism.ro/fileadmin/mturism/legislatie/hg631_2003.pdf
http://www.mturism.ro/fileadmin/mturism/legislatie/omt69_2003.pdf
http://www.mturism.ro/fileadmin/mturism/legislatie/omt69_2003.pdf
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Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice, Ordinul 
ministrului turismului nr. 510/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea 
structurilor de primire turistice, Ordinul ministrului turismului nr. 188 /2003 privind modificarea şi 
completarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, aprobate prin 
Ordinul ministrului turismului nr. 510/2002, Ordinul ministrului turismului nr. 911/ 2002 privind 
modificarea şi completarea Ordinului ministrului turismului nr. 510/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice 

 Ghizi de turism: Hotărârea Guvernului nr. 305/2001 privind atestarea şi utilizarea ghizilor de 
turism, Hotărârea Guvernului nr. 631/2003pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
305/2001 privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, Ordinul ministrului transporturilor, 
construcţiilor şi turismului nr. 637 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi 
criteriile pentru selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism 

 Pârtii şi trasee de schi: Hotărârea Guvernului nr. 263/ 2001 privind amenajarea, omologarea, 
întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, Ordinul ministrului turismului nr. 
491/ 2001 pentru aprobarea Normelor privind omologarea, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor 
şi traseelor de schi pentru agrement 

 Agrement: Hotărârea Guvernului nr. 511/2001 privind unele măsuri de organizare a activităţii 
de agrement în staţiunile turistice, Hotărârea Guvernului nr. 452/ 2003 privind desfăşurarea activităţii de 
agrement nautic, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 292 din 12 septembrie 
2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic 

 Transport: Hotărârea Guvernului nr. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru 
transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic 
internaţional, Ordinul ministrului turismului nr. 85/ 1996,Ordinul ministrului transporturilor nr. 254/1996 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi 
turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional, 
Ordinul ministrului turismului nr. 55 / 1997 şi Ordinul ministrului tansporturilor nr. 167/1997 pentru 
modificarea Normelor metodologice privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice 
în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional 

 Construcţii în domeniul turismului:Hotărârea Guvernului r. 31/1996 pentru aprobarea 
Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a 
documentaţiilor tehnice privind construcţii din domeniul turismului, Legeanr. 597/ 2001 privind unele 
măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre, Ordinul inistrului 
trismului nr. 113 / 2001 privind renovarea exterioarelor construcţiilor din staţiunile turistice de pe litoral 

 Gospodărirea zonei costiere: Ordonanţa de Urgenţă r. 202/ 2002 privind gospodărirea integrată 
a zonei costiere, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 455 din 11 martie 2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea, clasificarea, avizarea şi controlul 
activităţilor de turism în zona costieră 

 Turism rural:Ordonanţa Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilităţi pentru 
dezvoltarea turismului rural, Legea nr. 187 / 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1997 
privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural 

 Turism balnear:Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 152 / 2002 privind organizarea şi 
funcţionarea societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare, Legea nr. 143/2003 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare 

 Protecţia turiştilor: Hotărâre a Guvernului nr. 1021/ 2002 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea posturilor de salvare şi a posturilor de prim ajutor pe plaje şi în ştranduri, Hotărârea 
Guvernului nr. 77 /2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi 
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organizarea activităţii de salvare în munţi, Hotărârea Guvernului nr. 559/ 2001 privind unele măsuri de 
comercializare a produselor alimentare şi nealimentare în staţiunile turistice, Hotărârea Guvernului nr. 237 
/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de 
primire turistice, Hotărârea Guvernului nr. 306/ 2001 privind practicarea de către agenţii economici din 
turism şi de către instituţiile de cultură de tarife şi taxe nediscriminatorii pentru turiştii şi vizitatorii români 
şi străini, Hotărârea Guvernului nr. 805 / 2001 privind unele măsuri de informare asupra tarifelor 
maximale pentru serviciile de cazare în structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică la 
turismul neorganizat, Ordinul Ministrului Turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul 
insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism 

 Staţiuni turistice: Hotărârea Guvernului nr. 867 / 2006 privind aprobarea normelor şi criteriilor 
de atestare a staţiunilor turistice, Hotărârea Guvernului nr. 1122/2002 pentru aprobarea condiţiilor şi a 
procedurii de atestare a staţiunilor turistice, precum şi pentru declararea unor localităţi ca staţiuni turistice 
de interes naţional, respectiv local, Hotărârea Guvernului nr. 432/ 2003 privind completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de atestare a staţiunilor turistice, 
precum şi pentru declararea unor localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local 

 Programe naţionale: Legea nr. 526/2003pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a 
turismului montan "Superschi în Carpaţi", Hotărârea Guvernului nr. 335/2002 privind unele măsuri de 
implementare în România a programului "Steagul Albastru - Blue Flag", Hotărârea Guvernului nr. 668 / 
2003 privind aprobarea Programului naţional de creştere a calităţii serviciilor hoteliere şi de lansare a 
mărcii "Q" 

 Altele: Hotărârea Guvernului nr. 1185 / 2001 privind majorarea limitelor amenzilor 
contravenţionale prevăzute în unele acte normative din domeniul turismului 

Cu toate că instituţiile Uniunii Europene şi multe ţări membre U.E. au recunoscut rolul major al 
turismului în cadrul economiilor lor, considerându-l ca fiind un sector de o importanţă vitală pentru 
Uniunea Europeană, turismul nu are la nivel european recunoaşterea pe care o merită, neexistând o bază 
legală specifică pentru măsurile comunitare în turism în tratatele U.E. pentru o politică comună în 
domeniul turismului. 

La nivelul Comisiei Europene există totuşi un organism specializat pentru turism – Direcţia 
Turism din cadrul Directoratului pentru Servicii, Comerţ şi Turism, E-Business şi IDA din cadrul 
Directoratului General pentru Întreprinderi. Direcţia Turism îşi desfăşoară activitatea în strânsă cooperare 
cu Comitetul Consultativ pentru Turism, care are reprezentanţe în statele membre şi cu alte instituţii 
europene: Parlamentul European, Consiliul de Miniştrii, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul 
Regiunilor. Misiunea Direcţiei Turism este de a asigura că interesele sectorului turistic sunt luate în 
considerare, îmbunătăţirea cunoştiinţelor de turism şi diseminarea informaţiilor şi stimularea cooperării 
transfrontaliere. 

La nivelul Consiliului European, înainte de anul 2000, exista separat un Consiliu al Miniştrilor de 
Turism. După desfiinţarea acestui consiliu, chestiunile de turism au fost preluate de Consiliul Pieţei 
Interne, Protecţia Consumatorului şi Turismul. După anul 2002, când acest consiliu a fost desfiinţat, 
turismul a fost inclus la Consiliul Competitivităţii. 

La nivelul Parlamentului European există Comitetul privind Politica Regională, Transportul şi 
Turismul. 

Nevoia existenţei unor mecanisme care să includă şi interesele turismului în politicile comunitare 
se regăseşte începând cu anul 2001 prin comunicarea Comisiei Europene „Să lucrăm împreună pentru 
viitorul turismului european”, în caree au fost subliniate patru puncte cheie de preocupare: 

 Informaţia; 
 pregătirea profesională; 
 calitatea şi dezvoltarea durabilă; 
 noile tehnologii. 
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În anul 2005, Parlamentul European a adoptat două rezoluţii privitoare la turism: Rezoluţia 

2004/2229(INI) şi 2004/2212(INI). 
Rezoluţia 2004/2229(INI) asupra noilor perspective şi provocări pentru un turism european durabil 

a fost adoptată ca urmare a rezoluţiei din anul 2002 cu privire la strângerea colaborării pentru viitorul 
turismului european, a rezoluţiei Consiliului din anul 2002 asupra viitorului turismului european, a 
comunicării Comisiei din anul 2003 „Orientări de bază pentru durabilitatea turismului european”, luând in 
considerare următoarele premise: 

 Europa constituie prima destinaţie turistică mondială; 
 Lărgirea Uniunii Europene cu noi state membre cu un puternic potenţial turistic va contribui la 

întărirea importanţei economice a sectorului şi a importanţei sale la creşterea eurpeană; 
 Turismul intra-european contribuie la cunoaşterea culturii şi patrimoniului european; 
 Turismul nu constituie încă o politică comunitară şi în virtutea principiului subsidiarităţii, acesta 

aparţine, înainte de toate, acţiunii statelor membre; 
 Turismul este afectat de un număr mare de politici care relevă competenţa comunitară, 

caracteristici care implică necesitatea unei creşteri a aprecierii acestuia la nivelul Uniunii 
Europene, în condiţiile în care turismul nu beneficiază încă la nivel european, de aprecierea şi 
considerarea meritate; 

 Turismul contribuie direct la dezvoltarea regională; 
 Turismul durabil atenuează propriile repercusiuni asupra resurelor şi generează valori, materiale şi 

imateriale în comunitate. 
Rezoluţia Parlamentului European 2004/2229(INI) adoptată la Strasbourg în 8 septembrie 2005 

trasează linii directoare de consideraţie în următoarele subiecte: 
 Competitivitate şi calitatea serviciilor ; 
 Securitatea şi siguranţa turismului; 
 Noile iniţiative pentru un turism durabil 
 Cunoaşterea şi promovarea turismului european; 
 Turismul şi transportul; 
 Intervenţia cofinanţărilor structurale ale Comunităţii; 
 Turismul şi coordonarea legislaţei comunitare; 
 Turismul în tratatul de întemeiere a unei Constituţii pentru Europa 

Rezoluţia 2004/2212(INI) asupra turismului şi dezvoltării a fost adoptată ca urmare a rezoluţiei 
Consiliului din anul 2002 asupra viitorului turismului european, a rezoluţiei asupra turismului şi 
dezvoltării în contextul gestiunii şi controlului Fondului european de dezvoltare(FED) adoptată de 
ACP/UE în martie 2001, a Codului mondial de etică în turism, adoptat de Adunarea Generală a 
Organizaţiei Mondiale a Turismului prin rezoluţia din 21 decembrie 2001, a raportului comisiei de 
dezvoltare (A6-0173/2005, luând in considerare premisa că turismul constituie un motor pentru 
dezvoltarea ţărilor aflate în curs de dezvoltare pe toate planurile, punctând asupra următoarelor deziderate: 

 Turismul – factor de creştere economică; 
 Turismul – factor de democraţie şi echilibru politic; 
 Turismul – factor de sănătate publică şi educaţie; 
 Turismul – factor de protecţie a mediului şi conservare a patrimoniului; 

Comunicarea Comisiei Europene „O nouă politică europeană pentru turism: întărirea 
parteneriatului pentru turism în Europa”din 20-21 martie 2006 prezentată la Conferinţa de la Viena 
survine ca o necesitate a unui răspuns politic armonizat la nivelul Uniunii Europene la provocările cu care 
se confruntă turismul. Comisia îşi propune să dezvolte o nouă politică europeană pentru turism cu 
obiectivul principal de îmbunătăţire a competitivităţii industriei europene de turism şi creare de noi locuri 
de muncă pentru o dezvoltare durabilă a turismului în Europa şi în lume. 
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Comisia Europeană va pune în practică această politică prin dezvoltarea de relaţii strânse cu 

autorităţile statelor membre şi actorii industriei turistice, asigurând o bună coordonare în interiorul 
Comisiei şi a autorităţilor naţionale, cooperarea între părţile implicate şi lansarea de acţiuni de susţinere 
specifice. Au fost identificate trei domeniile principale de concentrare a noii politici: 

1. Măsuri de integrare vizând turismul; 
2. Promovarea unui turism durabil; 
3. Îmbunătăţirea înţelegerii şi a vizibilităţii turismului. 

Măsurile de integrare vizând turismul se vor concentra pe trei direcţii principale: 
 Îmbunătăţirea reglementărilor, atât la nivel naţional cât şi la nivel european, accentuându-se asupra 

următoarelor puncte: 
-îmbunătăţirea şi extinderea utilizării analizelor de impact asupra noilor propuneri, 
-examinarea propunerilor legislative similare, 
-simplificare legislaţiei europene existente. 

 Coordonarea politicilor; 
 Îmbunătăţirea utilizării instrumentelor financiare europene disponibile (fondurilor structurale şi a 

altor programe europene care se vor derula pe perioada 2007-2013). 
Promovarea unui turism durabil va avea ca obiective: 

 elaborarea Agendei 21 pentru un turism european durabil, de către grupul „Durabilitatea 
turismului” instuit de Comisie în anul 2004 şi prezentarea unei propuneri a Agendei 21 europene 
pentru turism în 2007; 

 acţiuni specifice pentru promovarea durabilităţii economice şi sociale a turismuli european. 
Îmbunătăţirea înţelegerii şi a vizibilităţii turismului european se vor realiza prin acţiuni de 

armonizare şi actualizare a informaţiilor statistice, de încurajare a parteneriatelor intre statele membre şi 
părţile implicate pentru armonizarea conturilor satelit de turism, crearea unui portal al destinaţiilor 
turistice europene. 

Poziţia actuală a Uniunii Europene şi a Organizaţiei Mondiale a Turismului privind turismul şi 
rolul statului în stimularea dezvoltării acestuia se îndreaptă către dezvoltarea durabilă ca opţiune strategică 
globală pentru acest secol. Problemele cheie ale dezvoltării durabile presupun susţinerea: necesităţii 
continuării dezvoltării economice şi sociale, îmbunătăţirii şi conservării stării de mediu ca singura cale 
pentru creşterea calităţii vieţii, principiului fundamental al echităţii în cadrul aceleiaşi generaţii, 
conservării biodiversităţii ecosistemelor. 

Exercitarea autorităţii publice în domeniul turismului în statele membre ale Uniunii Europene se 
realizează atât la nivelul administraţiei publice naţionale (statele) cât şi la nivelul administraţiei publice 
locale. 

Amintim diferite autorităţi ale administraţiei publice cu atribuţii în turism în state ale Uniunii 
Europene: 

 Franţa: Ministerul Transporturilor, Echipării, Turismului şi Mării; 
 Belgia: Comisariatul General pentru Turism; 
 Croaţia: Ministerul Mării, Turismului, Transportului şi Dezvoltării; 
 Grecia: Organizaţia Naţională pentru Turism; 
 Irlanda: Autoritatea Naţională pentru Dezvoltarea Turismului; 
 Portugalia: Direcţia Generală de Turism, la nivel central şi Secretariate Regionale de Turism şi 

Cultură la nivel regional; 
 Malta: Ministerul Turismului şi Autoritatea pentru Turism 
 Slovacia: Ministerul Economiei; 
 Slovenia: Ministerul Economiei; 
 Suedia: Ministerul Industriei, Muncii şi Comunicaţiilor; 
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Există o multitudine de autorităţi ale administraţiei publice cu atribuţii în turism şi o considerabilă 

disproporţie între natura şi responsabilitatea organului însărcinat cu coordonarea activităţii turistice. 
Organizaţia Mondială a Turismului (O.M:T.) – organizaţie intreguvernamentală îndrituită cu atribuţii 

turistice generale exercitate la scară universală, a căror membră este şi România, a elaborat o tipologie a 
“organismelor naţionale de turism”: 

- ministere de sine stătătoare; 
- ministere mixte sau combinate, 
- secretariate de stat pentru turism, organisme de sinestătătoare sau în cadrul unor ministere 

mixte; 
- departamente în cadrul unor ministere mixte; 
- comitete de stat sau comisariate pentru turism; 
- oficii naţionale de turism (guvernamentale); 
- autorităţi naţionale de turism; 
- direcţii generale de turism, în cadrul unor ministere mixte sau al unor departamente etc. 
De asemenea, O.M.T. a realizat o anchetă în rândul a 100 de autorităţi ale administraţiei publice 

naţionale ale turismului, care a evidenţiat o serie de aspecte interesante: 
 toate au ca atribuţii organizarea oficială a turismului la scară naţională şi internaţională; 
 toate au ca atribuţii culegerea şi prelucrarea datelor şi statisticilor legate de turism; 
 90% au competenţă în planificarea şi dezvoltarea turistică, în vederea integrării planurilor de 

dezvoltare turistică în planul general de dezvoltare a ţării; 
 cele mai multe reglementează şi controlează întreprinderile din turism, ocupându-se de: 
-elaborarea reglementărilor din domeniul hotelăriei şi mijloaclor de cazare complementare, controlul 
acestora, clasificarea lor, acordarea de licenţe de exploatare în turism, acordarea de autorizaţii de 
nconstrucţie, moderizare sau extindere a dotărilor, 
-elaborarea reglementărilor în domeniul activităţii agenţiilor de turism, , acordarea de licenţe şi 
clasificarea acestora; 
 70% întreprind acţiuni de încurajare a ţării să adere la convenţiile internaţionale din domeniul 

turismului în vederea suprimării, reducerii sau simplificării formalităţilor de trecere a frontierei; 
 60% au competenţă fie cu organizarea de cursuri de formare profesională, seminarii sau studii în 

turism, fie cu crearea de instituţii de învăţământ în domeniul turismului, ca şi cu acordarea de 
burse de studiu; 

 67% participă la acţiuni având ca scop protejarea şi utilizarea resurselor turistice, culturale sau 
artizanele, sau la punerea în valoare a resurselor şi atracţiilor naturale ale ţării lor, participând la 
campaniipentru protejarea mediului sau crearea de parcuri şi rezervaţii naturale; 

 70% sunt implicate în promovarea ţării lor în străinătate (din care, 55 dispun de birouri sau oficii 
de turism în străinătate); 

 62% sunt implicate în promovarea turismului în interiorul ţării; 
 52 de autorităţi naţionale îşi asumă responsabilitatea organizării propriilor servicii de recepţie 

turistică, având ghizi turistici şi interpreţi naţionali 
 cele mai multe îşi crează servicii de relaţii publice, organizează vizite de documentare profesională 

pentru agenţii de turism şi ziarişti, publică broşuri, prospecte, ghiduri şi alte documente de 
informare turistică sau realizează campanii publicitare în mass-media. 
Rolul statului şi necesitatea intervenţiei sale în domeniul turismului este recunoscut de specialişti, 

dar apar diferenţe de opinii cu privire la numărul şi conţinutul funcţiilor sale. 
În concluzie, în general, rolul statului în domeniul turismului se concretizează în: 
 Stimularea dezvoltării turismului; 
 Coordonarea, controlul şi supravegherea industriei turismului; 
 Producerea de servicii; 
 Promovarea turistică. 
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ABSTRACTS: In the contemporary society, significant economic and managerial changes are 

maid, such as: knowledge revolution, strategic management use, sustainable economic development in the 
public and private sector. Other trends are the emphasizing of the systemic vision over the managerial 
tools, the new approach of the relationships with the civil society, the development of managerial systems 
and methods, reengineering, and outsourcing.  

In this context, a society where people and totally and irreversibly integrated is defined as a 
society of knowledge, and, in the same time, a society of organizations. 

Thus, the scientific focus of the contemporary scientists is the approach of some special aspects 
regarding the development trends of all the society’s segments.  

KEY WORDS: organization, knowledge, hierarchical and non-hierarchical knowledge 
management.  

CUVINTE-CHEIE: organizaţie, cunoaştere, configuraţii ierarhice şi non-ierarhice, management 
al cunoaşterii   

 
În societatea contemporană se produc transformări cu caracter economic şi managerial de esenţă: 

revoluţia cunoştinţelor, necesitatea aplicării managementului strategic şi dezvoltării economice durabile, 
internaţionalizarea activităţilor organizaţiilor şi a sistemelor manageriale, nu numai în sectorul privat dar 
şi în cel public, accentuarea viziunilor sistemice asupra instrumentarului managerial, o nouă abordare a 
relaţiei cu societatea civilă, proliferarea sistemelor, metodelor şi tehnicilor manageriale, reengineering-ul, 
outsourcing-ul etc. sunt  numai cîteva dintre aceste tendinţe. 

În acest context, societatea în care omenirea se încadrează ireversibil este definită ca o societate a 
cunoaşterii şi, în acelaşi timp, ca o societate a organizaţiilor (Drucker, 1992).  

Astfel, preocupările ştiinţifice ale cercetătorilor la momentul actual se extind asupra abordării unor 
aspecte speciale legate de tendinţele dezvoltării tuturor segmentelor societăţii.    

Întemeierea pe cunoaştere înseamnă, pentru organizaţii, în deosebi pentru cele publice, atingerea 
stadiului deplinei maturităţi, concordant cu esenţa societăţii informaţionale căreia îi aparţin. În 
funcţionarea unor asemenea organizaţii, determinante sunt procesele desemnate  prin sintagma celor ”3 
I”: inovare (crearea de cunoştinţe noi), învăţare (asimilarea de cunoştinţe noi) şi interactivitate 
partenerială referitoare la cunoaştere. 

Conceptul de organizaţie bazată pe cunoaştere îşi are originile în anii 1984-1988 şi a înregistrat, de 
atunci, faze succesive de cristalizare. Astfel, Huber (1984) şi-a pus în mod explicit probleme legate de 
natura şi proiectarea organizaţiilor, sesizând necesitatea unui model organizaţional propriu noului tip de 
societate ce îi succede celei industriale.  

Câţiva ani mai târziu, ideea de organizaţie bazată pe cunoaştere se regăseşte în cadrul a două 
abordări care îi explică determinismul fie pornind de la factori tehnologici, fie de la factori organizaţionali, 
fiecare din ele propunând şi soluţii specifice de operaţionalizare.  

De pe poziţiile promotorilor tehnologiei informatice, Holsapple şi Whinston (1987) definesc 
organizaţia bazată pe cunoaştere drept ”o colectivitate de lucrători cu muncă de concepţie, interconectaţi 
printr-o infrastructură computerizată”; autorii consideră că existenţa unei asemenea organizaţii, prevăzută 
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cu staţii de lucru locale, centre de suport, canale de comunicaţii şi colecţii distribuite de cunoştinţe, 
necesită o proiectare şi realizare, de natura unei informatizări avansate.  

De pe poziţiile celeilalte abordări, cea managerială, Drucker (1988) tratează oragnizaţia bazată pe 
informaţii ca reprezentând modelul organizaţional al secolului al XXI-lea şi îi preconizează principalele 
caracteristici:  

componenţa dominată de profesionişti; 
numărul redus al nivelurilor intermediare de conducere ierarhică; 
asigurarea coordonării prin mijloace de factură non-autoritară (standarde, norme, reguli de 

cooperare etc.). 
Diversificarea viziunilor asupra problematicii examinate a condus la un pluralism terminologic 

constând în utilizarea paralelă de noţiuni ca ”organizaţie centrată pe  memorie” (Le Moigne, 1990, p.94), 
”firmă intelectual-intensivă” (Nurmi, 1998), ”organizaţie inteligentă” (Hendriks, 1998). 

Ultimul deceniu al secolului al XX-lea a marcat producerea convergenţei între perspectiva 
tehnologică şi cea managerială, prin cuplare între necesităţile organizaţiilor şi facilităţile soluţiilor de 
asistare informatică şi în organizaţiile publice (Scott, 1998). După 1995 apar primele rezultate 
semnificative în crearea şi funcţionarea de organizaţii bazate pe cunoaştere. 

Acestor dezvoltări le corespunde noua paradigmă constructivistă a organizaţiei bazate pe 
cunoaştere, recunoscută ca alternativă viabilă la paradigma pozitivistă tradiţională a organizaţiei bazate pe 
control şi autoritate (Le Moigne, 1993). 

Indiferent de tehnologiile informaţionale, mai mult sau mai puţin sofisticate pe care le folosesc,  
organizaţiile publice - ca sisteme socio-umane complexe - au fost şi sunt întotdeauna condiţionate de 
cunoaştere, cel puţin la nivelul comportamentelor individuale ale angajaţilor; aceştia conştientizează, într-
o măsură mai mare sau mai mică, relaţiile dintre scopuri, mijloace şi rezultate, comunică pentru a putea 
interacţiona coordonat şi îşi elaborează propriul comportament raportat la norme şi valori comune. 

Specifice societăţii informaţionale sunt, însă, acele organizaţii care se bazează pe cunoaştere într-
un sens mai profund şi extins la scara colectivă a comportamentului grupurilor şi ansamblului organizaţiei. 
Într-un asemenea cadru organizaţiile publice  întemeiate pe cunoaştere devin sistematice şi se 
instituţionalizează sub următoarele aspecte: 

fondul de cunoştinţe este înţeles drept principala resursă a organizaţiei, decisivă pentru 
performanţa ei strategică globală ; 

procesele intelectual-intensive devin nu doar preponderente, ci şi determinante pentru funcţionarea 
organizaţiei în direcţia atingerii obiectivelor ei ; 

organizaţia structurează, pentru actorii individuali şi colectivi, solicitări, roluri şi responsablităţi 
noi privitoare la gestionarea cunoaşterii şi a proceselor legate de ea ; 

cultura organizaţională instituie repere normative pentru promovarea valorilor legate de 
creativitate, competenţă, învăţare, comunicare ; 

aspectele referitoare la cunoaştere capătă un rol esenţial în afirmarea identităţii organizaţiei, în 
asigurarea integrităţii şi coerenţei acesteia în termeni de structură, strategie şi acţiune. 

Admiţând, că organizaţiile publice devin inteligibile prin explicarea modului cum sunt structurate 
şi, respectiv, cum funcţionează spre a-şi atinge obiectivele, devine posibilă identificarea de caracteristici 
ale organizaţiilor bazate pe cunoaştere prin încadrarea lor în tipologii asociate fiecăruia din cele două 
criterii; primul se regăseşte în succesiunea generaţiilor de practici manageriale (tabelul 1). 

Tabelul 1. 
Succesiunea generaţiilor de practici manageriale 

Atribute ale 
organizaţiei 

Generaţia I Generaţia II Generaţia III Generaţia IV Generaţia V 
Orientare către 

tehnologie 
Orientare către 

proiecte 
Orientare către 

organizare 
Orientare către 

clientelă 
Orientare către 

cunoaştere 

Strategia Eforturi 
disparate de 

Concentrată pe 
activitatea de 

Integrarea 
între 

Coordonare cu 
clienţii în 

Sisteme de 
inovare 
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cercetare– 
dezvoltare 

bază tehnologie şi 
activitatea de 

bază 

cercetare-
dezvoltare 

interactivă 

Forţele 
schimbării Imprevizibile 

Interdependenţele 
intra- 

organizaţionale 

Efort 
sistematic de 
cercetare – 
dezvoltare 

Schimbare 
generalizată, 

rapidă, 
discontinuă 

Dinamică de 
tip 

″caleidoscopic″ 

Performanţa 

Cercetarea – 
dezvoltarea ca 

activitate 
auxiliară (de 

suport) 

Co-participarea 
la cheltuieli 

Echilibrul risc-
beneficiu 

Raportul între 
productivitate 
şi investiţiile 

pentru 
informatizare 

Capacitatea 
intelectuală şi 

impactul ei 

Structura 
Ierarhie 

orientată  
funcţional 

Matriceală Coordonare 
distribuită 

Comunităţi 
profesionale 

Reţele de tip 
simbiotic 

Personalul Raporturi 
concurenţiale 

Cooperare 
proactivă 

Colaborare 
structurată 

Accent pe 
valori şi 

potenţiale 

Profesionişti 
care se auto-

conduc 

Funcţionarea 
Comunicare 

internă 
″anemică″ 

Bazată pe relaţii 
între proiecte 

Cercetare–
dezvoltare 
axată pe 

activitatea de 
bază 

Circuite de 
reacţie ; 

informare 
susţinută 

Fluxuri de 
cunoştinţe 
din/spre 
exterior 

Tehnologia Embrionară Bazată pe date Bazată pe 
informaţii 

Informatica – 
forţă 

competitivă 

Procesoare 
inteligente de 

cunoştinţe 
Sursa : www.entovation.com/assessment/fifthgen.htm 
  
Tipologia de modele organizaţionale prezentată arată că acestea au evoluat în direcţia unei creşteri 

a gradului lor de întemeiere pe cunoaştere, înţeleasă şi ca o tendinţă de umanizare progresivă (Palmer, 
1998). La sfârşitul secolului al XX-lea, pe fondul consacrării schimbării de paradigmă în teoria 
organizaţiilor, devin, însă, clare atât limitele ierarhiei, cât şi pertinenţa alternativei reprezentate de 
organizaţia bazată pe cunoaştere. În locul unei structuri piramidale rigide şi susceptibile de 
comportamente predictibile, omniprezentă până atunci, apare o diversitate de forme structurale non-
ierarhice, în general de tip reţea; comportamentele tipice pentru actorii din cadrul lor sunt de factură 
antreprenorială, dar ele pot întruni atributele profesionismului managerial, chiar dacă piramida ierarhică 
pare a se fi inversat. Anume astfel tip de organizaţii trebuie să fie instituite în sectorul public.   

Într-o societate modernă cu o administraţie publică eficientă managerii nu trebuie, pur şi simplu, să 
continue a face ceea ce ştiau şi obişnuiau să facă în mediul ierarhiilor, iar pentru ceea ce ar trebui să facă 
au nevoie de competenţe noi ; cunoaşterea, ca resursă şi ca proces organizaţional, necesită un tip de 
intervenţie managerială dedicat, ce se impune oficializat şi profesionalizat, excelenţa rămânând, însă, 
rezervată celor ce îl practică din vocaţie.  

Reeşin din cele expuse se impune delimitarea unei noi ramificări ai managementului public - 
managementul cunoaşterii organizaţionale, care poate fi definit ca un demers, orientat strategic, de 
motivare şi facilitare a angajării membrilor organizaţiei în dezvoltarea şi utilizarea capacităţilor lor 
cognitive, prin valorizarea, subordonată obiectivelor ei de ansamblu, a surselor de informaţii, experienţei 
şi abilităţilor fiecăruia dintre ei.   

Întemeierea organizaţiilor publice bazate pe cunoaştere face ca în comportamentul unei organizaţii 
să fie prezente şi active noi specifice, care o determină:  
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să-şi reprezinte integrator şi transparent acumulările de cunoaştere explicită şi implicită existente 

la nivel individual, de grup sau pe suporturi artificiale;  
să-şi extindă continuu baza de cunoştinţe prin stimularea proceselor de învăţare şi inovare 

organizaţională şi prin capitalizarea rezultatelor acestora;  
să-şi dezvolte capacitatea de a transforma inteligent şi oportun cunoaşterea disponibilă în acţiuni 

de succes;  
să conştientizeze şi să gestioneze propria ignoranţă.  
Mizele strategice enunţate mai sus angajează actorii organizaţionali în comportamente articulate 

sinergic, şi anume de: 
co-elaborare (generare interactivă de cunoştinţe noi); 
co-învăţare (validare reciprocă a noilor achiziţii cognitive); 
co-gestiune a cunoaşterii capitalizate; 
co-evoluţie.  
Întemeierea organizaţiilor publice bazate pe cunoaştere are şi o dimensiune inter-organizaţională, 

deoarece în administraţia publică contemporană este important ca organizaţiile să se inflenţeze şi evalueze 
reciproc prin a veghea mediului lor ambiant, să urmărească liderii de domeniu, să înveţe unele de la altele, 
să recurgă la imitare,  să se alieze în scopuri de creare şi utilizare a noilor idei. 

În asemenea condiţii, administrarea publică poate devini mai bogată în cunoaştere, ceea ce dă 
naştere  la o gamă extinsă de alternative posibile de dezvoltare şi de învăţare din surse externe, dar şi la 
etaloane de performanţă exigentă şi în continuă evoluţie pe măsura avansului cunoaşterii. 

Pentru Republica Moldova, relevanţa conceptului de organizaţie bazată pe cunoaştere decurge din 
angajarea ţării în evoluţia către societatea informaţională – societatea cunoaşterii, condiţie a dezvoltării 
durabile şi integrării sale europene. 

Ar fi riscantă asumarea prejudecăţii că, dat fiind decalajele faţă de ţările avansate, organizaţia 
bazată pe cunoaştere pentru domeniul public ar constitui, pe plan naţional, doar o problemă de viitor, sau 
că ea ar reprezenta o sofisticare exagerată şi, deci, dispensabilă a efortului de informatizare în curs. 

Cu toate că crearea de organizaţii bazate pe cunoaştere rămâne un imperativ pentru dezvoltarea 
administraţiei publice, a unei economii a cunoaşterii - ea este  stringent necesară şi pentru afirmarea la 
niveluri de vârf a creativităţii ca principală sursă de competitivitate şi identitate într-un mediu internaţional 
cu clare tendinţe de globalizare. 

 
CONCLUZII  
1. Dezvoltarea societăţii informaţionale ca societate a cunoaşterii este condiţionată decisiv, în 

Republica Moldova, ca şi pe plan internaţional, de prezenţa unor organizaţii publice inteligente, cu 
capacităţi avansate de gestionare a competenţelor lor colective ca surse de performanţă. 

2. Întemeierea organizaţiilor publice bazate pe cunoaştere  este inevitabilă, decurge dintr-un nivel 
de complexitate sistemică ce depăşeşte limitele rigide ale ierarhiilor tradiţionale şi antrenează apariţia de 
configuraţii şi practici organizaţionale non-ierarhice, de natura auto-organizării; 

3. Proiectele de realizare de organizaţii bazate pe coaştere necesită angajare strategică şi 
ingeniozitate managerială în îmbinarea facilităţilor informatice de asistare inteligentă cu practici 
organizaţionale consolidate referitoare la inovare, învăţare şi interactivitate partenerială. 
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LOCAL PUBLIC SERVICES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA: PROBLEMS AND 

STRATEGIES OF DEVELOPMENT 
CIUMAC Eugenia  

Şef Direcţie Management Financiar, Primăria mun. Chişinău 
 
Resume 

In the perspective of integration into European Union, the Republic of Moldova is at the decisive 
moment for future sector of local public services and, namely at those one, when it is necessary to adopt 
some certain national strategies, that may allow acceleration of the development of this domain in 
correspondence with needs of local communities and provisions of European Directives, having as final 
scope the supply/provision of public utilities of local interest in optimal conditions and at accessible 
prices/tariffs. 

Primary objective of this strategy is to formulate policies, to establish objects, to identify solutions 
and directions of activity is such a degree as to ensure acceleration of development and efficiency of 
services of public utilities and, at the same time, development, revival and modernization of correspondent 
infrastructures as to provide every citizen with free and non-discriminatory access to the services of 
public utilities. 

In the context of present publication, under term “local public services”, we understand the 
complex of activities of general public utility and interest, which are carried out at the level of 
communities, cities, municipalities and districts under a control, with coordination and within 
responsibility of authorities of local public administration with the purpose of satisfaction of requirements 
of local communities. 

In order to be efficient, services of public utilities shall be arranged and administered with 
observance of following principles: a) local autonomy; b) decentralization of public services; c) 
subsidization and proportionality; d) responsibility and legality; e) intercommunity relations; f) durable 
development and correlation of requirements with resources; g) protection and safety of natural and 
created environment; h) assurance of population hygiene and health; i) efficient administration of public 
or private property of administrative and territorial units; j) participation and consulting of citizens; k) 
free access to information concerning public services. 

Management of public services utilities being the method of arrangement, operation and 
administering of public services utilities in order to supply/provide them in conditions set by authorities of 
local public administration can be organized and realized in following ways: 
a) direct management; 
b) delegated management. 

In the Republic of Moldova, access of population to public utilities is yet very limited being at a 
level, which is much lower then one in European Union. Besides, the sector of services of public utilities 
of local interest encounters with numerous and difficult problems. 

Deficiencies in rendering/providing local public services affect financial results of their operators. 
In this work, the result of comparative financial analysis is presented for economic agents from the 
Republic of Moldova in dependence of the type of property and distinguishing the municipal enterprises. 
Conclusion is that municipal enterprises rendering/providing local public services utilities are operating 
at a loss. Furthermore, the phenomena of operation at a loss in the case of municipal enterprises 
enhances from year to year. 

On the basis of studies of international experience and, especially, of the one from EU countries, 
the work proposes strategic directions, which shall be followed by policies of development of local public 
services and the reform of this sector of activity in the Republic of Moldova. 
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Sectorul serviciilor publice locale din Republica Moldova a suferit în ultimii 15 ani transformări 

importante, atât din punct de vedere organizatoric cât şi tehnic. Aceste transformări au fost, însă, rezultatul 
unor acţiuni şi iniţiative conjuncturale şi nu al unor acţiuni planificate, bazate pe o strategie sectorială 
coerentă. În consecinţă, comparativ cu necesităţile şi aşteptările populaţiei impactul avut a fost limitat şi 
nesatisfăcător. 

Considerând dimensiunea socială importantă şi rolul decisiv în menţinerea şi consolidarea 
coeziunii sociale, asigurarea dezvoltării durabile a localităţilor, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de 
muncă la nivelul comunităţilor locale şi evitarea excluziunii sociale, în prezent, domeniul serviciilor 
publice locale, a devenit una din preocupările majore ale autorităţilor administraţiei publice, atât la nivel 
central cât şi la nivel local. 

În perspectiva integrării în Uniunea Europeană, Republica Moldova se află într-un moment 
decisiv pentru viitorul sectorului serviciilor publice locale şi anume - acela al necesităţii adoptării unei 
strategii naţionale care, având ca finalitate furnizarea/prestarea utilităţilor publice de interes local în 
condiţii optime şi la preţuri/tarife accesibile, să permită accelerarea dezvoltării acestui domeniu în 
corespundere cu nevoile colectivităţilor locale şi cu prevederile directivelor europene. 

Obiectivul primar al acestei strategii trebuie să fie formularea politicilor, stabilirea obiectivelor, 
identificarea soluţiilor şi a direcţiilor de acţiune în măsură să asigure accelerarea dezvoltării şi 
eficientizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi, totodată, dezvoltarea, revitalizarea şi 
modernizarea infrastructurii aferente, astfel încât fiecărui cetăţean sa-i fie asigurat accesul liber şi 
nediscriminatoriu la serviciile comunitare de utilităţi publice. 

Din perspectiva integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, cadrul de reglementare a 
sectorului serviciilor publice locale trebuie reconsiderat şi aliniat la conceptele şi principiile europene 
privind serviciile de utilitate şi interes public definite în Cartea Albă a Serviciilor Publice de Interes 
General, document aflat în dezbaterea membrilor Uniunii Europene. 

Prin noţiunea de servicii publice locale vom înţelege, în contextul prezentei publicaţii, ansamblul 
activităţilor de utilitate şi interes public general, desfăşurate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor 
sau raioanelor sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, 
în scopul satisfacerii cerinţelor comunităţilor locale. De regulă, serviciile publice locale asigură 
următoarele utilităţi: a) alimentarea cu apă; b) canalizarea şi epurarea apelor uzate; c) colectarea, 
canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; d) producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie 
termica în sistem centralizat; e) salubrizarea localităţilor; f) iluminatul public; g) administrarea domeniului 
public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale; h) transportul public local, etc. 

Deşi fac parte din sfera serviciilor publice de interes general, serviciile publice locale au 
următoarele particularităţi: 

i) au caracter economico-social; 
ii) răspund unor cerinţe şi necesitaţi de interes şi utilitate publică; 
iii) au caracter tehnico-edilitar; 
iv) au caracter permanent şi regim de funcţionare continuu; 
v) regimul de funcţionare poate avea caracteristici de monopol; 
vi) presupun existenţa unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate; 
vii) aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orăşeneşti, municipale sau raionale; 
viii) sunt înfiinţate, organizate şi coordonate de autorităţile administraţiei publice locale; 
ix) sunt organizate pe principii economice şi de eficienţa; 
x) pot fi furnizate/prestate de către operatori care sunt organizaţi şi funcţionează fie în baza 

reglementărilor de drept public, fie în baza reglementărilor de drept privat; 
xi) sunt furnizate/prestate pe baza principiului "beneficiarul plăteşte"; 
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xii) recuperarea costurilor de exploatare ori de investiţii se face prin preţuri, tarife sau taxe 

speciale. 
Pentru a fi eficiente, serviciile de utilităţi publice trebuie să fie organizate şi administrate cu 

respectarea principiilor: a) autonomiei locale; b) descentralizării serviciilor publice; c) subsidiarităţii şi 
proporţionalităţii; d) responsabilităţii şi legalităţii; e) asocierii intercomunitare; f) dezvoltării durabile şi 
corelării cerinţelor cu resursele; g) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit; h) asigurării 
igienei şi sănătăţii populaţiei; i) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a 
unităţilor administrativ-teritoriale; j) participării şi consultării cetăţenilor; k) liberului acces la informaţiile 
privind serviciile publice. 

Pe de altă parte, serviciile de utilităţi publice trebuie sa îndeplinească următoarele cerinţe 
esenţiale: a) universalitate; b) continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ, în condiţii 
contractuale; c) adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor şi gestiune pe termen lung; d) accesibilitate egală şi 
nediscriminatorie la serviciul public, în condiţii contractuale; e) transparenţa şi protecţia utilizatorilor. 

Organizarea, exploatarea şi gestionarea serviciilor de utilităţi publice trebuie să asigure: 
 satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor, corespunzător prevederilor 

contractuale; 
 sănătatea populaţiei şi calitatea vieţii; 
 protecţia economică, juridică şi socială a utilizatorilor; 
 funcţionarea optima, în condiţii de siguranţă a persoanelor şi a serviciului, de rentabilitate şi 

eficienţă economică a construcţiilor, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor, corespunzător 
parametrilor tehnologici proiectaţi şi în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucţiunile de 
exploatare şi cu regulamentele serviciilor; 

 introducerea unor metode moderne de management; 
 introducerea unor metode moderne de elaborare şi implementare a strategiilor, politicilor, 

programelor şi/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilităţi publice; 
 protejarea domeniului public şi privat şi a mediului, în conformitate cu reglementările 

specifice în vigoare; 
 informarea şi consultarea comunităţilor locale beneficiare ale acestor servicii; 
 respectarea principiilor economiei de piaţă, asigurarea unui mediu concurenţial, restrângerea şi 

reglementarea ariilor de monopol. 
Gestiunea serviciilor de utilităţi publice, prin care înţelegem modalitatea de organizare, 

funcţionare şi administrare a serviciilor de utilităţi publice în scopul furnizării/prestării acestora în 
condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, poate fi organizată şi realizată în 
următoarele modalităţi: 

a) gestiunea directă; 
b) gestiunea delegată. 
Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autorităţile administraţiei publice locale 

sau asociaţiile de dezvoltare comunitară îşi asumă, în calitate de operator, toate sarcinile şi 
responsabilităţile ce le revin, potrivit legii, cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice 
şi la administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente. 

Gestiunea directă se realizează prin structuri proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale 
sau ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară, înfiinţate prin hotărâri ale consiliilor locale sau ale 
asociaţiilor de dezvoltare comunitara, după caz, care pot fi: 

a) compartimente de specialitate, fără personalitate juridică, organizate în cadrul aparatului 
propriu al consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale; 
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b) servicii publice sau direcţii de specialitate, fără personalitate juridică, organizate în cadrul 

aparatului propriu al consiliului local al unităţii administrative-teritoriale, având autonomie financiară şi 
funcţională; 

c) servicii publice sau direcţii de specialitate, cu personalitate juridică, organizate în subordinea 
consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale sau a asociaţiei de dezvoltare comunitara, având 
patrimoniu propriu, gestiune economică proprie şi autonomie financiară şi funcţională. 

Operatorii organizaţi ca servicii publice de specialitate cu personalitate juridică sunt subordonaţi 
autorităţilor administraţiei publice locale, posedă un patrimoniu propriu, funcţionează pe baza de gestiune 
economică şi se bucura de autonomie funcţională şi financiară; aceşti operatori întocmesc, în condiţiile 
legii, buget de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale. 

Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune directa furnizează/prestează un 
serviciu de utilităţi publice prin exploatarea şi administrarea infrastructurii aferente acestuia, pe baza 
hotărârii de dare în administrare a serviciului, adoptată de consiliile locale sau de asociaţia de dezvoltare 
comunitara, după caz, precum şi pe baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare competentă. 

Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile administraţiei publice locale 
sau asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, transferă unuia sau mai multor operatori toate sarcinile 
şi responsabilităţile privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi administrarea şi 
exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora, pe bază de contract. 

Încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice se aprobă prin 
hotărâri de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii adoptate de consiliile locale sau de asociaţiile de 
dezvoltare comunitară. 

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de servicii de utilităţi publice, 
care pot fi: 

a) societăţi comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilităţi publice, înfiinţate de 
autorităţile administraţiei publice locale sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară, cu capital social al 
unităţilor administrativ-teritoriale; 

b) societăţi comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilităţi publice rezultate ca urmare a 
reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local ori a serviciilor publice de specialitate 
subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, al căror capital social este deţinut, în totalitate sau 
în parte, în calitate de proprietar/coproprietar, de unităţile administrativ-teritoriale; 

c) societăţi comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilităţi publice cu capital social 
privat sau mixt. 

Aceşti operatori îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune delegată furnizează/prestează un 
serviciu de utilităţi publice prin exploatarea şi administrarea infrastructurii aferente acestuia, în baza 
contractului de delegare a gestiunii serviciului, aprobat de consiliile locale sau de asociaţiile de dezvoltare 
comunitara şi în baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare competentă. 

Contractul de delegare a gestiunii poate fi: 
a) contract de concesiune; 
b) contract de parteneriat public-privat. 
Furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice se realizează în una dintre următoarele 

modalităţi: 
a) în baza unui contract de furnizare sau de prestări de servicii încheiat între operator şi 

utilizatorul direct; 
b) prin achitarea unui tarif sau a costului unui bilet; 
c) prin achitarea unei taxe speciale, în situaţia în care încheierea contractului de furnizare sau de 

prestare a serviciului între operator şi utilizatorul indirect nu este posibilă din punct de vedere tehnic şi 
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comercial sau în situaţia în care, în hotărârea de delegare a gestiunii, este prevăzută această modalitate, 
precum şi cuantumul contravalorii serviciului public furnizat/prestat. 

Finanţarea furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice trebuie examinată separat pentru 
cazul finanţării cheltuielilor curente şi a celor de capital. 

Astfel, finanţarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, 
precum şi pentru întreţinerea, exploatarea şi funcţionarea sistemelor aferente se realizează pe criterii 
economice şi comerciale; mijloacele materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţilor specifice 
fiecărui serviciu se asigura prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor. Veniturile operatorilor se 
constituie prin încasarea de la utilizatori, sub forma de preţuri sau tarife, a sumelor reprezentând 
contravaloarea serviciilor furnizate/prestate şi, după caz, din alocaţii de la bugetele locale, cu respectarea 
următoarelor principii: 

a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului; 
b) asigurarea rentabilităţii şi eficientei economice; 
c) asigurarea egalităţii de tratament a serviciilor de utilităţi publice în raport cu alte servicii 

publice de interes general; 
d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizarii/prestării serviciilor. 
Preţurile şi tarifele aferente serviciilor de utilităţi publice se fundamentează, cu respectarea 

metodologiei de calcul stabilite de autorităţile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de 
producţie şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului 
imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, a costurilor financiare 
asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, şi includ o cotă 
pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi o cotă de 
profit. Stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice se fac cu 
respectarea metodologiilor de calcul elaborate de autorităţile de reglementare competente. 

Preţurile şi tarifele pentru plata serviciilor de utilităţi publice se propun de operatori şi se 
stabilesc, se ajustează sau se modifica prin hotărâri ale consiliilor locale sau, după caz, ale asociaţiilor de 
dezvoltare comunitara, cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă. 

Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente sistemelor de utilităţi publice se fac cu respectarea 
legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, în 
temeiul următoarelor principii: 

a) promovarea rentabilităţii şi eficientei economice; 
b) păstrarea veniturilor realizate din aceste activităţi la nivelul comunităţilor locale şi utilizarea 

lor pentru dezvoltarea serviciilor şi a infrastructurii aferente; 
c) consolidarea autonomiei fiscale a unităţilor administrative-teritoriale pentru crearea 

mijloacelor financiare necesare în vederea funcţionării serviciilor; 
d) consolidarea autonomiei locale privind contractarea şi garantarea unor împrumuturi interne sau 

externe necesare pentru finanţarea infrastructurii aferente serviciilor, în condiţiile legii; 
e) respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice; 
f) respectarea dispoziţiilor legale referitoare la calitatea şi disciplina în construcţii, urbanism, 

amenajarea teritoriului şi protecţia mediului. 
Finanţarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiţii publice ale unităţilor 

administrative-teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice, se asigură din următoarele surse: 
a) fonduri proprii ale operatorilor şi/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligaţiile 

asumate prin actele juridice pe baza cărora este organizată şi se desfăşoară gestiunea serviciilor; 
b) credite bancare, ce pot fi garantate de către autorităţile administraţiei publice locale, de Guvern 

sau de alte entităţi specializate în acordarea de garanţii bancare; 
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c) fonduri nerambursabile obţinute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale; 
d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe speciale, instituite la nivelul autorităţilor 

administraţiei publice locale, potrivit legii; 
e) fonduri transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofinanţarea unor programe de 

investiţii realizate cu finanţare externă, precum şi din bugetele unor ordonatori principali de credite ai 
bugetului de stat; 

f) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat de tipul 
"construieşte-operează-transferă" şi variante ale acestuia, în condiţiile legii; 

g) fonduri puse la dispoziţie de utilizatori; 
h) alte surse, constituite potrivit legii. 
Bunurile realizate în cadrul programelor de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale aparţin 

domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, dacă sunt finanţate din fonduri publice, sau revin 
în proprietatea publica a acestora, ca bunuri de retur, dacă au fost realizate cu finanţare privată în cadrul 
unor programe de investiţii asumate de operator prin contractul de delegare a gestiunii serviciului, la 
expirarea acestuia. 

În Republica Moldova, accesul populaţiei la utilităţile publice este încă foarte limitat, situându-se 
cu mult sub nivelul din Uniunea Europeană. În plus, sectorul serviciilor de utilităţi publice de inters local 
se confruntă cu numeroase şi dificile probleme. În calitate de argumente, prezentăm în tabelul 1 sintetiza 
problemelor majore şi măsurile care, în opinia noastră, fiind implementate ar putea contribui la 
dezvoltarea calităţii serviciului de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate şi a serviciului de 
salubrizare a localităţilor. 

Tabelul 1.  
Probleme existente în prestarea / furnizarea unor servicii publice locale şi soluţiile posibile 

Denumirea 
serviciliul public 

local 

Probleme existente în 
prestarea/furnizarea serviciului 
respectiv în Republica Moldova 

Soluţii posibile 

Serviciul de 
alimentare cu 
apă, canalizare şi 
epurare a apelor 
uzate 

 Tehnologia de tratare şi epurare a 
apei depăşită; 
 Instalaţii şi echipamente uzate 
fizic şi moral care nu sunt adecvate 
pentru tratarea apei din actualele 
surse de apă disponibile sau pentru 
epurarea apelor uzate; 
 Starea nesatisfăcătoare a reţelelor 
de distribuţie şi a sistemelor de 
canalizare (reţele vechi pe care se 
produc avarii frecvente, se 
înregistrează pierderi importante de 
apă şi care facilitează contaminarea 
apei potabile). 
 Finanţarea insuficientă 
comparativ cu necesarul mare de 
investiţii identificat 

În consecinţă, este imposibilă 
asigurarea consumatorilor cu apă 
potabilă de calitate timp de 24 ore/zi. 
Totodată, cantităţi mari de apă uzată 
neepurată sunt descărcate în mediul 
acvatic sau în pânza fratică. 

- implementarea unui sistem de 
monitorizare a calităţii apei potabile 
pentru întreaga ţară; 

- implementarea îmbunătăţirilor 
tehnologice la staţiile de tratare a 
apei; 

- reabilitarea reţelelor de transport şi 
distribuţie a apei potabile; 

- înlocuirea instalaţiilor interioare la 
nivelul utilizatorilor şi generalizarea 
contorizării; 

- construirea şi reabilitarea 
sistemelor de colectare, canalizare, 
epurare şi evacuare (reţelele de 
canalizare, colectoare, staţii de 
epurare a apelor uzate, staţii de 
pompare, etc.) 
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Serviciul de 
salubrizare a 
localităţilor 

- nivel redus al colectării 
deşeurilor; 

- în prezent, la nivel local, deşeurile 
municipale nu sunt colectate 
selectiv în scopul valorificării 
materialelor reciclabile, decât 
într-o măsură foarte mică; 

- lipsa incineratoarelor pentru 
deşeurile municipale; 

- starea nesatisfăcătoare a 
depozitelor de deşeuri, lipsa de 
conformitate a depozitelor cu 
normele europene, etc. 

Stabilirea graduală la nivel naţional a 
unui sistem de management al 
deşeurilor municipale care să 
presupună: 
- colectarea / colectarea selectivă; 
- transportul şi transferul deşeurilor; 
- recuperarea şi reciclarea anumitor 

fracţiuni din deşeurile municipale 
cu accent pe ambalajele de plastic; 

- recuperarea energiei; 
- tratarea deşeurilor şi neutralizarea 

acestora; 
- depozitarea (eliminarea finală) în 

depozite controlate, conforme cu 
legislaţia de mediu în vigoare. 

 
Deficienţele în prestarea / furnizarea serviciilor publice locale afectează rezultatele financiare ale 

operatorilor acestora. Astfel, tabelul 2 prezintă rezultatul analizei financiare comparate a agenţilor 
economici din Republica Moldova după forma de proprietate cu evidenţierea întreprinderilor municipale. 
Din tabel urmează că întreprinderile municipale prestatoare/furnizoare de servicii locale de utilitate 
publică generează pierderi. În plus, fenomenul de generare a pierderilor în cazul întreprinderilor 
municipale ia amploare din an în an. 

Tabelul 2.  
Rentabilitatea financiară (profitul până la impozitare / capitalul permanent), % 

Agenţii economici după forma de proprietate / numărul de 
întreprinderi care au prezentat rapoarte financiare în 2001-2004 

2001 2002 2003 2004 

Total pe forme de proprietate (22956 / 24685 / 25667/28119 ) -1.9 0.27 3.62 4.07 
Proprietatea privată, total (20220/21915/22817/24979), inclusiv: -0.61 2.88 6.08 6.19 
Proprietatea privată (814/928/1214/1419) -11.55 -6.14 14.83 20.14 
Proprietatea publică (810/780/766/855), inclusiv: -0.94 1.42 2.64 2.05 
Întreprinderi de stat (616 / 552 / 530/522) -0.95 2.76 5.23 4.68 
Întreprinderi municipale (194 / 225 / 236/333) -0.93 -0.36 -1.05 -1.86 
inclusiv: proprietatea privată; proprietatea colectivă, inclusiv colhoznică; proprietatea organizaţiilor 
obşteşti; proprietatea organizaţiilor religioase. 

 
Studierea experienţei internaţionale, şi în special a celei din ţările UE, ne permite să considerăm 

că politicile privind dezvoltarea serviciilor publice locale şi reforma acestui sector de activitate în 
Republica Moldova trebuie să urmărească următoarele direcţii: 

- organizarea serviciilor publice locale în conformitate cu cerinţele populaţiei; 
- introducerea standardelor de calitate (a indicatorilor de performanţă) care să permită 

monitorizarea şi evaluarea serviciilor publice locale; 
- armonizarea legislaţiei cu privire la sistemul de subvenţii pentru sectorul serviciilor publice 

locale cu legislaţia UE în domeniu şi la perfecţionarea sistemului de tarifare; 
- liberalizarea pieţei serviciilor publice locale şi excluderea din legislaţie a tuturor obstacolelor 

instituţionale care împiedică investiţiile private în infrastructura aferentă utilităţilor publice; 
- promovarea relaţiilor contractuale echilibrate, orientate spre performanţă, bazate pe noţiunea 

gestiunii delegate; 
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- elaborarea sistemului de evaluare şi monitorizare a respectării contractelor de delegare a 

gestiunii serviciilor publice locale; 
- simplificarea procedurilor de eliberare a acordurilor, licenţelor şi autorizaţilor; 
- elaborarea metodologiilor de monitorizare şi evaluare a performanţelor serviciilor publice 

locale; 
- declanşarea şi extinderea procesului de descentralizare în conformitate cu principiul 

subsidiarităţii, limitând aria de intervenţie a Guvernului la nivel local numai pentru cazurile în care 
anumite servicii publice, programe sau proiecte nu pot fi realizate cu resurse locale şi de către autorităţile 
publice locale; 

- redimensionarea rolului consiliilor raţionale privitor la furnizarea şi prestarea serviciilor 
publice locale; 

- direcţionarea activităţii consiliilor raţionale pe realizarea investiţiilor în infrastructura tehnico-
edilitară de interes raional; 

- extinderea gestiunii delegate a serviciilor publice locale bazată pe contracte de concesiune şi 
contracte de parteneriat public-privat, promovarea privatizării privatizării operatorilor furnizori/prestatori 
ai serviciilor publice locale şi atragerea investiţiilor private în dezvoltarea şi modernizarea sistemelor 
locale de utilităţi publice; 

- introducerea la nivel municipal şi raional a funcţiei de manager / director general al serviciilor 
publice locale care să preia activitatea primarilor/viceprimarilor sau preşedinţilor/vicepreşedinţilor de 
consilii raţionale legată de conducerea, coordonarea, monitorizarea şi controlul serviciilor publice de 
interes local şi raional; 

- elaborarea metodologiei decizionale privind proiectarea, fundamentarea, aprobarea şi 
finanţarea investiţiilor publice de interes local; 

- întocmirea şi aplicarea Cartei serviciilor publice locale în care să se publice standardele de 
calitate pentru fiecare tip de serviciu, metodologiile de evaluare şi monitorizare corespunzătoare şi 
regulamentele de licenţiere; 

- eliminarea neregularităţilor care afectează concurenţa pe piaţa serviciilor de utilităţi publice şi 
reducerea prin reglementări corespunzătoare a influenţei caracterului de monopol al acestor servicii; 

- introducerea şi aplicarea principiului “poluatorul plăteşte” în domeniul serviciilor publice 
locale şi internalizarea costurilor de mediu; 

- introducerea la nivelul operatorilor serviciilor publice locale a sistemului de management de 
mediu ISO 14.001; 

- promovarea privatizării operatorilor producători şi distribuitori de energie termică şi a 
implicării sectorului privat în finanţarea, realizarea şi exploatarea de noi capacităţi şi producţia energiei 
termice, bazate pe congenerare şi pe resurse naturale nepoluante şi regenerabile (energie geotermică, 
energie solară, gaz de fermentaţie, biomasă), etc. 

Considerăm că dezvoltarea unei administraţii locale descentralizate capabile să furnizeze servicii 
publice de calitate şi eficiente trebuie obligatoriu să urmărească promovarea, iniţierea şi ducerea la bun 
sfârşit a unei transformări fundamentale în furnizarea serviciilor publice, în conformitate cu obiectivele 
UE pentru dezvoltare socio-economică locală, o dezvoltare regională echilibrată şi îmbunătăţirea 
condiţiilor generale de viaţă pentru cetăţeni. 

Procesul de descentralizare şi deconcentrare trebuie susţinut printr-un proces politic şi legislativ 
profesionist, participativ şi consultativ, care să implice toţi actorii, Guvernul (în special, Ministerul 
administraţiei publice locale şi Ministerul finanţelor) şi societatea civilă, structurile asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice locale, şi care să ţină cont de experienţa internaţională relevantă. 
Trebuie să se considere o reconfigurare fundamentală a sistemului de furnizare a serviciilor publice care să 
includă o mai mare autonomie financiară şi legături mai strânse între sectorul public şi privat în furnizarea 
serviciilor, pentru a asigura un nivel mai înalt de eficienţă şi de responsabilitate faţă de cetăţean. Acest 
lucru va implica implementarea unui cadru instituţional legal, agreat politic şi coerent, printr-un program 
solid de creştere a capacităţii locale pentru exercitarea noilor competenţe. 
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Dinamica perfecţiunii sistemului economic înaintează exigenţe privind necesităţile vitale ale 

omului generînd norme de drept specifice. Viaţa cotidiană a membrilor societăţii este în strictă dependenţă 
de continuitatea creării condiţiilor de trai adecvate, la un nivel superior sau pe măsura posibilităţilor 
economice ale statului. Societatea civilă formează diverse relaţii sociale care fiind reglementate de norme 
juridice întrunesc calitatea de raporturi de drept ce stabilesc anumite drepturi şi obligaţii pentru persoanele 
ce intră în relaţii sociale. Astfel normele de drept condiţionează acestor relaţii stabilitate şi ordine. De 
asemenea direcţionează dezvoltarea acestora atît în interesul societăţii, cît şi individual al persoanelor. 
Progresul economic în stat este într-un mod baremul de apreciere a noţiunii de trai decent. Asigurarea 
condiţiilor vitale necesare a priori se realizează în esenţă prin instituţia prestării serviciilor. 

Noţiunea de serviciu îşi are originea în epoca de formare a oraşului Roma, perioadă în care ideile 
şi instituţiile juridice şi-au cristalizat o vădită identitate proprie delimitîndu-se tot mai clar de alte idei şi 
instituţii sociale. Dreptul roman a generat instituţia serviciilor actuale din raportul cunoscut sub denumirea 
de locaţiune (locatio conducto) care desemna contractul prin care, în funcţie de scopul urmărit, o parte se 
obligă să procure folosinţa unui lucru, serviciile sale sau să execute o anumită lucrare, în schimbul preţului 
pe care cealaltă parte promite să-l plătească.1 

Astfel, după cum rezultă din definiţia dată, locaţiunea constituie trei tipuri distincte: locaţiunea 
unui lucru (locatio rei), locaţiunea de serviciu (locatio operarum), locaţiunea pentru executarea unei lucrări 
determinate (locatio operis faciendi). Fiecare dintre tipurile de locaţiune presupuneau întrunirea a trei 
elemente: consimţămîntul, obiectul, preţul. Locaţiunea unui lucru consta în transmiterea folosinţei unui 
lucru de către proprietarul său, unei persoane, pe care în raporturile juridice actuale o numim arendaş sau 
chiriaş, în schimbul preţului pe care acesta se obligă să-l plătească. Locaţiunea pentru executarea unei 
lucrări constituie convenţia prin care proprietarul unui teren (clientul) se înţelege cu un întreprinzător, 
pentru ca acesta din urmă să execute o anumită lucrare (ca finalitate). Tipul de locaţiune care ulterior a 
evoluat în instituţia prestării serviciilor este locaţiunea de serviciu care se practica frecvent graţie 
activităţilor economice în continuă extindere la începutul imperiului.2 După cum am menţionat contractul 
locaţiunii de serviciu întrunea trei elemente obligatorii: consimţămîntul, obiectul şi preţul. Părţile 
contractului erau locatorul – persoana (omul liber) care propunea şi se obliga să presteze anumite servicii 
şi conductorul (de obicei patronul unor mari exploatări) care se obliga să achite plata pentru serviciul 
prestat. Situaţia deplorabilă la acea perioadă dintre situaţia economică a locatorului şi cea a conductorului 
atribuia consimţămîntului un caracter formal. Obiectul locaţiunii îl constituia serviciile pe care locatorul se 
obliga să le presteze la indicaţia conductorului3, cu precizia că numai munca fizică putea fi angajată în 
această formă.4 Spre deosebire de locaţiunea pentru executarea unei lucrări determinate, obiectul locaţiunii 
de serviciu erau anumite servicii prestate de locator. Cu atît mai mult că serviciul urma să fie prestat 
personal de locator5 fără dreptul de a transmite această obligaţie spre îndeplinire altei persoane. 

În accepţie clasică serviciu este acţiunea, faptul de a servi, de a sluji; este o formă de muncă 
prestată în folosul sau în interesul cuiva6. În sens economico – juridic serviciu constituie o activitate de 

                                              
1 Noviţchi I.B. Osnovî rimscovo grajdanscovo prava. Iuridicescaia literatura. Moscva. 1972. p.229 
2 Molcuţ E., Oancea D. Drept roman. “Şansa” SRL. Bucureşti. 1993, p.285 
3 Noviţchi I.B. op.cit. p.229 
4 Molcuţ E. op.cit. p. 285 
5 Noviţchi I.B. op.cit. p. 230 
6 Dicţionarul explicativ al limbii române. Univers enciclopedic. Bucureşti. 1996. p.979 
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interes general uman. Această activitate este realizată de stat prin intermediul organelor administraţiei 
publice. Contribuţia acestor constă în organizarea şi supravegherea prestării serviciilor. 

Anume această contribuţie atribuie serviciilor caracter public, în timp ce particularitatea interesului 
general uman al serviciilor indică destinatarul serviciilor. 

Necesitatea consolidării şi dezvoltării serviciilor1 a condiţionat apariţia instituţiei prestării de 
servicii. 

În prezent existenţa materială şi spirituală a persoanelor este condiţionată de cantitatea şi calitatea 
serviciilor oferite populaţiei. Un obiectiv principal al statului, indiferent de perioada de existenţă a 
acestuia, dar în special în perioada modernă, este de a satisface interesele generale ale societăţii, fie direct, 
prin servicii acordate de administraţia statului, raionului, satului,2 fie prin asigurarea cadrului legal ca şi 
agenţii economici privaţi să contribuie la satisfacerea intereselor generale ale societăţii. Statul creează 
cadrul juridic pentru ca aceste interese generale să fie realizate, în limita competenţei de care dispun, de 
autorităţile administraţiei publice centrale în scopul satisfacerii interesului de importanţă naţională şi de 
autorităţile administraţiei publice locale în cazul realizării intereselor populaţiei care creează o comunitate 
locală. 

Statul de drept prin reglementările legale garantează persoanelor în stat asistenţă şi protecţie 
socială. Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29 iulie 19943 prevede în art.47 că statul este obligat 
să ia măsuri pentru ca orice om să dispună de un trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi 
familiei lui, cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale 
necesare. În scopul realizării, menţinerii şi dezvoltării obiectivului menţionat natura prerogativei statului 
este de a institui, organiza, supraveghea şi dezvolta calitativ şi cantitativ cadrul prestării serviciilor. Din 
perspectiva complexităţii şi distingerii raţionale a serviciilor, inclusiv caracterul divers al necesităţilor 
populaţiei acestea pot fi clasificate în dependenţă de anumite criterii. 

Conform criteriului istoric originea serviciului conduce la conceptul social, ulterior economic şi în 
cele din urmă juridic. Urmăm această logică, deoarece relaţiile sociale în cele mai vechi timpuri aveau un 
caracter public din punctul de vedere al destinatarului (oamenii reciproc, în măsură egală dobîndeau 
bunuri, îşi acordau ajutor) ca mai apoi odată cu surplusul de producţie să se distingă conceptul economic 
al serviciilor. Conceptul juridic s-a format concomitent apariţiei primelor izvoare de drept. 

În temeiul faptului că dezvoltarea instituţiei serviciilor îşi găseşte sursa inclusiv în voinţa 
autorităţilor administraţiei publice de a realiza o intervenţie economică şi socială4 distingem că vectorul 
serviciilor este condiţionat anume de administraţia publică, situaţie ce creează instituţia serviciilor publice 
ca activităţi ale administraţiei publice centrale sau administraţiei publice locale. Acestea respectiv includ 
continuitatea realizării serviciilor instituite de organul legislativ. În temeiul expus serviciile poartă caracter 
public în dimensiunile competenţei organelor administraţiei publice, ca izvor juridic de constituire a 
serviciului ca obiect al contractului de prestări de servicii. 

Potrivit alin. (2) art. 970 din Codul civil obiectul contractului de prestări de servicii îl constituie 
serviciile de orice gen. 

E necesar a menţiona că, caracterul de interes general pe care îl comportă serviciile publice şi 
natura capitalului întreprinderii prestatoare, condiţionează distincţia de servicii prestate de: întreprinderi 
cu capital de stat; întreprinderi cu capital privat (străine sau autohtone) şi întreprinderi cu capital mixt. 
Această clasificare se datorează inclusiv situaţiei că normele juridice aplicabile desemnează un regim 

                                              
1 În scopul evitării discordanţelor specificăm că se are în vedere doar serviciul ca activitate, exceptînd conceptul de “organism, 
ca persoană juridică, privată sau publică, prin care se realizează o activitate de interes general ”. Interesează în acest studiu 
serviciul public în sens material, ca tip de activitate, şi nu ca organism. 
2 Legea Republicii Moldova privind administraţia publică locală. Nr.186 – XIV din 06.11.1998. Monitor Oficial nr.33-35 din 
07.03.2003. 
3 Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29 iulie 1994.  
4 Profiroiu A. Pilotajul serviciilor publice. Editura Economică. Bucureşti. 2001. p.7 
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administrativ, atunci cînd serviciile publice sînt organizate şi funcţionează ca autorităţi administrative sau 
comportă un regim mixt, de drept privat şi de drept administrativ în cazurile pentru care serviciile publice 
sînt concesionate în baza unui contract administrativ. Serviciile publice fiind instituite în esenţă pentru 
satisfacerea necesităţilor populaţiei nu pot fi asigurate integral de către stat, motiv pentru care statul în 
dependenţă de situaţia economică cedează agenţilor privaţi total sau parţial gestiunea anumitor servicii. Cu 
toate acestea în ambele situaţii statul îşi menţine capacitatea de control privind instituirea şi mecanismul 
de prestare a serviciului către populaţie. O modalitate frecventă de cedare agenţilor privaţi a prestării 
serviciilor este contractul administrativ, varietate constituind contractul de concesiune şi contractul de 
vînzare-cumpărare cu condiţia efectuării investiţiilor. 

Astfel în dependenţă de sfera de acţiune a serviciului distingem: servicii publice de interes naţional 
(cerinţe sociale formulate la scara întregului teritoriu naţional), servicii publice de interes local (cerinţe 
sociale formulate la scara teritoriului local). 

Un criteriu important, din punct de vedere al doctrinei juridice,1 este clasificarea conform 
obiectului serviciilor publice. Astfel în funcţie de natura2 prestaţiei se disting: serviciile publice 
administrative şi serviciile publice industriale comerciale. În concepţia autoarei3 serviciile publice 
administrative sînt supuse regulilor de drept public, atît în ceea ce priveşte organizarea lor, cît şi referitor 
la raporturile juridice instituite cu beneficiarii. În cazul că acesta constituie unicul temei pentru această 
clasificare menţionăm că nu împărtăşim aceeaşi idee, evident fiind faptul că această clasificare ar fi, după 
criteriul normelor de drept aplicabile serviciilor publice, dar nu a obiectului serviciului sau naturii 
prestaţiei. Dar şi această motivaţie contravine realităţii, deoarece anumite servicii publice (furnizarea 
energiei electrice) sînt guvernate inclusiv de norme de drept public şi norme de drept privat. Potrivit 
acestei distincţii se consideră servicii publice administrative: serviciile cu caracter exclusiv administrativ 
pe care autorităţile publice nu le pot încredinţa altor persoane (protecţia civilă, autoritatea tutelară, starea 
civilă, serviciile de urbanism, licenţierea transportului, organizarea alegerilor, ordinea publică); servicii în 
domeniul educaţiei (instituţii de învăţămînt şi educaţie); servicii culturale şi sportive; servicii de asistenţă 
şi ajutor social; servicii în alimentaţia publică. 

Respectiv consideră4 servicii publice industriale şi comerciale serviciile organizate în următoarele 
direcţii: domeniul de salubritate, distribuţia apei, canalizare; domeniul energiei, distribuţia energiei, 
distribuţia gazului; domeniul comunicaţiilor, transporturi publice interne şi internaţionale. Factorul 
esenţial de delimitare a serviciilor publice administrative de serviciile publice industriale şi comerciale, în 
concepţia autoarei5 este modalitatea de finanţare. În timp ce serviciile publice administrative sînt finanţate 
din bugetul central, respectiv local, serviciile publice industriale şi comerciale comportă cheltuieli din 
taxele plătite de beneficiari. Finanţarea nu poate constitui element distinct pentru această clasificare 
deoarece nu există prevederi legale care ar atribui serviciilor publice industriale şi comerciale 
autofinanţare obligatorie. Atunci cînd este necesitatea instituirii unui serviciu industrial sau comercial 
alocările de finanţare pot fi de orice provenienţă. Statul este obligat de a subvenţiona acele servicii, 
indiferent de domeniu, dacă realizarea acestora este strict necesară populaţiei. 

Toate serviciile publice poartă un caracter administrativ în temeiul formării acestora de către 
organele administrative. 

Literatura juridică şi legislaţia autohtonă nu disting expres, categoric şi nu efectuează o enumerare 
a serviciilor publice administrative. 

O altă clasificare, de asemenea instituită în baza criteriului naturii serviciilor publice, distinge 
convenţional următoarele categorii de bază: 

                                              
1 Profiroiu A. Pilotajul serviciilor publice. Editura Economică. Bucureşti. 2001. p.17 
2 Ibidem 
3 Ibidem 
4 Ibidem  
5 Profiroiu A. op.cit. p.15 
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1. Servicii publice cu caracter general administrativ sau de reglementare (stare civilă, autorizaţii de 

construcţii, ordine publică etc.); 
2. Servicii care nu au un caracter exclusiv, adică serviciile de care beneficiază întreaga comunitate şi 

de la care nimeni nu poate fi exclus, din motive de ordin social sau tehnic (securitate, iluminare 
publică, îngrijirea spaţiilor publice); 

3. Servicii cu caracter exclusiv, adică servicii care constituie aşa numitele “monopoluri naturale” şi 
sînt furnizate consumatorilor individuali, potrivit unor aranjamente contractuale şi în schimbul 
unei plăţi convenabile (aprovizionarea cu apă potabilă, energie termică, energie electrică, gaze 
naturale etc.); 

4. Servicii de natură pur comercială (locuinţe, reparaţii, afaceri).1 
Această clasificare, deşi denotă o transparenţă pronunţată referitor la natura prestaţiei şi subiecţii 

prestaţiei, o considerăm confuză, inclusiv în temeiul caracterului exclusivităţii serviciului public. 
Categoria ce include “serviciile cu caracter exclusiv” desprinde compromis, deoarece în această categorie 
autorul a introdus serviciul furnizării energiei termice care conform legii nu poate fi exclus (proprietarul 
imobilului nu este lipsit de dreptul de a renunţa la serviciul de alimentare cu energie termică, deoarece în 
pofida naturii specifice a sistemului centralizat de încălzire, din punct de vedere tehnic, este imposibilă 
debranşarea totală a reţelei de energie termică în imobilele cu schema de alimentare în serie). Autorul 
atribuie serviciului cu caracter exclusiv particularitatea de fi prestat contra plată, dar această particularitate 
urma să fie indicată şi la serviciile publice cu caracter general administrativ, deoarece acestea prestează 
populaţiei inclusiv servicii cu plată2. Or, pentru evitarea discordanţelor urmează a delimita serviciile 
publice cu caracter general administrativ în: servicii acordate contra plată (de eliberare a unei anumite 
categorii de certificate, extrase, duplicate, copii, note informative etc.) şi servicii gratuite (de consultanţă, 
de organizare, asistenţă socială etc.). Cu toate că autorul acestei clasificări menţionează că a pus la bază 
criteriul naturii serviciilor publice, distincţia se estompează, dar se evidenţiază aici alte criterii cum ar fi: 
criteriul exclusivităţii (renunţării/imposibilităţii renunţării persoanei la serviciu); criteriul agentului 
prestator (caracterul general administrativ) şi criteriul naturii serviciului (industrial, comercial). 

La finele clasificărilor efectuate, dar nu în sens de importanţă minoră, specificăm inutilitatea 
distingerii serviciilor în “publice” şi “private”, ca fiind imposibil a stabili un hotar între public şi privat în 
acest sens. În consecinţă ar fi binevenită clasificarea în dependenţă de agentul prestator. Cu atît mai mult 
că art. art.7, 8 şi 9 din Legea contenciosului administrativ3 prevede că subiect al contenciosului 
administrativ pot fi şi persoane de drept privat asimilate autorităţilor publice, autoritate publica fiind - 
orice structură organizatorică sau organ, instituite prin lege sau printr-un act administrativ normativ, care 
acţionează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public. Sînt asimilate autorităţilor 
publice, in sensul legii menţionate, persoanele de drept privat care exercită atribuţii de putere publică sau 
utilizează domeniul public, fiind imputernicite prin lege să presteze un serviciu de interes public. Ca 
exemplu este prestarea serviciului de furnizare a energiei electrice în Republica Moldova. 

În această ordine de idei menţionăm că particularitatea expusă este proprie unei societăţi date, la o 
anumită perioadă istorică concretă construindu-se şi modificîndu-se în funcţie de regimul politic în stat. 

Astfel în unele state s-a reuşit o privatizare a unor servicii publice, iar în altele s-a abandonat 
această încercare sub presiunea opiniei publice şi a adversarilor politici.4 Rolul autorităţilor publice constă 
în cercetarea, aprecierea şi realizarea necesităţilor populaţiei prin instituirea, crearea mecanismului, 
coordonarea şi supravegherea realizării serviciilor publice. Vectorul prestării acestora este pus în sarcina 
sectorului guvernamental, sectorului asociativ (neguvernamental) şi sectorului privat în dependenţă de 

                                              
1 Mocanu V. Descentralizarea serviciilor publice. Editura TESH SRL. Chişinău. 1999. p. 
2 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la serviciile cu plată prestate de subdiviziunile Ministerului Justiţie. 
Nr.690 din 14.07.2000. Monitor Oficial nr.84-87 din 21.07.2000 
3 Legea Republicii Moldova privind contenciosul administrativ nr.793- XIV din 10.02.2000. Monitor Oficial nr.57-58 din 
18.05.2000  
4 Profiroiu A. Pilotajul serviciilor publice. Editura Economică. Bucureşti. 2001. p.7 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

465 
tipul serviciului. Prioritar este faptul că, prin achitarea impozitelor, vor contribui la formarea bugetului, 
temei ce contribuie la crearea condiţiilor pentru prestarea serviciilor de către agenţii privaţi. Sectorul 
asociativ fiind generat de societatea civilă creează o structură de relaţii libere între persoane avînd ca 
obiectiv materializarea intereselor personale. Încadraţi benevol în diverse forme asociative cetăţenii se 
întrunesc constituind diverse relaţii sociale şi participă voluntar în activitatea asociaţiilor în vederea 
promovării şi realizării unei diversităţi de interese (de exemplu: Asociaţiile Proprietarilor de Locuinţe 
Privatizate, Cooperativele de construire a locuinţelor, Asociaţii în condominiu, Asociaţii privind protecţia 
drepturilor consumatorilor etc). Acestea de asemenea acoperă anumite servicii de interes general. 

Sistemul serviciilor acordate populaţiei este unul complex. 
Practic nu pretindem la efectuarea exhaustivă a unei clasificări inclusiv delimitarea 

particularităţilor la modul ideal este exclusă, motiv pentru care la iniţierea acestei cercetări am delimitat 
un capitol. Cu atît mai mult că în temeiul celor expuse este evident că literatura de specialitate prezintă 
controverse referitoare la clasificarea şi natura juridică a serviciilor. 

În temeiul celor expuse şi necesităţii supunerii serviciilor unor clasificări, de asemenea în vederea 
determinării particularităţilor distincte sociale, economice şi juridice, analizei profunde şi evidenţierii 
trăsăturilor specifice a unei categorii (tip) de servicii considerăm efectivă delimitarea acestora în 
dependenţă de sfera socială. 

Distincţie fundamentală privind serviciile se realizează şi în dependenţă de normele de drept 
aplicabile, acestea constituind servicii ca obiect al dreptului administrativ şi servicii ca obiect al dreptului 
civil. Dreptul administrativ şi dreptul civil sînt ramurile de bază ce reglementează relaţiile în domeniul 
serviciilor.1 

Relaţiile sociale generate de servicii sînt reglementate de diverse acte normative, atît de importanţă 
naţională, cît şi de importanţă locală. Acest fapt este condiţionat de conţinutul divers, economic şi social al 
serviciilor prestate populaţiei. 

În dependenţă de sfera socială distingem următoarele tipuri (categorii) de servicii prestate 
populaţiei privind: ocrotirea ordinii publice şi a securităţii naţionale; servicii financiare şi fiscale; educaţia 
şi ştiinţa; asistenţa socială şi igienă; arta şi cultura; alimentaţia; transportul; radio şi telecomunicaţii; 
ocrotirea sănătăţii; gospodăria comunală. 

Gospodăria comunală ca o categorie distinctă înglobează următoarele servicii: 
Serviciile în dreptul civil formează obiectul contractului de prestări servicii. 
Furnizarea în sensul cantitativ şi calitativ al serviciilor este inopinată şi generată de concurenţă, dar 

în cazul monopolului dinamica în direcţie pozitivă poate fi condiţionată şi redresată doar de rapoarte 
critice, adresări către administraţia publică, propunerea soluţiilor eficiente, aplicabile. Iniţiativa urmează 
să aparţină celor cărora se adresează serviciul concret şi să fie susţinută şi promovată de autorităţile 
statului. 

La acest compartiment se includ şi serviciile comunale de care beneficiază populaţia din Republica 
Moldova. 

Energia constituie un bun, prezenţa căruia este decisivă atît pentru dezvoltarea economiei ţării, cît 
şi individual pentru cetăţenii acesteia. Importanţa strategică şi cotidiană a acesteia invocă perfecţiune în 
cadrul juridic care reglementează relaţiile sociale generate de necesitatea energiei. 

Furnizarea energiei se prestează beneficiarilor pe bază contractuală. Legislaţia Republicii 
Moldova nu specifică în legile de bază un contract independent privind furnizarea energiei. În 
consecinţă raporturile juridice formate în rezultatul contractării avînd ca obiect furnizarea energiei sînt 
supuse atît normelor ce reglementează expres contractul de furnizare a energiei electrice, cît şi 
normelor referitoare la instituţiile juridice a unor categorii de contracte tip. În vederea eficientizării 
procesului de furnizare şi utilizare a energiei, datorită specificului acestor relaţii, acestea necesită 

                                              
1 Кабалкин А. Ю., Брычева Л.И. Услуги населению: правовое обеспечение. Москва. Советская Россия. 1988. с. 9 
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încadrarea în instituţie juridică distinctă, deoarece întruneşte toate elementele necesare instituţiei 
juridice civile reglementate de legile de bază ale legislaţiei Republicii Moldova. 

Considerăm că în cazul în care prinde viaţă, opinia potrivit căreia furnizarea energiei electrice ar fi 
un serviciu public, rămîne totuşi nejustificat faptul ca raporturle contractuale dintre furnizor şi consumator 
să fie reglementate de Legea contenciosului administrativ. 

În esenţă, încheierea oricărui contract este liberă, avînd în vedere libertatea condiţionată şi 
determinată de viaţa socială încadrată în dispoziţiile cuprinse în normele legale. 

Raporturile sociale manifestă caracter complex în problema libertăţii. 
Libertatea contractuală creează suport voinţei juridice care în consecinţă generează efecte juridice. 
La încheierea contractului de furnizare a energiei electrice libertatea contractuală a furnizorului 

este limitată de dispoziţia p.4.1 din Hotărîrea Guvernului nr.1194 din 22.11.2005 privind aprobarea 
Regulamentului pentru furnizarea şi utilizare energiei electrice, potrivit căreia furnizorul este obligat să 
încheie contractul de furnizare a energiei electrice cu solicitantul, întocmind actul de dare în exploatare a 
echipamentului de măsurare în două exemplare, semnat de către părţile contractante şi nu va admite 
discriminarea solicitantului sub nici o formă. 

Norma menţionată se încadrează perfect în prevederile art.667 din Codul civil. Energia electrică 
constituind necesitate vitală, statul, în scopul protecţiei intereselor prioritare ale societăţii sau ale 
individului, a stabilit limitările şi condiţionarea contractului de furnizare a energiei electrice prin Hotărîrea 
menţionată. 

Situaţia reală în care se află consumatorul de energie electrică în Republica Moldova justifică 
încadrarea raporturilor juridice de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice în categoria 
acelor raporturi obligaţionale apariţia cărora este impusă de obligaţia de a contacta. 

Astfel, furnizorul, în temeiul faptului că, practic, deţine monopolul la furnizarea energiei electrice, 
dispunînd de o poziţie dominantă pe piaţă în domeniul energiei electrice, conform art.269 din Codul civil, 
este obligat să încheie contractul de furnizare a energiei electrice cu orice solicitant cu condiţia ca 
solicitantul să dispună de condiţiile tehnice necesare. 

Aceasta e condiţionat de faptul că la furnizarea energiei electrice solicitantul nu poate să obţină 
cantitatea de energiei electrică necesară, decît de la un anumit furnizor, care are exclusivitatea furnizării în 
regiunea respectivă. Neavînd, deci, posibilitatea să aleagă un alt furnizor, este nevoit să se adreseze numai 
întreprinderii furnizoare care deserveşte cu drept de exclusivitate teritoriul în care solicitantul îşi are 
pretinsul loc de consum. 

Mai mult ca atît, conform pct. (3) art. 32 din Legea nr.137-XIV din 17.09.1998 cu privire la 
energia electrică consumatorul poate încheia contract individual de furnizare a energiei electrice cu oricare 
furnizor, inclusiv din străinătate. 

Din acest punct de vedere putem afirma că libertatea contractuală a solicitantului este limitată 
volens-nolens, pentru că, dacă libertatea contractuală a furnizorului este limitată prin norme legale, 
libertatea contractuală a solicitantului, potenţial consumator, este limitată tacit şi indirect. 

Cu toate acestea, teoretic, am putea vorbi despre încălcarea drepturilor omului, practic, însă, 
suntem în faţa realităţii specificului acestui bun, care se va menţine atîta timp, cît nu va exista posibilitatea 
tehnică de stocare a energiei electrice, situaţie care va permite excluderea poziţiei dominante pe piaţă a 
unui furnizor, fără afectarea nejustificată şi exagerată a preţului la energia electrică. 

Prin urmare, este de reţinut că solicitantul, în temeiul p.4.14 din Hotărîrea Guvernului nr.1194 din 
22.11.2005 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizare energiei electrice, este în drept 
să conteste la Agenţie refuzul furnizorului de a încheia contractul de furnizare a energiei electrice, iar 
decizia acestuia fiind obligatorie pentru părţi, totuşi, poate fi contestată în instanţă de judecată. 

Furnizorul, în principiu, nu-l poate constrînge pe solicitant la încheierea contractului, deoarece un 
asemenea contract se încheie la iniţiativa solicitantului. 
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Evoluţia relaţiilor de furnizare a energiei electrice şi a reglementărilor acestor raporturi sînt în 

imposibilitatea de a concura cu evoluţia raporturilor de vînzare-cumpărare, prestare de servicii, schimb 
etc. Din simplul motiv că electricitatea ca bun a apărut mult mai tîrziu. 

Subliniem faptul că instrumentul juridic prin care se realizează raporturile de furnizare a energiei 
electrice îl constituie contractul. 

Evoluţia contractului de furnizare a energiei electrice poate fi conturată doar în baza urmăririi 
cadrului legal în domeniul energiei electrice, deoarece legiferarea şi modificarea reglementărilor spaţiului 
respectiv mereu a constituit atribuţie exclusivă a statului. 

Din acest punct de vedere se impune să observăm că începînd cu anul 2000, activitatea economică 
în general, şi activitatea în domeniul energeticii, în special, este în mare parte lăsată la discreţia iniţiativei 
particulare (private). 

În rezultatul privatizării unei părţi considerabile din domeniul energiei electrice intervenţia statului 
s-a redus la efectuarea reglementărilor şi la atribuirea rolului de coordonator în domeniul energiei – 
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). 

Totodată statul prin ANRE instituie mecanismul de supraveghere a proceselor economice realizate 
de furnizor. 

Astfel, dacă, în general, autonomia de voinţă a părţilor constituie fundamentul forţei obligatorii a 
contractului, iar legea se limitează numai la a garanta executarea contractului, sancţionînd neexecutarea 
obligaţiilor acestuia, atunci în contractul de furnizare a energiei electrice voinţa este condiţionată de 
normele Hotărîrii Guvernului nr.1194 din 22.11.2005 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea 
şi utilizare energiei electrice şi Legii nr.137-XIV din 17.09.1998 cu privire la energia electrică. 
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MASURI DE ECUALIZARE A NECESITATILOR DE FINANTARE A SERVICIILOR 

PUBLICE LA NIVELUL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE 
 

MANOLE Tatiana, 
dr. hab., prof. univ.,UTM 

 
Abstract: This article is about the equalization of the possibilities of using the public services for all 

citizens not taking into consideration their territorial place, but this doesn , t mean that it will be used the 
way of equality. The equalization can be realized by taking intro consideration the living conditions in 
each region, which is distinct, for example, by their roads , length , or by the number of population of 15 
years and older, etc. Also, it can appear the difference of cervices , prices and in the supply of goods and 
services in a country with the huge geographical distinctions. On the basis of these distinctions it can be 
calculated factorial parameters, which will be taken to estimate the specific expenses. So this mode will 
change the sum of financing approach it to the reality. 

 
În acest studiu este reflectată noua posibilitate de calculare a cheltuielilor specifice (normative). 

Metoda existentă în practica Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova de a stabili normativul de 
cheltuieli specifice care se preconizează a fi finanţate din mijloacele băneşti publice iau în considerare 
doar numai nevoia publică concret nemijlocită, cum ar fi : la stabilirea cheltuielilor pentru întreţinerea 
aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi secţiilor din subordonarea consiliilor raionale şi aparatului 
primăriilor se utilizează normativul unic de cheltuieli pentru asigurarea activităţii unei unităţi de personal 
din aceste organe, reieşind din normativul de cheltuieli a anului precedent cu anumite modificări privind 
condiţiile curente; cheltuielile pentru învăţământul public la fel se estimează pornind de la numărul 
copiilor în vârstă de la 3 până la 6 ani, înregistraţi în fiecare teritoriu şi costul mediu, posibil a fi asigurat 
de stat, pentru întreţinerea unui copil în aceste instituţii, definindu-se cuantumul; la fel se procedează şi cu 
celelalte trepte ale sistemului de învăţământ public, luând ca bază de calcul numărul de elevi şi costul 
mediu pentru întreţinerea unui elev în aceste instituţii, posibil a fi asigurat de stat, cu indicarea sumei 
pentru finanţare. 

Cheltuielile la compartimentul cultura, arta, sport şi acţiunile pentru tineret se estimează în baza 
datelor Biroului Naţional de Statistică privind numărul populaţiei pentru fiecare unitate administrativ- 
teritorială şi cheltuielile medii pentru un locuitor, posibil a fi suportate de stat, definindu-se cuantumul. 

Pe lângă conceptul care există la Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova privind baza 
determinării cuantumului pentru finanţarea cheltuielilor specifice, unele din care au fost enumerate mai 
sus, autorul vine cu un concept nou care ar completa conceptul existent şi utilizat actualmente, şi anume: 
la calcularea cuantumului cheltuielilor specifice, pe lângă cel de bază estimat de Ministerul Finanţelor, să 
se ia în considerare şi alţi factori, cum ar fi: suprafaţa teritoriului unităţii administrativ-teritoriale pentru 
care se calculează acest normativ, lungimea drumurilor locale, numărul de populaţie după anumite vârste: 
- copii până la 16 (15) ani şi populaţia până la vârsta de 65 ani sau după această vârstă. Aceşti factori se 
calculează ca ponderi ce revin la un locuitor din teritoriu analizat raportat la un locuitor din întreaga ţară. 

Această prevedere ar diferenţia modalitatea de finanţare a cheltuielilor specifice nu după numărul de 
populaţie în general din teritoriul respectiv, dar se vor lua în calcul factorii speciali, ponderaţi, fiecare 
având un coeficient specific. 

În acest studiu autorul propune experienţa Sloveniei drept model pentru Republica Moldova. 
Astfel în baza experienţei altor state, în deosebi a Sloveniei, autorul încearcă să soluţioneze 

următoarele sarcini, care vor servi drept bază pentru implementarea acestei experienţe în Republica 
Moldova: 

 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

469 
 Studierea experienţei Sloveniei în domeniul relaţiilor interbugetare (pe baza informaţiilor 

Departamentului Finanţe Locale a Ministrului Finanţelor al Sloveniei, raport prezentat la Conferinţa 
Internaţională din Belgrad din 19-20 noiembrie 2004); 

 Calcularea raportului dintre lungimea drumurilor locale pe cap de locuitor în U.A.T. şi lungimea 
drumurilor locale pe cap de locuitor în ţară ca un întreg (LDLi); 

 Calcularea raportului dintre suprafaţa U.A.T. pe cap de locuitor şi suprafaţa ţării ce revine la un 
locuitor(Si); 

 Calcularea raportului dintre cota parte a persoanelor de vârstă sub 15 ani din populaţia U.A.T. şi media 
acestei cote pentru toate U.A.T. din ţară la 1 ianuarie al anului în care partea de cheltuieli specifice 
(normative) este determinată pentru anul următor bugetar (Pi); 

 Calcularea raportului dintre cota parte a persoanelor de vârstă sub 65 ani din populaţia U.A.T. şi media 
acestei cote pentru toate U.A.T. din ţară la 1 ianuarie al anului în care partea de cheltuieli specifice 
(normative) este determinată pentru anul următor bugetar (PVi); 

 Cheltuielile specifice (normative) pe cap de locuitor (Ch.S), estimate de Ministerul Finanţelor; 
 Calcularea numărului de persoane cu reşedinţă permanentă în U.A.T. la 1 ianuarie a anului de 

planificare a cheltuielilor bugetare în conformitate cu datele Departamentului Statistică şi Sociologie, 
estimate la 1 ianuarie 2005 conform recensământului populaţiei din decembrie 2004 (Nr.p.r.i). 

În baza acestor factori ponderaţi se calculează cuantumul cheltuielilor specifice (normative) pentru 
fiecare unitate administrativ-teritorială (QChSi). 
Notă: Simbolurile sunt introduse de autor, fiind ajustate la limba română. 

După cum s-a menţionat mai sus, Ministerul Finanţelor calculează finanţarea cheltuielilor 
funcţionale (învăţămînt, cultură, artă, sport etc.) conform normativelor pentru 1 copil, 1 elev, 1 angajat etc. 
Acest normativ acoperă costul mediu posibil a fi finanţat din buget. 

Această modalitate de alocare presupune o egalitate de finanţare pentru toate instituţiile indiferent de 
condiţiile diferenţiate în care se află unităţile administrativ-teritoriale. 

În scopul ameliorării acestei distribuiri existente autorul încearcă să propună, în studiul prezent, un 
nou model de calcul, experimentat şi în alte ţări (Slovenia), a cheltuielilor specifice (normative), care ar 
lua în considerare la calcularea lor şi a unor factori cu acţiune esenţială. 

La baza studiului abordat a fost luată experienţa Sloveniei, utilizînd o formulă specială ce reprezintă 
un caz particular al dependenţei de corelaţie multiplă, exprimată prin ecuaţia de regresie liniară. 

 
K = a0 + a1 x1 + a 2 x2 + a3 x3 + a4 x4 (1) 
şi anume: 
QChSi = ( 0,70 + 0,05 *LDLi + 0,05 * Si + 0,16 * Pi +0.04 * PVi) * ChS * Nr. p.r.i. (2). 
În caz general parametrii ai, i = 0,04, se determină prin metoda celor mai mici pătrate (MCMMP), 

utilizînd datele empirice (statistice).  
Se ştie că dependenţa de corelaţie arată dependenţa în mediu (statistică). Pentru a asigura deducţii 

întemeiate pe baza calculului de corelaţie, este necesară includerea în cercetare, în măsura posibilităţilor, a 
tuturor factorilor cu acţiune sistematică, esenţială. 

Problema cercetării corelaţiilor constă în aceea că pe baza unei serii de valori empirice (date 
statistice), să fie aleasă acea ecuaţie (acel model matematic) ce oglindeşte în mod corespunzător caracterul 
legăturii cercetate. 

Din cele menţionate putem face concluzia că formula (2) este un caz destul de particular al formulei 
(1), fără a fi explicat provenirea coeficienţilor 
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K0 = 0.70; K1 = K2 = 0.05; K3 = 0,16; K4 = 0,04. 
 
Însă, cu toate acestea, din exemplul propus de autor, adoptat la condiţiile Republicii Moldova , se 

obţine o nouă modalitate de a calcula cheltuielile specifice (normative). 
Amintim că suma de bază a tuturor coeficienţilor (К) este 1,00. 
Dacă localitatea este după statut sat (comună) se ia în calcul coeficientul 0,70 astfel suma tuturor 

coeficienţilor va fi egală cu 1,00; 
Dacă localitatea este după statut său oraş se foloseşte coeficientul 0,90 în loc de 0,70 şi atunci suma 

de bază a tuturor coeficienţilor este egală cu 1,2; 
Iar dacă localitatea este considerată municipiu urban (raion) se foloseşte coeficientul 1,08 în locul 

coeficientului 0,70, astfel ca suma coeficienţilor să fie egală cu 1,38. 
Volumul cheltuielilor specifice pentru unitatea administrativ teritorială se calculează în felul 

următor: 
QChSi =( 0,70+0,05*LDLi+0,05*Si+0,16*Pi+0,04*PVi)*ChS*Nr.p.r.i 
Notă: 
K1 = 0,70+0,05+0,05+0,16+0,04=1 (pentru sat / comună) 
K2 = 0,90+0,05+0,05+0,16+0,04=1,2 (pentru oraş) 
K3 = 1,08+0,05+0,05+0,16+0,04=1,38 (pentru raion) 

Cheltuieli specifice reprezintă cheltuieli normative prevăzute pentru finanţarea serviciilor publice. 
Cheltuieli specifice sunt fonduri publice de mijloace băneşti necesare pentru finanţările curente 

ale unităţilor administrativ-teritoriale în scopul asigurării îndeplinirii sarcinilor constituţionale de stat. 
Cheltuielile specifice pe cap de locuitor sunt determinate de Ministerul Finanţelor şi stau la baza 

elaborării bugetului. 
Cheltuielile specifice pe cap de locuitor sunt determinate ca cantitate medie de cheltuieli statale pe 

cap de locuitor în ţară. Dacă există sau apar sarcini suplimentare pentru autorităţile U.A.T. determinate de 
lege, atunci cheltuielile specifice pe cap de locuitor trebuie să fie majorate(cazul Sloveniei). Dar această 
modalitate există şi în Republice Moldova conform Legii privind Finanţele Publice Locale. 

În acest studiu este introdus conceptul de ecualizare, esenţa şi definirea ecualizării. 
Ecualizarea este un program de acţiuni financiare pentru depăşirea disparităţilor fiscale dintre 

regiuni. Scopul ecualizării constă în finanţarea suplimentară a regiunilor mai slab dezvoltate în 
vederea prestării serviciilor publice de calitate şi cantitate comparabile cu cele din regiunile dezvoltate. 

În scopul îmbunătăţirii posibilităţilor de finanţare, autorităţile administraţiei publice locale ar putea 
beneficia şi de venituri pentru ecualizare, care ar contribui la reducerea disparităţilor fiscale dintre 
localităţi. Plata ecualizării permite teritoriilor mai puţin prospere de a presta populaţiei servicii publice 
comparabile cu cele din alte localităţi care au o bază fiscală bună. Plăţile pentru ecualizare sunt ne 
condiţionate, iar autorităţile publice sunt în drept să le cheltuiască pentru servicii publice considerate de 
ele prioritare în perioada dată. 

Veniturile pentru ecualizare sunt destinate pentru finanţarea unor servicii prioritare pentru localitatea 
dată care pot fi în formă de transferuri, granturi, etc. 

Plăţile pentru ecualizare pot avea forma transferurilor de la Bugetul de Stat ori de la alte bugete 
ierarhic superioare. Practica mondială (Canada) arată că regiunile slab dezvoltate primesc plăţi ale 
ecualizării pînă ajung nivelul mediu pe ţară. Singura condiţie impusă ecualizării este că atunci când 
capacitatea fiscală a regiunii se îmbunătăţeşte, ecualizarea trebuie să-şi micşoreze aportul. 
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Problema este că populaţia din localitate să simtă dorinţa pentru o prosperare, să contribuie la 

dezvoltarea economică a localităţilor lor, să contribuie la ridicarea bazei fiscale în teritoriul său, să 
conştientizeze că pentru servicii mai calitative trebuie de plătit mai mult. Există diverse măsuri de 
ecualizare a veniturilor în teritorii. 

Indiferent de baza fiscală a teritoriului dat, locuitorii trebuie să fie asiguraţi că vor avea acces la toate 
serviciile publice care sunt în competenţa autorităţilor publice locale. 

În acest scop în toate ţările există un sistem de ecualizare – măsuri care balansează mecanismul de 
finanţări atât pe vertical cât şi pe orizontal. 

Printre măsurile de ecualizare sunt: transferurile generale (în Republica Moldova aceste transferuri 
se efectuează din FSFT format în cadrul Bugetului de Stat pentru nivelarea posibilităţilor financiare ale 
acestora); transferuri speciale pentru executarea funcţiilor suplimentare delegate de către Guvern (Cazul 
Republicii Moldova); defalcări (cazul Republicii Moldova de la veniturile generale de stat (VGS ) şi de la 
impozitul pe bunurile imobiliare); cheltuieli specifice (normative);în alte ţări se folosesc - Granturi 
generale şi Granturi speciale. 

Noi am efectuat un studiu complex al ecualizării veniturilor în raionul Călăraşi pentru bugetul 
consolidat al acestui raion, utilizîndu-se coeficienţii factoriali (vezi lucrarea „Abordare teoretică şi 
practică privind modul de calculare a cheltuielilor publice”, Univ. Teh. a Moldovei, - Ch.: UTM, 
2006., - 108 p.) 

 
Concluzii şi recomandări finale privind implementarea rezultatelor studiului. 
C o n c l u z i i 
1. În Republica Moldova la finanţarea acţiunilor şi obiectivelor publice se utilizează principiul 
normativelor de cheltuieli la un locuitor, la un copil, la un elev, la un angajat, la un tutelat. 
1. Lipsa echităţii în oferirea serviciilor publice. 
2. Normativul actual de cheltuieli specifice nu corespunde necesităţilor. 
3. Administraţiile publice locale manifestă nemulţămire faţă de nivelul normativelor existente. 
4. Raportul între cheltuieli şi resurse, insuficienţa resurselor financiare pentru prestarea serviciilor 
publice de aceeaşi calitate cauzate, în temei, de diferenţieri în baza fiscală. 
5. O consecinţă a problemei existente poate fi: inechitatea ne justificată, din punct de vedere a politicii 
sociale, în prestarea serviciilor publice dintre unităţile administrativ-teritoriale. 
6. Pentru soluţionarea problemei ar fi binevenit implementarea experienţei altor state în tranziţie ( de 
exemplu Slovenia), privind luarea în considerare la calcularea normativelor de cheltuieli specifice a unui 
set mai variat de factori (a fost expus mai sus în textul studiului). 
7. Totodată menţionăm, că în procesul soluţionării problemei ar putea apare eventuale obstacole, ca: 

 Insuficienţa resurselor financiare generate de UAT; 
 Baza fiscală slabă în majoritatea APL; 
 La apariţia necesităţii elaborării unei noi metodologii de calcul al cheltuielilor 
specifice, ar putea să crească volumul cheltuielilor specifice a APL; 
 Unele instituţii a Administraţiei Publice Centrale (Ministerul Finanţelor; Ministerul 
Economiei; Direcţi8ile Generale Finanţe etc.) ar putea să nu ia în considerare 
recomandările studiului; 

R e c o m a n d ă r i 
1. Sunt necesare schimbări în metodologia elaborării bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, în 

cadrul legal ( Legea privind finanţele publice locale). 
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2. Elaborarea metodologiei de calculare a cheltuielilor specifice cu luarea în considerare a 

coeficienţilor factoriali. 
3. Consider că este necesar de calculat indicatorii pentru Republica Moldova în baza utilizării unei 

serii de valori empirice în baza formulelor matematice, în special, a regresiei liniare. 
4. În formula de calcul ar fi util de folosit şi alţi factori esenţial noi, diferenţiindu-se pe regiuni. 
5. Pilotarea metodologiei în cadrul a 2-3 raioane pilot. 
6. Analiza rezultatelor pilotării şi prezentarea lor pentru luarea deciziei finale privind schimbările 

necesare. 
7. Elaborarea şi testarea metodologiei de calculare a cheltuielilor specifice de către un grup mixt de 

experţi (mediul academic şi practicieni). 
8. Estimarea pe ţară a volumului de cheltuieli suplimentare. 
9. Atragerea resurselor prin grant pentru pilotare. 
10. Estimarea posibilităţilor financiare ale UAT pentru finanţarea (totală sau parţială) a cheltuielilor 

suplimentare. 
11. Eficacitatea resurselor investite: îmbunătăţirea calităţii şi lărgirea ariei de servicii sociale prestate 

populaţiei. 
Rezultatele aşteptate 
 

1. Estimarea diferenţelor de cheltuieli pentru prestarea serviciilor publice. 
2. Identificarea surselor suplimentare de venituri la nivel local pentru finanţarea diferenţei estimate. 
3. Adoptarea unui set de măsuri pentru depăşirea inechităţii în calitatea serviciilor publice prestate de 

UAT. 
Paşii care urmează de întreprins pentru consolidarea / multiplicarea 
resurselor obţinute 
1. Consolidarea bazei fiscale ale UAT; 
2. Monitorizarea publică a execuţiei bugetelor UAT; 
3. Efectul scontat al propunerilor se va multiplica în caz de creştere a autonomiei financiare reale a UAT. 

Notă: Modelul respectiv privind experienţa Sloveniei, ca şi alte modele din managementul 
financiar este greu de confirmat empiric. El nu reflectă în toate cazurile comportamentul organelor de 
decizie financiară. 

Acest fapt nici decum nu reduce importanţa modelului de calculare a cheltuielilor specifice, cu atît 
mai mult el reprezintă un semnal pentru găsirea unor modalităţi alternative de măsurare mai adecvată a 
cheltuielilor publice, care ar corespunde mai aproape intereselor administraţiei publice locale. Aici se are 
în vedere calcularea normativelor de cheltuieli specifice cu luarea în considerare a factorilor ponderaţi 
propuşi de autor în acest studiu ori şi a altor posibili de a fi luaţi în considerare. 
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UNIFICAREA SI ADMINISTRAREA DE STAT A PIETEI FINANCIARE DIN 

REPUBLICA MOLDOVA. DEFICIENTE SI SOLUTII 

KUCIUK Valeriu  

Consultant principal al Comisiei pentru Politică Economică,  
Buget şi Finanţe a Parlamentului Republicii Moldova,  

Doctorand al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

Tendinţa de creare a unui infrastructuri juridice şi instituţionale a pieţei de capital concomitent cu 
demararea procesului de privatizare în masă în Republica Moldova, au contribuit la timpul său la apariţia 
unor instituţii caracteristice economiei de piaţă: Bursa de Valori a Moldovei, Depozitarul Naţional al 
Valorilor Mobiliare, alţi participanţi profesionişti la piaţa hârtiilor de valoare, precum ar fi fondurile de 
investiţii, companiile fiduciare, brokerii, dealerii, instituţiile de registratori independenţi, etc. Luate în 
ansamblu, apariţia instituţiilor şi desfăşurarea activităţilor la piaţa nou creată, au condus iniţial la 
necesitatea creării unui organ de stat cu funcţii de reglementare şi supraveghere a activităţilor pe piaţa 
mobiliară, cu abilităţi şi capacitate de a activa independent şi fără presiuni din exterior, în vederea stabilirii 
cadrului normativ unic pentru participanţi şi investitori pe piaţa de capital. Pe de altă parte, crearea 
autorităţii de stat pe piaţa de capital a fost dictată de necesitatea asigurării protecţiei investitorilor 
împotriva activităţilor ilegale, abuzive şi frauduloase pe piaţa mobiliară, precum şi de necesitatea 
asigurării transparenţei pieţei mobiliare printr-o informare veridică şi promptă a investitorilor despre 
activităţile ce au loc la ea. 

Totodată, este recunoscut faptul că piaţa financiară este una din cele mai reglementate în lume1. 
Dimensiunile şi dificultatea relaţiilor de piaţă, riscul specific al activităţilor desfăşurate, interesele 
siguranţei participanţilor la ea dictează necesitatea adoptării unor standarde şi a unor reguli detaliate de 
activitate a participanţilor la piaţă. Toate acestea, prin prisma experienţei internaţionale, determină 
implicarea în problemă pe verticală a organismului de stat abilitat prin Lege cu competenţa respectivă2. 

Reglementarea de stat a pieţei valorilor mobiliare sa efectuat, de pe o parte, prin stabilire bazei 
legislative, care include aşa acte cum sunt: Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare, Legea privind 
societăţile pe acţiuni , Legea cu privire la fondurile de Investiţii, Legea privind Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare, şi alte acte legislative, pe de altă parte, prin reglementarea, supravegherea şi controlul 
centralizat al activităţilor desfăşurate pe piaţa valorilor mobiliare de către un organ de stat precum este în 
prezent Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (în continuare CNVM). 

Legea privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a fost adoptată de către Parlamentul 
Republicii Moldova la 12 noiembrie 1998. Conform acestei Legi, unicul organ statal de drept în cadrul 
infrastructurii instituţionale a pieţei mobiliare, până în prezent, este Comisia Naţională a Valorilor 

                                              
1 Батлер У.Э., М.Е.Гаши-Батлер (1997): “Корпорации и ценные бумаги по праву России и США”.  
М., Зерцало Богатых Е. (1996): “Гражданское и торговое право. От древнего римского к современному российскому”. 
М.: ИНФРА-М. Васильев Е.А., ред. (1993): “Гражданское и торговое право капиталистических государств”. М.: 
Международные отношения. Миркин Я.М. (1995): “Ценные бумаги и фондовый рынок”. М., Перспектива. Рубцов Б.Б. 
(1996): “Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизм функционирования”. М., ИНФРА-М. 
Стиглиц Дж. (1989): “Кредитные рынки и контроль над капиталом”. -В: Мировая экономика и международные 
отношени. №6, с. 41-53. 
2 Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (Republica Moldova) 
О Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Указ Президента РФ от 1 июля 1996 года № 1009; Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului Romaniei Nr. 25 “Privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare”, Bucuresti, 13 
martie 2002 Закон Украины “О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине” от 30.10.96 г.  
“Положениe о Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку”, утвержденной Указом президента 
от 14.02.97 г. 
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Mobiliare. Necesită a menţiona că până în 1999, această instituţie era înregistrată ca fiind Comisia de Stat 
cu privire la Piaţa Hârtiilor de Valoare (CSPHV). 

Unii savanţi, printre care R. Maicl Bars, Maicl D.Mann, А. Костриченко şi alţii consideră că 
funcţionarea PVM trebuie să fie dirijată pe verticală în profunzime de organul de stat1. Scopul pe care se 
consideră că este necesar de a fi atins la reglementarea de stat a pieţei de capital, constă în elaborarea 
modelului de drept administrativ care reieşind din condiţiile existente ale ţării, să asigurare în deplina 
măsura creşterea economică şi atragerea investiţiilor în economia ţării. 

Principalele sarcini de stat în dezvoltarea sistemului de reglementare se reduc la: 
 elaborarea construcţiei de drept a pieţei financiare; 
 stimularea normativă a concentrării resurselor financiare (de stat şi private) în vederea 

realizării anumitor obiective macroeconomice; 
 stabilirea “regulilor de joc” pentru participanţii pieţei; 
 efectuarea monitorizării în vederea asigurării stabilităţii financiare şi securităţii pieţei pentru 

participanţii profesionişti şi clienţii lor; 
 constituirea juridică a unei sisteme informaţionale privind starea şi transparenţa pieţei pentru 

investitori; 
 formarea sistemei de drept a asigurării investitorilor de la crizele sistemice financiare; 
 preîntâmpinarea influenţei negative asupra pieţei de capital a altor tipuri ale reglementării de 

stat (monetar-creditare, valutare, etc.); 
 neadmiterea în temeiul legislativ a creşterii excesive a pieţei valorilor mobiliare de stat. 
În lume este acumulată o experienţă vastă privind reglementarea de stat a pieţei de capital. 

Practica internaţională indică la trei modele de bază: 
1. controlul direct guvernamental (Irlanda, Niderlanda, Portugalia); 
2. control efectuat de organele financiar-bancare (Belgia, Dania); 
3. prin intermediul organelor de stat special constituite (SUA, Franţa, Italia, Spania, Marea 

Britanie). 2 
Pentru piaţa de capital autohtonă, precum şi pentru alte ţări din spaţiul post sovietic şi vecine 

Republicii Moldova, este caracteristic modelul american de organizare a pieţei de capital3. Aceasta se 
atestă în special vizavi de normele de drept şi structura instituţională. De exemplu în perioada 1992 – 
1996, în Federaţia Rusă s-a constituit infrastructura primară a pieţei valorilor mobiliare. Cu tempuri 
accelerate sau dezvoltat şi diverse tipuri de intermediari. Unii savanţi constată că din punctul de vedere a 
infrastructurii pieţei de capital şi a cadrului normativ, regimul de activitate a ei în Rusia poate fi comparat 

                                              
1«Развитие рынков ценных бумаг: книга для законодателей», Материалы Института проблем развития экономики при 
Всемирном банке, Вашингтон, май 1996 г.  
Рудольф ван дер Бийл, «Роль фондовых рынков и рынков капитала в формировании системы финансов», Материалы 
международной конференции FEAB-BOVERSPA в Сан-Паоло 24.25 февраля 1997г. 
http://www.mfc.ru/laws/laws_artcl.htm,http://www.iet.ru/confer/mar2002/kostrichenko_rus.htm, 
http://www.privinvest.ru/regulators/regulators.htm 
2 http://www.mfc.ru/laws/laws_artcl.htm 
3 Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;  
О Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Указ Президента РФ от 1 июля 1996 года № 1009; Концепция 
развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации», утверждена Указом Президента РФ от 1 июля 1996 г. N 1008. 
Федеральный закон Российской Федерации от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" 
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Romaniei Nr. 25 “privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare”, 
Bucuresti, 13 martie 2002 

http://www.mfc.ru/laws/laws_artcl.htm
http://www.iet.ru/confer/mar2002/kostrichenko_rus.htm
http://www.privinvest.ru/regulators/regulators.htm
http://www.mfc.ru/laws/laws_artcl.htm
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cu ţările unde există piaţa de capital avansată. 1 Acesta încă nu se referă probabil şi la cadrul normativ din 
Republica Moldova aflat într-o permanenţă modificare. 

Efectuând un studiu comparativ între diferite ţări din spaţiul post sovietic, putem menţiona totodată 
că organizarea de drept a pieţei şi numărul organelor de stat care deţin competenţa de a reglementa unele 
segmente ale pieţei, este in multe privinţe asemănătoare. Aceasta se referă inclusiv la funcţiile organelor 
de stat abilitate cu competenţa respectivă de a reglementa şi a supraveghea piaţa de capital din ţările 
respective, unde putem menţiona de asemenea coincidenţe juridice. 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare din Republica Moldova funcţionează potrivit prevederilor 
Constituţiei, Legii cu privire la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, altor acte legislative, 
Regulamentul propriu, Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare şi este subordonată în executarea 
funcţiilor sale Parlamentului. Ea este autoritatea administraţiei publice, care efectuează reglementarea, 
supravegherea şi controlul pieţei valorilor mobiliare şi al activităţii participanţilor la ea. Acelaşi statut o 
deţine şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare din România unde este o autoritate administrativa 
autonoma cu personalitate juridica. Totodată, putem menţiona faptul că acest statut diferă de la ţară la ţară. 
De exemplu, în prezent, organul federal executiv pe piaţa valorilor mobiliare a Federaţiei Ruse se prezintă 
a fi Comisia Federală pe piaţa valorilor mobiliare, care a fost constituită iniţial pe lângă Preşedintele 
Federaţiei Ruse, apoi fiind transformată în Comisia Federală pe piaţa valorilor mobiliare pe lângă 
Guvernul Federaţiei Ruse.2 Un alt exemplu ne oferă Cazahstanul, unde activa Comisia Naţională pentru 
hârtiile de valoarea. Dar începând cu 1 iulie 2001, Comisia a fost lichidată cu transmiterea funcţiilor 
deţinute Băncii Naţionale a Republicii Cazahstan. De menţionat faptul că ulterior a fost primită decizia de 
a constitui de la 1 ianuarie 2003 Agenţia pentru supravegherea pieţei financiare, în funcţiile căruia va intra 
licenţierea, reglementarea şi supravegherea tuturor segmentelor ale pieţei financiare (piaţa bancară, piaţa 
de capital, piaţa asigurărilor, fondurile de pensii), considerându-se că concentrarea acestor funcţii va 
permite o reglementare şi supraveghere mai eficientă a pieţei financiare.3 

Vizavi de aspectul abordat al problemei, este importantă practica reglementării de stat a autorităţii 
de stat a Federaţiei Ruse, care efectuează în permanent o analiză publică şi operativă a componentelor 
macroeconomice şi dinamica activităţilor şi volumelor pieţei de valori, etc. Precum consideră savantul 
V.Cuprianov, pentru piaţa de valori a Rusiei este caracteristic utilizarea largă a cambiilor şi altor cvasi-
instrumente, emisiunea cărora reflectă tendinţa emitenţilor de a evita reglementarea de stat excesivă în 
cazul emisiilor instrumentelor tradiţionale a pieţei de capital4. Pentru aceasta este necesară publicarea 
sistematică a datelor integrate a pieţei de valori, aprecierea conjuncturii formate şi prognozele dezvoltării 
pieţei în corelaţie cu alte pieţe, inclusiv a creditelor, starea bugetului şi alţi factori economici şi normativi. 

5 
Totodată, în ultimii 15 ani, a început să domine tendinţa de unificare a pieţei financiare, de 

construcţie a unei piramide unice ca formulă de administrare de stat, cu o singură piaţă a instrumentariului 
financiar. Pentru aceasta, se forma cadrul normative de asociere a tuturor organelor de control al pieţei 
financiare (instituţiile controlului bancar, a activităţii de asigurare şi a activităţii pe piaţa de capital). 

De fapt este o reforma regulatorică administrativă în stat, care întruneşte în sine toate componentele 
de creare a unui organ public central de reglementare a tuturor segmentelor pieţei financiare. Necesită de 
menţionat la acest capitol experienţa a astfel de ţări ca Norvegia (1986), Canada (1987), Danemarca 

                                              
1 Доклад о концептуальных подходах к месту и роли депозитарной деятельности на современном рынке ценных бумаг, 
опубликован на интернет-сервере ФКЦБ 
2 Указ Президента РФ от 4 ноября 1994 года № 2063 “О мерах по государственному регулированию рынка ценных 
бумаг в Российской Федерации”, Федеральный закон Российской Федерации от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке 
ценных бумаг", Указ Президента РФ от 1 июля 1996 года № 1009 “О Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” 
3http://kazsulib.uni.sci.kz/Libr/Vestnik/Econom/year99/N2/8.htm,http://www.deponet.uz/report/reportr%20kapyshev.doc 
4 Пять лет истории рынка ценных бумаг в России. – Куприянов В.Л., - Рынок Ценных Бумаг, № 101, ноябрь 1997, - с. 
36-42 
5 http://www.mfc.ru/laws/laws_artcl.htm 

http://kazsulib.uni.sci.kz/Libr/Vestnik/Econom/year99/N2/8.htm
http://www.deponet.uz/report/reportr%20kapyshev.doc
http://www.mfc.ru/laws/laws_artcl.htm
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(1988), Suedia (1991), Marea Britanie (199), Japonia (1998), Korea (1998), Australia (1998), Islanda 
(1999), Africa de Sud (1990), Ungaria (1996), Singapur, etc. 

Totodată, în ţările cu o structură fixă şi abilă de guvernare publică, sa mers pe calea de administrare 
funcţională a pieţei financiare, menţinându-se câteva autorităţi de stat de reglementare. De exemplu în 
Statele Unite ale Americii (SUA), licenţierea şi controlul organizaţiilor de credit, care activează pe piaţa 
de capital din SUA, au fost transmise sub jurisdicţia Comisiei pentru valori mobiliare şi bursele de valori 
(SEC) 1. 

În majoritatea statelor dezvoltate organul de reglementare şi supraveghere a pieţei financiare a 
evaluat de la modelul instituţional la modelul funcţional. Considerentul că instituţiile financiare cum ar fi 
companiile de asigurări, băncile, fondurile investiţionale, etc. sunt instituţii foarte specifice asupra cărora 
urmează să se exercite anumite reguli specifice2, actualmente pare a fi depăşit. Respectiv, dacă iniţial 
instituţiile financiare anterior erau supravegheate de organe diferite – fiecare pe domeniul său, astăzi ar 
putea fi constatat faptul că instituţiile financiare îşi lărgesc spectrul de servicii financiare, fiind 
conformată şi structura proprietăţii lor, fapt care conduce la creşterea interdependenţei reciproce dintre 
toate segmentele pieţei financiare. Şi în final, sau creat premizele suficiente şi necesare de apariţie a unei 
singuri autorităţi de reglementare şi supraveghere a pieţei financiare. 

Urmare a acestor tendinţe s-a cristalizat şi abordarea funcţională a reglementării şi supravegherii 
agenţilor pieţei financiare3. Este vorba despre funcţiile regulatorii ale statului referitor la piaţa financiară: 
monitorizarea riscurilor sistemice, supravegherea prudenţială, supravegherea conduitei de piaţă şi 
supravegherea tranzacţiilor suspecte şi limitate. 

Astfel, tendinţele recente menţionate mai sus, se manifestă prin faptul, că organele de reglementare 
şi supraveghere tind să se reorganizeze instituţional nu în jurul segmentelor pieţei financiare, dar în jurul 
funcţiilor care se cer a fi exercitate de ele. Scopurile reglementării de stat a pieţei financiare şi a 
activităţii organizaţiilor financiare prin intermediul unei structuri specializate şi cu o competenţă 
determinantă în majoritatea ţărilor care au implementat această practică - sunt similare: 

1. Unificarea pieţei financiare prin intermediul stabilirii unor norme unice de drept administrativ; 
2. Unificarea pieţei instrumentarului financiar aplicabil şi a coerenţei integrate a preţurilor; 
3. Asigurarea stabilităţii financiare a pieţei bancare, de capital şi asigurărilor; 
4. Asigurarea protecţiei corespunzătoare a intereselor consumatorilor serviciilor financiare şi a 

investitorilor, precum şi menţinerea încrederii faţă de sistemul financiar; 
5. Crearea condiţiilor de aceeaşi valoare pentru activitatea organizaţiilor financiare îndreptate spre 

menţinerea concurenţei pe piaţa financiară. 
Actualmente, în Republica Moldova, diverse segmente ale pieţei financiare sunt reglementate de 

diferite autorităţi publici centrale după cum urmează: 
1. Sistemul bancar - este reglementat, monitorizat şi controlat de Banca Naţională a Moldovei4. 
2. Piaţa valorilor mobiliare corporative şi participanţii la ea – sunt reglementaţi, monitorizaţi şi 

controlaţi de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare5. 
3. Piaţa valorilor mobiliare de stat (bonuri de trezorerie, bonuri de acoperire a decalajului de casă, 

obligaţii de stat) - plasarea se efectuează prin intermediul licitaţiilor organizate de Banca 

                                              
1 Legea cu privire la modernizarea legislaţiei financiare (SUA, a.1999) 
2 Remarks at the F. Hodge O'Neal Corporate and Securities Law, Symposium Washington University , School of Law 
February 21, 2003, http://www.sec.gov/news/speech/spch022103smc.htm 
3 Lamfalussy Research Fellowship, Brussels, 2004, http://www.eu-financial-system.org/LamfalussyFellowship2004.pdf 
4 Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, Legea instituţiilor financiare 
5 Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare, Legea privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 

http://www.sec.gov/news/speech/spch022103smc.htm
http://www.eu-financial-system.org/LamfalussyFellowship2004.pdf


 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

477 
Naţională a Moldovei, care efectuează şi monitoringului asupra circulaţiei acestora, 
răscumpărarea este efectuată de Ministerul Finanţelor (emitent)1. 

4. Activitatea de asigurare şi fondurilor de pensii nestatale - este reglementată şi monitorizată de 
Ministerul Finanţelor prin Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor 
Nestatale de Pensii2. 

5. Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut şi a organizaţiilor de microfinanţare - este 
reglementată şi monitorizată de Serviciul de Stat pentru Supravegherea Asociaţiilor de Economii 
şi Împrumut (SSA). 

6. Activitatea caselor de amanet – este supravegheată de Vistieria de Stat (VS)3. 
Crearea unei singure instituţii de reglementare a pieţei financiare şi unificarea nemijlocită a pieţei 

financiare - este de fapt şi o acordare a normativelor autohtone la cele mai buni practici mondiale de 
organizare şi administrare a pieţei financiare4. 
Acest obiectiv de unificare a pieţei financiare are la bază argumente forte aduse de unii experţi locali la 
acest compartiment5: 
- Piaţa financiară bancară şi non-bancară, piaţa asigurărilor şi piaţa microcreditelor sunt componente 
decisive ale dezvoltării economice, determinând accesul la finanţarea şi buna funcţionare a afacerilor. În 
acest context, fortificarea organului de reglementare şi supraveghere a pieţei financiare în ansamblu ar 
putea cataliza dezvoltarea acestor pieţe. 
- În ţările dezvoltate şi în curs de dezvoltare se manifestă o tendinţă spre instituţionalizarea unor modele 
pentru organul de reglementare şi supraveghere a pieţei financiare care într-o măsură mai mare sau mai 
mică se centrează pe ideea creării unei agenţii de supraveghere a pieţei financiare. Din acest punt de 
vedere, unificarea pieţei financiare şi reforma administrativă în acest domeniu se înscrie perfect în 
vectorul european adoptat de Republica Moldova. 
- Momentul actual este propice desfăşurării reformei organelor de reglementare şi supraveghere a pieţei 
financiare deoarece se sincronizează atât cu reforma regulatorie, cât şi cu reforma administraţiei publice 
centrale derulată actualmente în Republica Moldova, şi care de asemenea se axează pe revizuirea rolului 
statului vizavi de subiecţii activităţii economice şi modernizarea (eficientizarea) administrării publice. 
Formula de constituire a unei singure autorităţi de supraveghere a pieţei financiare, poate fi modelul optim 
conform căruia atât funcţiile de supraveghere prudenţială a sectorului financiar, cât şi funcţiile de 
supraveghere a conduitei de piaţă vor fi comasate într-o singură instituţie, servind obiectivului general de 
stabilitate financiară, şi reducând costurile aferente supravegherii pentru instituţiile supravegheate 
(raportarea, controalele...)6. 
Crearea unei singure autorităţi de supraveghere a pieţei financiare este oportună şi necesară în următoarele 
temeiuri: 

                                              
1 În acest context, investiţiile în instrumentele financiare respective sunt reglementate prin Legea cu privire la datoria de stat şi 
garanţiile de stat şi actele normative a Băncii Naţionale şi Ministerului Finanţelor. 
2 Legea cu privire la asigurări 
3 În formula stabilită în Republica Moldova, casele de amanet sunt participaţi ai pieţei metalelor preţioase şi pietrelor preţioase 
care, în aparenţă, nu este parte componentă a pieţei financiare. Însă, pornind de la esenţa lor – de instituţii creditare (contra 
gajului sub formă de metale preţioase şi pietre preţioase) este cert că aceste instituţii sunt participante la piaţa financiară. 
4 Finanaical services regulation, 5th February 2003, Institute of Economic Affairs, 2 Lord North Street, London 
SW1P 3LB Andrew Crocketthttp://www.iea.org.uk/files/upld-article57pdf?.pdf 
5 Notă informativă cu privire la crearea unei singure Agenţii de Reglementare a Serviciilor Financiare (mega-regulator), Sorin 
Hadârcă, Consultant, Oficiul Prim-viceprim-ministrului /PNUD, Chişinău, iulie 2006 
6 The Financial Services Authority (FSA) in UKhttp://www.fsa.gov.uk/approach/ 

http://www.iea.org.uk/files/upld-article57pdf?.pdf
http://www.fsa.gov.uk/approach/
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 adoptarea modelului potrivit căruia o singură instituţie este responsabilă pentru supravegherea 

prudenţială şi a conduitei de piaţă se încadrează în strategia de reducere a poverii administrative 
pentru subiecţii economici; 

 în condiţiile când în Republica Moldova piaţa financiară nu este suficient de matură aflându-se la 
începuturile dezvoltării sale este mai oportună crearea unei singure instituţii mai puternice (din 
punct de vedere al atragerii resurselor umane şi financiare) decât menţinerea unor instituţii mai 
mici şi mai slabe; 

 în cazul unei singure instituţii am putea conta pe o dezvoltare mai uniformă , continue şi accelerată 
a pieţei financiare, contrar situaţiei existente la ziua de astăzi; 

 sincronizarea cu reforma administraţiei publice ar crea premize, pentru creşterii eficienţei şi 
economiilor la nivelul unei singure instituţii prin comasarea structurilor existente şi ar facilita 
accesul în regiuni1. 
În această reformă administrativă de drept a pieţei financiare, un rol important în deţine aspectul 

funcţional de supraveghere a industriei bancare. Această chestiune este o problemă de ordin conceptuală, 
fiindcă vizează segmentul cel mai stabil şi mai important al economiei naţionale, şi totodată cel mai 
necesar component în piaţa financiară unificată. Şi întrebarea – în a cărei competenţă trebuie să fie 
supravegherea prudenţială a băncilor, este o întrebare de succes sau insucces al reformei respective de 
unificare a pieţei financiare a Moldovei2. 

În cazurile când banca centrală este responsabilă pentru supravegherea bancară – ea preia 
responsabilitatea pentru supravegherea prudenţială a întregului sector financiar ( de exemplu, în 
Singapur). Însă varianta mai răspândită, şi care începe a domina piaţa financiară europeană, este ca banca 
centrală nu este responsabilă pentru supravegherea prudenţială a băncilor, existând o altă instituţie care 
deţine funcţia de supraveghere prudenţială a întregului sector financiar (de exemplu, în Marea Britanie). 

În concluzie, considerăm necesar de a menţiona următoarele. 
Pe piaţa financiară a Moldovei, există multiple probleme de drept, atât de ordin conceptual, 

instituţional, cît şi funcţional. 
Printre ele putem menţiona si perfecţionarea cadrului normativ, a dezvoltării infrastructurii pieţei, 

a sistemului eficient de supraveghere si control, crearea mecanismului de şcolarizare si informare a 
populaţiei, crearea unor sisteme de protecţie a investitorilor, si multe altele. 

Totodată, reforma unificării pieţei financiare şi alinierii ei la cele mai buni practice internaţionale, 
inclusiv europene, a devenit un imperativ şi o condiţie absolut necesară pentru dezvoltarea coerentă a 
ţării3. Iar funcţiile de supraveghere prudenţială bancară şi non-bancară, necesită a fi delegate unei singuri 
instituţii în cadrul reformei date, fapt care ar contura perfect construcţia instituţională a pieţei financiare, 
efectuând chiar la prima etapă a reformei transmiterea funcţiilor de supraveghere bancară de la Banca 
Naţională a Moldovei la autoritatea de supraveghere a pieţei financiare. 

Iar ulterioara organizare eficientă a activităţii autorităţii de supraveghere a pieţei financiare, poate 
soluţiona diverse probleme majore de stat, de la cele a ce vizează climatul investiţional în ţară, şi până la 
cele ce ţin de securitatea economică a Moldovei. 

Dar ca şi oricare reformă, reforma unificării pieţei financiare din Republica Moldova necesită a fi 
efectuată respectându-se două principii recunoscute şi economic raţionale: Calitate, nu viteză ”Quality not 
speed”, şi Pas cu pas ”Step by Step” 4. 

                                              
1 Notă informativă cu privire la crearea unei singure Agenţii de Reglementare a Serviciilor Financiare (mega-regulator), Sorin 
Hadârcă, Consultant, Oficiul Prim-viceprim-ministrului /PNUD, Chişinău, iulie 2006 
2 Baron Alexandre Lamfalussyhttp://www.perjacobsson.org/lectures/1994.pdf 
Adam Ridl eyhttp://www.iea.org.uk/files/upld-article57pdf?.pdf 
3 Compendium of Standards http://www.fsforum.org/compendium/what_are_standards.html 
4 Priorities For International Financial Regulation, 12th February 2003, Adam Ridley, http://www.iea.org.uk/files/upld-
article57pdf?.pdf 

http://www.perjacobsson.org/lectures/1994.pdf
http://www.iea.org.uk/files/upld-article57pdf?.pdf
http://www.fsforum.org/compendium/what_are_standards.html
http://www.iea.org.uk/files/upld-article57pdf?.pdf
http://www.iea.org.uk/files/upld-article57pdf?.pdf
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EFECTELE ORGANIZĂRII ADMINISTRATIV-TERITORIALE A STATULUI ASUPRA 

SERVICIILOR PUBLICE 

 
MOCANU Victor  

Doctor în drept 
Lector universitar superior  

 
Teritoriul statului unitar, dar aceasta este valabil şi pentru teritoriul statului federal, este organizat 

din punct de vedere administrativ în unităţi administrativ-teritoriale.  
Orice organizare administrativ - teritorială este chemată să asigure creşterea eficienţei 

administrării locale, sporirea iniţiativei şi operativităţii serviciilor publice, îmbunătăţirea legăturilor 
între autorităţile publice centrale şi locale, organizarea unui control eficient, cu alte cuvinte delimitarea 
teritoriului în unităţi administrative este efectuată în scopul exercitării unitare a puterii de stat şi 
realizării intereselor generale ale colectivităţilor teritoriale locale.  

Într-o definiţie specifică a dreptului constituţional se menţionează că delimitarea teritoriului 
statului în unităţi administrativ - teritoriale este efectuată în scopul realizării unitare a puterii de stat, 
distribuirii în teritoriu a organelor de stat, limitele unităţilor administrative devenind limitele competenţei 
teritoriale a acestor organe de stat.1 

Într-o viziune specifică dreptului administrativ, Jean Rivero subliniază că o administrare efectivă 
presupune o delimitare a teritoriului, care ar permite satisfacerea necesităţilor de interes general 
pretutindeni pe unde se manifestă.2  

Dacă această delimitare este privită din punctul de vedere al centralismului şi al administraţiei de 
stat teritoriul este divizat în circumscripţii administrative ierarhizate pentru exercitarea unitară a 
administraţiei de stat şi din punct de vedere al administraţiei publice locale descentralizate colectivitatea 
naţională se compune din colectivităţi locale dotate cu personalitate juridică, însărcinate să gireze propriile 
afaceri fără amestecul organelor de stat.3  

Astfel, sintagma de unitate administrativ-teritorială are două sensuri: de circumscripţie 
administrativ-teritorială şi de colectivitate teritorială locală care utilizează în funcţie de natura regimului 
administrativ al statului un regim de desconcentrare sau unul de descentralizare.4  

Astfel, dacă am accepta noţiunea de unitate administrativ-teritorială ca un simplu cadru de 
exercitare a administraţiei de stat, ar însemna să privăm colectivitatea din această unitate de o activitate 
administrativă proprie, să negăm colectivitatea ca centru de interese, ca loc de acţiune administrativă care 
se exercită în nume propriu. Această unitate administrativ-teritorială reprezintă o circumscripţie 
administrativă ale teritoriului de stat sau cu alte cuvinte sfera de competenţă teritorială a organelor 
desconcentrate ale statului.5  

Colectivitatea teritorială locală reprezintă cetăţenii, populaţia care locuieşte pe o porţiune a 
teritoriului de stat, şi în care există o organizare juridică administrativă proprie distinctă de administraţia 
de stat şi interese publice locale pe care trebuie să le satisfacă sub propria responsabilitate. Colectivităţile 
teritoriale locale definesc regimul de descentralizare administrativă sau de autonomie locală. Georges 
Vedel consideră că colectivităţile teritoriale locale reprezintă cea dea doua categorie de colectivităţi 
teritoriale, prima fiind statul, – colectivitatea teritorială naţională.6  
                                              
1 Ioan Muraru, Drept Constituţional şi Instituţii Politice, volumul I, Bucureşti, 1993, p. 17 
2 Jean Rivero, Jean Waline, Droit Administratif, 15e édition, Précis Dalloz, Paris, 1994, p. 287 
3 Jean Rivero, Jean Waline, Op. cit., p. 287 
4 Corneliu-Liviu Popescu, Autonomia locală şi integrarea europeană, editura All Beck, Bucureşti, 1999, p. 32 
5 Corneliu-Liviu Popescu, Op. cit., p. 33 
6 Georges Vedel, Pierre Devolve, Droit Administratif, Tome 2, 12e édition, Thémis Collection, Presses Universitaires de 
France, Paris, 1992, p. 292 
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Statul şi colectivităţile teritoriale locale reprezintă subiecte de drept politico-teritoriale, dispunând 

de puterea de comandă asupra populaţiei aşezate pe un anumit teritoriu. Colectivităţile teritoriale au 
sarcina să administrate o populaţie locuind pe un anumit teritoriu, de exemplu pe teritoriul naţional (în 
cazul eficienţei afacerilor relevante de administraţia de stat) sau pe un teritoriu departamental sau comunal 
(afacerile care sunt în competenţa autorităţilor reprezentative ale departamentului sau comunei).1 Astfel, 
distincţia principală dintre cele două sensuri ale unităţii administrativ-teritoriale, adică de circumscripţie 
administrativă a teritoriului de stat reprezintă desconcentrarea administrativă şi colectivitate teritorială 
locală, descentralizarea administrativă care sunt regimuri juridice diametral opuse privind aplicarea 
raporturilor administrative dintre centru şi teritoriu.  

În doctrina de drept constituţional se arată că unităţile administrativ-teritoriale sunt subiecte de 
drept constituţional dacă sunt înţelese ca grupuri de populaţie organizate în teritoriu – adică în sensul de 
colectivităţi teritoriale locale -, iar nu ca părţi de teritoriu – adică în sensul de circumscripţii administrativ-
teritoriale.2  

De regulă, circumscripţiile administrative ale teritoriului statului şi teritoriile colectivităţilor 
teritoriale locale coincid şi ele au aceeaşi aşezare teritorială. Astfel, circumscripţia administrativă a 
regiunii, judeţului, oraşului, comunei coincide cu teritoriul regiunii, judeţului, oraşului, comunei, 
colectivităţii teritoriale locale.  

Unitatea administrativ-teritorială poate fi definită, din punct de vedere geografic, ca spaţiu, 
porţiune din teritoriul naţional, loc în care este aşezat cu traiul o fracţiune din popor (naţiune) sau altfel 
spus, o colectivitate locală din cadrul colectivităţii naţionale.  

Din punct de vedere juridic, prin unitate administrativ-teritorială, se înţelege spaţiul în care este 
exercitată uniform puterea de stat şi în care colectivitatea girează de sine stătător, sub proprie 
responsabilitate şi în cadrul legii, afacerile publice de interes local. Uşor de observat, între noţiunea de 
colectivitate locală ca o entitate istorică, legată de un loc anume, şi aceea de colectivitate teritorială, legată 
de un teritoriu, creată pentru gestionarea anumitor servicii publice, nu există deosebire, ambele întrunind 
următoarele elemente constitutive:  

personalitate morală;  
teritoriu;  
organe reprezentative;  
independenţă faţă de organele de stat.  
Aceste elemente pot fi în număr mai mare sau mai mic, în ansamblu însă ele trebuie să evidenţieze 

posibilitatea colectivităţilor locale de a gestiona de sine stătător un teritoriu, un patrimoniu care le 
aparţine.3 De exemplu, Guy Braibant evidenţiază doar trei elemente: personalitate morală, teritoriu şi 
vocaţie generală, prin ultimul element înţelegând şi câmpul de acţiune al colectivităţilor şi organele cu 
competenţă specificate prin lege. Altfel spus, calităţile pe care le posedă o colectivitate trebuie să permită, 
în opinia lui Jacques Moreau, calificarea ei ca persoană teritorială descentralizată.4 

În cazul în care administraţia publică locală este organizată pe baza principiilor autonomiei locale 
şi a descentralizării administrative (care nu prevede raporturi de subordonare între autorităţile publice 
reprezentative de diferite niveluri), mărimea unităţilor administrativ - teritoriale de nivelul doi trebuie 
calculată nu din considerente politice sau ideologice, ci ţinându-se cont de potenţialul economic, pentru a 
face posibilă dezvoltarea unor centre regionale industrializate, dispunând de capacităţi considerabile 
pentru prestări de servicii publice, dispunând de căi de comunicaţii şi telecomunicaţii, cât şi de condiţiile 
demografice, climaterice. 

                                              
1 René Chapus, Droit Administratif Général, tome 1, 9e édition, Montchrestien, Paris, 1995, p. 132 
2 Ioan Muraru, Drept Constituţional şi Instituţii Politice, ediţia a VII-a, editura Actami, Bucureşti, 1997, p. 27 şi urm. 
3 Guy Braibant, Le droit administratif français, 3e édition, collection « Amphithéâtre», Dalloz, Paris, 1992, p. 74-76 
4 Jacques Moreau, Administration régional, locale et municipale, Dalloz, Paris, 1980, p. 5 
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De menţionat faptul, că progresul general al societăţii depinde in mare măsură de organizarea 

judicioasă a teritoriului şi administrarea publică locală. Perfecţionarea structurii administrativ - teritorială 
reprezintă o pârghie importantă în rezolvarea funcţiilor administraţiei publice în statul de drept. 

Organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova şi stabilirea cadrului juridic pentru 
satele (comunele) şi oraşele (municipiile) şi unităţile administrativ-teritoriale se efectuează potrivit art. 
110 şi 111 din Constituţia Republicii Moldova şi se realizează în conformitate cu necesităţile economice, 
sociale şi culturale, cu respectarea tradiţiilor istorice, în scopul asigurării unui nivel adecvat de dezvoltare 
tuturor localităţilor rurale şi urbane.  

Toate unităţile administrativ-teritoriale au personalitate juridică, dispun de patrimoniu, au dreptul 
de a soluţiona şi a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesele populaţiei locale, o parte 
importantă a treburilor publice.  

În totalitatea lor, unităţile administrativ-teritoriale formează unitatea teritorială a ţării, iar 
autorităţile publice ale unităţii administrativ-teritoriale care sunt organe cu competenţă generală şi specială 
constituie sistemul administraţiei publice locale, având ca sarcină satisfacerea intereselor generale ale 
locuitorilor din unităţile administrativ-teritoriale. 

Divizarea teritoriului ţării în unităţi administrativ-teritoriale este chemată să asigure realizarea 
principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei 
publice locale, asigurării accesului cetăţenilor la organele puterii şi consultării lor în problemele locale de 
interes deosebit.  

Autonomia locală reprezintă un drept al colectivităţilor locale de a-şi satisface interesele proprii 
fără amestecul autorităţilor centrale, principiu, care atrage după sine descentralizarea administrativă, 
autonomia fiind un drept, iar descentralizarea – un sistem care implică autonomia. Autonomia priveşte atât 
organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale, cât şi gestiunea colectivităţilor pe care le 
reprezintă.  

Descentralizarea se prezintă ca un sistem de organizare administrativă care permite colectivităţilor 
umane sau serviciilor publice să se administreze ele însele, sub controlul statului, care le conferă 
personalitate juridică, le permite constituirea unor autorităţi proprii şi le dotează cu resurse necesare. 
Descentralizarea cuprinde descentralizarea administrativă (teritorială) şi descentralizarea tehnică 
(descentralizarea serviciilor publice). 

Atât administraţia centrală, cât şi administraţia publică locală îşi realizează sarcinile prin servicii 
publice pe care le înfiinţează pentru a satisface continuu şi în mod ritmic interesele generale, la nivel 
central, de către administraţia publică centrală şi la nivel local, în cadrul unităţii administrativ-teritoriale în 
care funcţionează, de către administraţia publică locală. O problemă importantă pentru noul sistem de 
administraţie publică este delimitarea competenţelor între autorităţile centrale şi cele locale, care poate 
avea loc doar sub forma descentralizării şi desconcentrării. 

Termenul de servicii publice se bucură de un statut privilegiat în domeniul administraţiei publice, 
atât la nivel central cât şi la cel local. Acest statut privilegiat a fost acreditat serviciului public datorită 
faptului că acesta reprezintă o activitate cu un pronunţat accent social, prin intermediul căreia se realizează 
interesele generale ale colectivităţilor teritoriale. 

În sens organic, serviciul public semnifică un tip de organizare, o structură de administrare, dar şi 
un ansamblu de agenţi şi de mijloace materiale, alocate în vederea îndeplinirii unui interes particular sau a 
unor scopuri specifice.  

În sens material, serviciul public prevede o activitate de interes general, o misiune de utilitate 
publică, realizată prin intermediul a două elemente componente: un scop şi un mijloc. În această ordine de 
idei, serviciul public reprezintă „orice gen de activitate prestată de autorităţi publice, în vederea 
satisfacerii unor interese generale şi specifice, care sunt oferite în mod constant”.  

Prin aplicarea principiilor autonomiei locale şi subsidiarităţii fixate în Carta Europeană Exerciţiul 
autonom al Puterii Locale, care prevede că exerciţiul responsabilităţilor publice trebuie, de-o manieră 
generală, să revină de preferinţă acelor autorităţi care sunt cele mai apropiate de cetăţeni. Astfel, 
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asigurarea serviciilor publice de prima necesitate pentru populaţie sunt în competenţa şi responsabilitatea 
autorităţilor publice locale.  

Potrivit articolul 80 din Legea privind administraţia publică locală, nr. 123-XV din 18.03.2006, 
serviciile publice locale se organizează de către consiliul local, la propunerea primarului, în principalele 
domenii de activitate, potrivit specificului şi necesităţilor locale, în limita mijloacelor financiare de care 
dispune.  

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţa exclusivă privind înfiinţarea, organizarea, 
coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de gospodărie comunală, precum şi 
crearea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică din infrastructura edilitară a unităţilor 
administrativ-teritoriale respective. Consiliul local organizează servicii publice locale pentru desfăşurarea 
activităţilor în gospodăria comunală, transporturile locale, reţelele edilitare etc., asigură buna lor 
funcţionare, determină suportul financiar în cazul cheltuielilor bugetare. 

Unitatea administrativ-teritorială poate fi prea mică pentru a asigura, în mod eficient, întreaga 
gamă de servicii pe care, prin lege, este obligată să le pună la dispoziţie cetăţenilor săi (în special, atunci, 
când serviciul respectiv poate fi furnizat mai operativ şi cu un cost mai coborât la o scară teritorială mai 
mare). Nu este obligatoriu ca fiecare unitate administrativ-teritorială locală să poată asigura, independent, 
întreaga gamă de servicii publice. Pentru comunităţile mai mici (dar nu exclusiv pentru ele), este necesar 
de promovat conceptul de cooperare interjurisdicţională, în vederea furnizării în comun de servicii şi/sau 
tratarea în asociere a unor probleme comune. Este necesar să se dezvolte o înţelegere asupra faptului că o 
astfel de cooperare produce, de obicei, importante beneficii economice, sociale şi financiare, reprezentând 
în multe cazuri singura alternativă şi unica justificabilă. În cazul organizării unor servicii intercomunale, 
colectivităţile locale obţin un câştig dublu: se organizează un serviciu public nou şi se micşorează alocările 
bugetare pentru organizarea acestui serviciu, pe care o colectivitate locală nu şi-l poate permite, din lipsa 
mijloacelor financiare şi materiale. Domeniile principale de colaborare ar fi: asigurarea cu apă potabilă, 
utilizarea deşeurilor menajere, curăţirea apelor reziduale, servicii de agrement etc. 

Asumarea răspunderii pentru asigurarea diferitelor servicii nu înseamnă obligatoriu că serviciile 
respective trebuie să fie furnizate efectiv de către organisme aparţinând sau fiind conduse de autorităţile 
locale. Majoritatea serviciilor, cu excepţia celor de administrare generală, pentru care sunt responsabile 
autorităţile locale, pot fi furnizate efectiv pe o bază parţial sau integral contractuală, de către agenţi 
economici privaţi, autorităţile locale menţinându-şi rolul de supraveghere şi reglementare, iar în funcţie de 
aranjamentele contractuale – chiar şi unele responsabilităţi financiare. 

Administraţia publică locală trebuie să fie conştientă de importanţa serviciilor publice şi să 
identifice cei mai potriviţi furnizori pentru aceste servicii publice, să proiecteze cheltuielile preconizate în 
funcţie de creşterea continuă a consumatorilor de servicii publice locale, urmărind eficientizarea acestora 
în beneficiul cetăţenilor.  
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PRINCIPIILE DE FUNCŢIONARE A SERVICIILOR PUBLICE 

BÎRGĂU Mihai,  
Prof. univ. dr. habilitat, Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale 

BELECCIU Liliana  
Drd. Lector univ. la Facultatea Relaţii Internaţionale, 

Ştiinţe Politice şi Administrative, Universitatea de Stat din Moldova 
 
All over the world we witness the increasing services number offered by private agents, the states 

showing their desire to relinquish their public services financial obligations.   
But, any way of administration (direct or indirect) or those who offer them (the state, territorial 

administrative units, private agents) all public services have to respect some functioning principles.  
We consider that three principles are common to all public administration services, without 

significance who offer them, the state, local communities, or private agents, that are: the continuity 
principle, the equality principle and public services adaptability.   

 
Nevoile omului sunt numeroase şi variate; se poate spune că ele cresc odată cu nivelul de 

dezvoltare al unei societăţi şi cu gradul de cultură al fiecărui om. Varietatea şi dezvoltarea serviciilor 
publice au fost favorizate de progresul tehnic care  a determinat noi trebuinţe pentru populaţie; trebuinţe 
pe care puterea publică a fost tentată să le satisfacă din motive de interes general. În numele interesul 
general statul intervine pentru a asigura satisfacerea unor nevoi prin prestarea directă a unor servicii 
publice foarte importante sau deficitare ori din contră, intervine pentru a stimula şi sprijini sectorul privat. 

Serviciile publice constituie o parte importantă din viaţa de zi cu zi a fiecăruia dintre noi, 
dezvoltarea lor având o influenţă directă asupra nivelului de trai al populaţiei. Prin urmare, serviciile 
publice sunt organizate pentru a satisface nevoile oamenilor, astfel că, dacă privim în urmă regăsim în 
serviciile publice preocupările cotidiene care au marcat anumite necesităţi, cum ar fi: nevoia de 
electricitate, de apă curentă, de gaz, de transport etc. Însă pe măsură ce unele servicii publice s-au 
dezvoltat, nu au mai fost considerate ca fiind o nevoie pentru cetăţeni alte servicii publice(spre exemplu 
telegraful). 

Totuşi, un stat oricât de bogat ar fi, niciodată nu poate acoperi toate nevoile populaţiei; cu atât mai 
mult, problema prestării serviciilor publice se pune la noi, ţinând seama de problemele economice cu care 
se confruntă ţara. În prestarea serviciilor publice trebuie atrase, responsabilizate colectivităţile locale şi în 
primul rând agenţii privaţi şi organizaţiile neguvernamentale, trebuie să existe o mai  mare concurenţă 
care să ducă la ridicarea calităţii serviciilor şi, cred că nu exagerăm, dacă spunem să ducă într-o mai mare 
măsură la respectarea demnităţii omului.1 

Într-adevăr, în prezent asistăm la creşterea numărului serviciilor publice prestate de către privaţi, 
fiind determinată de creşterea nevoilor colective pe de o parte, iar pe de altă parte datorită problemelor 
financiare cu care se confruntă statul şi colectivităţile locale. Dar, participarea particularilor la prestarea 
serviciilor publice nu este un fenomen nou, aceasta se explică prin cunoscuta şi clasica instituţie a 
concesiunii de servicii publice.  

Şi în Republica Moldova asistăm la trecerea de la o perioadă când statul era cel mai mare prestator 
de servicii publice, la o perioadă când gestiunea acestora este lăsată la iniţiativa agenţilor privaţi.  

Spre exemplu, Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24.10.20022, în 
art.17 prevede că: 

“Gestiunea serviciilor publice de gospodărie comunală se organizează prin: 
gestiune directă; 

                                              
1 Ana Vasile, Prestarea serviciilor publice prin agenţi privaţi, Bucureşti, Ed. All Beck, 2003, p. 31-32. 
2 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24.10.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 
14-17 din 07.02.2003 
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gestiune indirectă sau concesionare. 
Alegerea formei de gestiune a serviciilor publice de gospodărie comunală se face prin decizie a 

autorităţilor administraţiei publice locale, în funcţie de natura serviciului furnizat/prestat, de interesele 
curente şi de perspectivă ale populaţiei şi unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi 
complexitatea sistemelor publice de gospodărie comunală. ” 

Prin urmare, serviciile publice de gospodărie comunală pot fi prestate fie direct de către autoritatea 
publică locală, fie se încredinţează gestiunea acestora unor agenţi privaţi, în baza unui contract de 
concesiune. Din aceste două căi de gestiune, autorităţile administraţiei  publice locale este obligată să 
aleagă anume acea modalitate care să asigure continuitatea şi calitatea funcţionării serviciilor publice. 

Însă oricare ar fi modul de gestionare sau natura persoanelor care le prestează, deoarece usagerii 
serviciilor publice, cel mai puţin sunt preocupaţi de această problemă, pentru ei contând calitatea şi 
continuitatea acestora, toate serviciile publice trebuie să respecte anumite principii de funcţionare. 

În tratarea acestui subiect, literatura de specialitate este neuniformă. Astfel, unii autori, precum A. 
Iorgovan1,  tratează  principiile ca trăsături ale serviciului public, alţii susţin teoria principiilor 
fundamentale ale serviciilor publice.  

De asemenea, numărul acestora variază, alături de cele unanim admise, principiul continuităţii şi al 
egalităţii, mai sunt considerate ca principii, principiul adaptabilităţii, principiul neutralităţii sau un regim 
dominat de regulile dreptului public în spatele cărora se află o autoritate a administraţiei publice.2 Şi unele 
hotărâri recente ale Curţii de Justiţie Europene invocă continuitatea şi egalitatea ca fundamente ale 
interesului economic general.3  

Considerăm că trei principii sunt comune tuturor serviciilor publice indiferent că sunt prestate de 
stat, de colectivităţile locale sau de agenţi privaţi, şi anume: principiul continuităţii, principiul egalităţii şi 
principiul adaptabilităţii serviciilor publice.  

În sprijinul acestor afirmaţii sunt şi prevederile art. 12 alin. 1 din Legea nr. 1402-XV din 24-
10.2002, care stipulează: 

“Serviciile publice de gospodărie comunală trebuie să îndeplinească următoarele condiţii 
esenţiale: 

continuitate, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, în furnizarea/prestarea serviciilor de 
gospodărie comunală pe bază contractuală; 

adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor; 
accesibilitate egală la serviciile publice furnizate/prestate pe bază contractuală; 
asigurarea sănătăţii populaţiei şi a calităţii vieţii”. 
Suntem de părere că la baza funcţionării oricărui serviciu public trebuie să stea următoarele 

principii: principiul continuităţii serviciilor publice, principiul egalităţii tuturor usagerilor în faţa 
serviciului public şi principiu adaptabilităţii serviciului public. 

Principiul continuităţii serviciilor publice porneşte de la scopul acestuia care este satisfacerea 
interesului general, iar întreruperea în funcţionarea serviciului respectiv riscă să provoace grave perturbări 
în viaţa naţiunii. Serviciile publice nu se înfiinţează pentru a răspunde unor nevoi trecătoare ale 
cetăţenilor,  ci pentru a răspunde unor nevoi permanente. În consecinţă, este de neconceput ca serviciul să 
funcţioneze cu întrerupere. 

Aplicarea acestui principiu, în practică, are o serie de consecinţe: 

                                              
1 Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Ed. ALL BECK, Bucureşti, 2001, vol. II, pag. 183.  
2 Ana Vasile, op. cit., p. 53. 
3 În hotărârea Corbeau (19 mai 1993) Curtea de Justiţie statuează că obligaţiile de serviciu public impuse poştei belgiene 
justifică un program limitat, rentabil al activităţii în concurenţă cu societăţile private. În hotărârea Commune d’Almeo 
(27.04.1994) Curtea subliniază că fiind investită cu o misiune de serviciu public, compania de transport a electricităţii are 
impuse unele obligaţii: furnizarea neîntreruptă pe întreg teritoriul ţării şi pentru toţi consumatorii, oricare ar fi cantitatea cerută 
şi cu egalitate de tratament.(M. Le Duc cu colaborarea lui E. Baye şi D. Drouet, Services publics de réseau et Europe. La 
documentation Française, Paris, 1995, p. 26; citat de Ana Vasile, op. cit., p. 53.) 
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Acest principiu a fost mult timp principalul factor care a suprimat dreptul la grevă în funcţia 

publică. În prezent, deşi nu este prevăzut expres, dreptul la grevă este recunoscut funcţionarilor publici, cu 
condiţia satisfacerii necesităţilor minime de viaţă ale comunităţilor locale. În Republica Moldova, 
legislaţia prevede expres sectoarele de activitate unde este interzis dreptul la grevă1, precum şi condiţiile 
legale de desfăşurare a acesteia.  

În cazul prestării unui serviciu public de către un particular, chiar dacă acesta se confruntă cu 
dificultăţi financiare neprevăzute este obligat să continue prestarea serviciului în cauză. Altfel spus, 
concesionarul este obligat să continue prestarea serviciului public, necătând cât de împovărătoare îi este 
sarcina prin apariţia acestor cauze, care nu au putut fi prevăzute la încheierea contractului şi care îl pot 
duce cu siguranţă la faliment. În acelaşi timp, obligaţiei concesionarului de a presta în continuare serviciul 
public, revine obligaţia concedentului de a suporta cheltuielile prestării serviciului ocazionate de 
dificultăţile financiare neprevăzute în proporţie de 80-90%. Aceasta este teoria impreviziunii, care s-a 
fondat din jurisprudenţa Consiliului de Stat din Franţa prin decizia din 30.03.1916.2 Prin urmare, în caz de 
impreviziune concesionarul este obligat să continuie prestarea serviciului public, în timp ce concedentul 
urmează a-l ajuta financiar pe perioada respectivă. 

Prin urmare, principiul continuităţii impune asigurarea funcţionării regulate a serviciului public, 
însă acest lucru nu trebuie absolutizat. Un serviciu public nu este veşnic, astfel că, dacă interesul public nu 
mai justifică un asemenea serviciu, atunci acesta poate fi desfiinţat. 

Principiul egalităţii tuturor în faţa serviciului public. 
Potrivit art. 16 alin. 2  din Constituţia Republicii Moldova, “toţi cetăţenii Republicii Moldova  sunt 

egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, 
religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială”. 

Acest principiu constituţional implică şi o egalitate a tuturor în faţa serviciului public. Prin urmare, 
de acest principiu beneficiază toate persoanele fizice sau juridice care sunt în legătură cu serviciul public. 
Astfel că serviciul public trebuie să funcţioneze în aceleaşi condiţii pentru toţi, nu trebuie să favorizeze, 
dar nici să defavorizeze o persoană sau o categorie de persoane.  

                                              
1 Potrivit art. 369 alin. 2 din Codul Muncii al Republicii Moldova, nu pot participa la grevă: 

a) personalul medico-sanitar din spitale şi serviciile de asistenţă medicală urgentă; 
b) salariaţii din sistemele de alimentare cu energie şi apă; 
c) salariaţii din sistemul de telecomunicaţii; 
d) salariaţii serviciilor de dirijare a traficului aerian; 
e) persoanele cu funcţie de răspundere din autorităţile publice centrale; 
f) colaboratorii organelor ce asigură ordinea publică,  ordinea de drept şi securitatea statului, judecătorii instanţelor 

judecătoreşti, salariaţii din unităţile militare, organizaţiile sau instituţiile Forţelor Armate; 
g) salariaţii din unităţile cu flux continuu; 
h) salariaţii din unităţile care fabrică producţie pentru necesităţile de apărare a ţării. 

2 Situaţia a fost următoarea: Primul război mondial a determinat o creştere considerabilă şi imprevizibilă a preţului cărbunelui. 
Compania care a luat în concesiune producţia şi distribuirea gazului în oraşul Bordeaux nu mai putea, pe baza tarifelor 
prevăzute în caietul de sarcini, să echilibreze funcţionarea concesiunii. Ca urmare, a cerut Primăriei Bordeaux să accepte 
ridicarea tarifelor pentru a-i permite să echilibreze concesiunea dar aceasta a refuzat, nefiind de acord cu suportarea parţială a 
pierderilor. Primăria avea dreptul să decidă dacă tarifele care erau prevăzute în contractul de concesiune pot fi ridicate pentru a 
permite concesionarului să presteze în continuare serviciul public sau să refuze, situaţie în care compania ar fi continuat să 
exploateze serviciul până ar fi falimentat. Consiliul de Stat, după ce a statuat dreptul oraşului de a refuza orice creştere a 
tarifelor, a considerat că acesta trebuie să acopere, într-o mare măsură deficitul companiei, din două considerente: primul este 
cel al continuităţii serviciului. Compania putea să presteze serviciul public doar o anumită perioadă de timp, datorită pierderilor 
suferite, iar apoi serviciul s-ar fi întrerupt. Deci, continuitatea serviciului cere ca autoritatea concedentă să vină în ajutorul 
concesionarului. Al doilea considerent a fost următorul: din moment ce părţile au contractat, ele au avut în vedere un anumit 
alea, însă unul normal, previzibil. Părţile nu au avut în vedere circumstanţe imprevizibile care au fost determinate de război şi 
care au bulversat economia. Într-o astfel de situaţie se pune întrebarea cine suportă aceste sarcini extra-contractuale? 
Judecătorul administrativ, în general a stabilit ca acestea să fie suportate de concesioar într-un procent variind de la 5 la 15%, 
iar restul trebuie suportat de autoritatea concedentă. (P. Weil, M. Long, G. Braibant, P. Devolve şi G. Genevois, op. cit., p. 182 
şi urm.; citat de Ana Vasile, op. cit., p. 77-78). 
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Însă acest principiu nu înseamnă o egalitate absolută, deoarece cetăţenii nu pot fi consideraţi egali 

decât dacă sunt în situaţii identice. Cel mai convingător exemplu, în acest sens, poate servi tratarea diferită 
a clienţilor mai ales în ceea ce priveşte tarifele care le sunt aplicabile, în cazul serviciilor publice 
industriale şi comerciale. Astfel că pentru unele categorii de cetăţeni, statul subvenţionează plata tarifelor 
pentru unele servicii publice cum sunt: energia electrică, gazele naturale, încălzirea etc.1 În acest caz 
având drept principiu de bază veniturile usagerilor serviciilor publice, statul acordă compensaţii 
nominative2 păturilor socialmente vulnerabile, deoarece “inechităţile sociale nu trebuie să aducă 
atingere egalităţii în drepturi a cetăţenilor”. 

În Franţa, printr-o hotărâre a Consiliului de Stat din 1975 s-a stabilit că usagerii pot fi trataţi în 
mod diferit dacă se găsesc în situaţii diferite cu respectarea a trei condiţii: să fie într-o situaţie diferită faţă 
de serviciul public, discriminarea trebuie să fie justificată din motive de interes general şi diferenţierea 
trebuie să fie proporţională cu diferenţa obiectivă a situaţiilor.3 

Prin urmare, în respectarea principiului egalităţii, situaţiile identice trebuie tratate în aceeaşi 
manieră, iar situaţiile diferite justifică tratament diferit. 

Principiul adaptabilităţii serviciului public. 
Pentru a realiza pe deplin necesităţile cetăţenilor serviciul public trebuie să urmărească nevoile 

acestora; mai mult, potrivit acestui principiu administraţia are obligaţia de a îmbunătăţi continuu prestarea 
serviciului public.  

În unele cazuri adaptarea serviciului public la necesităţile populaţiei implică doar sarcina 
autorităţilor publice competente a constata modificarea interesului general şi de a dispune adaptarea cu 
acest interes general a serviciului public. Alteori, pe lângă acestea, administraţia poate impune diverse 
obligaţii usagerilor, cum ar fi mărirea tarifelor. 

Principiul adaptabilităţii are următoarele implicaţii: 
administraţia poate modifica oricând regulile de organizare şi funcţionare ale serviciului public, 

beneficiarii serviciului public neavând un drept de a menţine condiţiile de funcţionare ale acestuia; 
dreptul de a modifica unilateral şi de a rezilia contractul de concesiune a serviciilor publice de 

către concedent atunci când există necesităţi de adaptare a serviciului public. Potrivit art. 14 alin. 2 din 
Legea nr. 534-XIII din 13.07.19954, modificarea clauzelor contractului de concesiune se face “în cazul în 

                                              
1 Sistemul de protecţie socială a populaţiei include compensaţii nominative pentru anumite categorii de cetăţeni, pensii 

sociale şi diferite servicii sociale cu înlesniri. 
1. Înlesniri la plata serviciilor de gospodărie comunală. 

Înlesniri la plata serviciilor de gospodărie comunală pentru diferite categorii de populaţie există în ţările CSI încă din 
timpul  uniunii Sovietice. Reducerile se prezintă în formă nenominală pe calea reducerii mărimii plăţii(cu 75, 50 sau 25% în 
mărimea normelor stabilite) sau scutirea totală de la plata unor categorii de servicii. Cheltuielile întreprinderilor comunale sunt 
acoperite din contul surselor bugetare. Înlesnirile pentru plata serviciilor comunale se împart în două categorii: 

a) înlesniri de care se folosesc cetăţenii în legătură cu statutul lor social: veteranii de război, jertfele represiilor, jertfele 
avariilor de la Cernobâl ş.a. 

b) reduceri aplicate cetăţenilor în legătură cu atribuţiile lor profesionale: colaboratorii poliţiei şi pompierii, judecătorii 
şi militarii, colaboratorii procuraturii, diferite categorii de persoane ce lucrează/ trăiesc în localităţi rurale ş.a. 

2. Programele subvenţiilor comunale. 
Determinarea dreptului la subvenţii se stabilesc în baza anumitor criterii sau indicatori aprobaţi pentru categoriile 

defavorizate. Se are în vedere situaţia materială a familiei, existenţa mijloacelor de transport, mărimea spaţiului locativ, nivelul 
de venituri. Mărimea subvenţiilor comunale se calculează din diferenţa plăţii pentru servicii pe categorii sociale şi procentul 
maximal permis al venitului pe familie. 
2 În Republica Moldova, la momentul actual, se utilizează protecţia socială a unor categorii de populaţie prin compensarea 
cheltuielilor necesare pentru plata serviciilor publice de gospodărie comunală. Sediul materiei îl formează Legea Republicii 
Moldova cu privire la compensaţiile nominative pentru unele categorii de populaţie nr. 933-XIV din 14.04.2000 // Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr. 70-72 din 22.06.2000 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 761 din 31.07.2000 // 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 94-97 din 03.08.2000, precum şi alte acte normative. 
3 J. F. Auby,  Les services publics locaux, Presses universitaires de France, Paris, 1982, pag. 110-111; citat de Ana Vasile, op. 
cit., pag., 61. 
4 Legea cu privire la concesiuni nr. 534-XIII din 13.07.1995 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 67 din 30.11.1995 
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care apar circumstanţe deosebite de cele care au fost prevăzute la acordarea concesiunii.” În acest sens,  
modificarea unilaterală a contractului de concesiune vizează aspecte legate de organizarea, funcţionarea şi 
condiţiile de exploatare a serviciului public. De asemenea, în baza art. 14 alin.3 din Legea cu privire la 
concesiuni, concedentul poate rezilia unilateral contractul de concesiune. 

Prin urmare, în măsura în care autoritatea publică constată o modificare a interesului general, 
aceasta poate prin acte administrative, să modifice condiţiile de desfăşurare a serviciului public ori chiar 
să desfiinţeze serviciul public. 

În concluzie, reţinem că doar serviciile publice prestate în mod continuu, în condiţii de 
accesibilitate tuturor beneficiarilor, precum şi adaptate permanent interesului general sunt în măsură să 
asigure sănătatea populaţiei şi calitatea vieţii. 
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PARTENERIATUL PUBLIC PRIVAT 

MELINTE Rodica,  

Magistru în drept 
 

Les communautés locales sont forcées, le dernier temps, s'orienter vers nouvelles méthodes d'attraction 
des revenus sur plan économique au plan local, de préférence à ces revenus qui sont destinés à soutenir le 
développement local - des revenus pour les investissements, d'un côté parce que les transferts du budget d'état 
aux budgets locaux diminuent comme volume de plus en plus, et d'autre côté les autorités centrales annoncent 
l'accélération du procès de décentralisation, y compris celle financière. L'augmentation de la disponibilité du 
secteur privé à prendre une série de responsabilités et risques et du secteur public à privatiser les services 
d'utilité publique a eu comme résultat la multiplication des efforts d'introduction du concept de partenariat 
public privé à la réalisation des objectifs et des projets économiques et sociaux dans la République de 
Moldova. C'est pourquoi, le partenariat public privé doit être regardé pas comme un miracle, mais comme une 
option viable, parmi les autres modèles traditionnels existants. 

Avec le temps la pratique a développé une grande diversité de partenariats publics privés, générées par 
le dynamisme de développement, la multitude des particularités des arrangements contractuels et des 
circonstances conjoncturelles. Quand même, le critère principal, qui sépare les différents types de PPP est le 
risque, la mesure dans lequel le secteur public est disponible à transférer en totalité ou partialement la 
responsabilité et le risque au secteur privé. Tout de même, cette coopération publique privée offre une série 
d'avantages comme par exemple : 

L'accélération de la réalisation des objectifs et des projets d'infrastructure programmés La 
conjugaison de prise des responsabilités et des risques du secteur privé avec la disponibilité des 
services du secteur public et l'accomplissement prompt des payements La réduction dans l'ensemble des coûts 
des projets La stimulation de l'accomplissement des devoirs contractuels, assumés L'amélioration de la qualité 
des services d'utilité publique La génération des revenus additionnels, d'intérêt pour le secteur privé 
L'amélioration du management du secteur public par l'exposition aux rigueurs de la concurrence. 

Avec le passage du temps, l'accumulation de l'expérience et l'atteinte d'un degré plus haut 
d'information des institutions publiques en ce que concerne les partenariats publics privés permettront une 
augmentation de l'efficience dans le processus de négociation et de conclusion des contrats. L'augmentation 
de la standardisation, ainsi qu'un sujet difficile à aborder plus efficacement contribueront aussi au 
développement du fluxe d'investissements en infrastructure effectués dans le système des partenariats publics 
privés. 

Le partenariat public privé présuppose l'existence un rapport optimal entre le secteur public et celui privé, 
devient nécessaire et possible quand le privé détient une pondération signifiante en économie. Le secteur 
public et privé travaille ensemble pour la réalisation de certains projets qui nécessitent les instruments 
financiers spéciaux (exemple : travaux d'infrastructure, constructions, chemins, ponts, tunnels ou chemins de 
fer). La modalité adéquate par laquelle le développement économique en territoire est abordé (construction, 
opération et vente de certains objectifs « à clef», Ex. : hôpitaux) représente une valeur ajoutée. 

L'administration publique et les entrepreneurs privés conservent son identité, sa personnalité juridique et 
ses responsabilités directes, chaque partie a un « input spécifique », la coopération est bénéfique à toutes 
parties, offrant nouvelles opportunités sur un marché en développement. 

Le succès du PPP dépend de la reconnaissance par les partenaires des objectifs et des systèmes de 
contrôle et de management, à travers le prisme des accords contractuels conclus. En même temps, la 
coordination et le monitoring de la manière dans laquelle sont implémentés les partenariats appartiennent 
aussi aux autorités publiques. De cette perspective le succès du partenariat dépend de la manière dans 
laquelle les institutions de l'administration publique fixent ses objectifs, organisent le processus décisionnel, le 
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management de projet et la préparation des ressources humaines. Le partenariat public privé nous'attend de lui 
rencontrer, pour développer une infrastructure qui nous rapprochera de plus de l'intégration dans l'Union 
Européenne, dans l'Europe, l'intégration de point de vue des transports, des services publics, 
extrêmement d'importance est tant en ce que concerne l'infrastructure, que les modalités de réalisation. 

 
În întreaga lume, guvernele statelor dezvoltate sau mai puţin dezvoltate se confruntă cu problema 

asigurării unor servicii mai bune şi în arii din ce în ce mai extinse pe seama unor bugete limitate. Unor 
astfel de provocări li se adresează inovaţii organizaţionale precum parteneriatul public privat. 

Parteneriatul Public-Privat (PPP) se constituie ca o modalitate viabilă de introducere a 
managementului privat în serviciile publice, pe calea unei legături contractuale de lungă durată, între un 
operator privat şi o autoritate publică. PPP asigură, în mod fundamental realizarea, în totalitate sau parţial 
a serviciului public proiectat, făcând apel la know-how-ul şi resursele sectorului privat. 

Noţiunea de „contract de PPP”, cît şi istoria reglementărilor în materie este una foarte recentă, avînd în 
vedere faptul că abia la începutul anilor 2000, ea devine tot mai cunoscută în sistemul juridic. Sistemele de 
parteneriat au o lungă tradiţie în Franţa prin colaborarea între autorităţi şi sectorul privat în privinţa 
concesionarii (fr. concession) bunurilor publice, încă de la sfîrşitul secolului XIX şi începutul secolului 
XX, perioadă în care se formează doctrina franceză a serviciilor publice. În Statele Unite ale Americii 
întîlnim, de asemenea, forme de parteneriat în construcţia căilor ferate în a doua jumătate a secolului XIX 
(TransContinental Railroad, anul 1860). 

Sistemul de parteneriat public-privat la nivel local, după modelul pe care îl întîlnim în prezent, se 
conturează la începutul anilor .80 ai secolului XX în Europa Occidentală şi în Statele Unite ale Americii, 
sub forma cooperării între autorităţile locale şi sectorul privat pentru implementarea unor proiecte ca 
reabilitare a zonelor industriale aflate în declin. Concomitent, apar acte publice, legi pentru a da un suport 
iniţiativelor locale. Un exemplu în acest sens este legea publică din Statele Unite ale Americii “Job 
Training Partnership Act”, care a intrat în vigoare la 1 octombrie 1983, ce reglementează colaborarea între 
autorităţi şi sectorul de afaceri pentru furnizarea de servicii de formare profesională în folosul adulţilor şi 
tinerilor dezavantajaţi economic, muncitorilor şomeri, precum şi altor persoane care întîmpină dificultăţi 
la angajare. 

Întrucît domeniile de cooperare sunt diverse, conceptul de parteneriat public-privat nu trebuie asimilat 
cu forma juridică de realizare a unei afaceri (activităţi cu scop lucrativ), cum sunt societăţile comerciale 
sau asocierile în participaţiune. Acestea din urmă sunt forme concrete de realizare a parteneriatului. Pe de 
altă parte, activităţile ce se pot desfăşura sub titulatura de parteneriat public-privat pot avea ca scop 
obţinerea unui profit, cum este orice afacere, dar pot avea în vedere şi activităţi care nu urmăresc obţinerea 
unui profit. Exemple în acest sens sunt serviciile sociale sau activităţ precum întreţinerea parcurilor. 

Prin urmare, parteneriatul reprezintă un instrument de colaborare ce se concretizează într-un proiect de 
îmbunătăţire a serviciilor publice. El nu trebuie analizat şi definit exclusiv după natura activităţii 
desfăşurate, caracterul ei (profitabilă, neprofitabilă), ori în funcţie de contractul prin care se realizează, 
întrucît parteneriatul se situează pe un palier politic, nicidecum juridic sau strict financiar. În privinţa 
rezultatelor, parteneriatul constituie premisa asigurării coerenţei aplicării unor programe şi a transparenţei 
realizării lor. Astfel, Parteneriatul contribuie implicit la întărirea sistemului de guvernare şi la dezvoltarea 
locală. Toate aceste aspecte însă depind în mare măsură de gradul de descentralizare a administraţiei 
publice, precum şi de identificarea prealabilă a agendei de dezvoltare locală. Ţinînd cont de diversitatea 
formelor de colaborare între autorităţile publice şi sectorul privat, nu trebuie formulată o definiţie standard 
a parteneriatului public-privat. Fără îndoială, există percepţii diferite, după natura experienţelor care există 
în diferite ţări, în special în Europa, aşa cum există sisteme diferite de organizare administrativă şi a 
serviciilor publice (descentralizat - centralizat - deconcentrat), precum şi o diversitate de culturi politice, 
comunitare şi religioase. 
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Utilizarea parteneriatelor publice-private acoperă arii de interes foarte largi şi creează posibilitatea 

rezolvării unor probleme pe care comunităţile urbane sau rurale le resimt în mod acut în toate aspectele 
vieţii cotidiene, astfel de colaborări pot fi în următoarele sectoare (infrastructură: utilităţi 
publice;dezvoltare urbană: management financiar: programe sociale şi de educaţie: noi tehnologii în 
domeniul administrării infrastructuri, etc.). În general scopul utilizărilor privative este organizarea unor 
activităţi comerciale, industriale sau pentru satisfacerea unor nevoi legate de circulaţia pe drumurile 
publice, asigurînd atît satisfacerea unor interese generale ale colectivităţii, cît şi interese ale beneficiarilor 
particulari. 

După cum menţionează Carley Pennink, crearea de parteneriate pentru furnizarea în mod eficient şi 
eficace a diferitelor servicii publice şi pentru dezvoltarea unor programe şi proiecte complexe în oraşe a 
devenit din ce în ce mai frecventă în ultimii 10-15 ani. Cu ajutorul unei mai bune înţelegeri a 
interdependenţei dintre autorităţi, locuitori şi sectorul privat pe pieţele urbane şi a beneficiilor pe care 
fiecare grup îl aduce economiilor locale, practicienii şi cercetătorii au căutat noi instrumente care să 
permită valorificarea punctelor tari ale partenerilor şi contribuţiilor acestora. 

Serviciile publice, ca activităţi ce satisfac nevoile vitale ale tuturor păturilor sociale, nu aduc un venit 
prea mare agentului prestator, prin urmare este important ca în cazul concesiunii acestora statul să-şi 
păstreze nu doar funcţia de control, ci şi cea de asigurare a continuităţii serviciului prin intervenţii 
financiare şi facilităţi fiscale. Parteneriatul public-privat reprezintă un instrument de colaborare dintre 
sectorul public şi privat prin mobilizarea eficientă a fondurilor publice şi private în scopul satisfacerii unui 
interes public. Indiferent de forma pe care o îmbracă parteneriatul (contractuală sau tacită, formare de 
companii comune) important este ca acesta să urmărească un beneficiu comun (public). 

Astfel, înainte ca autoritatea publică să se implice în parteneriate de tip public-privat este esenţial să se 
ţină seama de următoarele aspecte: 

• Să existe o strategie de dezvoltare locală, în care să fie incluse planurile de dezvoltare a serviciilor şi 
utilităţilor publice; 

• Să se identifice structura sau persoana responsabilă din cadrul administraţiei publice responsabilă cu 
monitorizarea respectării etapelor de proiect şi cu îndeplinirea deciziilor; 

• Să se identifice experţii din cadrul administraţiei de care proiectul are nevoie sau să se contracteze 
expertiză acolo unde este cazul; 

• Să se stabilească un sistem de management de proiect. 
Fiecare şi-ar pune următoarea întrebare:- Cum este organizat procesul decizional şi de execuţie al 

parteneriatului public-privat?: studiînd şi analizînd practicile occidentale, se poate de zis că procesul 
decizional într-o instituţie a administraţiei publice este influenţat de factori interni şi externi, dintre care 
putem enumera: 

• Conducere şi planificare strategică (leadership, planificare, procese decizionale); 
• Managementul resurselor umane, financiare, precum şi managementul de proiect; 
• Mediul extern (politic, economic, financiar) - inclusiv presiunea părţilor interesate asupra deciziilor 

pe care le adoptă un consiliul; 
• Cultură organizaţională. 

Această cooperare public-privat oferă o serie de avantaje cum ar fi: 
- Accelerarea realizării obiectivelor şi proiectelor de infrastructură programate; 
- Conjugarea preluării responsabilităţilor şi riscurilor sectorului privat cu disponibilizarea serviciilor 

sectorului public şi efectuarea promptă a plăţilor; 
- Reducerea pe ansamblu a costurilor proiectelor; 
- Stimularea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, asumate; 
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- Imbunătăţirea calităţii serviciilor de utilitate publică; 
- Generarea unor venituri adiţionale, de interes pentru sectorul privat; 
- Îmbunătăţirea managementului sectorului public prin expunerea serviciilor la rigorile concurenţei. 
Iniţierea şi realizarea unui PPP trece prin două mari faze: una ţine de un proces politic, ce se 

finalizează prin adoptarea unei decizii, acord de a iniţia realizarea unui parteneriat, iar cealaltă descrie o 
procedură administrativă, ce asigură implementarea deciziei politice. Realizarea unui PPP prevede diverse 
mecanisme, reguli, care necesită să fie respectate întru obţinerea scopului propus. Astfel, sunt şase paşi 
obligatorii: 

PASUL 1) Evaluarea mai multor opţiuni pentru realizarea unui obiectiv de natură publică, inclusiv 
PPP- în cadrul căreia administraţia îşi defineşte principalele proiecte, pe care le are în vedere, precum şi 
principalele modalităţi prin care ele pot fi realizate. Are loc o formulare dedecizie din partea autorităţii 
locale cu aprobarea ministerului său de resort. Documentele descriptive ale proiectului trebuie să 
formuleze clar condiţiile şi termenii îndeplinirii contractului, în aşa fel încât candidaţii să le poată 
interpreta în acelaşi fel şi să le ia în considerare la pregătirea ofertei. De asemenea, aceşti termeni şi 
condiţii nu trebuie să aibă nici un impact discriminatoriu, direct sau indirect, sau să servească drept barieră 
nejustificată pentru libertatea de a furniza servicii şi libertatea de stabilire dă posibilitatea autorităţilor 
contractante să stabilească condiţii specifice cu privire la îndeplinirea contractului, dar aceste condiţii 
trebuie să fie compatibile cu dreptul comunitar şi să fie indicate în faza de publicitate prealabilă a licitaţiei. 

PASUL 2) Anunţarea intenţiei de a realiza parteneriatul - Autoritatea publică este obligată să publice 
fie în Monitorul Oficial, fie în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene sau într-un jurnal internaţional 
de largă circulaţie, intenţia de a iniţia un proiect în condiţii de parteneriat public-privat. Anunţul de 
intenţie reprezintă documentul formal publicat de autoritatea publică în vederea demarării unei proceduri 
de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat. El va conţine informaţii referitoare la ponderea 
acordată fiecărui criteriu ales să determine cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic. În 
acele situaţii cînd, în opinia autorităţii publice, precizarea ponderii criteriilor nu este posibilă, autoritatea 
publică va indica în anunţul de intenţie criteriile în ordinea descrescătoare a importanţei acestora . 

Documentul ataşat anunţului de intenţie sau document ataşat reprezintă documentul întocmit de 
autoritatea publică pentru a comunica tuturor investitorilor interesaţi descrierea proiectului avut în vedere, 
descrierea serviciilor necesare, programul de implementare a proiectului, cerinţele de capacitate şi 
criteriile de selecţie a investitorilor, precum şi modalitatea de selecţie a investitorilor interesaţi. 

PASUL 3) Planificarea şi întocmirea documentaţiei de baza- are loc realizarea studiilor de prefe-
zabilitate şi de fezabilitate, care reprezintă temelia PPP. 
Studiul de prefezabilitate reprezintă documentaţia care fundamentează necesitatea şi oportunitatea 
realizării unei investiţii. Acest studiu cuprinde principalele informaţii tehnice, economice şi financiare ale 
proiectului public-privat. De asemenea, studiul de prefezabilitate identifică principalele elemente de 
impact generate prin realizarea proiectului public-privat. Studiul de fezabilitate reprezintă documentaţia 
care cuprinde justificarea tehnică şi economică a proiectului public-privat, precum şi caracteristicile 
principale şi indicatorii tehnico-economici ai acestuia. Rezultatele studiului de fezabilitate trebuie să ofere 
informaţii complete care să justifice că: 

a) proiectul poate fi realizat; 
b) au fost luate în considerare toate alternativele de realizare a proiectului; 
c) în cazul în care va fi realizat, proiectul răspunde cerinţelor şi politicilor autorităţii publice; 
d) proiectul beneficiază de închidere financiară şi în cazul în care costul proiectului nu poate fi 

acoperit din venituri, care este sarcina financiară a autorităţii publice, cu încadrarea în prevederile legale 
După selecţionarea consultantului autoritatea publică trebuie să ia toate măsurile care să asigure că studiul 
de fezabilitate este elaborat la un standard corespunzător şi reflectă în totalitate cerinţele şi condiţiile 
formulate în termenii de referinţă. 
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PASUL 4) Selectarea partenerului – care are loc după primirea scrisorilor de intenţie, ce au fost 

transmise prin poştă, curier rapid sau depuse direct de un reprezentant al investitorului la adresa 
menţionată în anunţul de intenţie, cu confirmare de primire. Pentru evaluarea scrisorilor de intenţie 
autoritatea publică numeşte prin decizie sau ordin, după caz, o comisie de evaluare compusă din specialişti 
din cadrul autorităţii publice. Prin aceeaşi decizie sau ordin, după caz, este numit şi preşedintele comisiei. 
Printre persoanele numite în comisia de evaluare trebuie să se numere cel puţin un specialist tehnic, 
financiar şi un consilier juridic specializat în contracte comerciale. Autoritatea publică poate opta pentru 
utilizarea unor agenţi economici sau consultanţi de specialitate, pe bază de contract, în vederea întăririi 
capacităţii de evaluare a comisiei. 

La data şi ora stabilite comisia de evaluare se întruneşte în vederea deschiderii scrisorilor de intenţie. 
Desfăşurarea procesului de deschidere a scrisorilor de intenţie este descrisă într-un proces-verbal de 
şedinţă semnat de toţi membrii prezenţi la deschidere. La şedinţa de deschidere a scrisorilor de intenţie nu 
pot participa decît membrii nominalizaţi în decizia de numire, reprezentarea membrilor de către alte 
persoane nu este permisă. Rezultatul evaluării şi recomandările propuse de comisie sunt menţionate într-
un proces-verbal de evaluare a scrisorilor de intenţie, redactat şi semnat de toţi membrii comisiei, şi 
aprobat de autoritatea publică. Procesul-verbal de evaluare va include lista investitorilor selecţionaţi şi 
motivele neselecţionării celorlalţi investitori. Decizia comisiei de evaluare se adoptă cu majoritatea 
calificată a două treimi din numărul membrilor săi, iar preşedintele comisiei de evaluare a scrisorilor de 
intenţie are drept de veto. 

La baza selectării partenerilor privaţi şi a încheierii contractelor de PPP stau următoarele principii: 
- transparenţa 
- tratamentul egal, nediscriminatoriu 
- proporţionalitatea 
- recunoaşterea mutuală 
- libera concurenţă 

Fiind vorba de activităţi economice, instituirea şi derularea unui PPP trebuie să respecte principiile şi 
regulile. Din această perspectivă, selecţia partenerului privat nu este numai la discreţia autorităţii publice 
contractante, ci trebuie să se supună unor reguli procedurale; acestea sunt detaliate în legislaţia secundară, 
în cazul PPP prin intermediul contractelor de achiziţii publice; în orice caz, deci şi al concesiunilor 
(nereglementate la nivelul legislaţiei secundare), selecţia trebuie să respecte principiile de publicitate, 
transparenţă şi nediscriminare, 

PASUL 5) Negocierea contractului - după ce raportul a fost aprobat de autoritatea publică, comisia îşi 
încetează definitiv activitatea, deoarece şi-a atins scopul pentru care a fost constituită, după care se trece la 
încheierea acodului de proiect cu fiecare dintre investitorii selectionaţi. Acordul de proiect defineşte 
precis obligaţiile şi drepturile părţilor, precum şi modalităţile de stingere a obligaţiilor reciproce pe durata 
negocierilor. Conţinutul şi forma acordului de proiect se negociază de reprezentanţi ai autorităţii publice 
cu fiecare dintre investitorii selecţionaţi (anexa 4). La fiecare acord de proiect se anexează scrisoarea de 
intenţie a investitorului împreună cu documentele ataşate prezentate de investitor, anexă care devine parte 
integrantă a acestui acord. 

PASUL 6) Implementarea şi monitorizarea contractului- este ultima etapă în realizarea parteneriatului, 
la încheierea căreia, scopul parteneriatului trebuie atins. Se recomandă administraţiei publice locale să 
monotorizeze atent modul în care partenerul respectă prevederile contractului, iar la sfîrşitul contractului 
să evalueze rezultatele obţinute. 

Aceşti factori influenţează modul în care administraţia se organizează din punct de vedere funcţional. 
Consiliul Naţional pentru Parteneriatul Public-Privat din Statele Unite ale Americii a identificat cinci 
elemente de succes care pot fi luate în considerare în realizarea unui parteneriat public-privat, 
nominalizate mai jos: 
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1. Elementul politic--Un parteneriat public-privat îşi poate realiza obiectivele doar dacă există un 

angajament clar din partea factorilor de decizie. Persoane cu putere decizională din partea administraţiei 
trebuie să îşi dorească să se implice în mod activ şi să sprijine conceptul de parteneriat public-privat, mai 
mult decît atît, trebuie să asigure coordonarea şi conducerea fiecărui proiect de parteneriat. 

Un conducător politic bine informat poate juca un rol important în minimalizarea posibilelor efecte 
negative datorate comunicării incorecte, percepţiilor greşite în legătură cu rezultatele scontate şi 
beneficiile unui proiect de parteneriat în derulare. 

2. Implicarea sectorului public 
Din momentul în care parteneriatul public-privat a fost agreat, sectorul public trebuie să rămînă 

implicat în mod activ în derularea proiectului şi monitorizînd pînă la finalul proiectului. 
Această monitorizare trebuie făcută în mod sistematic printr-un grafic zilnic, săptămînal, lunar pentru 

fiecare din activităţile cuprinse în proiect şi pentru fiecare dintre partenerii implicaţi. De cele mai multe ori 
acest grafic de monitorizare face parte integrată din înţelegerea contractuală semnată de către parteneri. 
Monitorizarea va avea un rol pozitiv şi va fi flexibilă propunerilor de soluţii care vor trebui luate datorită 
schimbărilor apărute în mediul de afaceri şi economic. 

3. Un plan bine pus la punct 
Încă de la început fiecare partener trebuie să îşi definească foarte exact obiectivele pe care şi le 

propune. Plecînd de la obiectivele propuse în plan proiectul va fi elaborat cu cea mai mare atenţie. Dacă se 
consideră necesar, la acest punct se poate apela chiar la un expert independent, lucru care ar creşte şansele 
de succes ale proiectului. 

Un plan bine elaborat descrie în detaliu, în mod clar, responsabilităţile celor două părţi atît pentru 
sectorul public, cît şi pentru partenerul privat, dar mai ales mecanismul de soluţionare a eventualelor litigii 
sau posibile neînţelegeri. 

4. Comunicarea cu părţile implicate 
Un proiect de parteneriat public-privat are efecte nu doar asupra reprezentanţilor oficiali ai sectorului 

public şi ai partenerilor proiectului public-privat, ci şi asupra altor categorii cum ar fi: salariaţii, cei care 
beneficiază de serviciul prestat, presa, sindicatele din domeniu, alte grupuri de interes. Toate aceste 
persoane pot avea o opinie personală şi de cele mai multe ori o concepţie greşită despre parteneriat şi 
beneficiile lui pentru publicul larg. 

Din acest punct de vedere este foarte importantă comunicarea deschisă cu toate părţile implicate sau 
grupuri de interes pentru a minimiza rezistenţa pe care ar putea să o opună pentru încheierea unui astfel de 
parteneriat. Prin comunicare se poate atrage comunitatea de partea proiectului, iar acest lucru presupune 
atît înţelegerea diferenţelor culturale, analizarea grupurilor de interes şi nu în ultimul rînd, implicarea 
beneficiarilor de produse şi servicii. 

5. Alegerea corectă a partenerului 
Oferta cea mai ”ieftină” (lowest bid) nu este întotdeauna metoda cea mai bună pentru alegerea 

partenerului. Oferta cea mai ”valoroasă” (best value) este elementul critic într-o relaţie de parteneriat de 
lungă durată şi este aspectul central al unui proiect de succes. Experienţa candidatului în domeniul care 
face obiectul proiectului reprezintă modul prin care se poate face cel mai bine selecţia partenerului. Cel 
mai simplu mod de selectare după acest ultim criteriu este listarea potenţialilor parteneri printr-un 
mecanism unitar. În ţările cu mai multă experienţă în domeniul parteneriatului public-privat funcţionează 
un organism la nivel naţional, care are ca obiect de activitate acest domeniu al parteneriatelor de tip 
public-privat şi unde se poate face această listare, respectiv informare. 

În ceea ce priveşte modalităţile de instituire a parteneriatului public-privat, acestea pot consta fie într-
un contract, caz în care relaţia dintre partenerul public şi cel privat este de natură pur contractuală, fie în 
crearea unei noi entităţi economice, controlate în comun de partenerul public şi cel privat. În secţiunea 
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dată vom prezenta regulile specifice aplicabile acestor modalităţi de instituire a pateneriatului public-
privat. 

Iniţierea şi realizarea unui parteneriat public-privat trece prin două mari faze: una ţine de un proces 
politic, ce se finalizează prin adoptarea unei decizii, acord de a iniţia realizarea unui parteneriat, iar 
cealaltă descrie o procedură administrativă, ce asigură implementarea deciziei politice. 

Forma clasică” de realizare a unui parteneriat public-privat este concesiunea. În legislaţia noastră, 
concesiunea este un contract prin care statul cesionează (transmite) unui investitor (persoană fizică sau 
juridică, inclusiv străină), în schimbul unei redevenţe, dreptul de a desfăşura activitate de prospectare, 
explorare, valorificare sau restabilire a resurselor naturale pe teritoriul Republicii Moldova, de a presta 
servicii publice, de a exploata obiecte proprietate de stat (municipală). care conform legislaţiei sunt scoase 
integral sau parţial din circuitul civil, precum şi dreptul de a desfăşura anumite genuri de activitate, 
inclusiv cele care constituie monopolul statului, preluînd gestiunea obiectului concesiunii, riscul 
prezumtiv şi răspunderea patrimonială( prin Legea nr.Nr.534-XIII din 13.07.95 Monitorul Oficial al 
R.Moldova nr.67 din 30.11.1995). 

Dacă analizăm o concesiune vedem că statul (prin organele sale) organizează un serviciu public, 
stabileşte toate condiţiile de funcţionare a serviciului pentru a satisface interesul general, stabileşte care 
sunt drepturile de putere publică ataşate la acest serviciu; acestea făcînd obiectul caietului de sarcini. În 
urma desfăşurării unei licitaţii publice , cîştigătorul va încheia cu statul un contract de concesiune. Prin 
acest act juridic administraţia autorizează pe un particular să facă anumite lucrări pe domeniul publi şi-i dă 
dreptul de a percepe anumite taxe de la acei care ar voi să se folosească de aceste lucrări”. 

Contractul de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări este un contract, avînd ca obiect 
execuţia sau, dupе caz, atît proiectarea, cît şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, aşa cum 
sunt acestea cuprinse în clasificările statistice oficiale, ori execuţia prin orice mijloace a oricărei 
combinaţii a acestor lucrări de construcţii, care corespunde cerinţelor autorităţii contractante şi care 
conduce la un rezultat menit sе îndeplinească, prin el însuşi, o funcţie tehnico-economicе. 

Regimul juridic aplicabil contractelor de parteneriat public-privat potrivit reglementărilor în materie, 
obiectul contractelor de parteneriat public-privat este reprezentat de execuţia şi proiectarea unor lucrări de 
construcţii, ori execuţia unor combinaţii a acestor lucrări de construcţii, care corespund cerinţelor 
autorităţii publice iniţiatoare a proiectului. Legea permite ca, prin contract, autoritatea publică (prin 
unităţile aflate în subordinea sa sau sub autoritatea sa) şi investitorul privat să înfiinţeze o companie de 
proiect. Respectiv o societate comercială a cărei unic scop este reprezentat de „proiectarea, finanţarea, 
construcţia, exploatarea, întreţinerea şi transferarea bunului public rezultat în baza unui proiect de 
parteneriat public-privat”. 

Pentru lucrările executate, concesionarul, care poate fi un particular ori chiar o autoritate contractantă 
este îndreptăţit să exploateze (în totalitate sau în parte) bunul public realizat, putînd primi, după caz, şi o 
sumă de bani. La finalizarea contractului de parteneriat public-privat, bunurile publice create în cadrul 
proiectului să transferă, cu titlu gratuit, autorităţii publice, în bună stare, exploatabile şi libere de orice 
sarcinе sau obligaţie. 

Diferenţa care este între o concesiune şi celelalte contracte de parteneriat constă în principal în natura 
lor comercială, concesiunea fiind un contract administrativ. Prin concesionare, sunt oferite pe piaţă 
„pachete contractuale” cu patru elemente: 

• proiectarea – execuţia – întreţinerea / exploatarea; 
• managementul; 
• finanţarea; 
• operaţiunea (exploatarea) comercială. 
Alte forma de realizarea a PPP le reprezitnă cotrnatul BOT (Build-Own-Transfer), care derivă din 

concesiune, şi este “un contract încheiat de o autoritate publică cu un „concesionar” pentru finanţarea şi 
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construţia unei facilităţi sau sistem de infrastructură ce conferă entităţii finanţatoare concesionarului 
dreptul de operare comercială pentru o perioadă determinată de timp, cu returnarea facilităţii către 
autoritatea contractantă”; Achiziţia publică (public procurement)- unde în unele ţări exclud expres 
achiziţia publică din sfera parteneriatului public-privat. Totuşi, în doctrina comunitară se face distincţie 
între concesiune şi achiziţiile publice. Dreptul de exploatare este criteriul definitoriu al existenţei 
concesiunilor de lucrări, iar acest drept determină cîteva caracteristici ale acestora, care le disting de 
contractele de achiziţii publice de lucrări.; “Contracting out” – prevede contractarea de către 
administraţie a diferite responsabilităţi pe care le îndeplinea în mod tradiţional pînă în prezent şi 
contractele de delegare, de gestiune sau management; “Joint ventures”. Consiliile locale pot hotărî 
asupra participării cu capital, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la 
constituirea de societăţi comerciale sau la înfiinţarea unor servicii de interes public local sau municipal; 
Preluarea unei societăţi ori achiziţia de acţiuni într-o societate comercială, fie de către un terţ 
persoană de drept privat, fie participarea statului în calitate de acţionar într-o societate comercială. O 
asemenea decizie reflectă politica autorităţii locale într-un anumit domeniu. În acest caz, parteneriatul este 
una din măsurile prin care se aplică procesul politic. 

În statele care au trecut prin regimul socialist, printre care şi Republica Moldova, a fost cultivată o 
ideologie contrară acestor principii şi tradiţii, fiind eliminat însuşi termenul de proprietate privată din 
vocabularul juridic. După abandonarea acestui regim a fost elaborat un nou cadru normativ de 
reglementare a domeniului public, orientat spre democratizarea relaţiilor economice, recunoaşterea 
proprietăţii private şi, implicit, a parteneriatului public-privat. 
Pentru prima dată, noţiunea domeniului public î-şi găseşte consacrare în Legea cu privire la proprietatea 
publică a unităţilor administrativ-teritoriale, nr.523-XIV din 16.07.99, care la art.1, alin. (4) stabileşte: 
„Bunurile domeniului public constituie totalitatea bunurilor mobile şi imobile, destinate satisfacerii 
intereselor generale ale colectivităţii din unitatea administrativ-teritorială”. 

Instituţia parteneriatului public-privat în Republica Moldova se cunoaşte foarte puţin la momentul 
actual, dar există o tendiţă mai dezvoltată în sfera cu privire la concesiune şi la achiziţiile publice, fapt ce 
determină ca să fie aplicată în practică în aceeaşi măsură, fie mai mult sau fie mai puţin. Totuşi, are o 
aplicabilitate în gestiunea serviciilor publice de gospodărie comunală, şi anume serviciul public de 
alimentare cu apă, serviciul public de canalizare de epurare a apelor uzate, precum şi serviciul public de 
salubrizare, este gestionat în anumite localităţi din ţară prin contractul de concesiune. 

Aplicarea în practică a concesiunii, ca una din cele mai răspândite forme de parteneriat, în scopul 
asigurării populaţiei cu servicii publice de interes vital depinde, în mare măsură, de nivelul şi calitatea 
reglementărilor juridice din acest domeniu. 

dată cu trecerea la relaţiile economiei de piaţă s-au modernizat atât modalităţile de prestare a 
serviciilor, cât şi actele normative ce reglementează domeniul dat. Principala problemă, care se conturează 
din analiza practicii existente în domeniul prestării serviciilor publice, este cea financiară. În sarcina 
autorităţilor publice locale intră înfiinţarea de servicii publice pentru satisfacerea intereselor comunităţii, 
dar, în măsura în care le permite propriul buget. În situaţia unei politici financiare şi fiscale nefavorabile 
pentru consolidarea bugetelor locale, o bună parte din autorităţile publice sunt în imposibilitate de a 
înfiinţa servicii publice şi de a satisface nevoile comunităţii. 

Totuşi, utilităţile publice şi serviciile municipale în Republica Moldova reprezintă un mare potenţial 
pentru afaceri bazate pe parteneriat public-privat. În aceste domenii sectorul de stat este predominant. 
Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică se află într-o etapă de descentralizare către 
administraţia publică locală; de divizare a unităţilor mari pe centre de profit şi activităţi susţinute de 
privatizare, corelate cu investiţiile noi în tehnologie. Livrarea apei potabile şi tratarea apelor reziduale 
sunt, de asemenea, susţinute prin proiecte multiple, aflate în gestiunea administraţiei publice locale. 
Acestea sunt principalele investiţii pe plan local şi presupun o reţea vastă de servicii plătite direct de 
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populaţie. Managementul deşeurilor industriale şi al celor menajere este confruntat, la rîndul său, cu 
multiple probleme specifice. 

În situaţia actuală în care sunt în mare măsură întreprinderile municipale, nu rămîne alt cevadecît să fie 
aplicată pe larg o a doua modalitate- fie concesiunea, fie partenenriatul public-privat, care este practicată 
cu succes în toate ţările înalt dezvoltate. 

În Republica Moldova parteneriatul dintre administraţia publică (centrală şi locală) şi organizaţiile 
non-guvernamentale este slab dezvoltat. Constrîngerile constau: - în incompetenţa şi experienţa 
profesională insuficientă în domeniul parteneriatului, - gradul redus de reprezentativitate al organizaţiilor 
non-guvernamentale şi al asociaţiilor profesionale sau tehnice, în societatea civilă; - încrederea reciprocă 
fragilă; - sprijinul comunităţilor din care fac parte reprezentanţii organizaţiilor non-guvernamentale este 
aleator; -cadru instituţional puţin flexibil, incapabil să stimuleze comunicarea şi implementarea deciziilor 
la nivelele de competenţă optime; - lipsa unor mecanisme adecvate (instituţionalizate) pentru parteneriatul 
public-privat. 

Nu există experienţă de creare şi atragere a fondurilor private la acţiuni comune de investiţii cu 
sectorul bugetar – bazate şi pe activităţi comerciale şi de investiţii colaterale create sau grevate pe 
investiţia de bază (de exemplu: staţii de service; aprovizionare combustibili; servicii de alimentaţie publică 
şi cazare în construcţia de autostrăzi). 

Succesul PPP depinde de recunoaşterea de către parteneri a obiectivelor şi sistemelor de control şi 
managament, prin prisma acordurilor contactuale încheiate. În acelaşi timp, coordonarea şi monitorizarea 
modului în care se implementează parteneriatele aparţine tot autorităţilor publice. Din această perspectivă 
succesul parteneriatului depinde de modul în care instituţiile administraţiei publice îşi fixează obiectivele, 
îşi organizează procesul decizional, managementul de proiect şi pregătirea resurselor umane. Parteneriatul 
public-privat ne aşteaptă să-i venim în întîmplinare, astfel încît să dezvoltăm o infrastructură care să ne 
apropie şi mai mult de integrarea în Uniunea Europeană, în Europa, integrarea din punct de vedere al 
transporturilor, al serviciilor publice, extrem de important este atît în ceea ce priveşte infrastructura, cît şi 
modalităţile de realizare. 
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UNELE CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA FORŢA OBLIGATORIE A OFERTEI DE A 

CONTRACTA 

BÎTCĂ Ion 

Doctor în drept 
 
§ 1. PRINCIPIUL REVOCABILITĂŢII OFERTEI 
Oferta odată ce a fost lansată, înainte ca ea să fie acceptată, oare dă naştere unei obligaţii în sarcina 

ofertantului? Codul civil românesc nu conţine o reglementare expresă care să răspundă acestei întrebări. În 
codul comercial românesc, însă, găsim o dispoziţie în conformitate cu care, până în momentul încheierii 
contractului, oferta şi acceptarea sunt revocabile. Regula se va aplica, prin analogie, şi în materie civilă. 
Aşadar principiul care se degajă din legislaţia românească civilă este că atâta timp cât oferta nu a fost 
acceptată ea poate fi revocată în mod unilateral de către cel ce a emis-o1. 

În legislaţia civilă moldovenească acest principiu a primit şi el o consacrare. Astfel, potrivit art. 
683 alin, 1, Cod civil „o ofertă poate fi revocată (s. n. - I. B.) cu excepţia cazului în care ea include un 
termen pentru acceptare sau a cazului în care este irevocabilă în alte temeiuri”. 

De asemenea, Convenţia Naţiunilor Unite încheiată la Viena la 11 aprilie 1980 la care România a 
aderat prin Legea nr. 24/19 martie 19912 (în continuare Convenţia de la Viena) prevede un astfel de 
principiu. Art. 16 alin. 1 prevede: ”O ofertă poate fi revocată până la încheierea contractului dacă 
revocarea soseşte la destinatar înainte ca acesta să fi expediat acceptarea”, deci după ce destinatarul a luat 
cunoştinţă de ofertă. 

Şi proiectul codului civil european consacră un astfel de principiu. Art. 15 alin. 1, prevede că : 
„Oferta poate fi revocată atât timp cât destinatarul ei nu şi-a expediat acceptarea”. 

 
§ 2. EXCEPŢII DE LA PRINCIPIUL REVOCABILITĂŢII OFERTEI 
Deci oferta va putea fi revocată în mod unilateral de către cel ce a făcut-o atât timp cât ea nu a fost 

acceptată. Aşa cum s-a subliniat însă ”admiterea necircumstanţială a acestui principiu ar putea să creeze 
unele consecinţe inechitabile”3, motiv pentru care atât legislaţia în vigoare cât şi doctrina au făcut unele 
precizări4. 

1) În cazul ofertei făcută cu termen expres de opţiune, indiferent dacă aceasta este făcută unei 
persoane prezente sau absente, ea obligă ofertantul să şi-o menţină până la expirarea lui5. Această excepţie 
reiese din interpretarea art. 35 alin. 1, partea întâi, C. com. român, care referindu-se la momentul încheierii 
contractului dispune: ”Contractul sinalagmatic între persoane depărtate nu este perfect dacă acceptarea n-a 
ajuns la cunoştinţa propunătorului în termenul hotărât de dânsul ….”. Refuzul destinatarului de a accepta 
oferta face ca ea să devină ineficace6 şi nu revocată. În acest sens sunt şi dispoziţiile art. 17, din Convenţia 
de la Viena care prevede: o ofertă, chiar irevocabilă, încetează când neacceptarea sa ajunge la ofertant. 
Însă excepţia irevocabilităţii ofertei cu termen expres de opţiune nu va funcţiona atunci când ea va 
cuprinde o stipulaţie, expresă sau implicită, prin care ofertantul îşi rezervă dreptul de a-şi revoca oferta cât 

                                              
1 A se vedea în acest sens: I. Turcu, Formarea contractului, în "Contractele comerciale. Formare şi executare" de I. Turcu, L. 
Pop, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997, p. 119; Idem, Dreptul afacerilor. Ed. Fundaţia "Chemarea", Iaşi, 1992, p. 291. 
2 Publicat în M. Of.  nr. 54/19 martie 1991. 
3 C. Stătescu, Actul juridic ca izvor de obligaţii, în "Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor" de C. Stătescu, C. Bârsan, Ed. 
All Educaţional, Bucureşti, 1998, p. 43. 
4 A se vedea cu privire la aceste excepţii: A. Cerban, notă la dec. civ. rom. nr. 1244/3 iulie 1939, a C. Cas. sec. I, în „Pandectele 
Române” 1939, I, p. 136-138. 
5 A se vedea: C. Apel Iaşi, sec. II, dec. din 12 mai 1923, în „Pandectele Române” 1923, III, p. 138. 
6 Lipseşte una din condiţiile de fond ale ofertei – adresarea ofertei unei persoane. 
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timp aceasta nu a fost acceptată. Se consideră că prin ajungerea ofertei la destinatar el va lua cunoştinţă şi 
de această posibilitatea a ofertantului urmând să-şi conformeze conduita în funcţie de situaţia de care el a 
luat cunoştinţă.  

În legătură cu irevocabilitatea ofertei cu termen expres de opţiune, C. civ. mld. îl consacră prin 
două dispoziţii ale articolului 683, alin. 1: o ofertă poate fi revocată cu excepţia cazului în care ea include 
un termen pentru acceptare sau a cazului în care este irevocabilă în alte temeiuri, şi alin. 3: „oferta primită 
de destinatar nu poate fi revocată în termenul de acceptare stabilit în ofertă … ”. 

Aceleaşi efecte sunt consacrate şi în Convenţia de la Viena prin art. 16, alin. 2, litera a: “Cu toate 
acestea oferta nu poate fi revocată: - dacă ea prevede prin fixarea unui termen determinat pentru acceptare 
sau în alt fel că este irevocabilă”.  

Proiectul codului civil european vine să confirme această excepţie. Astfel art. 17 alin. 1, prima 
parte, prevede că: „O ofertă este irevocabilă, din moment ce autorul său s-a obligat în mod expres să o 
menţină în mod ferm într-o anume perioadă de timp … ”. 

2) În cazul ofertei făcută fără termen expres de opţiune, când potrivit dispoziţiilor în vigoare 
conţine un termen tacit de acceptare, deosebim: după cum oferta este făcută unei persoane prezente sau 
oferta făcută unei persoane absente.  

a) în cazul în care oferta este făcută unei persoane prezente, aceasta trebuie să fie acceptată 
imediat. Caracterul imediat al acceptării exclude posibilitatea revocării acesteia. Dacă oferta nu este 
acceptată imediat, aceasta va deveni ineficace. Într-un astfel de caz problema revocabilităţii sau 
irevocabilităţii nu se mai pune. 

b) În situaţia în care oferta este făcută unei persoane absente ea va fi obligată să o menţină un 
termen rezonabil, apreciat în funcţie de circumstanţele de fapt, pentru a da posibilitatea destinatarului- lor, 
să delibereze şi să se pronunţe asupra ei1. Această soluţie reiese din interpretarea aceluiaşi articol din 
codul comercial românesc (35), partea a doua, potrivit căruia contractul sinalagmatic între persoane 
depărtate nu este perfect dacă acceptarea n-a ajuns la cunoştinţa propunătorului “…în termenul necesar 
schimbului propunerii şi acceptării după natura contractului ”.  

Şi C. civ. moldovenesc prevede o astfel de obligaţie. Art. 683, alin 3, partea II, prevede că: “oferta 
primită de destinatar nu poate fi revocată…în termen necesar pentru ca destinatarul să poată exprima 
acceptarea şi ca răspunsul să ajungă la ofertant conform circumstanţelor cazului, practicii stabilite între 
părţi şi uzanţelor”, şi art. 688, alin. 2, “oferta făcută unei persoane absente poate fi acceptată doar până în 
momentul în care ofertantul se poate aştepta, în condiţii normale, având în vedere mijloacele de 
comunicare folosite de ofertant, la parvenirea răspunsului”.  

Convenţia de la Viena, art. 16, alin., 2, lit. b, prevede că: „oferta nu va putea fi revocată dacă era 
rezonabil pentru destinatar să considere oferta ca irevocabilă şi dacă a acţionat în consecinţă”. De 
asemenea aceasta reiese şi din dispoziţiile art. 18, partea a doua, propoziţia a doua, “acceptarea nu produce 
efecte dacă această indicaţie nu parvine ofertantului … într-un termen rezonabil, ţinând seama de 
împrejurările tranzacţiei şi de rapiditatea mijloacelor de comunicare folosite de ofertant ”. 

Trebuie spus că oferta cu termen tacit nu poate să conţină rezerva expresă prin care ofertantul îşi 
conservă dreptul de a revoca oferta. Aceasta deoarece pe de o parte, termenul tacit este un termen legal, iar 
pe de altă parte, revocarea ei şi prin urmare nerespectarea termenului echivalează cu distrugerea 
conceptului de ofertă, cea ce ar contraveni intenţiei ofertantului atunci când a emis propunerea. Dacă 
destinatarul refuză oferta aceasta va produce aceleaşi efecte ca şi expirarea termenului însuşi – 
ineficacitatea ei. 

 

                                              
1 A se vedea: L. Pop, Drept civil român, Teoria generală a obligaţiilor. Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998, p. 48; C. Stătescu, 
Actul juridic …op.cit, p. 43.  
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§ 3. FUNDAMENTUL JURIDIC ŞI TEORETIC AL ACESTOR EXCEPŢII. CRITICA LOR 
În doctrina de specialitate românească forţa obligatorie a ofertei a constituit obiectul unor 

controverse doctrinare determinate, în primul rând, de lipsa unei reglementări exprese a naturii juridice a 
ofertei. Potrivit unor autori1 aceasta îşi are originea exclusivă în existenţa unui antecontract încheiat între 
ofertant şi destinatar prin emiterea unei oferte de contractare. Potrivit altor autori, obligaţia ofertantului de 
a menţine oferta pe toată durata valabilităţii ei poate fi juridic explicată numai prin teoria angajamentului 
unilateral, având ca sursă voinţa solitară a ofertantului2. Fără a exclude în totalitate criticele pe care le 
comportă fiecare teorie în parte, doctrina juridică, în încercarea de a explica imposibilitatea ofertantului de 
a-şi revoca oferta, a îmbrăţişat teoria angajamentului unilateral.  

Potrivit acestei teorii3, o declaraţie unilaterală de voinţă este suficientă ca să dea naştere unor 
efecte (concretizate în special în obligaţii) independent de orice intervenţie posterioară a celui în favoarea 
căruia a fost făcută. Jurisprudenţa a recunoscut două efecte importante ale acesteia: 

1. În primul rând ea admite că aceasta provoacă direct modificarea situaţiei juridice a obiectului 
supus declaraţiei. Prin emiterea ofertei se creează o situaţie juridică nouă constând în premisa juridică a 
încheierii contractului. 

2. Al doilea efect important al declaraţiei de voinţă este că ea îi conferă un caracter irevocabil. 
Irevocabilitatea declarării de voinţă reprezintă o regulă indispensabilă în obţinerea necesităţii elementare 
de securitate juridică a situaţiei nou create. Aceasta deducându-se şi din natura dreptului potestativ al 
destinatarului ofertei. Prin emiterea unei oferte în patrimoniul destinatarului se naşte un drept potestativ; 
irevocabilitatea ofertei apare ca o consecinţă juridică a puterii recunoscute titularului unui astfel de drept. 

Referitor la acest ultim efect şi în general, susţinerea forţei obligatorii a ofertei pe teoria 
angajamentului unilateral, credem că comportă anumite critici.  

Naşterea dreptului potestativ în patrimoniul destinatarului ca urmare a emiterii ofertei nu va putea 
fi invocată pentru a justifica existenţa obligaţiei ofertantului de a-şi menţine oferta pe toată perioada 
valabilităţii ei deoarece destinatarul nu acceptă în virtutea unui drept potestativ ci în virtutea libertăţii ce se 
manifestă pe principiul autonomiei de voinţă4. 

Un alt argument reiese din natura juridică a termenului expres care însoţeşte oferta. Prin stabilirea 
unui termen, ofertantul determină în timp producerea efectelor acestuia, fie prin stabilirea unor date de 
începere sau expirare a efectelor ofertei, fie prin stabilirea unor perioade pentru valabilitatea ei. După 
expirarea termenului, oferta devine ineficace5. Deci, termenul prevăzut în ofertă are natura juridică a 
termenului extinctiv de executare, ca modalitate a actului juridic civil. Aşa cum am mai spus-o, potrivit  
dispoziţiilor legale cât şi literaturii de specialitate, oferta este revocabilă cu excepţia cazului când aceasta 
este însoţită de un termen. Dacă oferta fără termen este revocabilă, rezultă că în cazul ofertei cu termen de 
opţiune, ceea ce îi imprimă un angajament juridic este termenul prevăzut în ea. Termenul, însă, reprezintă 
o modalitate a actului juridic care se referă la determinarea în timp, în speţă, a efectelor ofertei. Termenul 
nu beneficiază de forţă obligatorie, ca în cazul actelor juridice, care să-i imprime un angajament în acest 
sens. Înseamnă că nu ar trebui îngrădită posibilitatea autorului de a-şi revoca sau prelungi termenul. 
Soluţia este diferită în cazul în care termenul este de origine legală – termenul tacit, sau, în unele cazuri, 
termenul expres. El nefiind rodul voinţei ofertantului, acesta nu va putea interveni în acest sens. 

În continuare, pentru a fi în prezenţa unei oferte este suficient ca ea să conţină cel puţin elementele 
esenţiale, care în cazul contractului de vânzare cumpărare au fost identificate ca fiind preţul şi obiectul 
                                              
1 Opinie reiterată din doctrina franceză şi acceptată în doctrina românească, a se vedea: T. R. Popescu, Actul unilateral în 
"Teoria generală a obligaţiilor", de T. R. Popescu, P. Anca, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 144. 
2 A se vedea: M. N. Costin, Actul juridic unilateral ca izvor de obligaţie în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" Iurisprudentia, 
Cluj-Napoca, nr. 1/1988, p. 59-61. 
3A se vedea: E. Meynial, La déclaration de volonté, în „Revuie trimestrielle de droit civil” 1902, p. 547-548; S. Valory, La 
potestativité dans les relations contractuelles, Presses Universitaires d’aix-Marseille, Marseille, 1999, pct. 209, p. 125.  
4 Ibidem, pct. 210, p. 126 
5 Caducitatea reprezintă ineficacitatea unui act juridic ce nu a ajuns să producă efecte juridice, cea ce nu este cazul nostru, 
oferta, înainte de expirarea termenului, a fost producătoare de efecte juridice. 
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acestuia. Nu există nici o dispoziţie legală sau opinie doctrinară care să consacre ca element esenţial, sau 
cel puţin ca o condiţie de fond, necesitatea existenţei unui termen. Deci, termenul nu reprezintă nici un 
element esenţial, nici o condiţie de fond necesară pentru valabilitatea ofertei. Acesta reprezintă un element 
accesoriu al ofertei, iar accesoriul urmează în general soarta principalului. Deci dacă oferta poate fi 
revocată atunci şi termenul poate. 

Că oferta poate fi revocată o demonstrează nu numai dispoziţia prevăzută din codul comercial 
românesc (art. 37). Există o dispoziţie în Codul civil românesc, care, indirect, vine să confirme 
revocabilitatea ofertei. Înainte de toate, trebuie să spunem că prin emiterea unei oferte, ofertantul îşi 
asumă obligaţia de a contracta cu orice persoană care va accepta pur şi simplu oferta. Deci obligaţia 
rezultată este una de a face. Potrivit art. 1075 C. Civ. românesc “orice obligaţie de a face … se schimbă în 
desdăunări, în caz de neexecutare din partea debitorului”. Acordarea de dezdăunări destinatarului ofertei 
nu reprezintă decât o recunoaştere a efectelor produse de revocare. Dacă oferta ar fi irevocabilă, 
sancţiunea care s-ar impune ar fi considerarea revocării ca inoperantă şi încheierea contractului cu 
destinatarul acceptant. 

De asemenea, un alt argument în sprijinul criticii acestei teorii este acela de a identifica categoria 
de obligaţii ce şi-o asumă ofertantul prin stabilirea unui astfel de termen -- a da; a face; a nu face. Având 
în vedere orientarea doctrinei româneşti cu privire la această situaţie, şi din interpretarea articolelor din C. 
civ. moldovenesc, rezultă că obligaţia pe care şi-a asumat-o ofertantul prin stabilirea unui termen este acea 
de a nu-şi retrage oferta (pe perioada termenului stabilit), deci el îşi asumă o obligaţie de a nu face1. Însă 
consimţământul, care este un act de voinţă, nu poate constitui obiectul obligaţiei de a nu face. El este un 
element structural al contractului şi ţine de formarea lui, în timp ce obligaţia de a nu face presupune 
existenţa unui contract deja format ţinând de executarea lui. 

Dreptul de revocare a ofertei reprezintă un aspect al dreptului de a refuza încheierea contractului2. 
Refuzul de a contracta reprezintă expresia pozitivă şi negativă a principiului libertăţii contractuale. Legea 
nu reglementează, dar ea îl subînţelege, protejând libertatea de a contracta, de exemplu, din perspectiva 
reglementării viciilor de consimţământ. Dacă voinţa ofertantului poate fi protejată de efectele 
prejudiciabile (cele produse de anumite împrejurări care afectează caracterul conştient şi liber a voinţei), 
de ce nu i s-ar recunoaşte lui şi posibilitatea de a preîntâmpina producerea unor astfel de efecte (pe care le 
pot crea anumite evenimente, asupra ofertei şi de aici asupra patrimoniului ofertantului), prin 
recunoaşterea dreptului de a-şi putea revoca oferta chiar înăuntrul termenului stipulat. De exemplu, atunci 
când o persoană face o propunere de a încheia un contract stabilind în acest sens un termen, el o face în 
considerarea circumstanţelor economice existente în acel moment. Dar în cazul în care după emiterea 
ofertei şi înainte de expirarea termenului intervin anumite evenimente neprevăzute - crize, inflaţie (de ex. 
Federaţia Rusă, august, 1998), cu consecinţe, cum ar fi creşterea exagerată a preţurilor… între oferta 
emisă înainte de această dată şi una similară după acest eveniment, pot apărea grave dezechilibre 
susceptibile de a fi cauza ruinării pentru ofertantul care a emis oferta înainte de acest eveniment şi o 
îmbogăţire pentru oricare altă persoană care va accepta o astfel de ofertă după consumarea evenimentului. 
Dacă ofertantului nu i se va recunoaşte şi posibilitatea de a-şi revoca oferta înainte de expirarea 
termenului, el se va vedea prejudiciat fără a i se putea reţine vreo culpă în sarcina sa, decât aceea de a-şi fi 
menţinut oferta până la expirarea termenului stabilit de el. 

                                              
1 A se vedea în acest sens: I. L. Georgescu, Drept comercial român. Teoria generală a obligaţiilor comerciale, revizuită şi 
completată de I. Băcanu, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1994, p. 35. 
2 Nu şi în cazul în care menţinerea unei oferte este impusă de lege, de exemplu: în cazul ofertei de vânzare a unui teren agricol 
din extravilan ofertantul este obligat să-şi menţină oferta în termen de 45 de zile de la înregistrarea ei la consiliul local, a se 
vedea: D. Chirică, Drept civil. Contracte speciale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997, p. 58. Sau cel prevăzut în articolul 52 din 
legea nr. 26/1996 Codul silvic românesc, publicată în M.Of. nr. 93 din 8 mai 1996 – în termen de 30 de zile după înştiinţarea, în 
scris, a  unităţii silvice teritoriale în raza căreia se află terenul respectiv, despre intenţia de înstrăinare a acestuia, pentru 
dezvoltare a se vedea: L. Pop, Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale. Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001, p. 118-120; 
E. Chelaru, Dreptul de preemţiune reglementat de codul silvic, în „Dreptul” nr. 6/1997, p. 15-28. 
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Menţionăm că teoria impreviziunii pentru a putea justifica posibilitatea ofertantului de a-şi retrage 

oferta în această situaţie nu are o aplicabilitate, deoarece ea se circumscrie, aşa cum s-a mai spus, exclusiv 
sferei raporturilor contractuale1. 

De asemenea, retragerea ofertei în această situaţie nu poate fi explicată nici pe conceptul de forţă 
majoră. Forţa majoră are ca efect o imposibilitate absolută de executare. O mare dificultate, însă, nu poate 
fi asimilată forţei majore. 

S-ar putea invoca violenţa exercitată de conjunctura economică defavorabilă ca viciu de 
consimţământ pentru a putea explica posibilitatea ofertantului de înlăturare a efectelor prejudiciabile a 
unui act juridic încheiat în asemenea circumstanţe. În această situaţie, se pune întrebarea, de ce ar mai 
trebui să i se recunoască ofertantului dreptul de a-şi revoca oferta de vreme ce el are la dispoziţie acţiunea 
în anulare a convenţiei încheiate sub imperiul violenţei exercitate de conjunctura defavorabilă. Raţiunile 
sunt următoarele: 

Art. 955 C. civil românesc., prevede că pentru a fi un viciu de voinţă violenţa trebuie să fie 
exercitată de către o persoană. Acesta este argumentul care a determinat o parte a doctrinei să considere că 
starea de necesitate nu se integrează în conţinutul violenţei2. Dacă am fi în prezenţa unei violenţe, atunci 
aceasta nu ar mai avea ca efect vicierea consimţământului, ci excluderea lui, soluţie ce se impune prin 
analogie cu materia penală în acest domeniu. Astfel, potrivit art. 45 C. penal românesc starea de necesitate 
este o cauză care înlătura caracterul penal al faptei, în materia civilă aceasta echivalând cu înlăturarea 
consimţământului. 

De asemenea, trebuie spus că pentru a fi în prezenţa unui viciu de consimţământ, violenţa trebuie 
să fie cea care determină emiterea ofertei. În cazul nostru, însă, violenţa apare după ce oferta a fost 
declarată.  

În situaţia în care acceptăm opinia potrivit căreia starea de necesitate se integrează în conţinutul 
violenţei şi ofertantul are la dispoziţie numai acţiunea în anulare a actului juridic, vom observa că efectele 
anulării vor fi aceleaşi ca în cazul revocării, respectiv părţile vor fi puse în situaţia anterioară încheierii 
contractului. Însă nu este acelaşi lucru cu recunoaşterea posibilităţii ofertantului de a-şi revoca oferta, 
antrenând cheltuieli minime pentru ofertant şi plata unor despăgubiri pentru destinatar3 şi îndeplinirea unei 
întregi proceduri, începând de la sesizarea instanţei şi pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract 
ca urmare a refuzului ofertantului de a încheia (executa) contractul4, terminând prin declararea 
anulabilităţii actului şi repunerea părţilor în situaţia anterioară. Cu atât mai mult, cu cât în cel de a-l doilea 
caz, acceptantul nu numai că nu primeşte despăgubirea pe care ar fi primit-o dacă s-ar fi acceptat 
posibilitatea ofertantului de a-şi revoca oferta ci trebuie să suporte cheltuielile atât materiale cât şi 
temporale pe care le reclamă pronunţarea hotărârilor de încheiere şi apoi de anulare a contractului. 

                                              
1 A se vedea: L. Pop, Drept civil român …, op. cit., p. 68; C. Anton, Teoria impreviziunii în dreptul roman şi dreptul comparat, 
în „Dreptul” nr. 7/2002, p. 24-37; I. Albu, A. Man, Utilitatea terminologiei latine cu referire specială la adagiile pacta sunt 
servanda şi rebus sic stantibus, în „Dreptul” nr. 2/1996, p. 20-27; I. Albu, Probleme actuale privind reevaluarea judiciară a 
creanţelor, indexarea convenţională a obligaţiilor pecuniare şi indexarea dobânzilor, în „Dreptul” nr. 1/1994, p. 44-54; G. 
Beleiu, G. Ciurca (I), G. Beleiu (II), Teoria impreviziunii – “rebus sic stantibus”, în „Dreptul” nr. 10/1993, p. 29-36;  În 
jurisprudenţa germană veche s-a decis că impreviziunea se aplică şi actelor juridice unilaterale deci şi ofertei de a contracta, a se 
vedea: Reichsgericht, 6 jan. 1923, în „Pandectele Române” 1924, III, p. 160. 
2 A se vedea: A. Pop, Gh. Beleiu, Drept civil. Teoria generală a dreptului civil, Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1980, p. 
236. 
3 În condiţiile în care revocarea unei oferte simple nu va angaja o răspundere a ofertantului, revocarea ofertei cu termen de 
opţiune va antrena despăgubiri din partea ofertantului. Nu este acelaşi lucru în a recunoaşte revocarea ofertei cu termen de 
opţiune şi plata unor despăgubiri şi irevocabilitatea ei cu consecinţa, în caz de revocare, pronunţării unei hotărâri judecătoreşti 
care să ţină loc de contract. Nu am insistat asupra acestui subiect dat fiind faptul că tratarea lui nu face obiectul acestui subiect. 
4 Cea mai bună reparare a prejudiciului suferit de destinatar ca urmare a revocării intempestive este în a o considera inoperantă 
urmând ca ori de câte ori este posibil, instanţele de judecată să  hotărască, cu titlu de reparaţie în natură a pagubei că acel 
contract s-a încheiat, a se vedea în acest sens: L. Pop, Drept civil român … op. cit., p. 50; T. R. Popescu, Contractul … op. cit., 
p. 73. 
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O altă opinie critică stipulează că, dacă acceptăm caracterul obligatoriu al actului juridic de 

formaţie unilaterală, ar trebui să admitem că moartea sau incapacitatea ofertantului, survenită înainte de 
expirarea termenului, nu ar putea să aibă ca efect caducitatea ofertei, obligativitatea acesteia transferându-
se la succesori1. Or, astfel de efecte nu sunt admise nici de practica judecătorească românească, şi nici de 
către o parte a susţinătorilor acestei teorii. De asemenea, potrivit acestei opinii, oferta de a contracta fără 
termen va trebui să fie menţinută la infinit, deoarece „irevocabilitatea manifestării unilaterale de voinţă 
decurge ca o consecinţă firească din finalitatea urmărită prin exteriorizarea voinţei2”. Deci, izvorul 
obligativităţii ofertei îl reprezintă voinţa de a se obliga şi nu termenul. În consecinţă oferta nu va putea fi 
revocată niciodată.  

O altă critică ce poate fi adusă acestei opinii rezultă din aplicarea principiului simetriei juridice, 
potrivit căruia o obligaţie poate fi desfiinţată sau modificată în acelaşi mod şi în aceleaşi condiţii în care ea 
a fost creată3. În consecinţă, teoria angajamentului unilateral nu va putea să fie aplicată, dat fiind faptul că 
aceasta ar însemna, în virtutea principiului simetriei, că un asemenea angajament poate fi revocat oricând 
de autorul său. În contracararea acestui argument s-a afirmat4 că în fond nu suntem în prezenţa unui 
principiu al simetriei, ci în prezenţa unei excepţii de la principiul forţei obligatorii a contractului şi prin 
urmare el nu va putea fi revocat oricând şi oricum de autorul său.  

Considerăm că această opinie este discutabilă. Principiul forţei obligatorii a contractului enunţă că 
un contract valabil încheiat produce efecte între părţile contractante. Deci, contractul se va impune 
părţilor, asemănător situaţiei când un asemenea contract este impus de lege. Astfel, forţa obligatorie a 
contractului priveşte efectele acestuia faţă de părţi, deci perioada ulterioară încheierii contractului (etapa 
postcontractuală). Excepţia de la acest principiu ar viza de asemenea efectele contractului, aceasta 
încadrându-se tot în etapa postcontractuală. Astfel, dacă potrivit principiului forţei obligatorii a 
contractului un contract valabil încheiat produce efecte între părţile contractante, excepţia de la acest 
principiu, consider, ar fi reprezentată de situaţia juridică când, deşi vom fi în prezenţa unui contract valabil 
încheiat, acesta nu va produce efecte juridice între părţi, el fiind afectat fie de modalitatea termenului 
suspensiv, fie de cea a condiţiei suspensive. 

Regula simetriei enunţă, după cum am arătat mai sus, că dacă un contract poate fi format prin 
acordul de voinţă al părţilor, el poate fi desfăcut sau revocat în acelaşi fel, tot prin acordul de voinţă al 
părţilor. Astfel, regula simetriei se referă la formarea contractului, deci ţine de etapa precontractuală 
perfectării contractului. Ea va putea fi invocată indiferent dacă contractul este producător de efecte 
juridice sau nu, fiind suficient ca el să fie încheiat în mod valabil. Acceptarea simetriei ca fiind o excepţie 
de la principiul forţei obligatorii a contractului, ar însemna ca în cazul unor contracte valabil încheiate, dar 
neproducătoare de efecte juridice din momentul încheierii contractului, argumentul simetrie să nu poată fi 
invocat dat fiind faptul că, actul juridic nu beneficiază de forţă obligatorie între părţi. Acest principiu, 
nefiind aplicabil, nici excepţia lui nu va fi operaţională. Consecinţa care este contrazisă de legislaţia în 
vigoare, în speţă, oferta, până în momentul în care ea ajunge la destinatarul ei poate fi retractată (art. 15 
alin. 2 din Convenţia de la Viena, şi art. 683 alin. 2 C. civ. mld.) În concluzie, principiul simetriei se referă 
la etapa precontractuală perfectării contractului, acesta vizând atât formarea cât şi desfiinţarea lui, în timp 
ce principiul forţei obligatorii vizează efectele unui contract valabil încheiat, deci etapa postcontractuală. 

Din analiza teoriei angajamentului unilateral, aşa cum este formulată, nu reiese că ea se va aplica 
numai în cazul în care oferta este prevăzută cu termen expres de opţiune ci şi în cazul ofertelor care nu 
conţin un asemenea termen (deşi şi acestea conţin un termen, cel tacit). Însă, atunci această teorie vine în 

                                              
1 A se vedea: C. Stătescu,  Actul juridic … op. cit., p. 45. În C. civ moldovenesc a fost consacrat în mod expres valabilitatea în 
caz de deces sau de pierdere a capacităţii de exerciţiu prin art. 685 şi în mod implicit prin art. 200 alin. 3 şi art. 686. 
2 A se vedea: M. N. Costin, Actul juridic … op. cit., în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, Iurisprudentia, nr. 1/1988, p. 53. 
3 A se vedea: L. Pop, Drept civil român … op. cit., p. 135. 
4 A se vedea: M. Avram, Natura juridică a promisiunii publice de recompensă (premiu), în „Dreptul” nr. 6/2001, p. 27. 
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contradicţie cu dispoziţiile legale care consacră revocabilitatea ofertei, respectiv art. 683 alin. 1 C. civ. 
mld.1, art. 16, alin. 1 din Convenţia de la Viena2, şi art. 15 alin. 1 din proiectul Codului civil european3.  

De asemenea, dacă oferta cu termen expres sau tacit este irevocabilă apare întrebarea: care vor fi 
acele ipoteze în care se pot aplica dispoziţiile care consacră revocabilitatea ofertei, deci când va putea fi 
revocată oferta? Aceasta luând în considerare că orice ofertă care nu cuprinde un termen expres conţine un 
termen tacit de acceptare şi deci este irevocabilă în acest temei. 
 
 

                                              
1 Potrivit acestui articol: “o ofertă poate fi revocată (s. n. - I. B.) cu excepţia cazului în care ea include un termen pentru 
acceptare sau a cazului în care este irevocabilă în alte temeiuri”. 
2 “O ofertă poate fi revocată până la încheierea contractului dacă revocare soseşte la destinatar înainte ca acesta să fi expediat 
acceptarea”. 
3 “L’offre peut être révoquée tant que son destinataire n’a pas expédié son acceptation” 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

510 
FORME JURIDICE DE REALIZARE A PARTENERIATULUI PUBLIC PRIVAT 

 
BELECCIU Ştefan,  

doctor, conferenţiar universitar 
OLARU Aurelian, 

doctorand 
 

Modalităţile de instituire a parteneriatului public-privat, acestea pot consta fie într-un 
contract, caz în care relaţia dintre partenerul public şi cel privat este de natură pur contractuală, fie în 
crearea unei noi entităţi economice, controlate în comun de partenerul public şi cel privat. In lucrarea 
dată vom prezenta regulile specifice aplicabile acestor modalităţi de instituire a pateneriatului public-
privat. 

Iniţierea şi realizarea unui parteneriat public-privat trece prin două mari faze: una ţine de un proces 
politic, ce se finalizează prin adoptarea unei decizii, acord de a iniţia realizarea unui parteneriat, iar cealaltă 
descrie o procedură administrativă, ce asigură implementarea deciziei politice1. 

a. Concesiunea este "forma clasică" de realizare a unui parteneriat public-privat. In 
legislaţia noastră, concesiunea este reglementată de Legea nr. Nr.534-XIII din 13.07.95 Monitorul 
Oficial al R.Moldova nr.67 din 30.11.1995. 

Concesiunea este un contract prin care statul cesionează (transmite) unui investitor (persoană 
fizică sau juridică, inclusiv străină), în schimbul unei redevenţe, dreptul de a desfăşura activitate de 
prospectare, explorare, valorificare sau restabilire a resurselor naturale pe teritoriul Republicii 
Moldova, de a presta servicii publice, de a exploata obiecte proprietate de stat (municipală), care 
conform legislaţiei sunt scoase integral sau parţial din circuitul civil, precum şi dreptul de a desfăşura 
anumite genuri de activitate, inclusiv cele care constituie monopolul statului, preluînd gestiunea 
obiectului concesiunii, riscul prezumtiv şi răspunderea patrimonială. 

Dacă analizăm o concesiune vedem că statul (prin organele sale) organizează un serviciu public, 
stabileşte toate condiţiile de funcţionare a serviciului pentru a satisface interesul general, stabileşte care 
sunt drepturile de putere publică ataşate la acest serviciu; acestea facînd obiectul caietului de sarcini. 
In urma desfăşurării unei licitaţii publice, cîştigătorul va încheia cu statul un contract de concesiune. 
Rprin acest act juridicadministraţia autorizează pe un particular să facă anumite lucrări pe domeniul 
publi şi-i dă dreptul de a percepe anumite taxe de la acei care ar voi să se folosească de aceste 
lucrări". 

Întreprinderea concesională este o întreprindere înfiinţată sub diverse forme organizatorico-
juridice (cu excepţia celei de întreprindere de stat (municipală) în baza unui contract de concesiune 
încheiat de stat. În persoana organului împuternicit de acesta (concedent), cu o persoană fizică sau 
juridică (concesionar). 

Concesiunea  se  admite în toate ramurile economiei şi  cuprinde toate genurile de activitate, 
dacă aceasta nu contravine legislaţiei. Pot face obiectul concesiunii: 

a) terenurile    şi alte resurse naturale, prospectarea, explorarea şi valorificarea acestora; 
b) bunurile mobiliare       şi     imobiliare     ale     organizaţiilor     şi întreprinderilor de stat 

(municipale)2. 
Se admite   concesionarea   concomitentă a mai multor   obiecte   în scopul exploatării lor în 

complex. 

                                              
1 „Parteneriatul public-privat soluţie pentru un mai bun management al comunităţilor locale din România", ghid practic pentru 
consiliile judeţene,- Bucureşti, aprilie 2004,Institutul pentru Politici Publice (IPP) 
2 Legea nr. Nr.534-XIII   din   13.07.95   cu privire la concesiuni, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.67 din 
30.11.1995 
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Contractul de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări este un contract, avînd ca 

obiect execuţia sau, dupe caz, atît proiectarea, cît şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de 
construcţii, aşa cum sunt acestea cuprinse în clasificările statistice oficiale, ori execuţia prin orice 
mijloace a oricărei combinaţii a acestor lucrări de construcţii, care corespunde cerinţelor autorităţii 
contractante şi care conduce la un rezultat menit să îndeplinească, prin el însuşi, o funcţie tehnico-
economice. 

In contrapartida lucrărilor executate, contractantul, în calitate de concesionar, primeşte dreptul 
de a exploata rezultatul lucrărilor, în totalitate sau în parte, drept la care se poate adăuga, după caz, plata 
unei sume. Această calitate de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau juridică din Republica 
Moldova sau din alte state care pot fi subiecţi de drept, în acest caz s-ar înţelege o gestiune directă. 

Regimul juridic aplicabil contractelor de parteneriat public-privat potrivit reglementărilor în 
materie, obiectul contractelor de parteneriat public-privat este reprezentat de execuţia şi proiectarea unor 
lucrări de construcţii, ori execuţia unor combinaţii a acestor lucrări de construcţii, care corespund 
cerinţelor autorităţii publice iniţiatoare a proiectului. Legea permite ca, prin contract, autoritatea publică 
(prin unităţile aflate în subordinea sa sau sub autoritatea sa) şi investitorul privat să înfiinţeze o 
companie de proiect. Respectiv o societate comercială a cărei unic scop este reprezentat de 
„proiectarea, finanţarea, construcţia, exploatarea, întreţinerea şi transferarea bunului public rezultat în 
baza unui proiect de parteneriat public-privat". 

Pentru lucrările executate, concesionarul, care poate fi un particular ori chiar o autoritate 
contractantă este îndreptăţit să exploateze (în totalitate sau în parte) bunul public realizat, putînd primi, 
după caz, şi o sumă de bani. La finalizarea contractului de parteneriat public-privat, bunurile publice 
create în cadrul proiectului să transferă, cu titlu gratuit, autorităţii publice, în bună stare, exploatabile şi 
libere de orice sarcine sau obligaţie. 

Diferenţa care este între o concesiune şi celelalte contracte de parteneriat constă în 
principal în natura lor comercială, concesiunea fiind un contract administrativ. Prin concesionare, sunt 
oferite pe piaţă „pachete contractuale" cu patru elemente: 
• proiectarea - execuţia - întreţinerea / exploatarea; 
• managementul; 
• finanţarea; 
• operaţiunea (exploatarea) comercială. 

La o primă vedere, acest „pachet" pare să altereze caracterul contractual al cooperării: 
• în locul produsului (autostrada), accentul proiectului cade pe furnizarea unui serviciu: 

„capacitatea zilnică de trafic"; 
• administraţia plăteşte  consorţiului  o  taxă pentru  fiecare  serviciu furnizat; 
• administraţia are posibilitatea (opţiunea)  contractuală să transfere costurile către utilizator; 
• contractul   poate   conţine   o   „clauză   de   exonerare",   prin   care administraţia publică nu 

plăteşte, dacă serviciul nu este prestat; 
• datorită implicaţiilor financiare, consorţiul va face tot ce-i stă în putere 

pentru a asigura prestarea serviciului convenit. 
Într-un proiect de parteneriat public-privat administraţia publică nu „cumpără", pur şi simplu un 

tronson de autostradă de la punctul A la punctul B, ci cumpără „capacităţi de trafic" şi servicii, între 
punctele A şi B, pentru un număr de ani, precizat. 

Concesiunile sunt definite, de regulă, ca „performanţe" (servicii) şi nu ca „specificaţii" 
predeterminate pe obiective. Dacă administraţia doreşte să-şi prezerve dreptul asupra „politicilor" 
privind obiectivul concesionat sau serviciile prestate, atunci alegerea concesionării, ca soluţie, devine 
problematică. 

În continuare, vom prezenta, pe scurt, elementele care caracterizează concesiunile potrivit 
dreptului comunitar, cu accent pe diferenţele dintre acestea şi contractele de achiziţii publice. 
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„Concesiunile" nu beneficiază de o definiţie legală în Tratatul Consiliului Europei. 

Directiva privind contractele de achiziţii publice de lucrări1 reglementează regimul acelor 
concesiuni care privesc lucrările publice, deosebindu-le de contractele privind lucrările publice. 
Directivele privind contractele de achiziţii publice de servicii2, contractele de achiziţii publice de bunuri3 
şi procedurile de achiziţii publice ale entităţilor din sectoarele apei, energiei; transportului şi 
telecomunicaţiilor4 nu conţin reglementări ale concesiuni în domeniile respective, limitîndu-se doar la 
contractele publice. 

Cele patru directive au fost înlocuite cu Directiva privind coordonarea procedurilor de acordare a 
contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii, Directiva privind coordonarea 
procedurilor de achiziţii publice ale entităţilor din sectoarele apei, energiei, transportului şi serviciilor 
poştale. Aceste două directive conţin definiţia legală a concesiunilor, atât a celor de lucrări, cât şi a celor 
de servicii. Cu toate acestea, doar prima dintre directivele menţionate conţine reglementări specifice cu 
privire la concesiuni, iar acestea doar în cazul concesiunilor de lucrări; concesiunile de servicii sunt 
excluse expres din aria de aplicare a acestei directive. 

b. BOT (Build-Own-Transfer) - derivă din concesiune, după cum s-a precizat anterior şi este 
"un contract încheiat de o autoritate publică cu un „concesionar" pentru finanţarea şi construcţia 
unei facilităţi sau sistem de infrastructură  ce  conferă entităţii  finanţatoare, concesionarului  dreptul  
de operare comercială pentru o perioadă determinată de timp, cu returnarea facilităţii către 
autoritatea contractantă". 

c. Achiziţia publică (public procurement)- unele ţări exclud expres achiziţia publică din 
sfera parteneriatului public-privat. Totuşi, în doctrina comunicată se face distincţie între concesiune şi 
achiziţiile publice. Dreptul de exploatare este criteriul definitoriu al existenţei concesiunilor de lucrări, 
iar acest drept determină cîteva caracteristici ale acestora, care le disting de contractele de achiziţii 
publice de lucrări. 

Astfel, dreptul de exploatare permite concesionarului să solicite plată de la cei care utilizează 
structura respectivă (de ex, sub formă de taxe) pentru o anumită perioadă de timp. Concesionarul nu 
primeşte remuneraţie pentru lucrările sale direct de la autoritatea contractantă, ci direct de la 
utilizatorii lucrărilor sale. 

d. "Contracting out" -- prevede contractarea de către administraţie a diferite responsabilităţi 
pe care le îndeplinea în mod tradiţional pînă în prezent şi contractele de delegare, de gestiune sau 
management; 

e. "Joint ventures". Consiliile locale pot hotărî asupra participării cu capital, în numele şi în 
interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăţi comerciale sau la 
înfiinţarea unor servicii de interes public local sau municipal. 

f. Preluarea unei societăţi ori achiziţia de acţiuni într-o societate comercială, fie de 
către o terţă persoană de drept privat, fie participarea statului în calitate de acţionar într-o societate 
comercială. O asemenea decizie reflectă politica  autorităţii  locale  într-un  anumit  domeniu,  în  
acest caz, parteneriatul este una din măsurile prin care se aplică procesul politic5. 

Procesul de definire a proiectului public-privat şi de selecţie a investitorilor capabili să 
realizeze proiectul se desfăşoară în etape, după cum urmează: 

a) elaborarea şi aprobarea studiului de prefezabilitate de către autoritatea publică; 
b) elaborarea documentului ataşat la anunţul de intenţie; 
c) constituirea comisiei de evaluare a scrisorilor de intenţie de către  autoritatea publică şi 

numirea ei prin ordin sau decizie, după caz; 
                                              
1 Directiva Consiliului 93/37/EEC 
2 Directiva Consiliului 92/50/EEC. 
3 Directiva Consiliului 93/36/EEC 
4 Directiva Consiliului 93/38/EEC, Directiva Parlamentului European şi Consiliului 2004/18/EC 
5 Public private partnership arrangements Act (Irish law), 2002, Paragraph 3 
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d) elaborarea şi aprobarea criteriilor de evaluare, grilelor de punctaj şi a modului de tratare a 

scrisorilor de intenţie întârziate sau primite nesigilate şi aprobarea acestora prin decizie sau ordin de 
către autoritatea publică; 

e) publicarea anunţului de intenţie; 
f) distribuirea, fără plată, a documentului ataşat la anunţul de intenţie; 
g) primirea şi înregistrarea plicurilor ce conţin scrisorile de intenţie elaborate de investitorii 

interesaţi; 
h) convocarea comisiei de evaluare şi deschiderea plicurilor conţinînd scrisorile de intenţie în 

prezenţa tuturor membrilor comisiei; 
i) evaluarea scrisorilor de intenţie şi a documentelor anexate la acestea; 
j) întocmirea raportului de evaluare, adjudecare şi prezentarea acestuia autorităţii publice spre 

aprobare; 
k) invitarea investitorilor selectaţi la negocierea şi semnarea acordului de proiect. 
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CARACTERELE GENERALE ALE CONTRACTULUI ADMINISTRATIV 

AVORNIC Gheorghe  

Doctor habilitat în drept  
profesor universitar, decanul facultăţii Drept USM 

 
După ce criterii recunoaştem că un contract este administrativ? J. Rivero,  studiind problematica 

contractelor administrative,1 menţionează: “Două probleme, aparent distincte, dar confuze, apar în 
practică: Dacă un contract este administrativ, prin ce trăsături fundamentale a regimului său se distinge de 
un contract de drept privat?”2 .  

Pornind de la  aceste două probleme, vom încerca în continuare să identificăm criteriile de 
distincţie ale contractelor administrative, precum şi regimul juridic aplicabil încheierii şi executării 
acestora. 

Profesorul E. D. Tarangul susţinea: “Contractele încheiate de administraţie cu particularii în scopul 
de a colabora împreună în vederea unui serviciu public sau a unui interes general şi care, din această 
cauză, sunt  supuse regimului administrativ, sunt contracte de drept public sau contracte administrative. 
Aşa de exemplu, sunt considerate contracte administrative concesiunea de servicii publice, concesiunea 
domeniului public, contractul de lucrări publice, concesiunea de lucrări publice, contractele prin care se 
angajează un funcţionar, împrumuturile etc.”3  

Consiliul de Stat şi celelalte instanţe franceze de contencios administrativ au considerat drept  
contracte  administrative pe acelea la care una dintre părţi este o autoritate a administraţiei publice, scopul 
lui fiind asigurarea funcţionării unui serviciu public şi căruia i se aplică un regim juridic, regimul de drept 
public.4 

În opinia întemeietorului teoriei contractelor administrative, profesorul G. Jeze, elementele 
caracteristice ale contractului administrativ sunt următoarele: 

existenţa unui caiet de sarcini şi condiţii generale care cuprind şi reguli exorbitante de drept 
comun; 
                                              
1 Potrivit concepţiei lui  J. Rivero, contractele încheiate de administraţia publică se împart în două mari categorii: contractele 
administraţiei şi contractele administrative.  
Contractele administraţiei sunt contractele identice cu cele ale particularilor, aşa cum sunt definite şi reglementate de Codul 
civil. 
Drept exemplu sunt aduse: contractele de vânzare-cumpărare (cele pentru achiziţionarea unui teren sau cele pentru vânzarea 
produselor din domeniul privat al autorităţilor publice), contractele de închiriere (închirierea unui imobil a administraţiei 
publice), contractul de asigurare (asigurarea unor bunuri mobile ori imobile ale administraţiei publice). 
Am putea afirma că, ori de câte ori administraţia publică apare într-un contract pe o poziţie de egalitate cu celălalt contractant, 
şi aceasta credem că este diferenţa esenţială faţă de contractele administrative, ne aflăm în faţa unui contract civil de 
administraţie. La fel, ori de câte ori prin contractul încheiat, administraţia încredinţează unui particular (persoană fizică ori 
juridică) executarea unei lucrări publice sau efectuarea unui serviciu public, ne aflăm în faţa unui contract administrativ numit 
sau nenumit, încheiat de administraţie. 
Interesul distincţiei dintre cele două categorii este că, în primul rând, contractele administrative sunt supuse regulilor speciale 
ale dreptului administrativ, diferite de regulile dreptului civil, ceea ce determină în sistemul judiciar din Franţa de exemplu, 
competenţa judiciară diferită în soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu executarea acestor contracte. Astfel, după  cum este 
firesc, litigiile generate de modul de îndeplinire a obligaţiilor din contractele administrative sunt soluţionate, în Franţa, de 
tribunalele administrative sau curţile administrative de apel, instanţa supremă în materie administrativă fiind Consiliul de Stat, 
iar contractele civile încheiate de administraţie sunt de competenţa instanţelor de drept comun. Rivero,  Jean. Droit 
administratif. 9-ieme edition.   Paris: Dalloz, 1980, p. 114-115. 
2Idem, p.117. 
3 Tarangul, Erast Diti. Tratat de drept administrativ român. Cernăuţi: Tipografia “Glasul Bucovinei”, 
1944, p.478. 
4 Alexandru, Ioan. Popescu, Ion. Cărăuşan, Mihaela. Dincă, Dragoş. Drept administrativ. Bucureşti: 
Editura economică, 2002, p.283. 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

515 
angajamentul de cooperare activă şi personală a furnizorului  la funcţionarea serviciului public; 
contractul încheiat în legătură cu funcţionarea  unui serviciu public implică aplicarea unui regim de 

drept public; 
inserarea unei clauze, prin care părţile declară că sunt de acord să se supună jurisdicţiei 

administrative.1  
Pentru a marca distincţia dintre regimul contractelor administrative (propriu-zise) şi cel al 

contractelor civile, profesorul E. D. Tarangul menţiona că: “regimul juridic special căruia îi sunt supuse 
contractele administrative, se caracterizează prin forme speciale necesare pentru încheierea lor, precum şi 
prin principii speciale cu privire la executarea lor”.2  În acest sens se evocă următoarele aspecte: 

pentru încheierea contractelor administrative sunt necesare caietele de sarcini care cuprind toate 
clauzele contractului ce urmează a fi încheiat şi indică drepturile şi obligaţiile ambelor părţi contractante, 
precum şi modul în care urmează să se execute contractul. Caietul de sarcini devine parte integrantă a 
contractului administrativ; 

alegerea cocontractantului se face prin licitaţie publică care are la bază principiul alegerii de către  
administraţie a particularului cu care urmează să încheie un contract administrativ, pe cale de concurenţă 
şi nu prin bună învoială; 

contractele administrative odată încheiate în baza unei licitaţii publice trebuie aprobate de 
autorităţile superioare dacă valoarea lor depăşeşte o anumită sumă;  

pornind de la faptul că contractele administrative sunt încheiate intuitu personae, particularul care 
a încheiat un contract administrativ cu administraţia nu va putea să-l cedeze, întreg sau în parte, altei 
persoane, decât cu aprobarea administraţiei; 

unele clauze din contractul administrativ sunt de natură reglementară şi anume cele cu privire la 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice sau cu privire la interesele generale; 

administraţia îşi rezervă dreptul, dacă interesul general ar pretinde sau dacă concesionarul nu şi-a 
îndeplinit obligaţiile stipulate în actul de concesiune, să poată rezilia contractul, fie direct, fie din oficiu, 
prin decizie administrativă dată pe cale unilaterală sau pe cale judecătorească; 

contractelor administrative li se aplică teoria impreviziunii, care nu se aplică contractelor de drept 
comun. 

Într-adevăr, E. D. Tarangul a reuşit să evidenţieze caracteristicile de bază care delimitează 
contractele administrative de contractele din dreptul comun, ceea ce ne determină să afirmăm că doctrina 
din perioada interbelică, dominată de guvernări liberale, este de o necontestată valoare şi la acest început 
de veac. 

În dreptul francez,  analiza noţiunii de contract administrativ porneşte de la teza că nu toate 
contractele încheiate de administraţie sunt contracte administrative3. Pentru a ne afla în prezenţa acestui 
tip de contract se impun următoarele criterii: a) contractul este administrativ prin determinare legală, când 
legiuitorul însuşi l-a calificat ca atare; b) criteriul jurisprudenţial, adică contractul întruneşte elementele 
stabilite de jurisprudenţă ca fiind de esenţa unui asemenea tip de contract.  

J. Rivero arăta că, deşi există asemănări importante cu  contractele civile, în sensul că ambele 
categorii de contracte sunt manifestări de voinţă generatoare de situaţii juridice subiective, totuşi sunt cel 
puţin trei caracteristici care individualizează contractele administrative.4  

Acestea sunt: 

                                              
1 Rarincescu, Constantin G. Contenciosul administrativ român.  Bucureşti; Ed: Universală “ALCALAY” 
& Co., 1937, p. 201. 
2 Tarangul, Erast Diti. Tratat de drept administrativ român. op.cit., p. 478-481. 
3 Laubardere, Andre de.; Venezia, J. C.; Gaudement, Y.. Traite de droit administratif. 14-ieme edition.  
Paris: LGDJ, 1996, p. 735-737; Rivero, Jean. Waline Jean. Droit administratif. 18e edition.  Paris: Dalloz, 
2000, p. 119-120. 
4 Rivero,  Jean. Droit administratif. 9-ieme edition, op. cit., p.118. 
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Părţile contractului. 
În contractele administrative, cel puţin  unul dintre subiecte este o autoritate a administraţiei 

publice sau alt subiect autorizat de o autoritate a administraţiei publice. O excepţie reprezintă cauza din 13 
decembrie 1963 soluţionată de tribunalul de Conflict francez, între Sindicatul practicienilor artei dentare 
din Departamentul de Nord şi Casa de asigurări sociale.1  

O altă excepţie creată în cauza din 8 iulie 1963, prin care Tribunalul de Conflict a decis că “Societe 
Entreprise Peyrot”, trecând unei societăţi de economie mixtă (persoană privată) executarea unei lucrări 
publice, a încheiat un contract administrativ, deoarece “construcţia drumurilor naţionale, având caracter de 
lucrări publice, aparţine, prin natură, statului”. Acestea, tradiţional, sunt executate de stat în regie proprie 
(directă), şi afacerile încheiate de “maitre de l’ouvrage” pentru executarea acestora sunt supuse regulilor 
de drept public, indiferent dacă construcţia este asigurată în manieră normală direct de stat sau cu titlu 
excepţional printr-un comisionar (persoană morală de drept public sau de drept privat).2  

În ambele speţe, Tribunalele de Conflict franceze au decis că, în cazul unui contract dintre două 
persoane fizice sau juridice private, dacă una dintre acestea acţionează în scopul executării unui serviciu 
public, atunci contractul dobândeşte un caracter administrativ. 

Obiectul contractului. Sunt administrative acele contracte care au ca obiect realizarea unui interes 
general, a unui interes public, fie prin prestarea unui serviciu public, fie prin executarea unei lucrări 
publice. 

La început, practica Consiliului de Stat a fost, fără distincţie, axată pe ideea serviciului public. 
După 1912 s–a pus şi problema clauzelor: sunt acestea stabilite de părţi, potrivit dreptului comun, ori sunt 
“clauze exorbitante”. Problema a fost soluţionată abia prin hotărârea Consiliului de Stat din 20 aprilie 
1956(Bertin şi Guimourd G. A.), care a precizat că nu este necesar ca în contract să se prevadă clauze 
exorbitante, de vreme ce el are ca obiect realizarea unui serviciu public.3  

c) Clauzele contractelor administrative sunt întotdeauna  clauze exorbitante de drept comun. 
Criteriul clauzelor exorbitante constituie  “criteriul decisiv al contractului administrativ, iar 

clauzele contractuale sunt derogatorii de la dreptul comun”.4  
Deşi este destul de dificilă definirea clauzelor derogatorii, J. Rivero afirmă că “sunt cu certitudine 

clauze derogatorii acele care exced principiul libertăţii contractuale, fiind nesusceptibile de a figura într-un 
contract dintre particulari, deoarece pun interesul general mai presus decât cel particular”. 

Un alt autor francez menţionează că “sunt calificate ca şi contracte administrative, contractele care 
comportă cel puţin o clauză exorbitantă dreptului comun şi care are o legătură suficientă cu serviciul 
public”.5  

Prin urmare, considerăm că contractul administrativ este distinct atât faţă de contractele civile 
comune, cât şi de  alte contracte încheiate de administraţia publică, având elemente specifice, menţionate 
mai sus. 

Fiind un contract cu ajutorul căruia administraţia îşi realizează o parte din sarcinile sale, regimul 
juridic aplicabil contractului administrativ este unul exorbitant, de drept public în special, având şi clauze 
negociate, ceea ce îi conferă un regim mixt de drept public şi de drept privat. Prerogativele de drept 
public, la îndemâna administraţiei, constau în faptul că administraţia încheie contractul pentru realizarea 
unor sarcini de interes public, ceea ce o pune în situaţie privilegiată, cu posibilitatea de a impune clauze 

                                              
1 Long, M., Weil, P., Braibant, Devolve P., Genevois, B., Les grands arrêts de la jurisprudence 
administrative.  Paris: Dalloz, 1996, p. 606; Avram, Iulian. Contractele de concesiune. Bucureşti: Editura 
Rosetti, 2003, p.12. 
2Iorgovan, Antonie. Tratat de drept administrativ.  vol. II.  Bucureşti: Editura ALLBECK, 2002,  p. 113. 
3 Idem, p. 113. 
4 Rivero,  Jean. Droit administratif. 9-ieme edition, op. cit.,  p.121. 
5 Richer,  Laurent. Droit des contrats administratifs, Paris: L. G. D. J., 1995, p. 77. 
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exorbitante în contract, de a controla modul de executare a contractului şi, nu în ultimul rând, de a dispune 
unilateral rezilierea contractului. 

Contractelor administrative, comparativ cu cele de drept privat, li se aplică reguli mai tehnice: 
administraţia are limite de acţiune, are o competenţă legată, fiind ţinută de dispoziţiile legale şi de 
satisfacerea interesului general, iar particularul este ţinut de clauzele exorbitante, derogatorii, propuse şi 
impuse de administraţie.1  

Regimul juridic al contractului administrativ – decurgând din clauzele exorbitante, din dispoziţia 
legii sau din soluţiile jurisprudenţiale – împrumută unele caractere din dreptul privat (spre exemplu, 
condiţiile de validitate ale contractului), dar se distinge prin două elemente esenţiale:2  

Are la bază inegalitatea juridică a părţilor.  
Ne referim la faptul că autoritatea publică acţionează ca titulară a unor prerogative publice care 

decurg din interesul general pe care îl apără şi promovează.  
Contractul administrativ urmăreşte o mai bună funcţionare a serviciului public şi, de aceea, nu 

presupune un echilibru perfect de interese caracteristic contractelor civile şi comerciale. Acordul de voinţe 
apare astfel pe fondul unei inegalităţi juridice între cocontractanţi, ce decurge din poziţia de superioritate a 
autorităţii publice. 

De aici şi necesitatea de a făuri un regim juridic deosebit, care să asigure – prin derogare de la 
normele dreptului civil – anumite drepturi mai largi autorităţii administrative în ceea ce priveşte controlul 
executării contractului şi chiar în privinţa modificării contractului pe cale unilaterală, potrivit cerinţelor 
serviciului public.3  

Autoritatea publică, parte în contract, nu dispune de o libertate de voinţă identică cu cea 
reglementată de dreptul privat. 

Competenţa autorităţilor publice sau persoanelor juridice de drept public este determinată de lege, 
este circumscrisă realizării interesului general şi, din acest motiv,  este expres determinată prin actul 
constitutiv sau actul normativ de organizare şi funcţionare a autorităţii respective. 

Competenţa de soluţionare a cauzelor privind încheierea contractelor administrative revine 
judecătorului administrativ – tribunalului administrativ. Acest element este de ordine publică, de aceea 
este interzis cocontractanţilor să insereze clauze privind atribuirea competenţei de soluţionare a unor 
asemenea litigii arbitrajelor sau altor instanţe. 
 

                                              
1 Corbeanu, Ion. Drept administrativ.  Bucureşti: Editura Lumina Lex, 2002,  p. 110. 
2Popa, Eugen. Mari instituţii ale dreptului administrativ.   Bucureşti: Editura Lumina Lex, 2002, p. 295-296; 
Rivero,  Jean. Droit administratif. 9-ieme edition, op. cit.,  p. 121-122. 
3 Iovănaş, Ilie. Drept administrativ.   Arad: Ed. Servo-Sat, 1997, p. 75-76. 
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CONTRACTUL ADMINISTRATIV 

BRAGOI Constantin 
Magistru în drept 

Ştiinţa modernă a dreptului administrativ din Moldova se referă mai mult tangenţial la teoria 
contractului administrativ şi acest domeniu este unul din puţinile unde aspectul practic evoluiază înaintea 
celui teoretic. Drept argument serveşte faptul că iniţial apare o lege care reglementează concesiunile, 
ulterior alta ce stabilşte modul de achiziţionare a marfurilor în interesele statului, iar pîna la moment nu a 
apărut o lucrare care ar avea unic subiect contractul administrativ. 

Anterior în Franţa categoria contractelor administrative era compusă din contractele încheiate între 
administraţia de stat şi un particular, cu privire la organizarea şi funcţionarea serviciilor publice. În aceste 
contracte se stipula pe de o parte, o anumită participare personală a particularului (fie persoană fizică sau 
juridică) co – contractant la funcţionarea serviciului public şi, pe de altă parte, includerea unor clauze 
speciale exorbitante de drept comun. Aceste contracte nu - şi găsesc locul în categoria celor de tip privat, 
civil sau comercial, încheiate în condiţiile obişnuite ale dreptului privat. Faptul că aceste contracte se 
referă la un serviciu public şi faptul că particularii colaborează în mod voluntar la executarea lor, dă 
acestei categorii de contracte un aspect juridic propriu, strict definit în sistemul dreptului contractual, care 
atrage în mod firesc aplicarea unui regim juridic în mare parte diferit de acel care se aplică contractelor de 
drept privat [7, pg.242 ]. 

Aspecte ale contractului administrativ. Contractului administrativ se aplică atît regimului de drept 
civil, cît şi cel de drept administrativ. Acest fapt este stabilit de  regulamentele de organizare a autorităţilor 
publice, în Codul Civil, Legea achiziţiei de mărfuri şi servicii pentru necesităţile statului precum şi alte 
acte legislative şi de executare a legii. Din regimul juridic administrativ face parte şi condiţia obligatorie 
care prevede că contractul administrativ trebuie să aibă o formă scrisă. Contractul administrativ este 
încheiat intuitu personae, ceia ce însemnă că acest contract nu poate fi transmis altor persoane decît în 
condiţiile în care legea permite acest lucru. Tot în această ordine de idei se pune şi problema 
jurisdicţională în cazul litigiilor care se ivesc între părţile contractante, cu privire la încheierea şi 
executarea acestor contracte. Aceste contracte fiind acte de gestiune pe care le fac organele administraţiei 
publice, apare problema competenţei soluţionării litigiilor juridice pe care acestea le generează. La părerea 
mea în dependenţă de situaţii aceste litigii pot fi soluţionate în instanţele de drept comun precum şi în 
cadrul judecătoriilor economice. 

Autorul Ion Creangă include în acest sens şi instanţele de contencios administrativ argumentînd prin 
faptul că organele administraţie publice sunt implicit implicate în aceste litigii.1 
La acest moment este important de atenţionat asupra faptului că Legea contenciosului administrativ  nu 
prevede expres autoritatea publică cu drept de sesizare în instanţa de contencios administrativ. Cu acest 
drept este abilitat numai Guvernul. Astfel, putem conchide că autoritatea publică în caz de litigii ce au 
rezultat dintr-un contract administrativ, poate apărea în faţa instanţei de contencios administrativ doar în 
calitate de pîrît sau reclamat. În cazul în care autoritatea publică îşi revendică un drept în baza unui 
contract administrativ pe cale judiciară poate să o facă atît pe cale administrativă (prin intermediul 
autorităţii ierarhic superioare), în instanţa de drept comun cît şi în cadrul judecătoriei economice. Cu 
ajutorul contractului administrativ administraţia îşi realizează o parte din atribuţiile sale. Reieşind din 
acest fapt, regimul juridic ce se aplică contractelor administrative este unul exorbitant de drept public. 
Exorbitant prin faptul că are unele clauze ce se pot negocia. Acest fapt îi conferă un regim juridic mixt: de 
drept public şi de drept privat. Prerogativele de drept public constau în faptul că administraţia încheie 
contractul pentru realizarea unor sarcini ale interesului public ceea ce o pune în situaţia privilegiată cu 
posibilitatea de a impune clauze exorbitante în contract, de a contrala modul de executare a contractului şi 
nu în ultimul rînd de a dispune unilateral rezilierea contractului. În cazul contractului administrativ, voinţa 
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administraţiei ca parte contractantă este subordonată realizării interesului general, de aceia după 
întocmirea caietului de sarcini, parte integrantă a contractului administrativ, administraţia nu mai poate 
reveni sau negocia anumite clauze stabilite în acest caiet. Contractelor administrative, comparativ cu cele 
de drept privat li se aplică reguli tehnice: administraţia are limite de acţiune, are o competenţă legată de 
dispoziţiile legale precum şi de satisfacerea interesului general, iar particularul este limitat de clauze 
exorbitante derogatoriu propuse şi impuse de administraţia fie locale, fie centrală.  

Aplicarea unor practici străine (Europene, Asiatice, sau Americane) legate de implimentarea 
contractului administrativ în realitatea Moldovei, desigur cu corectările de rigoare ce ţin de specificul 
local, va permite soluţionarea unor probleme ale administraţiie atît la nivel central cît şi la nivel local. 
Aici aş exemplifica prin faptul că la nivel de guvern ar fi posibil de mai soluţionat problemele ce ţin de 
anumite categorii de deşeuri, iar la nivel local respectiv, ar fi mult raţional de soluţionat dificultăţile 
legate de alimentarea cu apă şi canalizare a localităţii. 

Elementele distinctive ale contractului administrativ ce îl plasează în categoria contractelor, dar îl 
deosebesc, prin excelenţă, de alte tipuri de contracte, sunt: 
1) Se supune atît regimului de drept public cît şi regimului de drept privat. Acest fapt reiese din 

considerentul că contractul administrativ ca şi oricare alt tip de contracte are unele clauze ce pot fi 
negociate şi astfel acestea cad sub regimul juridic al dreptului privat, însă pe de altă parte acest 
contract este încheiat într-un scop public, adică obligaţiile ce reies din contractul administrativ sunt 
întru executarea unui interes general public. În acest context reiese că anumite clauze nu pot fi supuse 
negocierii, deoarece se va leza interesul public. Acest fapt plasează parţial contractul administrativ sub 
regimul de drept public. 

2) Una din părţile contractante obligatoriu este autoritate a administraţiei de stat cu atribuţii şi obligaţii 
specifice. Atribuţiile şi obligaţiile specifice sunt: 
 dreptul de control asupra executării contractului; 
 dreptul de a rezilia unilateral contractul în cazul neexecutării adecvate a obligaţiilor contractuale; 

Reieşind din faptul că contractul administrativ este de neconceput dacă una din părţi nu este o autoritate 
de stat, atunci aceasta mai are şi nişte atribuţii specifice ce cad sub incidenţa dreptului administrativ. 
Aceste atribuţii stabilesc o anumită inegalitate între părţile contractului administrativ, însă fără de care 
nu este posibil de a sublinia importanţa acestuia. Executarea contractului administrativ, necătînd la 
faptul că are părţi contractante strict stabilite, aduce după sine “mulţumirea” sau invers “nemulţumirea” 
celor ce se vor folosi de rezultatele obligaţiilor contractuale. Reieşind din acest fapt, rezonanţa acestui 
contract în societate iese din limitele unui acord de voinţă scris între două părţi, care le priveşte doar pe 
ele, şi are aspect social mult mai profund. 

Este necesar de menţionat faptul că în unele cazuri concrete atribuirea sau controlul asupra executării 
contractului administrativ are şi nuanţe politice, ceea ce este extrem de negativ şi trebuie de evitat cu 
orice preţ atît de autorităţile statale cît şi de sectorul privat. 

3) Responsabilitatea autorităţii publice în faţa populaţie privind calitatea serviciului executat. 
Iniţial ar părea puţin aberantă această afirmaţie însă, altfel contractul administrativ s-ar transforma într-
o afacere pur privată. Şi dacă legea pune în sarcina autorităţii publice executarea unor obligaţii şi 
permite transmiterea condiţionată a acestora în condiţiile legii către o persoană privată, fapt ce aduce 
mai multe facilităţi, atunci responsabilitatea pentru executarea unor sarcini de către o persoană privată 
în baza unui contract administrativ o poartă şi administraţia, graţie atribuţiilor ce-i revin. În caz contrar 
populaţia nu ar avea o cale legală de a sancţiona un serviciu prost executat precum şi un mod de a 
influenţa, în unele cazuri mersul lucrărilor de executare. 

4) Există o procedură stabilită prin lege de atribuire a contractului administrativ. 
Procedura legală, stabilită pentru încheierea (atribuirea) contractelor administrative, la fel este un 
element care stabileşte contractul administrativ în exteriorul contractelor clasice ale sistemului de drept. 
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Legea stabileşte mai multe modalităţi de atribuire a contractelor administrative în dependenţă de mai 
multe criterii cum ar fi: 

 Valoarea lucrărilor sau achiziţiei. 
 Tipul lucrărilor sau achiziţiei. 
 Potenţialii antreprenori. 
 Caracterul achiziţiei sau lucrărilor (public, secret) si alte. 

Este important faptul că utilizarea procedurii greşite de atribuire a contractului administrativ, este 
considerată fraudă gravă şi duce la nulitatea contractului încheiat. 

5) Agentul economic care contractează nu poate transmite drepturile şi obligaţiile sale decît în 
formă scrisă şi cu acordul autorităţii de stat, pe cînd staul poate transmite obligaţiile sale oricărui 
organ de stat necondiţionat. 
Necătînd la faptul că legislaţia Moldovei prevede posibilitatea de transmitere a obligaţiilor inclusiv şi 
contractuale către persoane terţe asupra contractelor administrative se aplică cu condiţia că există 
acordul administraţiei în acest sens. Această restricţie are mai multe elemente ce o impun şi anume: 

 Modul de atribuire a contractului (procedura specială); 
 Responsabilitatea ce o poartă administraţia pentru executarea acestor lucrări; 
 Procedurile de înregistrare a contractului ulterioare semnării. 

Dreptul administraţiei de a transmite necondiţionat contractul este generat de natura obligatorie a 
actelor administrative precum şi cele legislative. Nu este întîmplător faptul că unele contracte 
comerciale stabilesc modificările de legislaţie drept  circumstanţă de forţă majoră. Fapt ce nu poate fi 
exprimat în contractele administrative. 

Pentru a elucida mai bine momentul care deosebeşte contractele  administrative de alte tipuri de 
contracte în continuare sunt aduse drept exemplu unele tipuri de contracte administrative care nu pot 
lua altă formă sub nici o condiţie. 

a) Contractul de concesiune a serviciului public. 
b) Contractul de lucrări publice. 
c) Contractul de furnituri. 
d) Contractul de transport. 

Aceste categorii generale de contracte sunt recunoscute de legislaţiile europene, pe cînd în legislaţia 
Moldovei ele se întrevad în dispoziţiile cadrului normativ. 

Contractul de concesiune a serviciului public este “părintele” sau temeiul apariţiei contractului 
administrativ în general. Prin acest contract autorităţile administraţie publice îi încredinţează unui 
particular misiunea de a executa, de a pune în funcţiune un serviciu public contra unei remuneraţii, 
Concesionarul primeşte sarcina să execute şi lucrările de publice necesare realizării serviciului public 
căruia îi va asigura funcţionarea.  

Concesionarea se face prin încheierea unui act juridic numit contract de concesiune , care este un 
contract administrativ[7, pg.201]. 

Elementele distinctive ale contractului de concesiune sunt: 
 alegerea concesionarului conform procedurii legale; 
 natura reglementară, nu contractuală a clauzelor ce reglementează organizarea acestui serviciu; 
 dreptul de control al administraţie; 
 responsabilitatea administraţie faţă de utilizatorii serviciului concesionat. 
Contractul de lucrări publice este atunci cînd autorităţile administraţie publice încredinţează unui 

antreprenor particular edificarea unei construcţii, unei autostrăzi, etc., în interesul public general. Lucrările 
publice ca regulă sunt finanţate din buget. În Moldova sunt încă puţine cazuri de acest dar putem 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

521 
exemplifica cu reparaţia Monumentului Ştefan cel Mare şi Sfînt, Memorialului Şerpeni sau finisarea unor 
blocuri ale Institutului Sportiv, acestea sunt cele mai recunoscute cazuri. 

Contractul de furnituri are ca obiect achiziţionarea de către administraţie a diferitor bunuri imobile. 
În cadrul contractelor de furnituri părţile poartă denumirea beneficiar şi ofertant. 

Contractul de transport are drept obiect transportul de persoane cu caracter public, în beneficiul şi 
contul statului. 

Aceste categorii de contracte administrative nici pe departe nu sunt singurele, staul are posibilitatea 
legală de a încheia nenumărate tipuri de contracte administrative, dar care într-o formă sau altă derivă din 
cele descrise mai sus. 

Părţile şi obiectul contractului administrativ în vizorul legiuitorului. 
Contractul administrativ ca şi oricare tip de contracte are două sau mai multe părţi (subiecţii) 

deosebirea constă în faptul că obligatoriu una dintre părţi trebuie să posede calitatea de autoritate publică 
(de stat). Unii autori de specialitate din Moldova şi România susţin că numai una din părţi trebuie să fie un 
organ de stat. Părerea mea însă este că, ambele (sau mai multe) părţi ale contractului pot fi autorităţi de 
stat. Drept argument pentru susţinerea acestei idei vin să aduc următorul exemplu: Sediile autorităţilor 
publice sunt obligatorii supuse pazei de către structurile Ministerului Afacerilor Interne[4]. Totodată, 
potrivit Legii achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului[2, art. 3], acest tip de 
servicii cade sub incidenţa achiziţiilor publice, fiind achitat din banii publici. Drept urmare este încheiat 
un contract administrativ între structurile Ministerului Afacerilor Interne şi autoritatea publică care 
utilizează aceste servicii de pază, ambele fiind organe de stat. 

Necătînd la faptul că Legea menţionată[2, art. 3] nu prevede expres că unul din subiecţi este o 
autoritate de stat acesta se subînţelege reieşind din funcţiile autorităţilor publice şi regimul juridic special 
aplicabil contractului administrativ care este întru executarea acestor funcţii. 

Contractul administrativ are menirea de a executa legile,  pentru realizarea practică unui interes 
public sau a utilizării unui domeniu public. 

Cealaltă parte a contractantă este un particular (agent economic) care prin excelenţă este în afara 
sistemului autorităţilor publice, şi are calitatea de persoană fizică sau juridică.   

Contractul se semnează de conducătorul autorităţii publice şi administratorul legal al agentului 
economic. 

Obiecte ale achiziţiilor sînt mărfurile şi serviciile a căror valoare totală depăşeşte 10000 de lei şi 
lucrările a căror valoare totală depăşeşte 20000 de lei. Achiziţiile care nu depăşesc valorile totale 
menţionate se efectuează în conformitate cu Regulamentul achiziţiilor de 
mărfuri, lucrări şi servicii de valoare mică, care se aprobă de Guvern. 

Obiect al contratului administrativ mai poate fi arendarea sau închirierea unor bunuri ce aparţin 
statului sau autorităţilor locale[7, pg. 240]. 

Acest tip de relaţii se reglementează în special prin Legea privind administraţia publică locală[3, 
art. 54]. 

De asemenea, obiect al contractului administrativ poate fi concesionarea terenurilor aparţinînd 
domeniului public şi care să fie folosite de către utilizatorii domeniului public. 

Este interesant faptul că unii autori mai stabilesc că obiect al contractului administrativ mai poate 
fi şi împrumutul public. Cred că în anumite condiţii aceasta corespunde adevărului, doar că categoria de 
împrumuturi sau credite este un domeniu foarte larg şi care necesită un studiu aprofundat la această temă 
pentru a stabili categoriile de împrumuturi ce pot fi clasificate ca obiect al contractului administrativ. 

Clauzele contractului administrativ 
Cadrul legislativ stabileşte modul în care se stabilesc clauzele contractului administrativ, precum şi 

modul de încheiere a contractului administrativ. Pentru o categorie de contracte este stabilită licitaţia ca 
unic mod legal de a fi încheiate. Aceste contracte sunt acele prin care se concesionează sau se închiriază 
un bun ce aparţine domeniului public[3, art. 84, alin. 3]. 

Alte modalităţi de încheiere a contractelor administrativ sunt: 
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 licitaţie publică;  
 licitaţie în două etape;  
 licitaţie cu participare limitată;  
 licitaţie specială cu participare limitată;  
 cerere a ofertelor de preţuri; 
 achiziţie dintr-o singură sursă;  
 achiziţie prin Bursa Universală de Mărfuri. [2, art. 18] 

Desfăşurarea fiecărei proceduri în parte este în capitolul trei. 
Clauzele contractuale sunt cuprinse în textul lui, şi stabilesc condiţiile de executare a contractului, 
drepturile şi obligaţiile părţilor modul de achitare, intrarea în vigoare a contractului, precum şi 
modificarea şi rezilierea acestuia. 

O condiţie aparte de intrare în vigoare a contractelor administrative, stipulată în contract este 
înregistrarea acestuia la Agenţia Rezerve Materiale,  Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare. Astfel, 
privitor la toate contractele încheiate urmează să fie prezentată, către Agenţia Rezerve Materiale,  
Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare o dare de seamă privind procedura de achiziţie[2, art. 11]. 

Contractul administrativ are trăsături proprii care îl deosebesc şi îl identifică de alte categorii de 
contracte. În final vreau să menţionez faptul că aspectul juridic propriu al contractului administrativ şi 
regimul juridic propriu îi conferă un statut aparte ce necesită studii şi perfecţionări în domeniul respectiv. 
Practicile străine ar servi un bun model pentru aplicare, dar şi aici apare problema specificului naţional, 
îndeosebi al potenţialului autohton de primire şi aplicare a practicilor, chiar şi cu îmbunătăţirile de rigoare. 
Lipsa unor specialişti în domeniu e evidentă şi consider că o oportunitate în rezolvarea acestei probleme ar 
fi elaborarea unei culegeri de specialitate, care să dezvolte cele mai bune idei existente şi să expună 
succint avantajele şi dezavantajele practicilor străine.  
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SUMMARY 

Some authors’ opinion concerning the administrative contract 
The administrative contract institution has its roots in the 19-th centuty in France, at State Council 

jurisdiction. This theory is based on the concept of separation of powers, which permited the creation of 
administrative institutions within the executive branch. 

The State Council jurisdiction was studied by famous French Lawers. Thanks to them, the 
administrative contract became a strong institution in the French public Law. 

As there were no studies made by Moldavian lawyers, the author of the article reflects some 
foreign scientists’ opinion on the subject. 

For ex. A.Iorgovan considers that thert are three points of view connected to this: 
a) acceptance of the administrative contract theory (prof. I.Vermeulen, Tarangul, etc.) 
b) rejection of any kind of theory connected with the administrative contract (prof. P.Negulescu, 

P.Teodorescu, etc.) 
c) acceptance of the theory in a wide meaning (prof. P.Strihan) 
Further in the author gives a more detailed description of P.Strihan, P.Negulescu, I.Vermeulen, 

G.Costi opinion. 
In Moldova, the notion of administrative contract exists only at a legal level, being defined as a 

contract between the public authority, by virtue of public power prerogative. 
Odată cu adoptarea şi punerea în aplicare a Legii contenciosului administrativ (nr. 793-XIV din 

10.02.2000), în Republica Moldova a părut o instituţie nouă, necunoscută anterior, - instituţia contractului 
administrativ.  

Originea acestei instituţii o găsim la începutul secolului XIX, fiind generată de necesităţile 
reglementării unor categorii de relaţii care apăreau între statele burgheze şi agenţii săi economici. 

Teoria contractelor administrative este o construcţie a dreptului francez modern, născută din 
jurisprudenţa Consiliului de Stat, jurisprudenţă conceptualizată apoi de doctrina administrativă. Teoria 
Consiliului de Stat s-a sprijinit pe existenţa unor instanţe administrative încadrate în puterea executivă şi 
pe dreptul pozitiv care a reglementat această materie. Această teorie se întemeiază pe o concepţie a 
separaţiei puterilor, caracteristică dreptului francez (care a permis crearea unor instanţe administrative 
încadrate în puterea executivă) şi pe o serie de legi care au reglementat competenţa instanţelor 
administrative: legea din 28 pluviose, anul VIII, decretul din 11 iunie 1806 şi în special legile din 16–24 
August 1790 şi din 16 fructidor anul III. 

Această construcţie jurisprudenţială a fost determinată de faptul că principiul fundamental al 
egalităţii părţilor contractante consacrat în dreptul privat nu funcţionează atunci când administraţia încheie 
un contract cu un particular în ceea ce priveşte funcţionarea unui serviciu public. Asigurând realizarea 
unui serviciu public (prin care este satisfăcută o nevoie socială de interes deosebit), administraţia 
promovează un interes public, iar prin prisma acestui fapt voinţa administraţiei (exercitată în regim de 
putere) depăşeşte şi domină voinţa particularului. 
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Jurisprudenţa Consiliului de Stat a fost preluată de doctrinari de seamă ai dreptului francez care au 

dezvoltat această teorie în lucrări de referinţă, care au stat la baza adoptării de către statele suverane a 
legislaţiilor naţionale în domeniu.  

Prin demersul jurisprudenţei şi al doctrinarilor din perioada clasică, contractul administrativ a 
devenit o instituţie solidă în dreptul public francez cu fundament consistent atât în practică cât şi în 
doctrină. 

În lipsa unor studii a autorilor de specialitate în RMoldova vom reflecta doctrina autorilor de peste 
hotare.  

În România, contractelor administrative a pătruns pe fondul dezvoltării economice din primele 
decenii ale secolului XX, dezvoltare care a determinat şi intensificarea raporturilor juridice dintre 
administraţiile publice şi întreprinzătorii particulari în vederea concesionării diferitelor lucrări publice sau 
servicii publice.  

 
Regăsirea  teoriei franceze în dreptul contemporan a fost impietată de la început de două chestiuni 

(care au stat, practic, la baza teoriei franceze): 
1. inexistenţa unei jurisdicţii administrative speciale care să facă parte din sfera executivului; 
2. lipsa unui drept pozitiv care să reglementeze expres existenţa contractelor administrative. 
Analizând opiniile formulate în doctrină Prof. univ. Antonie Iorgovan, , consideră că în literatură 

s-au exprimat trei mari opinii:  
a) de acceptare a teoriei contractelor administrative, în sens restrâns (prof. J. H. Vermeulen, E. D. 

Tarangul, I. Vântu);  
b) de respingere a oricărei teorii a contractelor administrative (prof. A. Teodorescu, P. Negulescu); 

c) de acceptare a teoriei contractelor dministrative în sens larg. ( P. Strihan) 
 Petre Strihan, făcând o analiză similară, identifică următoarele criterii de structurare a doctrinei:  

 autori care au preluat şi au căutat să introducă teoria franceză (I. G. Vântu, J. H. 
Vermeulen); 

 autori care neagă teoria contractelor administrative (P. Negulescu, A. Teodorescu);  
 autori care admit existenţa a două categorii de contracte: contracte de drept public, supuse 

unui regim de drept public şi contracte de drept privat supuse unui regim de drept privat; nepunându-
se în discuţie natura juridică a primei categorii chiar şi contractele de drept privat au un regim 
derogatoriu (E. D. Tarangul); 

 autori care consideră ca fiind administrative toate contractele încheiate de administraţiile 
publice şi care sunt supuse unui regim de drept administrativ rezultând din principii şi legi de drept 
public (Em. Botiş, G. Costi).  

Paul Negulescu admite ideea conform căreia contractul de concesiune nu poate fi asimilat cu 
vreunul din contractele reglementate în legea civilă sau comercială. “Concesiunea, trebuie să recunoaştem, 
că nu a fost prevăzută şi reglementată nici de Codul civil, nici de Codul de comerţ; concesiunea nu se 
aseamănă cu vânzarea, căci nu are loc nici un transfer de proprietate, şi nici nu se constituie în favoarea 
concesionarului nici un drept perpetuu; ea nu se poate asemăna nici cu închirierea, căci concesionarul nu 
plăteşte chirie, din contră el este autorizat să perceapă taxe asupra celor ce se folosesc de serviciul 
concedat; ea se poate asemăna mai mult cu contractul de societate, în sensul că autoritatea concedentă are 
o participaţiune de beneficii. Găsim într-o concesiune aporturi aduse de ambele părţi, şi de concedent – 
folosinţa temporară a domeniului public – şi de concesionar – capital, muncă, pricepere; găsim intenţiunea 
de a realiza beneficii şi împărţirea beneficiilor. Cu toate acestea, diferenţele între concesiune şi contractul 
de societate sunt foarte mari, căci autoritatea administrativă aduce ca aport o parte din domeniul public, 
asupra căruia ea are un drept de putere publică. Un asemenea drept nu poate fi înstrăinat, ci numai 
folosinţa lui poate fi acordată pe un termen anumit. Asociaţii au drepturi egale, pe câtă vreme 
concesionarul are drepturi superioare; asociatul care girează afacerea, lucrează pentru contul tuturor 
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asociaţilor, pe câtă vreme concesionarul lucrează pe contul său, el suportă riscurile, pe el îl privesc 
pierderile exploatării.” 

Cu toate că ia în calcul distincţia dintre concesiune şi contractele prevăzute în dreptul privat în 
momentul în care se pune în discuţie prezenţa contractelor administrative în dreptul nostru, Paul 
Negulescu apreciază: “Noi credem, cel puţin pentru Ţara noastră, că ideea contractului administrativ nu 
prezintă nici un interes,căci la noi aceste contracte sunt cârmuite de legea civilă în ceea ce priveşte 
raporturile între părţi, iar, dacă ele sunt supuse la anumite formalităţi şi abilitări, aceasta nu modifică 
situaţiunea. În asemenea condiţiuni cum se poate susţine că concesiunea ar fi un contract de drept public, 
căci ideea de dispoziţiune reglementară exclude ideea de contract unde se cere concurs de voinţe. Iată de 
ce nu împărtăşim părerea acelora care susţin, împreună cu prof. Gaston Jeze, că ar exista asemenea 
contracte administrative.” 

Opiniei profesorului Negulescu i se raliază şi Anibal Teodorescu care situează aceste contracte 
printre actele de gestiune ale administraţiei. Autorul nu poate să accepte ideea unui contract administrativ 
(termenul contract vizând prin esenţă o situaţiune consensuală) atâta vreme cât “În actul de autoritate, 
administraţia nu discută şi nu tratează nimic cu nimeni, nu convine nimic, ci numai îşi manifestă voinţa sa 
…actul de autoritate apare aşa dar ca un act unilateral de voinţă a Statului, ceea ce îl deosebeşte de actul 
de gestiune.”. Spre deosebire de actul de autoritate, care are caracter unilateral, actul de gestiune este un 
act bilateral, contractual, căci el constă întotdeauna într-un acord de voinţe “din această cauză va îmbrăca 
totdeauna forma obişnuită a actelor contractuale din dreptul privat”. 

Prof. J. H. Vermeulen consideră că există în doctrina şi jurisprudenţa noastră o teorie a 
contractelor administrative, proprie dreptului public,marcând o treaptă însemnată în evoluţia dreptului 
administrativ.  Autorul consideră că contractul dintre o autoritate şi un particular nu implică echilibrul de 
interese care caracterizează contractele de drept privat, deoarece autoritatea reprezintă însăşi serviciul 
public care cristalizează interesul colectivităţii. Acest element “implică aplicarea unor reguli străine 
dreptului privat, având drept scop ocrotirea interesului colectivităţii care este aceia a funcţionării regulate 
şi continuă, nu poate fi asigurată numai cu normele statornicite în codul civil, dar fără îndoială că el nu va 
putea să răspundă necesităţilor scopului urmărit: funcţionarea unui serviciu public în mod continuu şi 
regulat. Tocmai spre a putea asigura acest scop, ţinându-se seama în tot momentul de nevoile publicului, 
părţile pot conveni adoptarea unor anumite regula care îndepărtează şi mai mult încă contractul respectiv 
de contractele de drept privat.”  

În opinia prof. Erast Diti Tarangul contractele încheiate cu particularii în scopul de a colabora 
împreună în vederea realizării unui serviciu public sau a unui interes general sunt contracte de drept public 
sau contracte administrative.  Particularităţile acestor contracte rezidă în regimul lor juridic special 
concretizat în forme speciale necesare pentru încheierea şi executarea acestora. Autorul marchează 
distincţia dintre regimul contractelor administrative şi cel al contractelor civile reţinând următoarele: 
particularul care a încheiat un contract cu administraţia nu va putea să îl cedeze întreg sau în parte altei 
persoane, decât cu aprobarea administraţiei; unele clauze din contractul administrativ sunt de natură 
reglementară; administraţia îşi rezervă dreptul, dacă interesul general o cere sau când concesionarul nu şi-
a îndeplinit obligaţiile stipulate în actul de concesiune, să poată rezilia contractul, fie direct din oficiu, prin 
decizie administrativă dată pe cale unilaterală, fie pe cale judecătorească; contractelor administrative li se 
aplică teoria impreviziunii, care nu se aplică contractelor de drept comun. 

Unul din partizanii teoriei contractelor administrative în sens larg este George Costi. În opinia sa 
“prin contract administrativ înţelegem acordul de voinţă, manifestat într-o anumită formă şi încheiat între 
reprezentanţii competenţi ai unei persoane administrative şi particulari sau agenţii altor administraţii 
publice, asupra unor obiecte determinate, cu scopul de a produce efecte juridice necesare satisfacerii 
interesului general.” 

În Republica Moldova noţiunea contractului administrativ, la moment o avem numai la nivel legal, 
normativ. Astfel, Legea contenciosului administrativ (nr. 793-XIV din 10.02.2000, Monitor Oficial al 
Republicii Moldova 57-58/375 din 18.05.2000), în art. 2 defineşte contractul administrativ ca fiind un 
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contract încheiat de autoritatea publică, în virtutea prerogativelor de putere publică, având ca obiect 
administrarea şi folosirea bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, 
prestarea de servicii publice, activitatea funcţionarilor publici care reiese din relaţiile de muncă 
reglementate de statutul juridic al acestora.  

Am încercat să facem o scurtă trecere opiniilor autorilor de specialitate care au pus fundamentul 
instituţiei contractului administrativ, noţiuni care au reglementat contracte încheiate între administraţii şi 
particulari surprinzând elementele derogatorii care, spunem noi, definesc un regim juridic aparte, un regim 
de drept public. 
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Summary on the report 

“The Administrative contract in the legislation of the Republic of Moldova” 
 

The study of the administrative contract, as an important institution and as a quite new concept in 
our administrative law, raises great interest from a theoretical and practical point of view. 

The given report represents a thorough research of the administrative contract which is a relevant 
element of the juridical institution called “disputed claims office”. Its regulations are stipulated by the 
legislation of the Republic of Moldova and the differences between the administrative contract and other 
juridical institutions are also here depicted. 

The importance of studying the institution of the administrative contracts is vividly shown in the 
report, though it is a part from the general category of contracts, it still has its specific peculiarities. 
Having a controversial juridical nature, the administrative contracts find themselves at the border 
between the public and the private law, between the one- sided act and the agreement. 

There was contested the existence of some administrative contracts, proving that their peculiarities 
are proper not only to administrative contracts but also to the civil and commercial ones. 

Summing up, the report includes the above mentioned domains in which the institution of the 
administrative contracts works from a practical point of view even if the appliance of the most frequent 
license contracts is reduced or it even misses. 
 

Teoria contractelor administrative este o construcţie a dreptului francez modern, născută din 
jurisprudenţa Consiliului de Stat francez, jurisprudenţă1 conceptualizată apoi de doctrina administrativă. 
Jurisprudenţa franceză a utilizat mai întâi drept criteriu de delimitare pe cel al obiectului, care era 
reprezentat de prestarea unui serviciu public. Ulterior s-a adoptat criteriul clauzelor exorbitante de la 
dreptul comun. 

Fiind în principal elaborată prin eforturile conjugate ale jurisprudenţei şi doctrinei teoria 
contractelor administrative este intim şi indisolubil legată de categoriile juridice ale proprietăţii publice, 
domeniului public şi ale autorităţii publice. 

Originea contractelor administrative trebuie căutată, în esenţă, în necesităţile imperioase de ordin 
financiar ale autorităţilor publice care aveau în administrare bunuri proprietate publică, de a le valorifica 
în interesul comunităţilor locale sau în interes naţional, în funcţie de forma de proprietate asupra acestor 
bunuri. Noţiunea de contract administrativ provenind din dreptul francez - mai exact era o noţiune folosită 
în literatura juridică franceză - era folosită şi în literatura juridică germană, şi chiar în literatura română de 
dinaintea Revoluţiei din Decembrie 1989.2  

Nu putea apărea şi nici nu s-ar fi dezvoltat în dreptul sovietic această instituţie în forma pe care a 
creat-o şi a dezvoltat-o jurisprudenţa franceză, datorită faptului că literatura ţărilor capitaliste în acest 

                                              
1 Definiţia dată de jurisprudenţa franceză contractului administrativ este că el este reprezentat de „un contract încheiat de o 
persoană publică şi care fie include clauze exorbitante, fie vizează participarea ăn vederea executării însăşi a serviciului 
public sau este supus unui regim exorbitant” (Charles Debbasch, Institutions et droit administrativ, Tome 2, L’action et le 
control de l’administration, 5-é édition refondue, P.U.F., 1999, p. 295 citat de Verginia Verdinaş, Drept administrativ şi 
instituţii politice-administrative, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p. 125). 
2 Valentin I. Prisacaru, Tratat de drept administrativ român. Partea generală, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1993, p. 187. 
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domeniu era prezentată doar sub aspect critic, contrapusă fiind principiilor comuniste de organizare a 
societăţii, principii care deveniseră dogmă şi ideologie oficială a specialiştilor în materie. Unul dintre 
aceste principii a fost nerecunoaşterea proprietăţii private şi, a persoanelor de drept privat care ar încheia 
cu administraţia anumite contracte, în vederea realizării unui serviciu public. Pe acest fond a diminuării 
totale a economiei de piaţă a prins contur teoria „contractelor economice”, conform căreia contractele 
dintre întreprinderile de stat erau doar de natură economică. 

Apariţia teoriei contractului administrativ, în înfăţişarea pe care o are astăzi, a fost posibilă numai 
odată cu reabilitarea proprietăţii private şi repunerea acesteia în drepturile sale fireşti. Dezvoltarea 
sectorului privat a determinat şi dezvoltarea raporturilor juridice dintre administraţiile publice şi 
persoanele particulare (întreprinzători particulari) ce aveau ca obiect concesionarea diferitelor lucrări sau 
servicii publice.1 

Deşi era perioada durei conduceri centralizate a tuturor aspectelor vieţii sociale şi juridice, 
existenţa unei economii planificate, problema contractelor administrative a fost abordată în literatura de 
specialitate încă de prin anii 20 în URSS şi până la finele imperiului a persistat. Încă de la acea epocă 
autorii sovietici au adus argumente în favoarea acestei teorii, evidenţiind contractele administrative ca pe o 
formă independentă a activităţii executiv-administrative.  

Importanţa contractelor administrative la acea epocă era condiţionată de creşterea rolului dreptului 
public în reglementarea relaţiilor sociale şi intensificarea elementelor contractuale în relaţiile juridice de 
drept public.  

Oricum, contractul administrativ ş-a revendicat actualitatea specifică doar în ultimii ani ai 
imperiului sovietic. Pe parcursul a zeci de ani teoria contractului administrativ nu s-a bucurat de o atenţie 
deosebită nici din partea legiuitorului, nici a practicienilor şi nici a autorilor de specialitate. În perioada 
puterii sovietice literatura de specialitate nu a cunoscut prea multe cazuri de publicare a unor studii în 
acest domeniu, comparativ cu alte domenii juridice.2 Totuşi, aceste puţine studii teoretice trezeau un 
interes deosebit faţă de contractele administrative. 

Unii autori3  susţin că, contractele administrative au fost pe larg folosite încă în primii ani ai puterii 
sovietice. Baza acestei împrejurări constituind-o rolul organizatoric al statului socialist în reglementarea 
relaţiilor sociale, bazându-se pe intensificarea influenţei sale în toate sferele vieţii păstrându-se 
independenţa subiecţilor, în raporturile faţă de care se efectua conducerea statală.  

Filosofia reală a dezvoltării şi a folosirii pe larg a ceea ce numeau pe atunci „contracte 
administrative” este însă foarte simplă şi expres expusă în lucrările celui mai mare comunist – Lenin. În 
legătură cu elaborarea Codului civil el scria: „Să nu intrăm în voie „Europei”, ci să avansăm în 
intensificarea imixiunii statului în „raporturile juridice private”, în treburile civile… lărgirea intervenţiei 
statului în „raporturile civile””.4 Folosirea contractelor administrative reprezenta o nouă şi specială 
metodă în reglementarea raporturilor de drept civil şi, în special, a celor raporturi care până atunci erau 
considerate pur civile. 

Dezvoltarea aspectului contractual în dreptul administrativ a fost explicat prin necesitatea luării în 
considerare a creşterii conştientizării politice a maselor, conştientizarea şi conceptualizarea intereselor 
vitale şi profesionale a acestora. Se mai sublinia că puterea care nu ia în considerare părerea celor conduşi 
poate pierde pământul de sub picioare. 5  

                                              
1 Maria Orlov, Contractul administrativ, Rev. Caietul ştiinţific 1. Rolul autorităţilor administrative în dezvoltarea economiei 
de piaţă. INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE AL ROMÂNIEI „PAUL NEGULESCU” Sibiu 1 999, p. 116. 
2 Бахрах Д.Н., Важные вопросы науки административного права//Государство и право. 1993. № 2. c. 37 - 45; 
Новоселов В.И., К вопросу об административных договорах//Правоведение. 1969. № 3; Ц. А. Ямпольская, О теории 
административного договора, «Советское государство и право», 1966, № 10, стр. 132-136), 
(http://law.edu.ru/doc/target/=_blanc). 
3 Кобалевский В., op.cit. 
4 В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 44, стр. 412. 
5 Елистратов А. И. Очерк административного права. М., 1922. С. 95.   

http://law.edu.ru/doc/target=_blank
http://law.edu.ru/doc/target=_blank
Ц.%20А.%20Ямпольская,%20О%20теории%20административного%20договора,%20
Ц.%20А.%20Ямпольская,%20О%20теории%20административного%20договора,%20
Ц.%20А.%20Ямпольская,%20О%20теории%20административного%20договора,%20
http://law.edu.ru/matlist.asp?themRub=20
http://law.edu.ru/doc/target=_blank
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După obţinerea independenţei legislativul Republicii Moldova a fost nevoit să adopte o legislaţie 

nouă care să facă faţă noilor realităţi social-economice, ceea ce a dus la recunoaşterea şi dezvoltarea unor 
teorii nerecunoscute, în principiu, în dreptul nostru. După cum se menţionează în literatura de specialitate: 
„Teza contractelor administrative din ţara de origine – Franţa, încă din secolul trecut (sec. XIX-lea) a 
penetrat în doctrina şi jurisprudenţa - mai puţin legislaţia - altor ţări din Europa”.1 

Deşi consacrată şi definită legal,2 această concepţie nu s-a bucurat de aprofundate studii doctrinare 
în Republica Moldova.  

Având o natură juridică controversată, contractele administrative se află, la limita de contact 
dintre dreptul public şi cel privat, „la frontiera dintre actul unilateral şi contract”, cum se exprima un 
doctrinar francez în chiar titlul unei celebre lucrări.3 Însă până a se ajunge la această concluzie, mereu s-a 
încercat încadrarea acestui act hibrid într-una dintre categoriile clasice: act unilateral (de putere) sau acord 
de voinţă. 

Uneori s-a contestat chiar existenţa unor contracte administrative, argumentându-se că 
particularităţile acestora sunt proprii nu numai contractelor administrative, ele putându-se aplica atât 
contractelor civile cât şi celor comerciale. Prima particularitate a contractului administrativ se referă la 
conţinutul acestuia, care este stabilit în mod unilateral de către autoritatea publică, acordând celeilalte părţi 
facultatea de a adera sau nu la conţinutul lui. Această particularitate este comună atât contractelor civile 
cât şi celor comerciale, ele fiind numite de doctrină contracte de adeziune. Prin urmare, se susţine că, 
această particularitate nu poate servi drept temei pentru delimitarea contractelor administrative de cele 
civile şi comerciale, deoarece ea nu afectează cu nimic poziţia de egalitate a părţilor. Celelalte 
particularităţi, la fel, pot fi atribuite atât contractelor civile cât şi celor comerciale.4  

Nu putem fi de acord cu această concepţie, deoarece în contractele civile şi comerciale poziţia de 
egalitate a părţilor este de esenţa acestora şi, chiar contractele de adeziune civile sau comerciale nu pot fi 
revocate sau modificate unilateral fără despăgubiri. De asemenea, aceste contracte se încheie în interese 
particulare, iar eventualele revocări ulterioare sunt făcute în aceleaşi interese.  

De vreme ce scopul unui contract administrativ este satisfacerea unei nevoi de interes general, este 
firesc să nu existe „un echilibru perfect de interese, caracteristic contractelor civile sau comerciale”.5  

În ce priveşte denumirea de contract administrativ dată acestor operaţiuni s-a apreciat că aceasta ar 
putea fi acceptată doar cu multă îngăduinţă, ea conţinând noţiuni ce au caracteristici proprii care le 
deosebesc. Astfel, noţiunea de contract, presupune printre altele, egalitatea părţilor în stabilirea 
elementelor esenţiale, ale drepturilor şi obligaţilor pe care şi le asumă fiecare parte contractantă, în timp ce 
noţiunea de administrativ, implică dreptul de comandă al celui - organ al administraţiei publice - de la care 
emană actul ori care participă la încheierea lui. 6 

S-a preferat7 astfel noţiunea de act administrativ de gestiune, ea cuprinzând, acel act juridic, cu 
caracter administrativ şi contractual, pe care organele administraţiei publice şi particularii le încheie pe 
baza hotărârii - a actului administrative de autoritate - adoptate de organul competent căruia, ambele părţi 
atât organul administraţiei publice care încheie actul administrativ de gestiune, cât şi particularul, trebuie 
să li se spună. De asemenea actul administrativ de gestiune se încheie numai pentru utilizarea şi 
dezvoltarea patrimoniului persoanelor juridice politico-administrative; stat, raion ori comună, precum şi 
pentru acoperirea necesităţilor lor bugetare. 
                                              
1 Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Vol. II, Ed. „ALL BECK” Bucureşti, 2002. p.105. 
2 Legea contenciosului  administrat iv nr .  793 - XIV din 10.  02.  2000,  publicată  în Monito rul  Ofic ial  nr .  
57 –  58 /  375 d in 18.  05 .  2000.  
3 Y.Madiot, Aux frontières du contrat et de l'acte administrative unilateral: recherches sur la notion d'acte mixte en droit public 
français, LGDJ, Paris, 1971. 
4 Ion Dron, Ion Rusu, Aspecte controversate din legea contenciosului administrativ, în Revista de Drept Privat, nr. 2, 2001, p. 
124-125. 
5 Ilie Iovănaş, Drept admnistrativ, Ed. Servo-Sat, Arad, 1997, p. 75. 
6 Valentin I. Prisacaru, Actele şi faptele de drept administrativ, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001, p. 187. 
7 Ibidem. 
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În ce ne priveşte, considerăm că sintagma contract administrativ va trebui preferată, cel puţin atâta 

timp cât o va prefera şi o va folosi legiuitorul. 
Legislaţia Republicii Moldova defineşte contractul administrativ ca fiind un „contract încheiat de 

autoritatea publică, în virtutea prerogativelor de putere publică, avînd ca obiect administrarea şi folosirea 
bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea de servicii publice, 
activitatea funcţionarilor publici care reiese din relaţiile de muncă reglementate de statutul juridic al 
acestora ” (art. 2, aln. 6, al Legii contenciosului administrativ nr. 793- XIV din 10. 02. 2000). 

Doctrina,1 având în vedere definiţiile date acestei operaţiuni a evidenţiat principale trăsături ale 
acesteia. Astfel contractul administrativ: 

a) reprezintă un acord de voinţă între o autoritate a administraţiei publice sau alt subiect de drept 
autorizat de o autoritate a administraţiei publice şi un particular; 

b) presupune efectuarea unor lucrări, prestări de servicii de către un particular în schimbul unei 
remuneraţii; 

c) este destinat să asigure funcţionarea unui serviciu public a cărui organizare reprezintă o obligaţie 
legală a autorităţii administraţiei publice contractante sau, după caz, punerii în valoare a unui bun 
public; 

d) părţile trebuie să accepte unele clauze de natură reglementară stabilite prin lege, sau în baza legii, 
prin hotărâre a Guvernului; 

e) autoritatea administraţiei publice nu poate ceda interesele, drepturile sau obligaţiile sale decât altei 
autorităţi a administraţiei publice, în condiţiile legii, iar particularul le poate ceda oricărei 
persoane, dar numai cu acordul administraţiei publice; 

f) dacă interesul public o cere, când particularul nu şi-a îndeplinit din culpă obligaţiile din contract, 
ori când executarea este împovărătoare pentru particular, autoritatea poate modifica sau rezilia 
unilateral contractul; 

g) părţile prin clauză expresă sau prin simpla acceptare a clauzelor prestabilite au înţeles că se vor 
supune, inclusiv cu privire la soluţionarea litigiilor, unui regim de drept public; 

h) soluţionarea litigiilor este de competenţa instanţelor de contencios administrativ, dacă legea nu 
prevede altfel. 
Având în vedere natura juridică mixtă a contractului administrativ este importantă deosebirea 

acestuia de actul administrativ de autoritate precum şi de contractele de drept comun.  
Actul administrativ de autoritate stă, indiscutabil, la baza oricărui contract administrativ. Doctrina2 

a evidenţiat următoarele deosebiri dintre contractul administrativ şi actul administrativ de autoritate. 
Astfel: 

- actele administrative de autoritate sunt unilaterale şi se emit sau se adoptă ca urmare a deliberării 
sau deciziei organelor competene, pe când contractele administrative sunt bilaterale încheindu-se prin 
negocierea părţilor potrivit celor cuprinse în caietul de sarcini; 

- spre deosebire de actele administrative de autoritate a căror executare este asigurată de puterea 
publică, garanţia executării contractelor adminstrative o constituie clauza penalăşi despăgubirile pentru 
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare; 

- actele administrative de autoritate determină naşterea, modificarea sau stingerea unui raport 
juridic, precum şi recunoaşterea sau suspendarea unui dreptal particularilor, contractle administrative 
cuprind drepturi şi obligaţii pentru ambele părţi; 

- în timp ce actele administrative de autoritate pot fi, în anumite condiţii, modificate sau chiar 
revocate de către autoritatea publică care le-a adoptat sau emis, contractele administrative nu pot fi 
revocate decât în condiţiile prevăzute la încheiere, pentru reziliere şi nu pot fi modificate decât prin 

                                              
1 Ioan Alexandru, Ion Popescu – Slăniceanu, Mihaela Cărăuşan, Cosmin-Ionuţ Enescu, Gheorghe Dincă, Drept 
administrativ, Editura Economică, p. 284. 
2 Valentin I. Prisacaru, Tratat de drept administrativ român, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1993, p. 242. 
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acordul părţilor care l-au încheiat; 

Deosebirile dintre actul administrativ de gestiune şi contractele de drept comun (civile sau 
comerciale) constau: 

a. în cazul contractului administrativ, cuprinsul lui - drepturile şi obligaţiile părţilor - este stabilit, 
în clauzele sale principale, de una din părţile contractate, de serviciul public, iar cealaltă parte 
(particularul), nu poate decât să adere sau nu la aceste clauze, în timp ce, în contractele de drept comun, 
părţile contractante stabilesc, de comun acord, toate clauzele contractului; 

b. contractul administrativ se încheie de regulă, prin alegerea partenerului de către serviciul public 
contractant în urma licitaţiei publice organizate în acest scop, pe când, în cazul contratelor de drept 
comun, părţile se aleg una pe cealaltă; 

c. de la încheierea contractului administrativ, serviciul public precizează cazurile în care el poate 
rezilia contractul, fără să suporte daune pentru rezilierea unilaterală a acestuia, precum şi clauza de 
răscumpărare, în cazul contractelor administrative ce au ca obiect concesionarea unor bunuri, activităţi ori 
servicii publice, spre deosebire de contractele civile şi cele comerciale în care, în caz de reziliere 
unilaterală, partea care reziliază datorează daune; 

d. serviciile publice, care au încheiat contractul administrativ, au asigurată plata preţului încă de la 
încheierea acestuia, pentru că, în cazul serviciilor publice orice cheltuială trebuie să fie prevăzută în buget 
cu suma corespunzătoare, în timp ce, în cazul contractelor de drept comun, plata preţului rămâne la 
posibilităţile contractantului. 

Fiind o instituţie relativ nouă în dreptul Republicii Moldova şi, nebucurându-se de aprofundate 
studii doctrinare, care să-i confere şi o poziţie bine determinată teoria contractelor administrative reclamă 
cunoaşterea şi delimitarea de alte instituţii juridice cu care pare a avea similitudini.  

Din punct de vedere practic, instituţia contractelor administrative este prea puţin cunoscută şi 
aplicabilitatea celor mai frecvente contracte – de concesiune – este tot atât de redusă, sau aproape că 
lipseşte chiar. Totuşi, au o aplicabilitate în gestionarea serviciilor publice de gospodărire comunală, şi 
anume serviciul public de alimentare cu apă, serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate 
precum şi serviciul public de salubrizare, care sunt gestionate în unele localităţi din ţară prin concesiune. 

În acelaşi timp, lipsa de experienţă a autorităţilor publice de organizare a licitaţiilor, pe de o parte, 
şi neconcordanţa dintre actele normative care stabilesc mecanismul de realizare a concesiunii serviciilor 
publice, pe de altă parte, constituie piedici mari în prestarea de servicii calitative colectivităţilor locale şi, 
frânează dezvoltarea economică a acestora.1  
 

 

                                              
1 Maria Orlov, Ştefan Belecciu, Drept administrativ, Acad. „Ştefan cel Mare” a MAI, Ch.: Elena-V.I., Chişinău, 2005, p. 207. 
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„NOŢIUNI LEGATE DE JURISDICŢIE ŞI DECIZII ADMINISTRATIVE, CONFORM 

PROCEDURII ADMINISTRATIVE SLOVENE” 

URECHE Maria Angela  

Drd. Consilier Juridic S.C. Proiect Alba S.A., Alba Iulia, România 
 
Problemele administrative legate de procesul de decizie în privinţa unui drept, a unei obligaţii sau 

a unui beneficiu legal al unei persoane fizice, juridice sau al altui subiect de drept face obiectul dreptului 
administrativ. Conform codului de procedură administrativă1, o problemă se consideră administrativă 
dacă, este definită printr-o reglementare emisă de un organ care decide în problema administrativă în 
cauză sau emite o decizie administrativă, sau dacă problema este de natură administrativă dat fiind 
interesul său public. 

Problemele individuale legate de procedura administrativă pot fi în cazuri particulare reglementate 
diferit de prevederile prezentei legi, printr-o lege specială dacă acest lucru este necesar. 

În cazurile în care o procedură administrativă specială este prevăzută de o lege, procedura de 
aplicare va fi reglementată de o lege specială iar în cazurile procedurilor administrative nereglementate de 
legi speciale se aplică prevederile codului de procedură administrativă. Codul de procedură administrativă 
se aplică de asemenea în cazul în care un funcţionar public decide în privinţa drepturilor şi obligaţiilor 
utilizatorilor serviciilor pe care aceştia le ofera. 

Procedura administrativă este utilizată în alte probleme publice care nu au caracter administrativ în 
sensul prevederilor codului2, atâta timp cât acestea nu sunt reglementate de proceduri speciale. 

În sensul codului de procedură administrativă, “organul” cuprinde organele administraţiei de stat 
sau orice alt organ al statului, ale comunităţilor locale autoguvernate, precum şi deţinătorii de mandate 
publice autorizaţi prin lege să decidă într-o problemă administrativă. 

În sensul codului de procedură administrativă, “persoana publică” reprezintă acea persoană care în 
conformitate cu legea este autorizată să decidă într-o problemă administrativă sau este autorizată să 
îndeplinească activităţi specifice într-o procedură administrativă. 

În problemele administrative în care un organ este autorizat conform legii sau conform hotărârilor 
şi deciziilor comunităţilor locale autoguvernate autorizate să decidă independent, decizia trebuie emisă în 
limitele mandatului şi conform scopului pentru care acesta a fost emis. Scopul şi sfera de competenţă a 
mandatului sunt definite prin lege sau printr-o decizie a comunităţii locale care conţine de asemenea un 
mandat pentru procesul decizional. 

În problemele administrative în care un organ este îndreptăţit să decidă independent se aplică 
prevederile procedurale administrative. 

Împotriva deciziei emise în stadiul iniţial partea are drept la reclamaţie. Problemele administrative 
particulare în care dreptul la reclamaţie nu este acordat sunt prevăzute de lege. În situaţia în care 
competenţa deciziei este deţinută de către un corp reprezentativ sau de către o autoritate competentă, 
dreptul la reclamaţie nu este acordat. 

                                              
1 Jurnalul Oficial al Republicii Slovenia nr. 22/2005 publicat la 8.03. 2005 
2 Problemele administrative legate de procesul de decizie în privinţa unui drept, unei obligaţii sau beneficiu legal al unei 
persoane fizice, juridice sau al altui subiect de drept face obiectul dreptului administrativ. În sensul codului de procedură 
administrativă, o problemă se consideră administrativă dacă este definită printr-o reglementare emisă de un organ care decide în 
problema administrativă în cauză sau emite o decizie administrativă, sau dacă problema este de natură administrativă dat fiind 
interesulsău public.  
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În cazurile în care un minister este competent pentru emiterea deciziei în prima instanţă reclamaţia 

este posibilă dacă este prevăzută de lege. Legea trebuie de asemenea să prevadă cine decide în cazul 
reclamaţiei. 

În codiţiile codului de procedură administrativă, partea are dreptul la reclamaţie şi în cazul în care 
un organ în primă instanţă nu a emis o decizie referitoare la partea în cauză, în termenul stabilit de lege. 

Procedura trebuie să se desfăşoare cât mai rapid, cu cheltuieli minime şi cu o întârziere cât mai 
redusă atât pentru părţi, cât şi pentru ceilalţi participanţi la procedură. În acelaşi timp procedura trebuie să 
se desfăşoare în aşa fel încât să se asigure toate datele necesare, respectând condiţiile legale şi trebuie să 
permită protecţia drepturilor şi beneficiilor legale ale părţilor precum şi emiterea unei decizii legale şi 
echitabile. 

Jurisdicţia materială şi teritorială 
Jurisdicţia materială a organelor care decid în probleme administrative este prevăzută de 

reglementări care acoperă domenii particulare ale legii şi care definesc domeniile de organizare şi de lucru 
ale organelor individuale. 

Jurisdicţia teritorială este definită prin reglementările care stabilesc organizarea teritorială a 
administraţiei de stat, prin reglementările care stabilesc teritoriile comunităţilor locale autoguvernate şi 
prin reglementările care stabilesc organizarea diferitelor organe. 

Jurisdicţia materială a organelor statului 
Mandatul pentru procesul decizional în problemele administrative aflate sub jurisdicţia statului în 

primă instanţă este deţinut de unităţile administrative, în afara cazurilor prevăzute de lege. 
Mandatul pentru procesul decizional în problemele administrative aflate sub jurisdicţia statului în 

instanţa superioară primei instanţe este deţinut de ministere, în afara cazurilor prevăzute de lege. Dacă 
legea prevede că un mandat pentru procesul decizional în problemele administrative într-un anumit 
domeniu de activitate al primei instanţe este deţinut de ministere şi dacă în cadrul ministerului există un 
organ specializat pentru domeniul în cauză atunci organul specializat din cadrul ministerului va conduce 
procedura şi va lua decizii în probleme administrative în primă instanţă. 

Jurisdicţia materială a organelor comunităţilor locale 
Mandatul pentru procesul decizional în problemele administrative aflate sub jurisdicţia 

comunităţilor locale este deţinut de administraţiile comunităţilor locale, cu excepţia cazurilor prevăzute de 
lege. Mandatul pentru procesul decizional în problemele administrative transferate de către jurisdicţia 
statului spre comunitatea locală autoguvernată în primă instanţă este deţinut de administraţia comunităţii 
locale, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. 

Organele nu pot prelua o problemă administrativă particulară de la altă jurisdicţie decât cu excepţia 
cazurilor prevăzute de lege şi numai în cazul în care condiţiile legii sunt îndeplinite. Daca un organ care 
are mandatul pentru supravegherea procedurilor unui organ de primă instanţă hotărăşte că organul de 
primă instanţă nu îşi îndeplineşte îndatoririle în mod regulat acesta va avertiza conducerea organului de 
primă instanţă şi va stabili un termen până la care organul de primă instanţă trebuie să emită decizia într-o 
problemă administrativă particulară. Dacă la momentul expirării termenului stabilit decizia sau rezoluţia 
care încheie procedura nu este emisă organul din instanţa superioară poate prelua problema administrativă. 
Organul de instanţă superioară este obligat să preia problema în cazul în care sunt posibile consecinţe 
grave pentru viaţa sau sănătatea cetăţenilor, mediul natural, de locuit sau pentru proprietate. Organul 
deţinător al mandatului pentru procesul decizional într-o anumită problemă administrativă poate transfera 
procesul decizional altui organ numai în cazurile în care transferul se face pe baza unei autorizaţii legale 
explicite. 

Jurisdicţia materială şi teritorială nu poate fi modificată prin acorduri între părţi, organe, părţi şi 
organe, decât în cazurile prevăzute de lege. 
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Jurisdicţia teritorială 
Ministerul care deţine jurisdicţia materială decide în problemele administrative de pe suprafaţa 

întregului stat. Organele administraţiei de stat, organizate pe principiul teritorialităţii, decid în problemele 
administrative de pe teritoriul pentru care sunt organizate. Este însă de precizat că organele administraţiei 
de stat organizate pe principiul teritorialităţii decid în problemele administrative de pe teritoriul întregului 
stat în problemele care sunt iniţiate la cererea unei părţi, dacă acest lucru este decis prin ordin 
guvernamental. 

Organele comunităţilor locale decid în problemele administrative de pe teritoriul comunităţilor 
locale. 

Jurisdicţia teritorială este definită după cum urmează: 
1. În chestiunile legate de bunuri imobile - de locul în care se află; 
2. În chestiunile legate de activitatea oganelor de stat, organelor comunităţilor locale autoguvernate 

sau a persoanelor juridice - de locul în care îşi au sediul; în problemele legate de activitatea unităţilor 
acestora - de locul în care îşi au sediul unităţile în cauză. 

3. În chestiunile legate de activitatea profesională a indivizilor care este prestată într-un anumit loc 
- de locul prestării predominante a activităţii în cauză sau de locul în care activitatea ar trebui prestată 
predominant. 

4. În alte chestiuni - de rezidenţa permanentă a părţii. 
Dacă partea nu are o rezidenţă permanentă pe teritoriul statului, jurisdicţia teritorială este definită 

de locul rezidenţei temporare pe teritoriul statului, sau, dacă partea nu are o rezidenţă temporară, de locul 
celei mai recente rezidenţe temporare sau permanente pe teritoriul statului. 

Dacă mai multe părţi iau parte la procedură jurisdicţia este determinată de partea împotriva căreia 
este iniţiată procedura sau împotriva căreia a fost iniţiată reclamaţia. 

Dacă jurisdicţia teritorială nu poate fi definită prin reglementările menţionate anterior, jurisdicţia 
este determinată de locul în care a apărut motivul procedurii. 

În chestiunile legate de nave maritime sau aeronave, ultrauşoare sau alte tipuri de aeronave şi în 
chestiunile în care cauza îşi are originea pe un asemenea tip de navă maritimă sau aeronavă, ultrauşoară 
sau alt tip de aeronavă, jurisdicţia teritorială este determinată de sediul organului care este responsabil 
pentru respectiva problemă administrativă. 

Jurisdicţia comună 
Dacă, conform prevederilor legale se determină două sau mai multe organe care au jurisdicţia 

materială, jurisdicţia este deţinută de către organul care a iniţiat procedura; organele care au jurisdicţie 
teritorială pot cădea de acord care dintre acestea va conduce procedura. Organul care deţine jurisdicţia 
teritorială trebuie să parcurgă toate etapele procedurii care nu suferă amânare. 

Cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, organul care iniţiază procedura deoarece deţine jurisdicţia 
materială îşi pierde jurisdicţia dacă legea este modificată pe parcursul procedurii astfel încât jurisdicţia 
materială în problema administrativă în cauză este preluată de către alt organ. 

Datoria oficială a fiecărui organ este de a veghea în mod continuu la jurisdicţia materială şi 
teritorială pe parcursul procedurilor administrative. 

În cazul în care un organ care şi-a pierdut jurisdicţia a participat la vreuna dintre etapele procedurii 
administrative, organul căruia i s-a transferat jurisdicţia va decide care dintre etape vor trebui reluate. 
Organul care a participat la asemenea etape este de asemenea obligat să transfere organului care a 
dobândit jurisdicţia documentele referitoare la etapele parcurse. 

În ceea ce priveşte jurisdicţia organelor interne asupra chestiunilor în care una dintre părţi este o 
persoană străină care se bucură de imunitate diplomatică în Slovenia, o ţară străină sau o organizaţie 
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internaţională, se vor aplica tratatele internaţionale sau alte reglementări ale dreptului internaţional 
obligatorii pentru Slovenia din punct de vedere juridic. În situaţia în care există îndoieli referitoare la 
existenţa sau sfera de aplicabilitate a imunităţii va decide ministerul afacerilor externe. Actele oficiale 
referitoare la persoanele care se bucură de imunitate diplomatică vor fi întocmite prin medierea 
ministerului însărcinat cu afacerile externe. 

Fiecare organ îşi va duce la îndeplinire sarcinile care îi revin în limita teritoriului pe care îl 
desemnează. 

Dacă există pericolul amânării unei activităţi oficiale care ar trebui întreprinse în afara domeniului 
de activitate a organului în cauză acesta o poate întreprinde chiar şi în afara acestui domeniu. Acest lucru 
trebuie adus la cunoştiinţa organului care deţine jurisdicţia. Asemenea tipuri de activităţi pot fi întreprinse 
de către un organ de stat în relaţia cu organele administraţiilor locale ale comunităţilor autoguvernate şi 
reciproc. 

Guvernul este cel care decide în dispute asupra jurisdicţiei: 
1. dintre ministere; 
2. dintre deţinătorii mandatelor publice care deţin mandate în baza legii şi ministere; 
3. dintre deţinători ai mandatelor publice care deţin mandate în baza legii ; 
4. dintre unităţile administrative şi ministere. 
Ministerul însărcinat cu administraţia decide în cazurile disputelor asupra jurisdicţiei: 
1. dintre unităţile administrative; 
2. dintre unităţile administrative şi deţinători ai mandatelor publice care deţin asemenea mandate în 

baza legii; 
Curtea Constituţională decide în cazul disputelor asupra jurisdicţiei: 
1. dintre curţi şi alte organe ale statului; 
2. dintre organe ale statului şi organe ale comunităţilor locale autoguvernate; 
3. dintre comunităţile locale autoguvernate; 
În disputele asupra jurisdicţiei dintre unităţile administrative şi ramuri ale ministerelor sau 

deţinătorii de mandate publice va decide ministerul în cauză sau deţinătorul mandatului public. 
Primarul decide în disputele asupra jurisdicţiei: 
1. dintre organele aceleiaşi comunităţi locale autoguvernate; 
2. dintre deţinătorii de mandate publice care deţin asemenea mandate în baza reglementărilor unei 

comunităţi locale autoguvernate; 
3. dintre deţinătorii mandatelor publice şi organele comunităţii locale autoguvernate. 
Ministerul însărcinat cu administraţia decide în disputele asupra jurisdicţiei dintre primarul şi 

consiliul aceleiaşi comunităţi locale. 
În alte dispute asupra jurisdicţiei va decide acel organ care este însărcinat cu supravegherea 

activităţii unuia, a ambelor sau ale tuturor organelor aflate în dispută. 
Organul care decide în disputele asupra jurisdicţiei, decide acest lucru printr-o concluzie, anulează 

o decizie care a fost emisă într-o problemă administrativă de către organul care nu deţinea jurisdicţia sau 
anulează concluzia prin care un organ care deţine jurisdicţia a declarat că nu o deţine. Acelaşi organ este 
obligat să trimită toate documentele organului care deţine jurisdicţia. 

O parte nu poate depune plângere împotrvia unei concluzii care a fost emisă într-o dispută asupra 
jurisdicţiei, însă poate demara o dispută administrativă, cu excepţia cazurilor în care disputa asupra 
jurisdicţiei a fost soluţionată de către Curtea Constituţională. 
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Într-o problemă administrativă asupra căreia jurisdicţia este deţinută de către un organ monocratic 

(unipersonal) decizia într-o problemă administrativă este emisă de superiorul acestuia, sau după cum 
prevăd reglementările privind organizarea respectivului organ sau alte reglementări. 

Superiorii din cadrul unui organ pot autoriza o altă persoană angajată în cadrul aceluiaşi organ 
pentru luarea anumitor decizii administrative. 

Autorizarea pentru luarea deciziilor include de asemenea autorizarea pentru conducerea 
procedurilor premergătoare deciziei. 

Inspectorii sunt autorizaţi prin lege să decidă în probleme administrative. 
În ceea ce priveşte organele colegiale , decizia în problemele administrative este emisă de organul 

colegial, în afara cazurilor în care legea sau reglementările comunităţilor locale autoguvernate prevăd ca 
problemele administrative să fie emise de preşedintele organului colegial. 

În cazurile în care un organ colegial este autorizat pentru luarea deciziei într-o problemă 
administrativă procedura este condusă de către un membru selectat de către organ. Persoana publică din 
cadrul unui organ colegial trebuie să îndeplinească condiţiile pentru conducerea procedurii iar dacă o 
asemenea persoană nu există în cadrul organului colegial procedura va fi condusă de o persoană publică 
care îndeplineşte condiţiile necesare şi care este autorizată de către organul colegial. 

Persoana care conduce procedura va depune un raport scris şi o propunere a deciziei organului 
colegial care este autorizat pentru luarea deciziei. 

Superiorul unui organ poate autoriza o altă persoană angajată în cadrul aceluiaşi organ pentru a 
întreprinde activităţi individuale pe parcursul procedurii înaintea emiterii deciziei. Pentru întreprinderea 
activităţilor individuale de pe parcursul procedurilor primarul poate autoriza un angajat din cadrul 
administraţiei unei comunităţi locale autoguvernate. 

În situaţia în care nu există limitări în privinţa mandatului acesteia persoana publică are dreptul de 
a întreprinde toate etapele procedurii cu excepţia emiterii deciziei şi a concluziilor care încheie procedura. 

Dacă superiorul unui organ sau primarul nu îndeplinesc condiţiile pentru conducerea procedurii 
după cum prevede legea procedura până în momentul emiterii deciziei poate fi condusă numai de o 
persoană publică ce îndeplineşte aceste condiţii. 

Pentru etapele individuale de pe parcursul procedurii care trebuie întreprinse în afara domeniului 
de activitate a organului autorizat acesta va cere asistenţă unui alt organ de stat responsabil pentru 
respectivul domeniu. În mod similar, organele comunităţilor locale autoguvernate sunt obligate să îşi 
acorde reciproc asistenţă legală. 

Ministerul poate, în cazul deciziilor în primă instanţă, pentru anumite etape individuale de pe 
parcursul procedurii care trebuie întreprinse în afara ministerului să ceară asistenţă acelui organ de stat 
însărcinat cu domeniul de activitate corespunzător etapei care trebuie parcursă. 

Organul care conduce procedura poate cere altui organ precizări sau informaţii necesare pentru 
definirea faptelor indispensabile pentru emiterea deciziei. 

Organele statului şi organizaţiile deţinătoare de mandate publice pentru luarea deciziilor în 
probleme administrative sunt obligate să îşi acorde reciproc asistenţă legală pe parcursul procedurii 
administrative. Pentru asemenea cazuri de asistenţă vor depune o cerere specială. 

Organul căruia i se formulează o asemenea cerere sau organizaţiile de la paragraful anterior trebuie 
să se conformeze cererii în limitele jurisdicţiei teritoriale şi materiale fără întârziere, cel mai târziu 30 de 
zile de la data primirii cererii. 

Curţilor de Justiţie le poate fi cerută asistenţă legală pentru etape individuale de pe parcursul 
procedurilor numai dacă legea prevede acest lucru. Organele pot cere curţilor de justiţie să li se trimită 
documentele necesare pe parcursul procedurii administrative. Curţile trebuie să se conformeze acestor 
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cereri în cazul în care procedura juridică nu este asftel obstrucţionată. Curţile pot stabili termenul până la 
care documentele trebuie returnate. 

Pentru asistenţa legală în relaţia cu organele din afara graniţelor statului sunt valabile 
reglementările tratatelor internaţionale. Dacă asemenea reglementări nu există se aplică principiul 
reciprocităţii. 

Organele interne vor acorda asistenţă legală organelor din afara graniţelor statului în acord cu 
prevederile legale. Asistenţa cerută pentru problema în cauză poate fi acordată în condiţiile cerute de 
organul din afara graniţelor statului dacă procedura nu contravine ordinii publice. Dacă tratatele 
internaţionale nu prevăd posibilitatea asistenţei legale directe dintre un organ intern şi unul extern 
organele interne vor comunica cu cele externe prin ministerul însărcinat cu afacerile externe. 

Organul superior sau persoana publică din cadrul unui organ, nu poate lua decizii sau întreprinde 
etape individuale de pe parcursul procedurii în cazurile în care: 

1. este parte la procedură, martor, expert, este autorizat de către una dintre părţi sau este 
reprezentantul legal al acesteia; 

2. dacă se află în relaţie de sânge directă sau prin alianţă până la al patrulea grad de rudenie 
inclusiv, inclusiv în relaţie de rudenie până la al doilea grad în cazurile în care a survenit divorţul, sau dacă 
se află sau s-a aflat în relaţie de concubinaj cu una dintre părţile care iau parte la procedură; 

3. dacă este tutorele legal, părintele adoptiv sau vitreg al uneia dintre părţi, al reprezentantului 
legal al acesteia sau a persoanei autorizate de către aceasta; 

4. dacă a participat la procedură într-o etapă anterioară sau dacă a participat la procesul de decizie. 
Părţile din cadrul procedurii pot cere eliminarea unei persoane publice din cadrul acesteia, precum 

şi în oricare alt caz în care circumstanţele ridică îndoieli asupra imparţialităţii acesteia. În cerere partea va 
indica toate circumstanţele care în opinia acesteia pot împiedica imparţialitatea persoanei publice în cauză. 

Persoanei publice a cărei eliminare a fost cerută de una dintre părţi conform oricăruia dintre 
motivele enumerate anterior, nu îi este permisă participarea în cadrul niciunei etape din cadrul procedurii 
cu excepţia celor care nu suferă amânare până la emiterea concluziei în cazul cererii de eliminare. 

Guvernul este cel care decide în cazul eliminării unui ministru. Miniştrii decid eliminarea 
superiorilor organelor şi organizaţiilor sau persoanelor publice care fac parte din cadrul ministerelor. 
Conducerea superioară a organelor sau organizaţiilor va decide eliminarea persoanelor publice din cadrul 
organelor sau organizaţiilor care fac parte din cadrul ministerelor. 

Ministrul va decide în cazul eliminării persoanelor însărcinate cu conducerea unităţilor 
administrative. 

Persoana însărcinată cu conducerea unităţii administrative va decide în cazul eliminării unei 
persoanle publice din cadrul respectivei unităţi. 

În cazul eliminării persoanelor deţinătoare de mandate publice persoana însărcinată cu conducerea 
organului va decide în cazul reclamaţiei înaintate împotriva organului respectiv, sau dacă reclamaţia nu 
este admisă, ministrul va decide cine este responsabil din partea ministerului care acoperă domeniul de 
activitate a respectivei probleme administrative. 

În cazul eliminării unui secretar sau a altor persoane publice din cadrul administraţiilor 
comunităţilor locale autoguvernate va decide primarul comunităţii în cauză. 

În cazul eliminării primarilor va decide consiliul comunităţii locale autoguvernate, care va decide 
în acest caz şi în privinţa problemei administrative în cauză. 

În cazul eliminării unei persoane publice dintr-o procedură referitoare la o problemă administrativă 
care a fost transferată comunităţii locale autoguvernate de la nivelul central va decide ministerul 
responsabil care va numi de asemenea o altă persoană publică care o va înlocui pe prima. 
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Eliminarea este decisă prin concluzii. În concluzia prin care se decide eliminarea este necesară 

numirea unei persoane publice care va duce la îndeplinire etape individuale sau întreaga procedură sau va 
decide în locul celei eliminate. Împotriva concluziei prin care eliminarea a fost respinsă se poate depune 
plângere. 

Prevederile codului de procedură administrativă referitoare la eliminare, pot fi aplicate în mod 
rezonabil şi în cazul membrilor organelor colegiale, funcţionarilor precum şi altor persoane care pot fi 
autorizate pentru a decide în probleme administrative sau pentru a îndeplini anumite etape din cadrul 
procedurilor. 

Pe baza faptelor stabilite în cadrul procedurilor, organul autorizat pentru luarea deciziei va emite 
decizia pentru problema care face obiectul procedurii. Prin decizie se stabilesc de asemenea toate cerinţele 
părţii, inclusiv în cazul în care procedura a fost iniţiată ca urmare a unei sarcini oficiale. 

În cazul în care un organ colegial decide în privinţa unei probleme administrative acestuia îi este 
permis să decidă numai dacă jumătate plus unul din membrii acestuia sunt prezenţi şi dacă decizia este 
luată cu majoritatea voturilor celor prezenţi, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege sau alte reglementări, 
decrete ale comunităţilor locale autoguvernate, acte generale emise pentru executarea unui mandat public 
sau pe baza regulamentelor de funcţionare elaborate pe baza constituţiei sau pe baza altor legi care prevăd 
un alt tip de majoritate. 

Dacă legea sau alte reglementări legale prevăd că două sau mai multe organe decid în privinţa unei 
probleme administrative, fiecare în parte va decide în problema în cauză. Organele aflate în situaţia 
anterioară vor decide care dintre acestea va emite decizia în care se vor menţiona deciziile tuturor 
celorlalte organe care au luat parte la luarea deciziei. 

Organul care emite decizia trebuie să precizeze în cadrul acesteia actul prin care organul partener a 
acceptat sau refuzat acordul, sau să menţioneze dacă organul partener nu şi-a exprimat sau nu a refuzat 
acordul în termen. Prevederile menţionate anterior sunt valabile şi în cazul în care legea prevede că un 
organ decide cu ajutorul aprobării sau confirmării unui altui organ. 

Dacă legea sau decretele unei comunităţi locale prevăd că organul emitent este autorizat, înaintea 
emiterii deciziei, să ceară opinia unui alt organ, primului îi este permis să emită o decizie numai după ce 
opinia celui din urmă a fost exprimată. 

Organul al cărui acord este necesar pentru formularea deciziei este obligat să îşi exprime acordul în 
termen de 15 zile de la data la care acesta a fost cerut. Dacă în acest termen organul partener nu îşi 
exprimă acordul sau refuzul se va considera că acordul a fost acceptat. Dacă opinia nu a fost exprimată se 
va lua decizia fără a lua în considerare opinia în cauză. 

Fiecare decizie trebuie denumită ca atare. În mod excepţional, legea sau decretele unei comunităţi 
locale autoguvernate pot prevedea ca o decizie să fie înregistrată sub un alt nume. 

Deciza va fi emisă în scris. În mod excepţional, în cazurile prescrise de lege, poate fi emisă verbal. 
Decizia scrisă este compusă din: introducere, nume, hotărâre, parte explicativă, informarea 

referitoare la posibilele mijloace legale de atac, şi, dacă este emisă pe suport fizic, semnătura persoanei 
oficiale şi ştampila organului, sau, dacă este emisă pe suport electronic, semnătura electronică a persoanei 
administrative verificate cu certificatul de autentificare. Dacă semnătura electronică a persoanei oficiale 
este verificată cu certificatul de autentificare care conţine numele organului, semnătura acestuia din urmă 
nu este necesară. În cazurile prevăzute de lege sau de către alte reglementări legale anumite părţi 
componente ale deciziei pot fi omise. Dacă decizia este emisă automat aceasta poate conţine în locul 
semnăturii în original numai fotocopia semnăturii. 

În situaţia în care o decizie este făcută public verbal aceasta va fi de asemenea emisă în formă 
scrisă. 

În cazul măsurilor de urgenţă luate în interes public, organul autorizat poate emite o decizie 
verbală. Tot organul autorizat este acela care poate de asemenea decide executarea imediată a deciziei. 
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Organul care a emis o decizie verbală este obligat să emită o decizie scrisă părţilor în termen de 

opt zile de la data emiterii deciziei verbale. 
Introducerea deciziei este alcătuită din: numele organului care emite decizia, referinţa la 

reglementările legale care prevăd dreptul la jurisdicţie, modul în care a fost iniţiată procedura, numele 
părţilor şi numele posibilului reprezentant legal sau al împuterniciţilor şi un scurt rezumat al problemei în 
cauză. 

Dacă decizia este emisă de către două sau mai multe organe, sau dacă este emisă de către un organ 
cu aprobarea, permisiunea, confirmarea etc. sau cu opinia altui organ acest lucru va fi menţionat în 
introducere. Dacă un organ colegial a luat decizia în cauză data la care a avut loc şedinţa pentru luarea 
deciziei va fi menţionată în introducere. 

În hotărâre sunt menţionate obiectul procedurii şi solicitările tuturor părţilor. În hotărâre pot fi 
definite condiţiile sau ordinele referitoare la decizia organului privind obiectul procedurii. Tot în hotărâre 
se menţionază costul procedurii. Persoana publică va defini suma, cine trebuie să o plătească, cui şi până 
la ce termen, sau trebuie să menţioneze că o concluzie specială va fi emisă referitoare la costuri. 

Hotârea trebuie să fie scurtă şi la obiect, iar dacă este necesar se poate separa pe puncte. 
Partea explicativă a deciziei cuprinde: 
1. explicarea solicitărilor părţilor şi a declaraţiilor referitoare la fapte; 
2. starea de fapt stabilită şi dovezile care o însoţesc; 
3. motivele care sunt decisive pentru judecarea dovezilor individuale; 
4. reglementările legale pe care se bazează decizia; 
5. motivele referitoare la stabilirea faptelor decisive pentru elaborarea deciziei; 
6. motivele pentru care solicitările particulare ale părţilor au fost respinse. 
Dacă reclamaţia nu împiedică executarea deciziei în partea explicativă a deciziei este necesară 

referinţa la reglementările legale care precizează acest lucru. Concluziile împotriva cărora reclamaţia nu 
este admisă sunt de asemenea menţionate în partea explicativă a deciziei. 

Dacă în baza legii, un organ a refuzat să îşi dea acordul, partea explicativă a deciziei va trebui de 
asemenea să conţină motivele care au stat la baza refuzului. Dacă actul legal prin care un organ a refuzat 
acordul conţine motivele este suficient ca organul care emite decizia să menţioneze în partea explicativă 
actul în cauză şi să îl ataşeze la decizie. 

În problemele simple la care participă o singură parte şi în problemele simple la care participă 
două sau mai multe părţi şi niciuna nu are obiecţii referitoare la solicitările vreunei părţi, şi când 
solicitările sunt satisfăcute, partea explicativă poate conţine numai o scurtă explicaţie a solicitărilor 
părţilor şi referinţele la reglementările legale pe care se bazează decizia. În asemenea cazuri decizia poate 
fi de asemenea emisă sub forma unui formular prestabilit, sau automat cu ajutorul sistemului 
informaţional. 

Dacă un organ autorizat deţine în baza legii mandatul pentru a decide independent, partea 
explicativă trebuie să conţină în afară celor menţionate anterior şi referinţa la reglementarea în cauză 
precum şi motivele pentru care a decis într-un anumit mod. 

În informarea referitoare la mijloacele legale existente părţii îi este adus la cunoştiinţă dacă poate 
depune o reclamaţie împotriva unei decizii sau dacă poate iniţia o dispută administrativă sau orice altă 
procedură în faţa unei Curţi. 

Dacă reclamaţia împotriva unei decizii este admisă, informarea referitoare la posibilele mijloace 
legale trebuie de asemenea să menţioneze unde se poate depune reclamaţia, cui se va adresa, termenul 
limită, costul taxei legale, precum şi faptul că partea poate depune o reclamaţie împotriva organului care a 
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emis o decizie. Organul căruia îi este adresată o reclamaţie trebuie să fie menţionat cu numele întreg şi 
adresă. 

Dacă se admite disputa administrativă împotriva unei decizii, informarea referitoare la mijloacele 
legale posibile trebuie să menţioneze cărei curţi i se poate adresa reclamaţia şi până la ce termen. Dacă 
orice altă procedură poate fi iniţiată în faţa unei curţi informarea referitoare la posibilele mijloacele legale 
trebuie să menţioneze cărei curţi i se poate adresa reclamaţia şi până la ce termen. 

Dacă informarea din cadrul unei decizii se dovedeşte a fi necorespunzătoare fiecare parte poate 
acţiona conform prevederilor valabile sau poate acţiona conform informării. Dacă una dintre părţi 
acţionează conform informării necorespunzătoare acest lucru nu va avea nici un fel de consecinţe negative 
asupra părţii în cauză. 

Dacă o decizie nu conţine informarea referitoare la posibilele mijloace legale, sau dacă informarea 
este incompletă părţile pot urma prevederile valabile, sau pot cere organului care a emis decizia să o 
completeze în termen de opt zile. În acest caz termenul admis pentru reclamaţia în faţa curţii va începe să 
curgă din ziua în care decizia completată a fost primită de către părţi. 

În cazul în care se admite reclamaţia împotriva deciziei şi în care una dintre părţi a fost 
necorespunzător informată că reclamaţia nu este admisă şi că disputa administrativă împotriva deciziei 
este singura cale de atac termenul admis pentru depunerea reclamaţiei începe din ziua în care s-a primit 
decizia curţii prin care s-a respins disputa administrativă, cu excepţia cazului în care partea nu a depus 
între timp reclamaţia organului autorizat. 

În cazul în care reclamaţia împotriva deciziei nu este admisă, dar una dintre părţi a fost 
necorespunzător informată că poate adresa o reclamaţie şi când aceasta o adresează şi astfel depăşeşte data 
limită pentru iniţierea disputei administrativă sau a altui tip de protecţie legală, termenul pentru iniţierea 
disputei începe să curgă din ziua în care partea a primit decizia prin care s-a respins reclamaţia, cu 
excepţia cazului în care partea nu a iniţiat între timp disputa administrativă. 

Informarea referitoare la posibilele mijloace legale ca parte specială a deciziei urmează după partea 
explicativă. 

Decizia se semnează de către persoana publică care o emite. Decizia se va semna de asemenea de 
către persoana publică care conduce procedurile sau care a pregătit una dintre versiunile preliminare ale 
deciziei. 

Decizia care a fost emisă de către un organ colegial va fi semnată de preşedintele acestuia, cu 
excepţia cazurilor menţionate în legea de faţă sau de către alte reglementări, legi, constituţie sau în 
regulamentul de funcţionare al organului în cauză. 

În cazurile în care problema administrativă priveşte un număr mai mare de persoane definite, se 
poate emite o singură decizie pentru toate persoanele în cauză, persoanele trebuind menţionate în 
hotărârea deciziei, iar explicarea motivelor trebuie făcută pentru fiecare persoană în parte. Asemenea 
decizii colective se vor înmâna fiecărei persoane implicate, cu excepţiile legale. 

În cazurile în care problema administrativă priveşte un număr mai mare de persoane necunoscute 
organului emitent, se va emite o singură decizie, însă aceasta va conţine date suficient de clare privitor la 
persoanele cărora se adresează (de exemplu locuitorii sau proprietarii unui spaţiu particular). 

Când în cazurile de importanţă redusă se admit solicitările părţilor şi când nu există interferenţe cu 
beneficiul public sau al oricărei alte persoane este suficient ca decizia să conţină hotărârea sub forma unei 
note scrise. 

O asemenea decizie este, de regulă, comunicată verbal părţii, dar poate fi emisă şi sub formă scrisă 
dacă organul emitent consideră necesar acest lucru, sau la cererea părţii. Decizia scrisă poate fi emisă sub 
forma unui formular prestabilit, sau în mod automat cu ajutorul sistemului informaţional, şi de regulă nu 
conţine o parte explicativă, cu excepţia cazurilor în care prin natura problemei partea explicativă este 
necesară. 
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Împotriva deciziei emisă de o primă instanţă, partea are dreptul la reclamaţie. Reclamaţia poate fi 

de asemenea facută de către orice altă persoană dacă decizia lezează drepturile sau beneficiile sale legale 
pâna la termenul pentru reclamaţie aşa cum s-a stabilit pentru părţi. 

Dacă o persoană care participă secundar la procedură nu a primit un exemplar al deciziei aceasta 
poate cere un exemplar pâna la termenul pentru reclamaţie aşa cum s-a stabilit pentru părţi, şi poate face 
reclamaţie până la acelaşi termen stabilit pentru părţi, dacă neprimirea deciziei a survenit în urma 
circumstanţelor cum ar fi necunoaşterea faptului că decizia a fost emisă. Dacă organul autorizat nu se 
conformează solicitării de a trimite decizia acesta va respinge acest lucru printr-o concluzie. Împotriva 
concluziei în cauză se admite reclamaţia. 

Juristul (de precizat că în Slovenia există două tipuri de jurişti desemnaţi prin două cuvinte 
diferite: unul care reprezintă statul în cazul în care o parte intentează proces statului, şi alt tip care 
intentează proces din partea statului altor părţi) poate face reclamaţie împotriva unei decizii prin care legea 
a fost încălcată în beneficiul părţii dacă prin aceasta a fost lezat beneficiul public pâna la acelaşi termen 
pentru reclamaţie stabilit pentru părţi. 

În cazul reclamaţiei împotriva deciziei emise în primă instanţă de către o unitate administrativă va 
decide ministerul care deţine jurisdicţia materială asupra problemei administrative în cauză. 

Dacă decizia este luată în mai multe probleme administrative asupra cărora au jurisdicţie mai 
multe ministere ministerul care deţine jurisdicţia materială asupra problemei administrative în cauză va 
decide asupra fiecărei probleme administrative în parte. 

În cazul reclamaţiei împotriva unei decizii emise în primă instanţă de o persoană deţinătoare a unui 
mandat public va decide organul stabilit de lege. Dacă legea nu precizează care organ este autorizat să 
decidă în privinţa reclamaţiei va decide ministerul care deţine jurisdicţia materială asupra problemei 
administrative în cauză. 

În cazul reclamaţiei împotriva unei decizii care a fost emisă în primă instanţă de administraţia unei 
comunităţi locale autoguvernate într-o problemă administrativă asupra căreia comunitatea locală 
autoguvernată deţinea jurisdicţia, sau în cazul în care decizia a fost emisă de un deţinător al unui mandat 
public pe baza unei prevederi a consiliului comunităţii locale autoguvernate va decide primarul 
comunităţii în cauză. 

În cazul reclamaţiei împotriva unei decizii care a fost emisă în primă instanţă de administraţia 
comunităţii locale autoguvernate datorită tranferului jurisdicţiei din partea statului va decide ministerul 
care deţine jurisdicţia materială asupra problemei în cauză. 

În cazurile care privesc activitatea altui organ, organele din instanţa superioară primei instanţe pot 
doar anula decizia, dar nu pot emite o nouă decizie. Înlocuirea deciziei iniţiale se poate face numai cu 
acordul organului care ar fi fost autorizat pentru luarea deciziei în cazul reclamaţiei împotriva deciziei 
organului care a participat la luarea deciziei sau care şi-a dat acordul, etc. Dacă organul care ar fi trebuit să 
decidă în privinţa reclamaţiei a luat parte la procesul de decizie în primă instanţă, reclamaţia împotriva 
deciziei este admisă numai dacă este definit prin lege un organ special pentru decizia în privinţa 
reclamaţiei. 

Reclamaţia poate fi făcută în termen de 15 zile, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. 
Termenul se calculează pentru fiecare persoană şi pentru fiecare organ care primeşte decizia de la 

data înmânării deciziei. Termenul pentru reclamaţia împotriva deciziei care a fost emisă pe baza art. 2111 
al codului de procedura administrativă, începe de la data la care a fost înmânată decizia scrisă. Dacă 

                                              
1 În cazul măsurilor de urgenţă luate în interes public, organul autorizat poate emite o decizie verbală şi poate de asemenea 
decide executarea imediată a deciziei. Organul care a emis o decizie verbală este obligat să emită o decizie scrisă părţilor în 
termen de opt zile de la data emiterii deciziei verbale.  
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părţile nu au cerut o decizie scrisă dreptul la reclamaţie ia sfârşit în ultima zi în care poate fi cerută decizia 
sub formă scrisă. 

Persoana căreia nu i s-a înmânat decizia deşi decizia leza drepturile sau beneficiile sale legale 
poate cere să i se înmâneze decizia conform prevederilor legale. 

Motivele reclamaţiei 
O decizie poate fi atacată prin reclamaţie dacă: 
1. în momentul emiterii deciziei prevederile materiale au fost utilizate necorespunzător, sau nu au 

fost utilizate; 
2. dacă starea de fapt a fost stabilită necorespunzător sau incomplet; 
3. dacă procedura nu a fost respectată. 
În orice caz, este considerată o încălcare substanţială a prevederilor procedurii administrative: 
1. dacă decizia a fost emisă de un organ care nu deţine jurisdicţia materială; 
2. dacă o persoană care ar fi trebuit să participe ca parte sau ca parte secundară la procedură nu a 

avut posibilitatea să participe la procedură, sau dacă la procedură au participat părţi care nu ar fi trebuit să 
participe; 

3. dacă o parte sau o parte secundară nu a avut posibilitatea să dea declaraţii privind faptele şi 
circumstanţele necesare pentru luarea deciziei; 

4. dacă o parte nu a fost reprezentată de către reprezentantul legal în condiţiile legii sau dacă 
persoana împuternicită nu a deţinut autorizarea necesară pentu reprezentarea părţii la procedură; 

5. dacă s-au încălcat prevederile legii de faţă referitoare la limba în care se desfăţoară procedura 
administrativă; 

6. dacă o persoană a participat la luarea deciziei sau dacă a condus procedura deşi ar fi trebuit 
eliminată; 

7. dacă decizia nu poate fi susţinută. 
Reclamaţia se va face în scris sau verbal pe bază de proces verbal. 
În reclamaţie se va menţiona decizia împotriva căreia este formulată reclamaţia, organul emitent al 

deciziei, numărul şi data acesteia. În reclamaţie trebuie să se menţioneze motivele pentru atacarea deciziei. 
Reclamaţia poate cuprinde fapte şi dovezi noi, însă în acest caz se vor menţiona motivele pentru 

care acestea nu au fost prezentate în prima instanţă a procedurii administrative. Faptele şi dovezile noi pot 
constitui motive pentru reclamaţie numai dacă ele au existat la momentul luării deciziei în prima instabnţă 
şi daca partea în mod justificat nu le-a putut prezenta în cadrul procedurii în prima instanţă. 

Dacă reclamaţia conţine fapte şi dovezi noi şi dacă la procedură participă două sau mai multe părţi 
cu interese adverse reclamaţia va fi depusă în tot atâtea cópii câte părţi participă la procedură. 

Reclamaţia va fi depusă organului care a emis decizia în primă instanţă. 
Dacă reclamaţia este depusă unui organ de instanţă superioară acesta va trimite imediat reclamaţia 

organului de primă instanţă. Reclamaţia adresată organului de instanţă superioară se consideră la termen 
dacă organul de instanţă superioară o primeşte până la termenul stabilit pentru depunerea reclamaţiei. 

În cazul în care o parte face reclamaţie deoarece un organ de primă instanţă nu a emis o decizie 
privind problema sa, organul de primă instanţă va trimite imediat reclamaţia organului de instanţă 
superioară. 

Organul de primă instanţă este acela care va verifica dacă reclamaţia este admisă, dacă a fost 
depusă în termen şi dacă este adresată de către o persoană îndreptăţită să facă acest lucru. Dacă nu se 
admite reclamaţia, dacă termenul pentru depunerea acesteia a fost depăşit sau dacă a fost adresată de o 
persoană necorespunzătoare organul de primă instanţă va respinge reclamaţia printr-o concluzie. 
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Împotriva concluziei cu care a fost respinsă o reclamaţie în situaţiile de la alineatul anterior partea are 
dreptul la reclamaţie. Dacă un organ de instanţă superioară decide în privinţa reclamaţiei împotriva 
concluziei prin care s-a respins reclamaţia iniţială şi admite reclamaţia împotriva concluziei ca fiind 
întemeiată, acesta va decide şi în privinţa reclamaţiei iniţiale. 

Dacă un organ care a emis o decizie nu respinge reclamaţia, acesta va trimite reclamaţia părţilor 
presupuse a avea interese adverse şi va stabili un termen până la care se pot da declaraţii referitoare la 
reclamaţie şi adăuga eventuale noi fapte şi dovezi. Durata termenului nu va fi mai scurtă de 8 zile şi nu 
mai lungă de 15. Decizia, în această situaţie, poate fi emisă de un organ numai după primirea răspunsului 
din partea părţii cu interes advers sau după termenul până la care se poate formula răspunsul în cauză. 

Dacă organul care a emis o decizie admite reclamaţia ca fiind întemeiată şi consideră repetarea 
procedurii ca nefiind necesară acesta va înlocui decizia iniţială atacată de reclamaţie printr-o alta. 
Împotriva unei noi decizii părţile au dreptul la reclamaţie. 

Dacă organul care a emis o decizie în timpul soluţionării reclamaţiei stabileşte că procedura a fost 
incompletă şi că acest lucru ar fi putut influenţa decizia acesta va completa procedura. 

Organul care a emis o decizie va completa procedura şi în cazul în care reclamaţia menţionează 
fapte sau dovezi care ar fi influenţat decizia dacă reclamantul ar fi participat la procedură înaintea emiterii 
deciziei, cu condiţia ca acesta să justifice neparticiparea la procedură, sau omiterea faptelor sau dovezilor 
în cauză. 

Dacă o decizie a fost emisă fără o procedură specială, deşi acest lucru ar fi fost necesar, sau dacă 
decizia a fost emisă fără ca părţile să aibă posibilitatea să dea declaraţii referitoare la faptele şi 
circumstanţele indispensabile procesului de decizie, deşi acest lucru ar fi fost necesar, iar partea cere să i 
se dea posibilitatea să dea declaraţii organul de primă instanţă va fi cel însărcinat cu conducerea 
procedurii. După terminarea procedurii organul va aplica prevederile art. 2451 al legii de faţă, sau va emite 
o nouă decizie pentru înlocuirea celei atacate de reclamaţie. Împotriva noii decizii părţile au dreptul la 
reclamaţie. 

Dacă reclamaţia nu este admisă, nu este în termen sau a fost făcută de către o persoană 
neautorizată, sau când reclamaţia a fost în prealabil respinsă de organul de primă instanţă pe unul dintre 
aceste motive, acesta va fi respinsă şi de către organul de instanţă superioară. 

Dacă organul de instanţă superioară nu respinge reclamaţia, acesta poate anula decizia în parte sau 
în totalitate, o poate modifica sau o poate declara nulă şi neavenită. 

Organul de instanţă superioară poate trimite reclamaţia eventualelor părţi cu interese adverse şi 
stabileşte termenul pentru răspunsul acesteia dacă nu a fost stabilit în prealabil de organul de primă 
instanţă. Decizia prin care se anulează o altă decizie poate fi emisă numai după ce s-a primit răspunsul 
părţilor, sau după ce termenul pentru răspunsul acestora a expirat. Se va verifica întotdeauna automat 
decizia ţinând cont de solicitările reclamaţiei pentru stabilirea eventualelor încălcări substanţiale ale 
prevederilor procedurale în prima instanţă sau pentru a stabili dacă nu s-au încălcat legile materiale şi, va 
respinge reclamaţia dacă stabileşte că procedura a fost corespunzătoare, că decizia este corectă şi în 
conformitate cu legea sau dacă reclamaţia nu este întemeiată. 

Organul de instanţă superioară va respinge reclamaţia şi în cazul în care stabileşte că au existat 
neregularităţi nesubstanţiale pe parcursul procedurii în prima instanţă. Dacă stabileşte că hotărârea din 
decizia emisă de prima instanţă este conformă cu legea, însă a fost susţinută cu argumente 
necorespunzătoare, va menţiona în decizia sa argumentele corespunzătoare şi va respinge reclamaţia. 

                                              
1 Dacă organul care a emis o decizie admite reclamaţia ca fiind întemeiată şi depusă în termen de persoana corespunzătoare, dar 
nu înlocuieşte decizia atacată de reclamaţie cu o alta, este obligat ca fără întârziere şi cel mai târziu în 15 zile de la primirea 
reclamaţiei. Organul va anexa la reclamaţie toate documentele referitoare la problema administrativă în cauză. 
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Dacă se stabileşte că pe parcursul procedurii în prima instanţă au existat vicii de procedură a căror 

consecinţă este că decizia este nulă şi neavenită va declara decizia nulă şi neavenită împreună cu tot restul 
procedurii survenit după momentul neregularităţii. 

Dacă organul de instanţă superioară stabileşte că decizia în prima instanţă a fost emisă de un organ 
neautorizat acesta va anula decizia şi va trimite problema spre soluţionare organului autorizat. 

În cazul în care organul de instanţă superioară stabileşte că, pe baza faptelor stabilite pe parcursul 
procedurii suplimentare, problema trebuie rezolvată în alt mod decât a fost rezolvată prin decizia emisă de 
prima instanţă acesta va anula decizia primei instanţe şi va rezolva problema în cauză emiţând o nouă 
decizie. 

În situaţia în care neajunsurile procedurii din prima instanţă pot fi soluţionate mai rapid şi mai 
economic de organul de primă instanţă, se va anula decizia primei instanţe printr-o decizie şi se va 
retrimite problema spre soluţionare organului de primă instanţă pentru reluarea procedurii. În acest caz 
organul de instanţă superioară este obligat să atenţioneze organul de primă instanţă prin decizia pe care o 
emite care sunt neajunsurile în cauză, iar organul de primă instanţă este obligat să acţioneze în 
conformitate cu decizia primită pe parcursul întregii proceduri. Organul de primă instanţă este de 
asemenea obligat cel mai tîrziu în termen de 30 de zile de la data primirii deciziei să emită o nouă decizie. 
Împotriva noii decizii părţile au dreptul la reclamaţie. 

Dacă împotriva deciziei organului de instanţă superioară se intentează proces organul de primă 
instanţă va continua procedura administrativă după intrarea în vigoare a sentinţei şi va emite decizia în 
termen de 30 de zile de la data la care i s-a comunicat sentinţa valabilă. Independent de hotărârea curţii, 
organul de primă instanţă va continua procedura administrativă şi va emite o decizie în termenul de la 
alineatul anterior, numai pentru chestiunile pentru care decizia organului de instanţă superioară nu este 
atacată prin procesul intentat. Organul de primă instanţă va continua procedura administrativă şi în cazul 
în care se ajunge la înţelegere şi asftel procesul împotriva organului de instanţă superioară este suspendat. 
Dacă organul de instanţă superioară stabileşte că în decizia primei instanţe dovezile au fost judecate 
necorespunzător, că pe baza faptelor prezentate s-a stabilit o concluzie necorespunzătoare privind starea 
de fapt, că documentele legale pe baza cărora s-a decis problema în cauză au fost utilizate 
necorespunzător, acesta va anula decizia primei instanţe şi va soluţiona problema emiţând o nouă decizie. 

Dacă un organ de instanţă superioară stabileşte că, deşi faptele şi utilizarea legii au fost 
corespunzătoare scopul cu care a fost emisă decizia s-ar putea atinge într-un mod mai favorabil pentru 
părţi acesta va înlocui decizia primei instanţe în acest sens. 

Pentru soluţionarea corespunzătoare a problemei în cauză organul de instanţă superioară poate 
anula decizia, atunci când soluţionează o reclamaţie în termenii stabiliţi pe parcursul procedurii din prima 
instanţă, şi soluţiona cazul în favoarea reclamantului în afara limitelor prevăzute de art. 2471 al codului de 
procedură administrativă, dacă astfel nu se lezează drepturile altor persoane. 

În partea explicativă a deciziei organului de instanţă superioară trebuie luate în considerare toate 
declaraţiile din reclamaţie. Dacă organul de primă instanţă a judecat corespunzător toate declaraţiile 
exprimate în reclamaţie organul de instanţă superioară poate face referire la argumentele primei decizii. 

Dacă o parte depune reclamaţie deoarece organul de primă instanţă nu a emis o decizie într-o 
problemă administrativă care o priveşte, organul de instanţă superioară va cere organului de primă instanţă 
să îi comunice motivele pentru care decizia nu a fost emisă la termen. Dacă acesta admite că decizia nu a 
fost emisă la termen din cauza unor motive justificate sau din cauza motivelor din vina părţilor va prelungi 
termenul pentru emiterea deciziei de către organul de primă instanţă până la momentul încetării cauzelor 
întârzierii, dar nu mai mult de o lună. Dacă motivele pentru care o decizie nu a fost emisă nu sunt 
                                              
1 Organul de instanţă superioară va verifica părţile deciziei atacate de reclamaţie. Organul de instanţă superioară va verifica 
întotdeauna automat decizia ţinând cont de solicitările reclamaţiei pentru stabilirea eventualelor încălcări substanţiale ale 
prevederilor procedurale în prima instanţă sau pentru a stabili dacă nu s-au încălcat legile materiale.  
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justificate, organul de instanţă superioară va cere organului de primă instanţă să îi trimită dosarul 
problemei administrative în cauză. 

Organul de instanţă superioară poate soluţiona cazul utilizând documentele existente, astfel încât, 
acesta va emite propria decizie; dacă nu poate soluţiona cazul astfel va repeta procedura şi va soluţiona 
cazul emiţând o nouă decizie la sfârşitul acesteia. În mod excepţional, dacă se admite că organul de primă 
instanţă ar putea soluţiona cazul în mod mai rapid şi mai economic, acesta va însărcina organul de primă 
instanţă să preia cazul. Organul de primă instanţă va trimite organului de instanţă superioară toate 
informaţiile culese pe baza cărora organul de instanţă superioară va lua decizia. Decizia este finală. 

Decizia privind reclamaţia trebuie emisă şi înmânată părţilor cât de curând posibil, dar nu mai 
târziu de două luni de la data la care organul a primit reclamaţia completă. Dacă reclamaţia este 
incompletă, iar reclamantul o completează până la termenul până la care este prevăzută posibilitatea 
completării, termenul pentru emiterea deciziei începe la momentul în care organul în cauză a primit 
completările reclamantului, orice întrerupere a procedurii nu se consideră ca făcând parte din durata 
perioadei până la care trebuie emisă decizia. Termenul pentru depunerea reclamaţiei va fi încheiat printr-o 
concluzie, dacă reclamantul îşi retrage reclamaţia, 

Organul care a decis într-o problemă administrativă în instanţa superioară va trimite decizia 
împreună cu toate documentele referitoare la caz primei instanţe care va înmâna decizia părţilor în termen 
de opt zile de la data primirii deciziei. 

Organul de instanţă superioară poate de asemenea să înmâneze decizia direct părţilor dacă 
consideră necesar acest lucru. 

Împotriva concluziilor se admite reclamaţia numai în cazul în care legea prevede explicit acest 
lucru. Concluziile trebuie să conţină o parte explicativă şi informarea referitoare la condiţiile în care se 
poate face reclamaţie. Nu este admisă reclamaţia împotriva concluziilor dacă reclamaţia împotriva deciziei 
organului emitent nu este admisă. Reclamaţia împotriva concluziilor se poate face în acelaşi termen, în 
acelaşi mod şi se adresează aceluiaşi organ ca şi reclamaţia împotriva deciziei. Concluziile împotriva 
cărora nu se admite reclamaţia pot fi atacate de către părţi într-o reclamaţie împotriva deciziei, cu excepţia 
cazurilor în care reclamaţia împotriva concluziilor nu este admisă prin prezenta lege. 

De menţionat este şi faptul că reclamaţia nu va împiedica executarea concluziilor, cu excepţia 
cazurilor în care legea sau concluziile prevăd acest lucru. Referitor la activitatea organului de primă 
instanţă privind reclamaţia împotriva concluziilor sau a procesului de decizie a organului de instanţă 
superioară în cazul reclamaţiei se vor aplica în mod rezonabil prevederile ce vizează reclamaţia împotriva 
deciziei. 
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CONCEPŢIA GUVERNĂRII ELECTRONICE  

Unde exista norme de drept exista şi o cale de realizare. 
 

lector superior, VACAROV Nadejda,  

Catedra Relaţii internaţionale, USM 
ANNOTATION 

 
Electronic governance presents the method of application and using of informational and 

communicational technologies in order to ensure the access to information and to offer public services in 
an interactive mode. 

Electronic governance is a tool that contributes to the harmonization of relations between citizens 
and public authorities, based on mutual respect and concerned collaboration of the government and 
citizens. 

The principles of electronic governance are the following: 
 transparency and partnership – realization of all activities in a transparent way, publicly 

discussing and considering ideas and proposals of all involved participants; 
 accessibility of information – respecting of the fundamental right of citizens to have access to 

official information; 
 social orientation – effectuation of main measures within implementation of electronic 

governance, considering citizens’ interests; 
 harmonization of juridical frame with international regulations and standards; 
 protection and security – respecting of citizens’ rights and constitutional liberties in the process of 

creating, storage, processing and transmitting of information, including protection of personal 
data by methods and mechanisms of  informational security ensuring; 

 priority of political, economic and social aspects over technical and  technological ones. 
 
Integrarea europeană a Republicii Moldova este un obiectiv strategic prioritar major, atât pentru 

politica externă a ţării noastre, cât şi pentru politica internă. Procesele integraţioniste ce au luat amploare 
pe continentul european în ultimul deceniu se combină perfect cu necesitatea de consolidare a statalităţii 
Republicii Moldova şi de modernizare a ţării noastre în diverse domenii, printre care domeniului 
tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii îi revine o sarcină deosebită. 

Moldova face un pas înainte prin participarea sa activă în cadrul Iniţiativei Europa de Sud-est 
electronică încă în 2002. Pe data de 29 octombrie 2002, la Belgrad a fost semnată “Agenda e-ESE (Europa 
de Sud-est electronică) pentru dezvoltarea SI ”, document care asociază ţările membre ale e-ESE la 
obiectivele e-Europa de creare şi dezvoltare a Societăţii Informaţionale. Republica Moldova s-a angajat 
plenar în procesul de implementare a obiectivelor “Agendei e-ESE” (crearea instituţiei de nivel 
ministerial pentru dezvoltarea SI; adoptarea Strategiei şi Programului Naţional pentru dezvoltarea 
Societăţii Informaţionale; promovarea principiilor Societăţii Informaţionale pentru dezvoltare; 
elaborarea Legii cu privire la protecţia datelor personale; stabilirea unei proceduri interne de colectare a 
datelor, conforme cu practica europeană; crearea cadrului legal pentru implementarea semnăturii 
digitale; elaborarea cadrului legal naţional pentru combaterea infracţiuni în domeniul informaticii şi 
telecomunicaţiilor; elaborarea Legii cu privire la telecomunicaţii; stabilirea şi dezvoltarea unei cooperări 
regionale şi a mecanismelor naţionale de implementare a obiectivelor fixate în domeniul SI.), dar pînă în 
2005 unele obiective rămîn fără atenţie. 

Dezvoltarea continua a Internetul -lui a condus la o lărgire fără precedent a posibilitatilor de a 
desfasura activitati de diferită natură, fie ca este vorba de comert sau afaceri, transfer bancar sau 
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comunicare. Totodata, dezvoltarea unui context de incredere este o condiţie obligatorie şi necesară ţinînd 
cont de posibilele riscuri care pot apare cand se desfăşoară activitati electronice on-line: identificarea 
partilor, transmisia datelor, securizarea modalitatilor de plata, legislatia incă neclara privitoare la protecţia 
utilizatorilor. Aceste riscuri reprezinta o frînă in calea cresterii numarului si volumului tranzactiilor 
comerciale pe Internet. 

Plecând de la beneficiile incontestabile pe care tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor le-a adus 
economiei naţionale şi pe de altă parte actorii şi regulile de pe scena economicã internaţională se schimbã 
continuu iar afacerile electronice a prins din ce în ce mai tare, tehnologia luînd-o cu mult înaintea legii, 
strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale “Moldova electronică”, aprobată prin Hotărîrea 
Guvernului nr.255 din 9 martie 2005, stabileşte drept una din priorităţi implementarea guvernării 
electronice. 

La ziua de azi sistemele şi resursele informaţionale de stat nu oferă o imagine complexă referitor la 
formarea şi exploatarea acestora. O mare parte a informaţiei nu este accesibilă cetăţenilor şi businessului, 
aflîndu-se în sisteme dispersate din diferite autorităţi publice care utilizează politici interne, strategii şi 
standarde proprii. Guvernarea electronică impune renunţarea la modul de abordare neuniform în 
activitatea administraţiei publice în favoarea unei abordări complexe, care să fie axată pe integrarea 
resurselor informaţionale de stat, în scopul satisfacerii intereselor şi necesităţilor cetăţenilor, businessului 
şi statului. 

Concepţia guvernării electronice are drept scop crearea bazei conceptuale a e-guvernării, 
identificarea condiţiilor principale şi priorităţilor politicii de stat, determinarea modalităţilor de 
implementare a e-guvernării şi conţine prevederi referitoare la interacţiunea componentelor de bază - 
serviciile e-guvernării, o descriere succintă a arhitecturii şi infrastructurii e-guvernării, determină etapele 
implementării e-guvernării, precum şi stipulează beneficiile şi riscurile aferente. 

 
Misiunea 
Guvernarea electronică reprezintă modalitatea de aplicare şi utilizare a tehnologiilor 

informaţionale şi de comunicaţii în scopul de a asigura accesul la informaţie şi de a presta servicii publice 
în regim interactiv. 1 

Guvernarea electronică este un instrument ce contribuie la armonizarea relaţiilor între cetăţeni şi 
autorităţile publice, în baza respectului reciproc şi a colaborării interesate între stat şi cetăţeni. 

Principiile guvernării electronice sunt: 
 transparenţă şi parteneriat – desfăşurarea tuturor activităţilor în mod transparent, fiind 

discutate în mod public, cu luarea în considerare a ideilor şi propunerilor tuturor părţilor implicate; 
 accesibilitate a informaţiei – respectarea dreptului fundamental al cetăţeanului de a avea 

acces la informaţiile oficiale; 
 orientare socială – realizarea măsurilor principale în cadrul implementării guvernării 

electronice, cu luarea în considerare a intereselor cetăţenilor; 
 armonizarea cadrului juridic cu reglementările şi standardele internaţionale; 
 protecţie şi securitate – respectarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor 

în procesul de creare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiei, inclusiv protecţia datelor personale, 
prin metode şi mecanisme de asigurare a securităţii informaţionale; 

 prioritatea aspectelor politice, economice şi sociale asupra celor tehnice şi tehnologice; 

                                              
1 Hotărîrea Guvernului nr.255 din 9 martie 2005. Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei Naţionale – „Moldova 
electronică” . Hotărîrea Guvernului nr.733 din 28 iunie 2006 „Cu privire la Concepţia guvernării electronice”.  
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 principiul ”primei persoane” – obligativitatea factorilor de decizie din cadrul ministerelor, 

altor autorităţi administrative centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice şi 
întreprinderilor de stat de a participa activ în procesul de implementare a e-guvernării. 

Cadrul legal şi instituţional 
Implementarea guvernării electronice necesită condiţii obligatorii şi determinante referitoare la 

cadrul legal şi instituţional, sferele social-economică, informaţională şi tehnologică. 
Cadrul legal ce vizează e-guvernarea cuprinde mai multe legi, decrete, ordine, hotărîri de Guvern 

şi regulamente. Interesul în creştere al societăţii pentru domeniul vizat impune o analiză periodică a 
cadrului legal existent, în scopul identificării lacunelor şi dezvoltării cadrului juridic, stabilirii priorităţilor 
în sfera regulatorie în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii, aceasta referindu-se, în 
primul rînd, la statutul juridic al informaţiei şi la protecţia datelor personale. În prezent, legislaţia în 
domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii vizează accesul la informaţia oficială, formarea 
resurselor informaţionale de stat, comerţul electronic, implementarea documentului electronic şi 
semnăturii digitale etc. Actualitatea problemei privind dezvoltarea cadrului legal în domeniul tehnologiilor 
informaţionale şi de comunicaţii este motivată de influenţa pe care o exercită asupra reglementării şi 
dezvoltării în alte domenii. 

Cadrul instituţional specific sectorului tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii din 
Republica Moldova este format din ministere şi alte autorităţi administrative centrale, specificate în cele 
ce urmează, care au atribuţii de elaborare şi realizare a politicilor în domeniul tehnologiilor informaţionale 
şi de comunicaţii: 

Ministerul Dezvoltării Informaţionale (MDI) - organ central de specialitate al administraţiei 
publice; 

Comisia naţională pentru edificarea societăţii informaţionale (CNESI) - organ consultativ pe lîngă 
Guvern; 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică (ANRTI) - autoritate 
publică centrală de reglementare a pieţei serviciilor în domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii. 

Atît cadrul legal, cît şi cel instituţional nu sînt ajustate suficient la activitatea în condiţiile 
guvernării electronice şi din această cauză urmează a fi armonizate cu directivele Comunităţii Europene. 

Conform Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale, aprobată prin Hotărîrea 
Guvernului nr.1402 din 30 decembrie 2005, implementarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii 
în activitatea administraţiei publice implică în mod obligatoriu reingineria proceselor de administrare şi de 
luare a deciziilor. 

Obiective 
Implementarea guvernării electronice urmăreşte atingerea următoarelor obiective: 
 asigurarea transparenţei activităţii autorităţilor administraţiei publice; 
 crearea şi implementarea sistemelor şi aplicaţiilor informatice, menite să susţină procesele 

de reformă şi dezvoltare politică, socială şi economică din ţară; 
 dezvoltarea infrastructurii informaţionale de stat; 
 creşterea nivelului de pregătire a angajaţilor publici în domeniul tehnologiilor 

informaţionale şi de comunicaţii; 
 dezvoltarea cadrului juridic privind guvernarea şi democraţia electronică. 
Beneficii 
Implementarea guvernării electronice ne va aduce următoarele rezultate: 
 eficienţă sporită în activitatea administraţiei publice; 
 acces extins la serviciile statului; 
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 mecanisme performante de gestiune economică; 
 transparenţă maximă în activitatea Guvernului; 
 business autohton mai competitiv; 
 nivel avansat de educaţie informaţională; 
 democraţie electronică consolidată; 
 grad înalt de utilizare a tehnologiilor societăţii informaţionale. 
 îmbunătăţire a procesului de cooperare între autorităţile administraţiei publice de toate 

nivelurile, se vor schimba accentele de la legăturile pe verticală la cele pe orizontală, de reţea. 
 Resurse informaţionale deschise şi accesibile fiecărui utilizator avizat al Intranetului 

guvernamental, nu vor fi situaţii de denaturare a informaţiei, de tăinuire sau falsificare a datelor. Vor fi 
evitate cheltuielile inoportune de resurse bugetare, abuzurile cauzate de lipsa sau prezentarea eronată a 
informaţiei. 

 Creşterea competenţei profesionale ale funcţionarilor datorită simplificării proceselor de 
promovare în carieră, calităţile profesionale ale fiecărui funcţionar fiind evaluate mai uşor 

Reieşind din obiectivele guvernării electronice, trebuie de nominalizat categoriile de actori pentru 
acordarea serviciilor publice şi anume: cetăţenii, mediul de afaceri (Business) şi Guvernul (Autorităţile 
administraţiei publice), deci există, trei tipuri de interacţiuni, părţi componente ale e-guvernării: 

I. Interacţiunea dintre Guvern şi Cetăţean (G2C); 
Serviciile din categoria “Guvern - Cetăţean” (G2C) se referă la interacţiunea dintre autorităţile 

administraţiei publice şi cetăţean. Pentru realizarea acestei interacţiuni, Comunitatea Europeană a stabilit o 
listă din 12 servicii publice de bază, care vor fi acordate cetăţenilor şi prin intermediul mijloacelor 
electronice (în continuare - servicii electronice), după cum urmează: 
plata impozitelor şi taxelor pentru cetăţeni; 

1. căutarea de locuri de muncă prin intermediul oficiilor de muncă; 
2. acordarea de ajutor prin servicii sociale; 
3. elaborarea actelor personale (acte de identitate, paşapoarte, permise de conducere); 
4. înmatricularea autoturismelor; 
5. eliberarea autorizaţiilor pentru construcţii; 
6. solicitări şi reclamaţii la poliţie; 
7. asigurarea accesului la biblioteci publice (cataloage on-line, instrumente de căutare, cărţi 

electronice); 
8. solicitarea şi obţinerea de certificate (naştere, căsătorie); 
9. înmatricularea în universităţi; 
10. notificarea schimbării adresei domiciliului; 
11. servicii legate de sănătate (ofertele medicale ale spitalelor, programarea la consultaţii). 
12. În afară de aceste servicii, este oportun de a asigura acordarea şi altor servicii din diferite 

domenii. 
II. Interacţiunea dintre Guvern şi Business (G2B); 

Serviciile din categoria “Guvern - Business” (G2B) vizează interacţiunea electronică dintre 
administraţia publică şi mediul de afaceri. Pentru realizarea acestei interacţiuni, Comunitatea Europeană a 
propus o listă din 8 servicii electronice de bază, care urmează a fi oferite mediului de afaceri şi prin 
intermediul mijloacelor electronice, după cum urmează: 

1. achiziţii publice; 
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2. contribuţia socială a angajaţilor; 
3. înregistrarea unei noi întreprinderi; 
4. permise legate de mediu, inclusiv raportări; 
5. sectorul fiscal (TVA: declarare, notificare); 
6. sectorul vamal (declaraţii vamale, notificări); 
7. taxe ale întreprinderilor (declarare, notificare); 
8. furnizarea de date pentru statistici. 
9. În afară de aceste servicii, este oportun de a asigura acordarea şi altor servicii din diferite 

domenii. 
III. Interacţiunea dintre diferite instituţii ale administraţiei publice (G2G); 
Serviciile din categoria “Guvern - Guvern” (G2G) reprezintă comunicarea, schimbul de 

informaţii dintre structurile administraţiei publice prin mijloace electronice. G2G înseamnă integrarea 
tuturor nivelurilor administrative, optimizarea organizării informaţiei şi accesul la informaţie. 
Performanţele acestei componente determină calitatea întregii guvernări electronice, ea fiind motorul e-
guvernării, ale cărei circuite informaţionale interne sînt, în mare parte, necunoscute publicului. 

III. a. subcategoria Interacţiunea dintre Guvern şi angajaţii acestuia (G2E). 
În cadrul subcategoriei “Guvern-Angajat” (G2E) se realizează managementul interacţiunii dintre 

structurile guvernării şi angajaţii săi prin intermediul noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţii, 
interacţiunea dintre subiecţii e-guvernării se desfăşoară pe două circuite distincte - conturul intern şi 
conturul extern, care comunică între ele prin intermediul portalului guvernamental (Gateway). 

Circuitul intern include sistemele informaţionale care deservesc procesele ce au loc în interiorul 
sistemului de administraţie publică (G2G), inclusiv acordarea serviciilor interne (G2E) structurilor şi 
angajaţilor din cadrul administraţiei atît la nivel central cît şi la nivel local. 

Circuitul extern include infrastructura publică ce asigură interacţiunea cetăţenilor şi a businessului 
cu autorităţile administraţiei publice. El este alcătuit din sisteme informaţionale care deservesc procesele 
de interacţiune a populaţiei şi businessului cu administraţia prin intermediul portalului guvernamental şi 
va cuprinde două componente ale e-guvernării - “Guvern-Cetăţean” (G2C) şi “Guvern-Business” (G2B). 

Cetăţeanul va solicita rezolvarea cît mai rapidă a problemei sale fără a fi obligat să cunoască 
instituţia responsabilă, ce niveluri de decizie şi complexitate există, care anume baze de date au fost 
accesate. Astfel, Guvernul va reevalua atribuţiile instituţiilor la nivel de subdiviziuni şi la nivel de 
angajaţi, urmînd să elimine paralelismele, să restructureze cadrul administrativ din perspectiva 
informaţională, estimarea fiind orientată spre rezultatul final. În acest sens, vor fi optimizate structurile, 
ceea ce nu înseamnă disponibilizări obligatorii de personal, ci reducerea costurilor în funcţie de poziţia şi 
aportul fiecărei unităţi administrative la eficienţa informaţională a guvernării on-line. Pentru ca serviciile 
să fie lesne accesibile, ele trebuie să fie structurate astfel încît să răspundă necesităţilor şi aşteptărilor 
cetăţenilor. Prin intermediul portalului şi gateway-lui guvernamental, la etapa iniţială, cetăţenilor li se 
oferă posibilitatea de a consulta, în regim de timp real (on-line), diverse informaţii cu caracter public. La 
următoarea etapă, relaţia dintre Guvern şi cetăţean devine interactivă, are loc o comunicare ce presupune 
schimbul de date în ambele direcţii, iar la o etapă mai avansată devin posibile serviciile tranzacţionale - 
achitări de plăţi şi taxe, alte servicii cu informaţii importante. 

Furnizarea serviciilor publice prin mijloace electronice se poate efectua la diferite niveluri de 
complexitate: 

nivelul 1 - Informare: furnizarea informaţiilor despre serviciile publice şi despre activitatea 
autorităţilor publice; 
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nivelul 2 - Interacţiune: descărcarea de formulare din Internet, procesarea formelor, inclusiv 

autentificarea, implementarea sistemului de circulaţie a documentelor electronice; 
nivelul 3 - Tranzacţii: transmiterea informaţiilor, adoptarea deciziilor şi efectuarea livrărilor de 

mărfuri şi/sau servicii (inclusiv achitarea plăţilor prin mijloace electronice); 
nivelul 4 - Transformare: redefinirea actului de guvernare. 
 

Etapele de implementare 
Etapa I (anii 2006-2007) - promovarea e-guvernării, care este deja lansată şi are drept obiectiv 

principal cercetarea infrastructurii informaţionale naţionale şi analiza sistemelor existente şi în curs de 
creare. Tot la această etapă este necesar de a fi iniţiate activităţile de elaborare şi adoptare a actelor 
normativ-juridice şi standardelor în sfera tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii referitoare la 
guvernarea electronică. Va fi implementată procedura de instruire şi certificare a funcţionarilor publici în 
domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii. Se preconizează instruirea şi certificarea 
cunoştinţelor pentru 30% din numărul total de angajaţi publici. 

Etapa a doua (anii 2008-2010) - finalizarea activităţilor de creare a portalului guvernamental, 
demararea unor proiecte de informatizare şi integrare a serviciilor electronice la nivel local, sectorial şi 
naţional, crearea bazei tehnologice pentru efectuarea tranzacţiilor electronice on-line. Va fi implementată 
infrastructura de chei publice ce va asigura personalizarea, autentificarea şi autorizarea utilizatorilor în 
cadrul serviciilor electronice din categoriile G2C şi G2B. Vor continua activităţile de implementare a 
conexiunilor în bandă largă, creare a punctelor de acces public la Internet în şcoli, universităţi, biblioteci, 
oficii poştale, gări, primării etc. 

Etapa a treia (după anul 2010) - transformarea cardinală a modului de lucru al autorităţilor 
publice: vor fi implementate portaluri specializate în vederea autentificării unice în sistemul de guvernare 
electronică; resursele şi sistemele informaţionale ale autorităţilor publice de diferite niveluri vor fi 
integrate şi vor comunica interactiv, iar acordarea serviciilor publice se fa efectua în mod transparent, în 
funcţie de structura administraţiei publice, fiind orientate spre apărarea intereselor cetăţeanului. Vor fi 
finalizate proiectele de elaborare a mediului protejat de transfer date. Vor continua activităţile de creare a 
unor noi puncte de acces public şi de formare a deprinderilor de utilizare a serviciilor oferite de 
guvernarea electronică. 

Sarcinile de perspectivă, după anul 2010: 
 promovarea şi prestarea pe scară largă a serviciilor electronice; 
 implementarea graduală a sistemului de votare electronică şi a altor sisteme de importanţă statală 

şi publică. 
Administrarea activităţilor de implementare 

În scopul administrării curente a activităţilor de implementare a e-guvernării, deservirii 
organizatorico-tehnice a contractelor de stat şi asigurării informaţionale şi analitice, este necesară crearea 
Centrului de guvernare electronică. Obiectivul principal al Centrului de guvernare electronică este 
dirijarea activităţilor tehnico-tehnologice ce ţin de implementarea prevederilor La nivel local (municipiu, 
raion) se impune elaborarea de planuri anuale, indicîndu-se, în mod obligatoriu, instituţiile, persoanele 
responsabile şi sursele de finanţare. Aceste planuri vor fi coordonate de Ministerul Dezvoltării 
Informaţionale. 
Beneficiile şi riscurile implementării guvernării electronice 
Implementarea guvernării electronice se va solda cu următoarele rezultate: 

 eficienţă sporită în activitatea administraţiei publice; 
 acces extins la serviciile statului; 
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 mecanisme performante de gestiune economică; 
 transparenţă maximă în activitatea Guvernului; 
 business autohton mai competitiv; 
 nivel avansat de educaţie informaţională; 
 democraţie electronică consolidată; 
 grad înalt de utilizare a tehnologiilor societăţii informaţionale. 

Se preconizează că va fi îmbunătăţit procesul de cooperare între autorităţile administraţiei publice de 
toate nivelurile, se vor schimba accentele de la legăturile pe verticală la cele pe orizontală, de reţea. 
În procesul implementării guvernării electronice pot apărea următoarele riscuri: 

 riscul politic şi instituţional - reducerea bugetelor şi/sau a personalului, abandonarea 
implementării, creşterea semnificativă a costurilor şi reducerea beneficiilor; 
 riscul tehnologic - învechirea echipamentelor datorită progresului rapid care dezavantajează 
considerabil componentele tehnologice existente. 

Consecinţe: creşterea costurilor pentru retehnologizare; 
 riscul furnizorilor - dispariţia unor furnizori implicaţi în procesul de implementare a e-
guvernării. 

Consecinţe: creşterea costurilor de mentenanţă sau suport tehnic, mărirea duratei implementării, 
reducerea calităţii serviciilor; 
 riscul de executare - imposibilitatea de a antrena specialişti calificaţi, finanţare insuficientă, 
derulare lentă, depăşirea bugetului etc. 

Consecinţe: creşterea costurilor şi duratei de implementare. 
 Pentru minimizarea consecinţelor riscurilor menţionate, acestea urmează a fi corelate cu 
beneficiile şi costurile estimate. 

Concluzii 
Guvernarea electronică reprezintă un instrument ce va contribui la armonizarea relaţiilor dintre 

cetăţeni şi autorităţile publice, în baza respectului reciproc şi a colaborării interesate între stat şi cetăţeni. 
Implementarea guvernării electronice va crea un mediu favorabil pentru tranziţia la societatea 
informaţională. Republica Moldova va putea intra în rîndul ţărilor europene cu un înalt nivel de utilizare a 
noilor tehnologii. 

Internetul va deveni mai accesibil pentru toate categoriile de cetăţeni, iar portalul guvernamental 
va constitui un pas important spre eficientizarea comunicării dintre cetăţeni, mediul de afaceri şi Guvern. 

Participarea on-line la guvernare va deveni o normă pentru cetăţeni, iar procesele de guvernare - 
mai transparente. Edificarea democraţiei electronice va suporta schimbări pozitive substanţiale pe măsură 
ce relaţiile dintre Guvern, societatea civilă şi business se vor adapta la societatea informaţională. 

UNELE REZULTATE. 
În luna mai 2005 Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Ministerul Dezvoltării 

Informaţionale (MDI) au lansat proiectul “Implementarea componentei e-Guvernare a Strategiei Naţionale 
e-Moldova” cu un buget iniţial de 70000 de dolari, finanţare oferită de Guvernul Japoniei prin Fundaţia 
Fiduciară Tematică a PNUD în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) cu o durată de 12 
luni. 

Beneficiarii principali sunt Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Academia de Administrare 
Publică şi Inspectoratul Principal Fiscal de Stat al Ministerului Finanţelor. Acest proiect este o continuare 
logică a proiectului Guvernului Moldovei care a pornit în anul 2003 şi a asistat autorităţile naţionale să 
formuleze Strategia Naţională privind tehnologiile societăţii informaţionale pentru dezvoltare. Obiectivele 
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principale urmărite sunt dezvoltarea cadrului de edificare a e-Guvernării în Moldova. Activităţile au fost 
concentrate în trei direcţii: suport în politici, instruirea funcţionarilor publici şi promovarea oferirii 
serviciilor publice în mod electronic. 

Pe parcursul derulării proiectului s-a efectuat evaluarea lucrărilor de către experţi internaţionali, s-a 
întreprins o vizită de studiu a 14 funcţionari publici la Academia Guvernării Electronice din Estonia, s-au 
organizat mese rotunde şi consultanţă, - factori esenţiali care au contribuit la creşterea gradului de 
cunoaştere în dezvoltarea guvernării electronice. Cel mai important este faptul că a crescut cooperarea în 
acest domeniu între instituţii, antrenînd Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Aparatul Guvernului, 
Academia de Administrare Publică, Academia de Ştiinţe, Inspectoratul Principal Fiscal de Stat şi alte 
instituţii prin întruniri periodice şi evenimente commune. 

Implementarea guvernării electronice creează un mediu favorabil pentru tranziţia la societatea 
informaţională. În urma aplicării acestui instrument, Republica Moldova va putea cu siguranţă intra în 
rîndul ţărilor europene cu un înalt nivel de utilizare a noilor tehnologii. 
Iata ce rezultate au fost obţinute pînă în prezent cu aportul proiectului: 

A. Suport în politici: 

1. Raportul: „Auditul Tehnic al Sistemelor Informaţionale ale Administraţiei Publice şi analiza 
utilizării ICT în procesul de luare a deciziilor al Administraţiei Publice” 

2. Patru studii în utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC): 
a. Prezenţa şi conţinutul site-urilor Web în Republica Moldova, 
b. Rolul Internetului în viaţa utilizatorilor Internet (sondaj sociologic online), 
c. Utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor de către populaţia Republicii Moldova 
d. Utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în sfera businessului 

3. Concepţia Portalului Guvernării Electronice 

B. Instruirea 

Norme metodologice privind instruirea şi certificarea funcţionarilor publici în domeniul 
tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii şi a guvernării electronice, Curiculumul pentru pregătirea 
Funcţionarilor publici în domeniul TIC 

Pentru aceste tipuri de interacţiune este necesar de a modul de organizare a procesului de instruire 
şi certificare a competenţelor în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii (TIC) şi a 
guvernării electronice a funcţionarilor publici din autorităţile publice locale şi centrale. 

Cu tregret, nivelul de cunoaştere a tehnologiilor informaţionaleşi de comunicaţii de către 
funcţionarii publici, adesea nu corespunde cerinţelor moderne. Astfel, conform studiilor realizate în anii 
2005-2006, circa 54% din funcţionarii di autorităţile publice de nivelul unu şi 27% din funcţionarii din 
autorităţile publice de nivelul doi nu au nici o pregatire în domeniul TIC. Doar 26% din funcţionarii din 
autorităţilepublice de nivelul doi pot utiliza calculatorul ţi lansa spre executare o anumită aplicaţie. Pentru 
a înlătura aceste lacune, s+a priconizat desfăşurarea activităţilor de instruire şi certificare, urmînd ca pe 
parcursul a trei – patru ani toţi funcţionarii publici să cunoască şi să poată aplica tehnologiile 
informaţionaleşi de comunicare moderne. 

Conforma ”Normelor metodologice1” procesul de instruire va fi organizat în baza unui curriculum 
bazat pe următoarele principii: 

                                              
1 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la Concepţia guvernării electronice” nr. 733 din 28 iunie 2006 (MO al 
RM nr. 106-111, art. 799). 

http://www.e-moldova.md/cgi-bin/CMS/getfile.cgi?file=link%20realizari%20-%20Conceptia%20Portalului%20e-gov.pdf&ident=53616c7465645f5fdc2e35bc2dbc001df8eee315d217e5260287db8cb62ca20920dfcd9b08adbd88d6660527602e52ff7b8bd09270e1688eb7c5200f7f5251ffe31c95c08efba205609b340901197f8d819ae9d581d9ad87bf0a2e2a36a201ec6424eb9bf9f747600b2855af5d7a89f7


 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

554 
 Flexibilitatea programelor de studii, fapt ce presupune adaptarea conţinuturilor şi formelor de 
instruire la necesităţile individuale şi nivelul iniţial de pregătire al fiecărui funcţionar public, în 
dependenţă de postul ocupat şi perspectivele de promovare în carieră. 
 Modularizarea şi cuantificarea materiilor de studii, care presupune divizarea acestora în module 
(compartimente) distincte, fiecărui modul atribuindu-i-se un anumit număr de credite transferabile de 
studii. Se consideră că funcţionarul public cunoaşte tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale şi 
bazele guvernării electronice, dacă el a acumulat un anumit număr de credite. 
 Individualizarea traseelor educaţionale, conform căreia fiecărui funcţionar public i se oferă 
posibilitatea de a-şi alege atît ordinea în care vor fi studiate modulele respective, cît şi formele şi 
metodele de instruire. 
 Diversificarea formelor de instruire, care presupune oferirea fiecărui funcţionar public posibilitatea 
de alege una din formele de instruire: cursuri cu frecventă, cursuri cu frecvenţă redusă, cursuri la 
distanţă, de sine stătător. Odată cu alegerea formei şi iniţierea procesului de instruire, funcţionarului 
public i se va stabili termenul limită de certificare obligatorie a cunoştinţelor şi abilităţilor în domeniul 
tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale şi guvernării electronice. 
 Independenţa aparatului didactico-metodic de tipurile şi versiunile concrete ale echipamentelor şi 
produsele program, conform căreia toate manualele, indicaţiile metodice, metodele şi procedurile de 
instruire şi evaluare nu vor fi raportate la un anumit tip de calculator sau o anumită versiune a 
produselor program (sisteme de operare, aplicaţii, programe de navigare în reţea, programe de poştă 
electronică etc.), alegerea acestora fiind la discreţia funcţionarului public. 

În domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale, evaluarea rezultatelor instruirii va 
urmări dezvoltarea capacităţilor funcţionarilor publici de a utiliza tehnica de calcul şi produsele program 
în activitatea cotidiană, un accent deosebit punîndu-se pe abilităţile de lucru cu documentele în formă 
electronică şi comunicarea prin reţelele locale, departamentale, guvernamentale şi globale. În domeniul 
guvernării şi democraţiei electronice vor fi evaluate cunoaşterea cadrului legal, normativ şi instituţional 
referitor la edificarea societăţii informaţionale, datele generalizate referitoare la nivelul de pregătire 
electronică a Republicii Moldova, indicii de evaluare a nivelului de pregătire electronică; nivelul de 
pregătire electronică a Republicii Moldova în context regional şi global; Strategia Naţională şi Planul de 
acţiuni “Moldova electronică”. 

Funcţionarii publici vor fi capabil să analizeze datele generalizate referitoare la nivelul de pregătire 
electronică; să analizeze datele ce caracterizează premisele de implementare a guvernării şi democraţiei 
electronice; să aplice cunoştinţele din domeniul guvernării electronice la locul de muncă. Suplimentar la 
nivelul de bază funcţionarii publici va fi capabil:să analizeze nivelul de pregătire electronică în 
subdiviziunea în care activează; să elaboreze planuri anuale pentru realizarea obiectivelor Strategiei 
Naţionale în subdiviziunea în care activează. 

C. Serviciile electronice. 

1. Caietul de sarcini pentru Portalul cu sistem informaţional e-Declaraţii pentru a anunţa concursul 
pentru alegerea unei companii care va elabora Portalul 

2. Cerinţe tehnice pentru Portalul Central e-Guvernare 
3. Cerinţe tehnice pentru Gateway-ul e-Guvernare 
4. Cerinţele-standard faţă de paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua 

Internet 
5. Regulamentul privind interacţiunea Autorităţilor Publice în procesul de prestare a serviciilor 

electronice 
6. Strategia de vizibilitate a e-Guvernării 
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ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ORGANELOR DE DREPT ÎN CONDIŢIILE 

COMPUTERIZĂRII 

Doctorand, CONSTANTINOV Vasile  

Academia „Ștefan cel Mare” a MAI RM 
 

În condiţiile asigurării ordinii publice, asigurării securităţii obşteşti, intensificarea sarcinilor ce stau 
în faţa organelor de drept privind profilaxia faptelor ilicite, combaterea şi descoperirea infracţiunilor, este 
imposibilă organizarea activităţii organelor de drept doar prin majorarea mijloacelor şi forţelor umane 
speciale. 

Complexitatea activităţii organelor de drept prezintă cerinţe majore faţă de activitatea profesională 
a funcţionarilor acestor organe. Acest gen de activitate cere o calificare înaltă, o practică bogată, 
cunoştinţe profunde în diferite domenii. Greşelile comise în această activitate pot fi destul de periculoase 
pentru societate. 

Anume funcţionarilor organelor de drept le revine soluţionarea celor mai complexe sarcini în 
asigurarea ordinii publice, profilaxia faptelor ilicite, combaterea şi descoperirea infracţiunilor. Acest fapt 
prea puţin se ia în consideraţie de cei, care elaborează metodici şi tacticii noi pentru funcţionarii organelor 
de drept în ce priveşte asigurarea ordinii publice şi descoperirea infracţiunilor. Se consideră că este 
suficient ca funcţionarul, făcând cunoştinţă cu aceste metodici şi apreciind fenomenul ilicit, să ia o decizie 
optimală în ce priveşte îndeplinirea sarcinilor ce-i revin. 

Însă, după cum susţin S.Emelianov şi O.Laricev, un şir de cercetări în domeniul teoriei de luare a 
deciziei ne arată despre limitarea posibilităţilor în activitatea de gândire a omului. Aceste limitări sunt 
determinate: 

- de tipul sarcinii; 
- de modul de primire a informaţiei; 
- de complexitatea analizei în procesul de luare a deciziei; 
- de motivarea persoanei ce soluţionează sarcina.1 

La rândul său, O.Laricev, menţionează următoarele caracteristici ale sarcinilor complicate de luare 
a deciziei: 

- caracterul unic (situaţia de alegere nu se repetă); 
- complexitatea caracterului de examinare ale alternativelor; 
- claritatea insuficientă a consecinţelor deciziilor luate; 
- existenţa totalităţii a unor factori diferiţi, care trebuie să fie luaţi în seamă; 
- existenţa unei sau a mai multor persoane care sunt responsabili pentru decizia luată.2 

După cum susţine S.Emelianov, există unele trăsături şi caracteristici de comportare comune ale 
oamenilor în luarea deciziilor în domeniul economic, în domeniul politic, în domeniul social sau în viaţa 
personală. Totodată este vădită legătura luării deciziilor cu activitatea de cercetare a operaţiunilor, cu 
cibernetica, cu intelectul artificial.3 

                                              
1 С.В.Емельянов, О.И.Ларичев, „Многокритериальные методы принятия решений”, М.: Академия МВД СССР, 1985, 
стр.21-23 
2 О.И.Ларичев, „Наука и искусство принятия решений”, М.: Знание, 1979, стр.5-7 
3 С.В.Емельянов, О.И.Ларичев, „Многокритериальные методы принятия решений”, М.: Академия МВД СССР, 1985, 
стр.3-5 
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Diferite aspecte ale teoriei luării deciziilor sunt reflectate de A.Vendelin în lucrările sale privind 

teoria dirijării1. Conform acestei teorii deciziile funcţionarului organului de drept, într-o oarecare măsură, 
trebuie să cuprindă toate direcţiile de activitate şi să se formeze după o schemă, care o prezentăm în 
fig.1.2.1. 

O premisă importantă în aplicarea noilor metode de luare a deciziilor cu utilizarea tehnicii de 
calcul în activitatea funcţionarilor a fost elaborarea metodicii de a trata problema în funcţie de situaţia 
operativă, complexul de acţiuni (operaţiuni, combinaţii etc.), caracterul unor fenomene ilicite, 
problematica de algoritmizare a procesului de cercetare a infracţiunilor. 

Un rol important în automatizarea luării deciziilor în organele de drept îl are dezvoltarea 
conceptuală a teoriei tratării problemei după situaţie. Astfel, L.Draţkii în lucrările sale2, examinează aşa 
noţiuni ca: „model informaţional de luare a deciziei” şi „sistem informaţional dinamic” în activitatea 
funcţionarului organului de drept. 

Model informaţional de luare a deciziei este o procedură programată în sistemul automatizat 
informaţional, cu ajutorul căreia, în funcţie de situaţia concretă, funcţionarul, urmând recomandările 
modelului, poate lua o decizie. De exemplu, decizia anchetatorului în procesul penal, sau decizia de a 
organiza o operaţiune operativă, sau decizia administraţiei publice privind efectuarea unor măsuri de 
profilaxie în masă etc. 

Sistemul informaţional dinamic este un instrument al funcţionarului organului de drept. Cu 
ajutorul acestui sistem funcţionarul îşi perfecţionează cunoştinţele în materie şi, totodată, funcţionarul are 
posibilitatea de a introduce cunoştinţele, acumulate în procesul activităţii, în sistem pentru sistematizare şi 
utilizarea ulterioară de către alţi funcţionari. 

În lucrările sale R.Belkin susţine, că examinarea multilaterală a unor genuri de fapte ilicite permite 
de a optimiza procesul de informatizare a activităţii funcţionarilor organelor de drept în cercetarea şi 

                                              
1 А.Г.Венделин, „Подготовка и принятие управленческого решения. Методологический аспект”, М.: Мир, 1977, стр.67-
87. 
2 Л.Я.Драпкин, „Понятие и классификация следственных ситуаций // Следственные ситуации и раскрытие 
преступлений”, Свердловск.: Наука, 1975, стр.27-29 
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Fig.1.2.1. Schema formării deciziei a funcţionarului organului de drept 
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descoperirea infracţiunii. Pentru a spori procesul de informatizare, este necesară utilizarea datelor despre 
activitatea organelor de drept, cum ar fi: 

- operaţiunea tactică - ca un complex de acţiuni a forţelor şi mijloacelor organelor de drept; 
- acţiuni de investigaţii operative - acţiuni de organizare tehnică şi ale altor acţiuni îndreptate 

spre soluţionarea unei sarcini tactice; 
- combinaţie tactică - ca un complex de procedee tactice în cadrul unei acţiuni a forţelor 

organelor de drept; 
- descoperirea infracţiunii – termen ce fixează finalul unui complex de procedee în procesul 

urmăririi penale în rezultatul cărora au fost stabilite obiectul infracţiunii, latura obiectivă, 
latura subiectivă şi subiectul, care a săvârşit infracţiunea. 1 

În opinia lui R.Belkin, aceste date nu au nici un sens dacă nu sunt utilizate elaborarea sarcinii 
tactice, la luarea deciziei în fiecare caz de anchetă. Un rol important în stabilirea scopului şi luarea deciziei 
tactice î-l au componenţii informaţionali ai cazului de anchetă (pornirea procesului de cercetare, 
desfăşurarea cercetării cazului ilicit, finalizarea cercetării). 

Ţinem să menţionăm, că în baza cercetării diferitelor acţiuni din tactica şi metodica activităţii 
organelor de drept se poate construi modelul cercetării faptelor ilicite. Acest model poate fi prezentată în 
formă de schemă (fig.1.2.2.). 

Formarea modelului de cercetare a faptelor ilicite nu poate fi numai ca un scop. Ca rezultat al 
formării acestuia trebuie să fie perfecţionarea metodelor de luare a deciziilor şi ridicarea eficacităţii 
activităţii funcţionarilor. În acest model, ca o caracteristică prioritară, se presupune utilizarea tehnicii de 
calcul şi aplicarea metodelor generale a teoriei de luare a deciziilor. 

În opinia lui R.Lanţman, elaborarea modelului de cercetare a faptelor ilicite este o premisă 
importantă a utilizării computerului în activitatea funcţionarului organului de drept. Practic, orice formă de 
utilizare a computerului în activitatea organelor de drept trebuie să fie bazată pe un model care, într-o 
oarecare măsură, este apropiată de realitatea activităţii organelor de drept. Nu întâmplător problemei de 

                                              
1 Р.С.Белкин, „Курс советской криминалистики”, ТIII, М.: Юридическая литература, 1979, стр.183-192. 
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modelare, în investigaţiile ştiinţifice din domeniul activităţii organelor de drept, întotdeauna se acorda o 
atenţie deosebită. 1 

P.Lupinscaia susţine, că modelul procesului de cercetare al faptelor ilicite şi de luare a deciziilor, 
după esenţa sa, neapărat trebuie să poarte caracteristicile unui sistem informaţional, iar după formă poate 
fi exprimată ca o descriere matematică, ca o imagine grafică, ca un sistem de elemente de tabele şi grafice 
sau o altă formă acceptată de utilizator.2 

I.M.Luzghin afirmă, că caracterul complicat al procesului de activitate a organelor de drept 
determină caracterul complicat al sistemului informaţional, care are drept scop descrierea şi desfăşurarea 
acestui proces în plină măsură. În acest plan modelele în care nu este utilizat computerul sunt esenţial 
limitate în posibilităţi. Aceste modele nu pot reda în plină măsură caracterul complex şi legăturile 
multiplane ale acestui gen de activitate cum este activitatea funcţionarului organului de drept.3 

În acest context, ţinem să menţionăm că, una din problemele ştiinţifice în metodica şi tactica 
activităţii organelor de drept, la etapa actuală, estre elaborarea modelului cibernetic de organizare a 
activităţii de prevenire a faptelor ilicite, executare a operaţiunilor tactice şi în cercetare a faptelor ilicite. 

Elaborarea unui model cibernetic în activitatea organelor de drept are o însemnătate metodologică 
deosebită. Deşi metodele generale în activitatea acestor organe sunt: observarea, măsurarea, descrierea, 
compararea, experimentul, modelarea, metodele matematice, totuşi aceste metode au o direcţie foarte 
îngustă de aplicare în activitatea organelor de drept în metodica şi tactica cercetării faptelor ilicite. 

În opinia lui R.Lanţman, sunt următoarele motive de aplicare îngustă a metodelor în activitatea 
funcţionarilor organelor de drept: 

- caracterului specific de activitate a funcţionarului în procesul de cercetare a diferitor fapte 
ilicite; 

- individualitatea fiecărei fapte ilicite; 
- individualitatea perceperii de către funcţionar al acestei fapte; 
- caracterul complicat de reproducere, de repetare a cercetării faptelor ilicite; 
- în procedura de cercetare nu se pot admitere unele metode, cum este experimentul ştiinţific; 
- caracterul complicat în descrierea relaţiilor şi legăturilor multiplane în procesul cercetării.4 

Aplicarea tehnicii de calcul în activitatea organelor de drept într-o oarecare măsură uşurează lucrul 
nu numai al funcţionarului, dar şi al întregului organ de drept. În primul rând prin utilizarea computerelor 
se automatizează şi se modifică diferite evidenţe şi fişiere operative. 

Trebuie să menţionăm, că eficacitatea activităţii organelor de drept de la simpla automatizare a 
evidenţelor operative nu s-a mărit cu mult. Uneori lucrul unor elemente ale sistemului informaţional se 
reducea la zero din cauza principiilor dogmatice şi a unor locuri slabe în organizarea activităţii organelor 
de drept. 

Astfel, sa dovedit, că nu are nici un rost să ai un computer, care în câteva secunde poate să 
prelucreze informaţia şi s-o compare cu cea din Baza de Date, dacă în această Bază de Date informaţiile, 
privind săvârşirea infracţiunii, se introduc numai la momentul pornirii procesului penal, care se porneşte 
într-un termen rezonabil cu o durată de până la o lună. 

                                              
1 Р.М.Ланцман, Кибернетическое моделирование при исследовании почерка (вопросы кибернетики и право), М.: 
Наука, 1967, стр.246-252. 
2 П.А.Лупинская, „Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание и форма”, М.: Наука, 1976, стр.10-12. 

3 И.М.Лузгин, „Расследование как процесс познания”, М.: Наука, 1969, стр.109-125. 
4 Р.М.Ланцман, Кибернетическое моделирование при исследовании почерка (вопросы кибернетики и право), М.: 
Наука, 1967, стр.246-252. 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

559 
Implementarea în activitatea organelor de drept a tehnologiilor moderne de prelucrare şi analiză a 

informaţiei are drept scop aplicarea în practică a noilor cerinţe şi tehnologii informaţionale şi, mai ales, de 
a pregăti şi de a perfecţiona funcţionarii. Conform datelor cercetărilor petrecute de Academia MAI a 
Federaţiei Ruse, care a testat un grup de funcţionari a organelor de drept în baza sistemului expert "Furt-1" 
şi "Jaf-1", mulţi funcţionari nu aplică în practică toate metodele profesionale în profilaxia, combaterea şi 
descoperirea infracţiunilor. Ca latură pozitivă al acestei testări este menţionat faptul, că: 

- 97% din funcţionarii testaţi n-au uitat să interogheze martorii oculari; 
- 90% - au luat măsuri pentru stabilirea altor martori oculari; 
- 80% - n-au uitat să interogheze părinţii minorilor bănuiţi; 
- 100% - au utilizat informaţii din fişierele operative. 1 

Totodată, s-au depistat neajunsuri în modul de activitate a funcţionarilor în ceia ce priveşte 
deprinderile de planificare şi organizare a activităţii, înaintarea versiunilor, analiza informaţiei operative, 
compararea diferitor fapte şi selectarea lor în dependenţă de cazul cercetat. Conform rezultatelor testării, 
nici unul din funcţionari n-a fost în stare să soluţioneze pe deplin sarcina de stabilire a tuturor infractorilor 
şi să determine toate faptele ilicite. Astfel, din toţi funcţionarii testaţi numai 17% au stabilit toate 
persoanele implicate în săvârşirea infracţiunii şi numai 22% au prezentat probe a vinovăţiei pe toate 
faptele ilicite. 

În consecinţă, lipsa de experienţă în analiza informaţiei, în selectarea ei şi înlăturarea informaţiei 
ce nu se referă la cazul cercetat, a condus la faptul că funcţionarii testaţi au efectuat până la 70% din 
măsuri, care nu erau justificate (erau de prisos). De exemplu, în timpul verificării persoanelor bănuite nu 
sa luat în consideraţie vârsta acestor persoane. Numai după acest parametru de la bun început se puteau 
exclude o mulţime de persoane care nu nimereau sub descrierea exterioară a persoanei bănuite. 

Este evident că în aşa mod funcţionarul organului de drept de la bun început n-au aplicat toate 
posibilităţile pentru cercetarea şi descoperirea infracţiunii. Putem presupune că acest fapt şi este motivul 
activităţii puţin eficiente a funcţionarilor în descoperirea infracţiunilor. 

Este evident că în aşa mod funcţionarul organului de drept de la bun început n-au aplicat toate 
posibilităţile pentru cercetarea şi descoperirea infracţiunii. Putem presupune că acest fapt şi este motivul 
activităţii puţin eficiente a funcţionarilor în descoperirea infracţiunilor. Reieşind din practica de activitate 
a Ministerului afacerilor interne al Republicii Moldova considerăm, că rezultatele acestui sondaj sunt 
relevante şi pentru ţara noastră. 

În opinia autorului sus numit unele din motivele greşelilor comise de funcţionari sunt: 
- incompetenţa funcţionarilor (nu sunt consecvenţi, nu-şi pot organiza lucrul etc.); 
- după un scurt timp de lucru, când potrivit programului testului trebuia de efectuat analiza 

informaţiei şi luarea unei decizii, mulţi funcţionari au avut simptoame vădite de oboseală; 
- unii din funcţionarii testaţi erau derutaţi, nu erau siguri în posibilitatea soluţionării sarcinii; 
- în timpul testării funcţionarii au comis greşeli strategice în metoda de efectuare a 

cercetării.2 
Luând în consideraţie caracterul complex şi divers al legăturilor dintre fiecare acţiune cu măsurile 

planificate putem face concluzia că greşelile sunt inevitabile în procesul luării deciziilor tactice de către 
funcţionarul organului de drept. Cerinţa deciziei optimale este realizabilă numai în cazurile ilicite 
comparativ simple şi în condiţii de cercetare favorabile. În cazurile ilicite complicate posibilităţile 
intelectuale ale omului nu permit de a lua în consideraţie toate informaţiile cea ce, în unele condiţii 
nefavorabile, aduc la consecinţe negative: infracţiunea rămâne ne descoperită, se pierde posibilitatea de a 
acumula probe, se creează condiţii pentru a lua decizii incorecte, se măreşte volumul de lucru care trebuie 
să fie îndeplinit de funcţionar. 
                                              
1 А.Л.Баранов, С.И.Цветков, „Компьютерные системы поддержки принятия следователем тактических решений”, М.: 
Академия МВД СССР, 1992, pag.10-12. 
2 А.Л.Баранов, С.И.Цветков, „Компьютерные системы поддержки принятия следователем тактических решений”, М.: 
Академия МВД СССР, 1992, pag.13-14. 
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În opinia noastră, există factori care permit de a ridica eficacitatea activităţii funcţionarilor 

organelor de drept în combaterea faptelor ilicite şi micşorarea posibilităţii comiterii greşelilor în acest 
domeniu. Printre aceşti factori putem numi: 

- reglementarea conformă prevederilor legislaţiei a activităţii funcţionarilor, luând în 
consideraţie practica activităţii în domeniul combaterii faptelor ilicite şi descoperirea 
infracţiunilor; 

- elaborarea indicaţiilor metodice în ce priveşte activitatea organelor de drept de profilactică, 
combatere şi descoperire a infracţiunilor; 

- algoritmizarea procesului de profilaxie, combatere şi descoperire a infracţiunilor. 
Pentru a ridica eficacitatea activităţii funcţionarilor organelor de drept este necesar: 

- de a utiliza cunoştinţele comune, experienţa, metodele de apreciere în grup a informaţiei şi 
a consecinţelor posibile ale acţiunilor organelor de drept; 

- de a forma sisteme informaţionale computerizate, care permit în mare măsură 
algoritmizarea procesului de activitate a organelor de drept şi utilizarea experienţei comune 
a funcţionarilor. 

 
Résumé 

Dans les conditions de l’assurance de la discipline publique et de celle de la sécurité civique, de 
l’intensification des tâches qui sont posées devant l’organisme de droit concernant la prophylaxie des 
actions illégales, du combat et de la découverte d’infractions, l’organisation de l’activité d’organisme de 
droit seulement par les moyens et les forces humaines speciales est impossible. 

La complexité de l’activité d’organisme de droit présente des exigences majeures par rapport à 
l’activité professionnelle des fonctionnaires appartenant au cet organisme. Ce type d’activité demande une 
haute qualification, une ample pratique, des connaissances profondes dans des différents domaines. 

C’est aux fonctionnaires de l’organisme de droit qu’il incombe de solutionner les plus complexes 
tâches dans l’assurance de la discipline publique, la prophylaxie des actions illégales, 

le combat et la découverte d’infractions. Ce fait n’est guère pris en considération des ceux qui 
élaborent des nouvelles méthodes et tactiques pour les fonctionnaires d’organisme de droit, en ce qui 
concerne l’assurance de la discipline publique et la découverte d’infractions. Il est considéré que la 
connaissance de ces méthodes et l’appréciation du phénomène illégal suffit pour que le fonctionnaire 
prendrait une décision optimale concernant la réalisation des tâches qui lui reviennent. 

À notre avis, il y a des facteurs qui permettent d’élever l’efficacité de l’activité des fonctionnaires 
d’organisme de droit dans le combat des actions illégales et la diminuation de la possibilité de commettre 
des fautes en ce domaine. Parmis ces facteurs on peut nommer: 

- la réglementation de l’activité des fonctionnaires conforme les prévisions de la législation, en 
considerant la pratique de l’activité dans le domaine du combat des actions illégales et de la 
découverte dèinfractions; 

- l’élaboration des indications méthodiques en ce qui concerne l’activité d’organisme de droit de 
la prophylaxie, du combat et de la découverte d’infractions; 

- la création d’un algorithme dans le processus de la prophylaxie, du combat et de la découverte 
d’infractions; 

Pour augmenter l’efficacité de l’activité des fonctionnaires d’organisme de droit il est nécessaire: 
- d’utiliser les connaissances communes, l’expérience, les méthodes d’appréciation de 

l’information et des consequences possibles survenues après les actions de l’organisme de 
droit, en groupe; 

- de former des systèmes informationals, qui permettent de créer un algorithme dans le processus 
de l’activité d’organisme de droit et dans l’utilisation de l’expérience commune de 
fonctionnaires. 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

561 
REVOLUTIA INFORMATICA. IMPLICATII ASUPRA DREPTULUI DE AUTOR 

 

TULBUR Sarmisegetuza  

Lector univ.dr. 
Universitatea „Danubius” Galaţi 

 
The control of intellectual property is becoming a significant economic and civil liberties issue. Recent 

years have seen the strengthening of intellectual property rights, largely to the benefit of the monopoly 
rights of certain corporations. Corporations (like Microsoft, for example) seek to keep tight control of 
their intellectual property and develop ways of tracing how information is used. The exercise of certain 
aspects of intellectual property rights may represent a serious threat to the concept of the Internet as an 
open and accessible common space. 
 

1. Internetul – noul mediu de comunicare 
Importanta tehnologiilor informatiei si comunicatiilor, pe plan economic, social si politic, este 

unanim cunoscuta si acceptata. Omenirea a progresat in ultimii ani mai mult decat in orice perioada a 
istoriei sale. Revolutia informatica din a doua jumatate a secolului XX a fost motorul care a dus societatea 
actuala la un progres nesperat. 

Perioada sfarsitului secolului al XX-lea si inceputul secolului al XXI-lea este dominata de 
revolutia informatica desfasurata pe internet. Se poate spune ca internetul reprezinta cea de-a treia 
revolutie industriala, intrucat in fruntea fenomenelor care influenteaza viitorul se afla tripticul; informatica 
– modernizare – flexibilitate.1 Reteaua internet are toate aceste calitati: se bazeaza pe informatica, are 
atributul mondializarii si este cea mai flexibila structura pe care a cunoscut-o omenirea. 

Internetul este un grup de cateva zeci de mii de retele de calculatoare individuale, din toata lumea, 
care sunt conectate pentru a folosi in comun informatii, punand in legatura zeci de milioane de oamneni de 
pe tot globul. 

Internetul este folosit, in principal pentru comunicare (trimiterea de mesaje prin posta electronica 
(email); participarea la discutii si schimburi de informatii in grupuri profesionale – listservs; chat), accesul 
si navigarea prin site-urile de informatii de larga circulatie cu ajutorul instrumentelor de cautare si a 
legaturilor inserate in paginile web(link-uri). 

La originea internetului de astazi se afla reteaua ARPAnet. In anul 1969, in urma unui proiect 
lansat de Advanced Research Project Agency, s-a reusit prima conexiune la distanta intre doua 
calculatoare. 

Prima demonstratie publica a retelei ARPAnet a avut loc la conferinta Internationala de 
Calculatoare din Washington, in anul 1972.2 scopul retelei era facilitarea accesului la distanta, deci a 
posibilitatii de a se conecta la un calculator situat intr-o alta locatie geografica si de a-i folosi anumite 
resurse (programe, fisiere, etc). Primul pas spre globalizarea retelei Internet este facut in anul 1973 cand 
ARPAnet devine o retea internationala, prin legaturile realizate cu centre din Anglia si Norvegia. In anul 
1975, ARPAnet intra sub controlul Departamentului Apararii al S.U.A.3. 

                                              
1 Victor Valeriu Patriciu, Ioana Vasiu, Serban-George Patriciu, Internetul si dreptul, editura All Beck, Bucuresti, 1999, pag. 35; 
2 Severine Dusolieer, Internet et droit d’auteur, www.droit-technologie, org.p.45; 
3 Idem; 

http://www.droit-technologie/
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Un moment de mare importanta in evolutia retelei are loc in 1977, cand in Universitatea din 

Wisconsin adauga retelei serviciul de posta electronica (email) cel care va aduce numarul cel mai mare de 
utilizatori. In anul 1979, se creeaza un alt serviciu, Usnet, o retea de stiri pe Internet.4 

Momentul esential in crearea Internetului de astazi il constituie insa introducerea in anul 1983 a 
protocolului (reguli0 de comunicare intre calculatoare, numit TCP/IP. Acesta a creat premisele pentru 
trecerea de la interconectarea unor calculatoare autonome la interconectarea de retele de calculatoare. In 
acelasi an, ARPAnet este divizata in doua retele: reteaua militara (MILnet) si reteaua ARPAnet, care si-a 
reluat initial a de retea experimentala pentru cercetare si invatamant. 

Evolutia internetului este marcata apoi de adaugarea unor servicii noi de acces la informatii, dintre 
care cel mai important este serviciul Word-Wide-Web(WWW), in anul 1992. 

Datorita caracterului international, Internetul ofera oportunitati de afaceri ce acum cativa ani erau 
imposibil de inteles, comertul electronic dezvoltandu-se cu peste 500% numai in anii 1999-2000.5 

Viteza cu care evolueaza tehnologia Internetului este impresionanta. Daca acum se apreciaza 
cateva zeci de milioane de utilizatori care folosesc serviciile Internet in fiecare moment, numarul lor va 
creste exponential in anii urmatorii. Internetul se dezvolta exponential, cu fiecare minut ce trece si cu 
fiecare nou surfer(utilizator) ce-si face primii pasi pe web. Trebuie observat ca Internetul nu are o 
autoritate unica de conducere, neexistand un „supervizor” al retelei. Structura Internetului este astfel 
realizata incat nu exista un control global sau o detinere majoritara, nu exista intelegeri globale despre 
jurisdictie. Daca Internetul este o retea publica, deschisa tuturor, facand abstractie de granitele tarilor, 
legile ce guverneaza aceasta retea sunt insa nationale, cu dieferentele inerente.6 

Practic, exista servere pe teritoriul tuturor statelor. Faptul ca unul sau altul dintre state actioneaza 
restrictiv intr-un anumit domeniu nu afecteaza decat in mica parte activitatea internetului. Este adevarat ca 
deciziile anumitor state, care detin o pondere importanta in infrastructura informatica, cum ar fi unele state 
europene sau SUA, pot impune anumite restrictii. 

Cu servere in aproepe toate tarile si fara o autoritate centralizata, Internetul este considerat de multi 
ca ultima piata de idei libere. Exista o tendinta culturala, care sustine un Internet lipsit complet de 
reglementari, aceasta tendinta reprezentand o consecinta a originilor sale academice, internetul 
dezvoltandu-se datorita unui numar de universitati de pe Coasta de Vest a SUA 

Astazi, Web-ul se afla intr-o continua transformare si expansiune, tinzand sa devina locul unde 
majoritatea dintre noi ne informam, gandim si traim. 

 
2. Implicatiile informaticii asupra operelor si dreptului de autor 
Informatizarea reprezinta o tehnica care permite transcrierea informatiei. Importanta sa rezida in 

ceea ce poate fi numita capacitatea sa de „disolutie”: orice continut, oricare ar fi forma, poate fi 
descompus si transformat. La aceasta alchimie a continutului, Internetul adauga magia ubicuitatii: 
desfiintarea distantelor, rapiditatea comunicatiilor permit informatiilor sa fie in mai multe locuri, in acelasi 
timp. 

Digitalizarea unei opere consta, de fapt, in reducerea sa la o serie de numere. Aceasta tehnica 
prezinta avantaje considerabile, oferind posibilitatea de pastrare, consultare, reproducere si modificare cu 
o usurinta de neegalat. 

Digitalizarea operei permite, in primul rand, stocarea unei mari cantitati de informatie pe un spatiu 
extrem de redus. Inalta tehnologie permite strangerea de cantitati imense de date pe suporturi magnetice , 

                                              
4 Idem; 
5 Committee on Intellectual Property Rights and Emerging Information Structure, the Digital Dilema, Intellectual Property in 
the information Age, National Academy Press, Washinghton, D.C., 2000, pag.86; 
6 Committee on Intellectual Property Rights and Emerging Information Structure, op.cit., pag. 94; 
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apropate imposibil de perceput pentru simtul uman. Intr-un interviu televizat, in 1998, vicepresedintele 
SUA, Al Gore, a facut o demonstratie de acest fel publicului. El a aratat spre cantitatea mare de carti 
(aproximativ 30) adunate intre copertile Enciclopediei Britanice si apoi un suport magnetic de dimensiuni 
reduse care, la randul lui, cuprindea aceeasi cantitate si acelasi fel de informatii.7 

Motoarele de cautare permit ca, in numai cateva secunde, pe baza unor cuvinte cheie sa se 
gtaseasca citatul cautat sau sa extraga toate textele in care apare cuvantul cautat. 

Accesibilitatea operei digitalizate este, fara indoiala, prima calitate. Dar facilitatea de reproducere, 
integrala sau partiala, e unui text permite constituirea unei adevarate biblioteci de opere. Rezultatul 
misiunii dificile a copistilor de alota data este, astazi, la indemana tuturor. Indiferent de volumul ei, cartea 
poate fi reprodusa intr-o clipa, printr-o simpla apasare de deget,k fara ca cea mai mica eroare de 
reproducere sa se strecoare in noul exemplar. 

Noile tehnici de reproducere nu se liimiteaza insa la operele scrise ci se aplica, de asemenea, la 
sunet, imagine sau imagine animata. 

Reproducerea unei opere poate fi doar partiala. Orice opera in format digital poate fi descompusa 
in elemente, pe care utilizatorul este liber sa le reutilizeze cum doreste, pentru a construi, plecand de la 
aceste elemente, altceva. 

Inplicatiile informaticii asupra dreptului de autor sunt multiple. Ar fi fost de neconceput ca 
noutatea pe care tehnologiile informatiei si comunicarii le aduc operelor sa nu aiba consecinte asupra 
dreptului de autor. Dintre acestea, trei pot fi observate in mod particular. 

Opera clonata 
Prima implicatie a informaticii asupra dreptului de autor si a drepturilor conexe este legata de 

posibilitatea de a multiplica la infinit o opera, fara a putea distinge originalul de copie. Datorita acestei 
reproduceri identice, ar trebui probabil, sa se vorbeasca mai degraba de clonare, decat de copiere.8 

La acest prim risc adus dreptului de reproducere, amestecul informaticii si Internetului adauga un 
alt risc pentru titularul de drept de autor, volatizarea operelor intr-o circulatie planetara, in care granitele 
tind sa devina din ce in ce mai transparente. 

In privinta dreptului de autor, evolutia tehnicii pare ca o implica pe cea a mentalitatilor. Noile 
gteneratii par mai putina tasate de suportul operei decat generatiile precedente. Importanta cartii si coperta 
sa, care motiva si incita deseori la achizitionarea operei, conribuind la placerea de a o avea este astazi mai 
mica ca in trecut: continutul este apropate singurul care conteaza. 

Noile generatii nu considera nici un prejudiciu adus dreptului de autor unei opere faptul de o stoca 
in memoria computerului personal.9 

Opera dematerializata 
In al doilea rend, hipertxtualitatea textului permite modificarea, mixarea, transformarea operei. 

Unicitatea operei si stabilitatea sa par puse in discutie. Se poate, astfel, pune intrebarea daca 
dematerializarea operei ar putea insemna condamnarea sa. 

In trecut, dreptul de autor a demonstrat capacitatea sa de adaptare. O privire in trecut permite, in 
aceasta privinta, sa relativizam noutatea adusa de revolutia informatica. Opera este, desigur, usor de 
copiat, dar aceasta facilitate este asemanatoare cu cea oferita, la timpul ei de fotocopiatoare. De asemenea, 
opera este dematerializata, dar la fel s-a intamplat cu muzica difuzata la radio. Pentru toate aceste 
probleme au existat solitiile legislative. 

                                              
7 Victor Valeriu Patriciu, Ioana Vasiu, Serban-George Patriciu, Internetul si dreptul, editura All Beck, Bucuresti, 1999, pag. 37; 
8 Severine Dusolieer, op.cit., pag. 67 ; 
9 Severine Dusolieer, op.cit., pag. 71 ; 
 



 

___________________  
Caiet ştiinţific nr.1, Institutul de Ştiinţe Administraţtive din Moldova, 2006. 

564 
Supletea operei in format digital constituie, in ceea ce priveste dreptul de autor, principala 

slabiciune. Comparatiile cu evolutiile precedente ale dreptului de autor nu trebuie sa induca in eroare: 
niciodata tehnica nu a facilitat atat de mult copierea si transformarea operei. 

Opera nelocalizata 
Conjugarea intre Internet si tehnicile digitale permite accesul la informatie pentru un cost minim, 

indiferent de distanta parcursa de date pentru a ajunge la un calculator. Opera dematerializata nu mai poate 
fi, in mod real, localizata in spatiu. 

Trebuie remarcat ca noile tehnici permit aparitia unor noi forme de arta: crearea de opere on line 
de catre mai multi artisti, expozitii on line sau opere interactive. 

 
3. Site-urile web si dreptul de autor 
Un website este o opera de creatie intelectuala, care constituie obiect al dreptului de autor, fiind 

originala in domeniul artistic sau stiintific in intelesul articolului 7 al Legii 8/1996. Dupa terminarea 
crearii unei pagini web, dar chiar si cand aceasta este neterminata, actioneaza legea care protejeaza autorul 
din punct de vedere moral si patrimonial. 

De obicei, creatorii de pagini Web (webmaster) mentioneaza in subsolul paginilor „nume 2002”, 
precizand in acest fel autorul , anul in care a facut public site-ul si simbolul de „copyright”. Termenul de 
„copyright”, desi este specific sistemului de drept anglo-american, se foloseste si in Europa pentru a face 
aceste mentiuni legate de dreptul de autor. 

In ceea ce priveste paginile de Web personale, de obicei, informatiile prezentate sunt personale si, 
deci, dreptul de autor apartine celui care a creat pagina Web. 

Atunci cand sunt folosite imagini luate de pe Internet, trebuie ca pe site-urile de unde au fost 
copiate, sa existe o nota prin care ca se permita utilizarea in orice forma a materialelor respective.10 Exista 
astfel de siteuri web, care detin colectii de imagini, statice sau animate, si care se declara „Free Clip Art 
Library”. 

In ultima vreme, pe Internet tot mai multe site-uri devin multimedia, introducand pe pagini – pe 
langa text, link-uri si imagini- cliputi video sau audio. Aceste site-uri, de obicei cele de divertisment, sunt 
foarte cautate de publicul doritor de distractie care detine si mijloace de navigare rapida prin internet. 
Problemele legale privind dreptul de autor pe care trebuie sa le rezolve webmasterii care vor folosi fisiere 
audio sau video sunt, in cazul site-urilor multimedia, mult mai mari. 

Daca este luat de pe Internet un fisier care contine o anumita melodie, pentru a fi facuta publica pe 
un site, atunci vor trebui platite drepturile de autor. In cazul in care fisierul este luat dintr-un loc care se 
proclama „Free Archive of Midi Files” acest lucru nu da dreptul de a redifuza opera pe Internet. In acest 
caz, webmasterul acelei arhive a platit si a primit dreptul de difuzare al operei (o licenta de folosire ne-
exclusiva), aceasta insemnand ca autorul, sau un reprezentant, l-a autorizat sa difuzeze melodia sa, dar nu 
l-a autorizat (licenta exclusiva) sa acorde licente de difuzare in numele sau, webmasterul respectiv, sau 
firma proprietara a site-ului respectiv, a platit taxe pentru a putea difuza opera.11 Problemele sunt similare, 
poate intrucatva mai complexe in cazul folosirii clipurilor video. 

In afara de folosirea neautorizata a unor elemente ale unei pagini web, cazul cel mai grav este 
atunci cand un intrag site, intelegand prin acesta orice element de grafica si design, este copiat. 

In mod normal, pentru folosirea designului sau a unor elemente grafice trebuie obtinuta autorizarea 
din partea proprietarului ( si a autorului). Nu intotdeauna acest lucru inseamna si plata unor taxe. Uneori 

                                              
10 Liviu Taloi, Asociatia Romana a Webmasterilor (Aroeb) se implica in problema Drepturilor de Autor, 
http://aroweb.ro/Copyright.htm; 
11 Liviu Taloi, Asociatia Romana a Webmasterilor (Aroeb) se implica in problema Drepturilor de Autor, 
http://aroweb.ro/Copyright.htm; 
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este necesara o simpla intrebare prin e-mail adresata autorului pentru a obtine dreptul de folosire a 
materialelor respective. Pentru a fi vorba de mentionarea materialului respectiv „cu permisiunea…” sau 
introducerea unui link catre site-ul autorului, dar totul poate fi rezolvat prin dialog. 

Atunci cand autorul nu permite folosirea creatiilor sale solutia nu este originalitatea, ceea ce este 
de dorit. Ideal ar fi ca orice creator de pagini Web (webmaster) sa aduca un plus de informatie pe Internet, 
nu doar sa copieze pe altii. Utilizatorii vor aprecia valoarea unui site original, care are un continut 
informational bogat, in defavoarea unuia care repeta ceva binecunoscut. 

In cazul paginilor de web personaole, dreptul de autor revine in intregime celui care a creat toater 
elementele care alcatuiesc pagina Web (texte, imagini, elemente grafice si de design). 

Situatia este insa alta in cazul paginilor web la care lucreaza o echipa formata dintr-un programator 
HTML, un designer, un grafician, un programator Java/JavaScript, si poate alti membri. In masura in care 
opera se poate considera ca o suma de creatii originaole separate, atunci graficianul va fi protejat prin 
drepturi de autor pentru imaginiole create, designerul pentru layout-ul paginilor, iar programatorul HTML 
pentru codul sursa al paginilor.12 Exista insa si situatia in care contributiile autorilor nu pot fi separate si 
atunci ei vor fi co-autori si vor fi protejati in aceeasi masura de lege. 

Potrivit art.3 alin. 1 din Legea 8/1996, autorulo este „persoana fizica sau persoanele fizice care au 
creat opera.” Cine este autorul de drept al paginilor de Web create de angajuatii unei firme care ofera 
servicii Web? 

Autorul este creatorul paginii de Web, nu firma angajatoare. Atunci trebuie mentionat art.44 din 
Lege, potrivit caruia: „In lipsa unei clauze contractuale contrare, pentru operele create in cadrul unui 
contract colectiv de munca drepturile patrimoniale apartin autorului operei in cauza. Daca o asemenea 
clauza exista, aceasta urmeaza sa cuprinda termenul pentru care au fost cesionate drepturile patrimoniale 
de autor. In absenta precizarii termenului, acesta este de trei ani de la data predarii operei. 

In lipsa unor clauze contractuale clare, angajatul unei firme care ofera servicii Web (inclusiv creare 
de pagini de Web) este protejat prin lege, avand drepturile specificate in art. 13. Creatorii de pagini web 
beneficiaza si de drepturile morale prevazute in art.10, care sunt inatacabile si netransmisibile, care dau 
dreptul de a decide daca, in ce mod si cand va fi adusa opera la cunostinta publica, dreptul de a pretinde 
recunoasterea calitatii de coautor alo operei, dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera la 
cunostinta publica, dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei si dreptul de a se opune oricarei 
modificari, precum si oricarei atingeri aduse operei, daca prejudiciaza onoarea sau reputatia autorului. 

Un alt aspect care ar trebui mentionat este inexistenta, in contractele din romania dintre firmele 
prestatoare de servicii Web si clienti, a unor clauze legate de dreptul de autor. In mod normal ar trebui sa 
existe in aceste contracte capitole separate legate de autorizarea (sau dimpotriva neautorizarea) clientului 
de a putea dispune cum doreste de paginile create. Aceste mentiuni ar trebui sa se refere la drepturile 
parimoniale transmise, modalitatile de exploatare, durata si intinderea cesiunii, precum si remuneratia 
titularului dreptului de autor. 

In conditiile in care Internetul se dezvolta exponential cu fiecare minut si fiecare nou utilizator, 
problema protejarii paginilor web prin legislatia dreptului de autor, departe de a fi rezolvata, va ocupa un 
loc important in cadrul dezbaterilor legislative ce insotesc avantul tehnologiilor informatiilor si 
comunicarii. 

 

                                              
12 Protecting your website, www.benedict.com; 
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ACŢIUNILE ÎNTREPRINSE ÎN SCOPUL REALIZĂRII PLANULUI DE  

ACŢIUNI REPUBLICA MOLDOVA – U. E. ÎN DOMENIUL  
SISTEMELOR INFORMAŢIONALE 

 
BIVOL Veronica, 
magistru în drept, 

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM 
 

In certain circumstances human, material and technique resources are not sufficient to satisfy 
social demands of member of society, like a public service delivered. Is necessary, also, to establish a 
permanent relation with social environment, which provide public management. 

The informational system in public administration has a range of peculiarities, determined to the 
specific studied field. One of this peculiarity are rapports which are established between system`s 
component of public administration. 

Execution of legislative, judiciary and executive power by specific institutions which has a 
competence in this direction imply informational circuits that allow moving of a concretes categories of 
informations. Each part of public administration system is not only a source, but and a beneficiary of 
information, that disservice a system entirely. In fact, informational circuit designates a rout covered by 
information from source to the beneficiary of information. 

To assure a compatibility between all parts of the informational system is necessary to be unitary 
the way for gathering and processing informations. 

Such a treating provides to the informational system a quality to be harshness that make easier its 
work. 

New field – informational technologies – leads to increasing of interchange information`s 
efficiency, were is specify in fast-moving system, to encode information, programs to detect mistakes, 
symbol languages etc. 

 
În prezent, în toate sferele activităţii umane creşte importanţa sistemelor informaţionale şi, 

respectiv interesul faţă de problemele legate cu proiectările şi cercetările din acest domeniu. Sistemul 
informaţional fiind un sistem complicat poate fi creat la etapa istorică dată numai datorită eforturilor 
colective pe parcursul timpului îndelungat. Nici una dintre sferele vitale ale societăţii contemporane nu 
poate funcţiona fără o infrastructură informaţională dezvoltată. Azi, Resursa Informaţională Naţională 
devine una din bazele principale ale creşterii şi dezvoltării oricărui stat. Pătrunzând în toate sferele de 
activitate ale statului, informaţia capătă expresii concrete - politice, materiale şi valorice, determinate de o 
serie de factori, inclusiv de dimensiunile prejudiciului cauzat de diminuarea calităţii ei. Un indiciu al 
calităţii informaţiei este securitatea ei. Din punctul de vedere al intereselor statului, în ultimii ani problema 
securităţii informaţionale a căpătat un caracter actual şi este privită ca una dintre sarcinile prioritare ale 
statului, în calitatea sa de domeniu important al securităţii naţionale. 

Extinderea Uniunii Europene a determinat o schimbare care presupune în continuare conformarea 
tuturor factorilor politici, economici, instituţionali pentru realizarea interdependenţei dintre UE şi 
Moldova. Această extindere oferă UE şi Moldovei oportunitatea de a se dezvolta şi a merge dincolo de 
cooperare, de a implica integrarea şi de a aprofunda cooperarea în toate domeniile de activitate. 

Actualitatea problemei menţionate e determinată, de asemenea, şi de o serie de factori obiectivi, de 
importanţă substanţială în viaţa ţării, generaţi de tranziţia spre o economie de piaţă şi, în perspectivă, spre 
o societate informaţională. Printre aceşti factori merită a fi menţionaţi: - creşterea continuă a rolului 
informaţiei în vederea asigurării intereselor vitale ale societăţii şi statului; - intensificarea proceselor 
informatizării tuturor domeniilor de activitate; - tendinţa stabilă de fuzionare organică a tehnologiilor 
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tradiţionale (în baza tiparului) şi celor automate (electronice) de prelucrare a informaţiei; - lărgirea 
spaţiului de lucru al reţelelor internaţionale ale schimbului de date (Internet ş. a.). 

În ultimul deceniu al secolului XX tehnologiile informaţionale de comunicaţie au devenit unul din 
factorii importanţi care influenţează asupra dezvoltării societăţii. Influenţa lor revoluţionară se referă la 
structurile statale şi instituţiile societăţii civile, sfera economică şi socială, ştiinţă şi educaţie, cultură şi 
modul de viaţă a oamenilor. Multe ţări dezvoltate şi în curs de dezvoltare au realizat avantajele pe care le 
aduce dezvoltarea şi răspândirea tehnologiilor informaţionale de comunicaţie. Nimeni nu se îndoieşte de 
faptul că societatea informaţională este viitorul civilizaţiei umane. Anume acest fapt a fost fixat în Harta 
Societăţii Informaţionale Globale de la Okinava care este semnată de către conducătorii a 7 ţări, inclusiv şi 
de către Preşedintele Federaţiei Ruse – V.V. Putin în august 20001. Importanţa internaţională politică a 
Hărţii de la Okinava este foarte mare. Pentru realizarea ideilor ei este necesară o atenţie serioasă din partea 
organelor puterii de stat asupra problemelor informatizării ca bază a trecerii ţării la societatea 
informaţională şi asupra condiţiilor de participare egală în formarea unei societăţi informaţionale globale. 

În majoritatea ţărilor (S.U.A., Germania, Franţa, Marea Britanie, Austria, Cehia, Finlanda, Japonia, 
India, China, ţările din Asia de Sud-Est, etc.) s-au elaborat şi realizat programe de stat de formare a 
societăţilor informaţionale. Un asemenea program a fost necesar şi pentru Moldova, care corespunde 
totalmente cursului de modernizare a sistemului conducerii de stat, economiei, instituţiilor sociale 
proclamat astăzi. Mai mult ca atît, utilizarea tehnologiilor informaţionale de comunicaţie moderne duce la 
ridicarea eficacităţii modernizării efectuate şi grăbesc procesul de modernizare. 

Revoluţia ştiinţifico-tehnică în dezvoltare a devenit baza procesului global a informatizării tuturor 
sferelor de viaţă a societăţii. De nivelul dezvoltării informaţional tehnologic şi de tempoul lui depinde 
starea economiei, nivelul de viaţă a oamenilor, securitatea naţională. După analiza activităţii 
informaţionale a altor state (Rusia, Ukraina, Belorusia, etc.) în calitate de document de bază, a servit 
elaborarea Concepţiei Programului Naţional de Informatizare a Republicii Moldova pentru perioada pînă 
în 2012. 

Astfel, a fost adoptată Concepţia Sistemului Informaţional Integrat al organelor de drept la data de 
17.10.2006.2 În acest scop, pentru circulaţia eficientă şi completă a informaţiei s-a dispus completarea 
sistemului informaţional cu date culese de la toate autorităţile publice, inclusiv cele de la diferite nivele 
(republicane, raionale şi locale). Totodată, sistematizarea informaţiei face ca aceasta să fie accesibilă şi să 
aibă un caracter unic. Pentru realizarea concepţiei respective s-a pus în sarcina ministerelor de resort 
colaborarea dintre: Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării 
Informaţionale, Ministerul Finanţelor (anexa nr.1). Conform anexei nr. 2 sunt necesare a fi elaborate un şir 
de concepţii. 

Sistemul informaţional în administraţia publică are o serie de particularităţi, care sunt determinate 
de specificul domeniului studiat. Una din particularităţi sunt raporturile care se stabilesc între instituţiile 
componente ale sistemului administraţiei publice. Exercitarea autorităţii legislative, juridice şi executive 
de către organele abilitate în acest sens presupune existenţa unor circuite informaţionale, care să permită 
vehicularea anumitor categorii de informaţii. Fiecare componentă a sistemului administraţiei publice este 
atît un emiţător, cît şi un beneficiar de informaţii, care deserveşte sistemul în ansamblul lui. De fapt, 
circuitul informaţional desemnează traseul pe care îl parcurge informaţia de la emiţător pînă la 
beneficiarul de informaţie.3Astfel, în vederea asigurării compatibilităţii între toate componentele 
sistemului informaţional al administraţiei publice este necesar ca modul de culegere şi prelucrare a 
informaţiilor să fie unitar. O asemenea abordare asigură sistemului informaţional un plus de rigurozitate şi 
facilitează funcţionalitatea sa. Tratarea unitară a informaţiilor permite trecerea la prelucrarea automată a 

                                              
1 Molojen V.A., Bogatov C.M., Fotenko V.M., Vitoşinski S.V. / Direcţiile de bază ale politicii de stat în sfera securităţii 
informaţionale 
2 Concepţia Sistemului Informaţional Integrat al organelor de drept, adoptată la data de 17.10.2006, publicată în Monitorul 
Oficial din 27.10.2006. 
3 Armenia Andronceanu „Managementul public”, Editura Economică, Bucureşti, 1999, pag.78 
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datelor.1 Aplicarea acestui principiu atrage apelarea la funcţionarii publici specializaţi în domeniul 
informatic. Respectarea principiului dat facilitează atît controlul conducerii asupra funcţionării sistemului 
informaţional, schimbările în structură şi funcţionarea sa, cît şi permite de asemenea extinderea utilizării 
sistemelor automate de prelucrare a datelor, care circulă în sistemul administrativ. Prin urmare, este 
evidentă necesitatea alimentării sistemului informaţional de la nivelul administraţiei centrale cu 
informaţiile actualizate şi/sau rezultate din aplicare, în timp, a unor acte normative. Adaptarea continuă a 
parametrilor sistemului informaţional din administraţia publică la caracteristicile mediului extern – 
actualizarea informaţiilor are, fără îndoială, rolul de a atrage deseori chiar modificarea conţinutului unui 
act normativ sau a unei decizii administrative elaborate anterior. 

Una din preocupările majore ale funcţionarilor care îşi desfăşoară activitatea în sistemul 
administraţiei publice este păstrarea secretului de serviciu şi accentuarea preocupărilor proprii pentru 
transmiterea corectă şi completă a unor informaţii, care prin conţinutul lor se adresează cetăţenilor ţării 
respective.2Utilizarea computerelor în reţea permite accesul concomitent al mai multor utilizatori din 
diverse componente ale administraţiei la categoriile de informaţii dorite şi necesare. 

Nivelul de dezvoltare a tehnologiilor moderne în ţară depinde, în primul rînd, de potenţialul 
intelectual al societăţii şi nivelul de instruire în domeniul tehnologiilor informaţionale, ca capitol de bază 
al tehnologiilor informaţionale. Veriga cea mai importantă şi complicată este componenţa specialiştilor 
instruiţi, care lucrează în sfera tehnologiilor informaţionale. În toate ţările dezvoltate şi în multe, în curs de 
dezvoltare, au loc procese intense de informatizare a societăţii în toate sferele de activitate, ceea ce duce la 
un procent înalt al ocupării specialiştilor calificaţi în domeniul dat. Se elaborează căile de ridicare a 
eficacităţii învăţămîntului general şi special, se alocă mijloace pentru căutarea noilor tehnologii 
informaţionale. Statele oferă susţinere instituţiilor de învăţământ şi întreprinderilor din sfera dată de 
activitate. O remarcă asemănătoare este foarte importantă pentru Moldova, deoarece vor fi armonizate 
relaţiile între segmentele umanitare şi tehnice a formaţiunii de instruire a ţării şi se va micşora rolul politic 
în educaţie.3 În acest context, devine tot mai evidentă necesitatea trecerii la exploatare în direct a 
echipamentelor de calcul de către funcţionarii publici nespecialişti. 

Este iminent şi faptul îndeplinirii programului care va contribui la dezvoltarea colaborării 
internaţionale a Moldovei cu ţările europene în domeniul utilizării tehnologiilor informaţionale de 
telecomunicaţie la nivel regional, de stat şi interregional, adaptarea experienţei străine, utilizarea acestor 
tehnologii în administrarea de stat, economie, sfera socială. În lume tot mai mult se utilizează în educaţie 
instruirea la distanţă, ca o componentă importantă a sistemului de educaţie de tip deschis. 

Mecanismul dat permite cu cheltuieli minime de asigurat procesul eficace de ridicare a nivelului de 
educaţie a specialiştilor locali în diferite sfere ale cunoaşterii. Funcţionarii publici specialişti în domeniul 
informaticii şi managementului public trebuie să fie implicaţi în procesul complex de elaborare a unor 
strategii şi politici de dezvoltare ale administraţiei publice. Cu un fond limitat de informaţii, existente într-
o perioadă de timp, se elaborează strategia şi/sau politica unei instituţii publice sau a sistemului 
administrativ. Sistemul informaţional, prin fondul de informaţii de care dispune şi cu ajutorul tehnicii 
moderne de evidenţă, prelucrare şi transmitere a datelor şi informaţiilor, trebuie să asigure un timp minim 
necesar de răspuns la nevoile viitoare ale membrilor societăţii, la satisfacerea interesului public. Astfel, 
realizările informatizării au atins nivelul scontat odată cu intrarea în vigoare a programului integrat al 
dezvoltării informatizării în Moldova, care reprezintă un program de mişcare spre societatea 
informaţională, unificînd forţele organelor de putere centrale, locale şi regionale, diferitor ministere şi 
departamente, din sectoarele economice ce nu ţin de stat, ştiinţifice, culturale şi organizaţii de educaţie. În 
condiţiile începerii creşterii economice şi dezvoltării economiei sociale de piaţă, influenţa statului asupra 
procesului informatizării trebuie să fie mai mare, îndreptată spre cointeresarea tinerei generaţii, diferitor 
                                              
1 Ovidiu Nicolescu ş. a. „Management”, Economică, Bucureşti, 1997, 144 
2 Armenia Andronceanu „Managementul public”, Editura Economică, Bucureşti, 1999, pag.85 
3 Departamentul Tehnologii Informaţionale/ Analiza situaţiei şi măsurile operative de depăşire a crizei informaţionale în 
Republica Moldova 
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pături ale populaţiei, structurilor comerciale în societatea informaţională. Numai în acest caz societatea va 
avea o importanţă politică şi socială mare. Totodată asigurarea unei dezvoltări economice stabile ale ţării 
necesită trecerea Moldovei la societatea informaţională. 

Caracterul global al acestui proces predetermină intrarea ţării noastre în Societatea Informaţională 
Internaţională. Numai utilizarea bunurilor materiale şi spirituale ale societăţii informaţionale poate să 
asigure populaţiei Republicii Moldova o viaţă demnă, prosperare economică şi condiţii necesare pentru 
dezvoltarea liberă a personalităţii. 

La trăsăturile caracteristice ale societăţii informaţionale trebuie de referit şi: 
 crearea spaţiului informaţional global, care asigură colaborarea eficace a oamenilor, accesul lor 

la resursele informaţionale internaţionale şi satisfacerea necesităţilor personale şi sociale în produse 
şi servicii informaţionale; 
 formarea şi mai apoi dominarea în economie a noilor tehnologii, care se bazează pe utilizarea pe 

larg a T.I. şi care duc la apariţia noilor forme ale activităţii sociale şi economice (învăţămîntul la 
distanţă, telelucrul, telemedicina, comerţul electronic, democraţia electronică, etc.); 
 crearea şi dezvoltarea pieţei de informaţii şi cunoştinţe ca factori de producere în supliment la 

piaţa resurselor naturale, de muncă şi capital, trecerea resurselor informaţionale ale societăţii în 
resurse reale ale dezvoltării social-economice şi transformarea informaţiei în marfă; 
 ridicarea nivelului de profesionalism şi dezvoltării culturii pe contul perfecţionării sistemului de 

învăţămînt şi lărgirea posibilităţilor sistemelor schimbului informaţional la nivel internaţional, 
naţional şi regional, ridicarea rolului calificării, profesionalismului şi aptitudinilor creative ca fiind 
cele mai importante caracteristici ale serviciilor muncii; 
 crearea unui sistem eficace de asigurare a drepturilor cetăţenilor şi instituţiilor sociale la 

primirea şi utilizarea liberă a informaţiei ca fiind condiţii importante ale dezvoltării democratice, 
îmbunătăţirea colaborării populaţiei cu organele puterii de stat.1 
Cum indică experienţa mondială, avansarea cu succes spre societatea informaţională este determinată 

de scopurile geopolitice şi priorităţile statelor (iniţiativa informaţional strategică a lui Clinton-Gore, 
politica informaţională a U.E., etc.). În condiţiile contemporane, această avansare constituie baza politicii 
naţionale. În faţa statului apare o problema politică: noi trebuie să creăm premize şi condiţii de utilizare 
maximă a poziţiei geopolitice a Moldovei (intersecţia de bază a Europei de Sud-Vest). Este necesar ca 
condiţiile creşterii eficacităţii mijloacelor şi metodelor de conducere a războaielor informaţionale să nu 
afecteze prin lipsa în ţară a sistemelor informaţionale ale administrării, resursele informaţionale de stat. 
Informaţia trebuie protejată. Astfel, conducerea pentru a păstra legătura reală cu populaţia, funcţionarii 
nemijlocit trebuie să asculte poporul şi să-i cointereseaze părerile lui. Cointeresarea departamentelor şi un 
mediu înalt organizat de coordonare va duce la formarea unei imagini a Moldovei în Internet şi în alte 
reţele deschise (investiţii, comerţ electronic, servicii informaţionale, şi ca rezultat – o dezvoltare reală). 

Există trei premize de bază ale avansării Moldovei spre societatea informaţională: 
1) formarea infrastructurii informaţionale de telecomunicaţie moldave şi bazelor ei – reţelelor şi sistemelor 
de telecomunicaţie; 
2) corespunderea cu dezvoltarea modernă a mijloacelor tehnicii de calcul, soft-ului, tehnologiilor 
informaţionale şi computerizate; 
3) formarea informatizaţii la nivel statal ca un proces de larg nivel de creare şi utilizare a resurselor 
informaţionale naţionale în toate sferele social-economice, politice şi culturale ale vieţii societăţii cu 

                                              
1 Molojen V.A., Bogatov C.M., Fotenko V.M., Vitoşinski S.V. / Direcţiile de bază ale politicii de stat în sfera securităţii 
informaţionale  
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scopul satisfacerii efective a necesităţilor cetăţenilor, organizaţiilor şi a statului în produse şi servicii 
informaţionale1. 

Astfel, direcţionarea socială a informatizării se exprimă în primul rând în oferirea cetăţenilor ţării 
posibilităţi de realizare a drepturilor lor constituţionale la accesul la resursele informaţionale deschise, în 
informarea veridică a comunităţii moldoveneşti şi a celei internaţionale despre evenimentele social 
importante în viaţa internă şi internaţională, în dezvoltarea industriei şi infrastructurii serviciilor 
informaţionale, de computer şi de telecomunicaţie.2 Acest lucru dictează necesitatea convergenţei, a 
interacţiunii strânse a tuturor celor trei procese componente ale informatizării şi deoarece în anumite 
condiţii nu sunt suficiente doar resursele umane, materiale şi tehnice, în vederea satisfacerii nevoilor 
sociale ale membrilor societăţii, precum şi a furnizării de servicii publice este necesar, de asemenea, de a 
fi stabilit un contact permanent cu realităţile din mediul social.3 
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STRATEGIA DE INFORMATIZARE A PRETURII CENTRU A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU 

GRECU Mihai  
Programul „Administraţie Publică şi Bună Guvernare 2006  
Asistenţă tehnică şi servicii de consultanţă pentru APL”,  
Fundaţia SOROS 
CARAMAN Angela  
pretura sectorului Centru 

 
Strategia de informatizare a activităţii preturii Centru a municipiului Chişinău a fost elaborată în 

cadrul Programului „Administraţie Publică şi Bună Guvernare 2006 - Asistenţă tehnică şi servicii de 
consultanţă pentru APL”, cu sprijinul Fundaţiei Soros-Moldova. Elaborarea proiectului strategiei a avut la 
bază necesităţile interne de comunicare şi informare în activitatea preturii precum şi oportunităţile pe care 
le oferă derularea unor proiecte şi programe la nivel naţional în direcţia edificării societăţii informaţionale 
în Republica Moldova şi implementării metodelor şi principiilor de guvernare electronică 

Strategia are drept scop stabilirea obiectivelor principale şi a direcţiilor de activitate a preturii 
pentru următorii cinci ani în vederea consolidării capacităţilor de comunicare şi informare, facilitării 
accesului la informaţii pentru cetăţeni, agenţi economici şi structurile din cadrul administraţiei preturii, 
creării unor condiţii mai bune şi asigurării unor mijloace mai eficiente de comunicare pentru toţi 
participanţii la activitatea instituţiilor publice arondate preturii. 

Informatizarea administraţiei publice – o premisă pentru democratizarea comunităţii 
Evoluţiile de ultimă oră din domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) sunt 

marcate de schimbări majore care conduc la crearea şi dezvoltarea unui nou tip de societate, societatea 
informaţională. Informaţia a devenit una din cele mai importante resurse strategice în activitatea 
organizaţiilor. Tehnologia informaţiei a ajuns un domeniu vast, extrem de sofisticat si complex, care are 
drept unic scop gestiunea informaţiei si realizarea unei comunicări eficiente intre oameni, instituţii, etc. 
Informaţia tinde să poată fi făcută publică şi accesibilă din orice loc, oricând. 

Re-ingineria administraţiei publice reprezintă un proces complex, determinat de necesitatea 
adaptării la o nouă realitate a societăţii informaţionale şi de cerinţa de a da un răspuns coerent la practica 
structurilor similare din ţările dezvoltate. 

Administraţiile publice îşi redefinesc parametrii de organizare internă în funcţie de influenţa pe 
care tehnologia informaţiei o are asupra proceselor de management şi de funcţionare. Principalele avantaje 
ale informatizării administraţiei publice sunt: 

 accesul permanent şi facil la informaţiile necesare pentru o mai bună utilizare, 
 posibilitatea utilizării diferitelor forme de prezentare a informaţiei: text, grafică, sunete, video, etc., 
 asigurarea interoperabilităţii dintre diferitele aplicaţii informatice prin utilizarea protocoalelor şi a 

standardelor deschise, 
 asigurarea integrităţii informaţiei la nivelul întregii administraţii, 
 creşterea productivităţii şi eficienţei administraţiei publice, 
 controlul accesului la aplicaţiile informatice: autentificarea utilizatorilor, utilizarea certificatelor, a 

protocoalelor de securitate, a sistemelor de protecţie, 
 utilizarea uşoară a aplicaţiilor informatice de către nespecialişti şi începători, 
 crearea unor interfeţe unice pentru utilizatorii tuturor aplicaţiilor informatice, 
 posibilitatea îmbunătăţirii permanente a aplicaţiilor de tip client-server, 
 posibilitatea unor interogări dinamice a sistemelor de baze de date, 
 reducerea costurilor ce ţin de managementul informaţional, 
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 posibilitatea de implicare a unui număr de mare de angajaţi publici şi cetăţeni în utilizarea 

informaţiilor cu caracter public. 
Ritmul accelerat de dezvoltare a tehnologiei informaţiei impune informatizarea administraţiei 

publice pe mai multe direcţii dictate de schimbările care s-au produs in acest domeniu. Managementul 
sistemelor informatice devine o problemă de mare actualitate şi din ce in ce mai complexă. 

Procesul de comunicare dintre diferitele structuri ale administraţiei publice poate fi îmbunătăţit 
prin redirecţionarea fluxurilor informaţionale existente, prin reproiectarea aplicaţiilor aflate în prezent în 
utilizare în sectorul public şi prin realizarea sau achiziţionarea altor aplicaţii, care să utilizeze mai eficient 
resursele informaţionale aflate în dispoziţia acestor structuri, reţelele locale de calculatoare si conexiunea 
la Internet. 

Societatea informaţională este o societate care cultivă transparenţa. Într-un astfel de mediu se 
impune o cunoaştere mai amplă, asigurată printr-o pregătire polivalentă şi mai diversă, care permite 
înţelegerea unei game largi de fapte şi evenimente. În aceste condiţii, se impune necesitatea abordării 
sistemice a managementului în administraţia publică, prin asigurarea accesului la informaţii, utilizând 
realizările din domeniul TIC în organizarea şi prestarea serviciilor publice. 

Calitatea sistemului informatic al managementului public influenţează în cel mai înalt grad 
calitatea sistemului decizional din instituţia publică. Pentru a sprijini managerii şi funcţionarii publici în 
procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, la dispoziţia lor sunt puse diverse programe şi proceduri 
informaţionale, ca, de exemplu: Sistemul informatic managerial, Sistemul informatic geografic, Sistemul 
informatic de suport pentru deciziile administrative, utilizate cu succes în instituţiile şi autorităţile din 
sectorul public din ţările dezvoltate. 

Informatizarea managementului public urmăreşte scopul de a crea un sistem informatic cu ajutorul 
căruia procedurile şi mijloacele tradiţionale de tratare a informaţiilor vor fi înlocuite cu noile produse ale 
tehnologiei informaţiei, care permit: 

 culegerea de date din interiorul şi din afara instituţiei publice, înregistrarea şi procesarea datelor de 
orice tip: numere, desene, text în format digital, 

 procesarea datelor într-un mod diferenţiat pentru diferite categorii de utilizatori, 
 elaborarea mai multor variante decizionale pentru analiza şi fundamentarea deciziilor. 

Sistemul informatic managerial este un sistem care furnizează informaţii necesare pentru 
fundamentarea managerială şi economică a deciziilor administrative. El se constituie din aplicaţii care sunt 
proiectate şi elaborate în conformitate cu funcţiunile standard ale administraţiei publice. Aceste aplicaţii 
pot fi implementate gradual, în funcţie de necesităţile administraţiei publice şi de disponibilităţile 
financiare de moment. Atunci când apar noi necesităţi, sunt elaborate noi funcţionalităţi ale aplicaţiilor şi 
sistemelor informatice sau când se ivesc noi posibilităţi de finanţare, pot fi adăugate noi aplicaţii. Drept 
exemple de activităţi desfăşurate în instituţiile publice şi care pot fi integrate şi realizate printr-un astfel de 
Sistem informatic managerial pot fi: 

 evidenţa cetăţenilor, 
 evidenţa proprietăţilor imobiliare, 
 evidenţa vehiculelor motorizate, 
 evidenţa documentelor, 
 evidenţa veniturilor şi cheltuielilor, 
 evidenţa contractelor, 
 evidenţa încasărilor din taxe şi impozite, 
 planificarea bugetară, 
 evidenţa licenţelor de afaceri şi comerţ, 
 managementul resurselor umane, etc. 
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Sistemul informatic geografic este un sistem de suport pentru decizii, care operează cu informaţii 

spaţiale sub formă de hărţi (reţeaua stradală, distribuirea populaţiei în teritoriu, reţeaua de electrificare 
etc.). 

Sistemele informatice de suport pentru deciziile administrative sprijină managerii publici în 
fundamentarea variantelor decizionale în decizii administrative care trebuie elaborate în situaţii de risc şi 
incertitudine. 

Implicaţiile tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în sistemul de management public este 
important din mai multe considerente. În primul rând, se formează o percepţie nouă asupra circulaţiei 
informaţiilor din sfera sistemului administrativ, care nu se încadrează într-o abordare tradiţională, 
birocratică. Pe de altă parte, calitatea mediului informaţional din instituţiile publice este o măsură şi o 
condiţie a gradului de organizare a administraţiei publice în ansamblu şi o coordonată de bază de măsurare 
a viabilităţii managementului public. 

În Republica Moldova această abordare a fost instituţionalizată odată cu adoptarea Strategiei de 
edificare a societăţii informaţionale e-Moldova şi a strategiei privind guvernarea electronică. În calitate de 
reper programatic serveşte Planul de acţiuni e-Europe, elaborat de Comisia Europeană, Banca Europeană 
de Investiţii, în colaborare cu organizaţii de standardizare, cu parteneri sociali, cu sectorul privat din ţările 
membre şi cele candidate la integrarea în U.E. Principalele coordonate ale acestui plan sunt: 

 accelerarea introducerii modulelor de bază ale societăţii informaţionale, 
 transpunerea şi implementarea acquis-ului comunitar relevant pentru societatea informaţională, 
 Internet mai ieftin, mai rapid şi mai sigur, 
 introducerea reţelelor sigure şi a cartelelor cu microprocesor, 
 investiţii în pregătirea resurselor umane în cadrul unui program “Tineretul european în era 

digitală”, 
 instruirea pentru lucrul în economia bazată pe cunoştinţe. 

Experienţa acumulată în ţările dezvoltate a arătat că atât crearea, cât şi dezvoltarea unei societăţi 
informaţionale implică acţiuni complexe, de lungă durată, foarte bine integrate într-un proces amplu 
coordonat şi susţinut de către factorii de decizie de la cele mai înalte nivele. 

Informatizarea administraţiei publice se realizează pe trei coordonate de bază: 
1) informatizarea activităţilor interne din cadrul instituţiilor publice, având ca obiectiv creşterea 

eficienţei operaţionale, 
2) informatizarea serviciilor pentru cetăţeni şi agenţii economici, integrarea acestor servicii şi 

prestarea lor printr-o interfaţă unică de acces, 
3) asigurarea accesului la informaţii prin intermediul TIC pentru utilizatorii finali ai serviciilor 

administraţiei publice. 
Eforturile în direcţia informatizării administraţiei publice aplicate până în prezent au avut mai mult 

un caracter sectorial sau departamental. Abordarea care se impune este una complexă care să vizeze 
informatizarea în întregime a managementului public în paralel cu un amplu proces de pregătire şi 
specializare a funcţionarilor şi a managerilor publici. Este important să se conştientizeze utilitatea practică 
a informatizării administraţiei publice precum şi necesitatea de a avea un suficient potenţial profesional şi 
managerial capabil de a integra tehnologia informaţiei în activităţile pe care le desfăşoară. 

Rolul determinant în asigurarea succesului pentru procesul de informatizare a administraţiei 
publice revine reprezentanţilor managementului public, care trebuie să identifice modalităţile de acţiune 
concrete şi să procedeze la implementarea obiectivelor strategiei naţionale de informatizare în sectorul 
public. 

Practica ţărilor care au adoptat strategii şi programe de informatizare demonstrează că acestea pot 
avea un rol major în dezvoltarea şi modernizarea societăţii dacă fac servicii cetăţeanului, comunităţii şi 
promovează democratizarea în societate. Aplicarea tehnologiilor societăţii informaţionale pot aduce o 
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abordare mai coerenta procesului de guvernare şi pot creşte încrederea cetăţeanului în instituţiile 
administraţiei publice, pe de o parte, iar, pe de altă parte, pot spori gradul de participare a cetăţenilor la 
activităţile sociale în general, şi la actul de guvernare, în special. 

Una din condiţiile primordiale ca strategiile şi programele de informatizarea să aibă succes este ca 
dotarea cu echipamente informaţionale si accesul la Internet să poată creşte în ritmuri susţinute, iar 
aceasta, la rândul ei, este o chestiune de alocare de resurse şi de voinţă politică. Utilizarea TIC depinde şi 
de educaţie şi de schimbarea mentalităţilor. O strategie de succes privind aplicarea tehnologiei informaţiei 
şi a comunicaţiilor electronice poate avea un rol determinant în schimbarea mentalităţilor. Un sistem 
eficient şi transparent de informare publică şi de testare a reacţiei cetăţenilor la diverse evenimente din 
viaţa comunităţii sau la acţiunile autorităţilor poate îmbunătăţi major actul de guvernare, poate spori 
substanţial încrederea în Internet şi dorinţa de a-l folosi. 

Este important ca ideea de utilizare a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în viaţa comunităţii 
să fie abordată încă de la faza cea mai incipientă, stabilindu-se priorităţi pe criteriul maximizării acceptării 
lor, a impactului în societate şi a rolului lor ca instrument de educaţie. 

Strategia de informatizare a preturii sectorului Centru vine ca o completarea la programele şi 
strategiile naţionale în domeniu şi urmăreşte asigurarea unei coerenţe a acestor programe şi strategii la 
nivel local în procesul de implementare a politicilor privind edificarea societăţii informaţionale, punerea în 
valoare a oportunităţilor oferite de progresele realizate în domeniul TIC şi crearea de noi asemenea 
oportunităţi. 

Scopul, obiectivele şi principiile strategiei 
Scopul principal al procesului de informatizare a activităţii instituţiilor şi autorităţilor publice din 

cadrul preturii Centru a municipiului Chişinău constă în: 
 consolidarea capacităţilor informaţionale ale Preturii, 
 unificarea resurselor informaţionale publice din cadrul preturii într-o singură entitate 

informaţională, 
 asigurarea accesului larg pentru funcţionarii publici şi cetăţeni la resursele informaţionale publice, 

atât la cele de importanţă locală cât şi la informaţiile publice de nivel superior, 
 promovarea prin mijloacele tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiei a conceptului de autonomie 

locală şi a oportunităţilor de cooperare la nivel comunitar, 
 sprijinirea şi încurajarea dezvoltării sectorului informaţional în cadrul comunităţii locale. 
 realizarea de sisteme şi aplicaţii informatice care să sprijine şi să stimuleze reforma în 

administraţia publică locală. 
Obiectivele de bază pe care le urmăreşte realizarea strategiei de informatizare sunt următoarele: 

 dezvoltarea durabilă a comunităţii prin adoptarea unor relaţii sociale de tip nou bazate pe 
tehnologiile societăţii informaţionale, 

 asigurarea dreptului fundamental al cetăţenilor de a comunica cu autorităţile publice şi de a fi 
informaţi asupra activităţilor acestora, 

 consolidarea comunităţii locale şi extinderea în cadrul comunităţii a practicilor democratice, 
 creşterea gradului de încredere a membrilor comunităţii în tehnologiile societăţii informaţionale, 
 dezvoltarea culturii informaţionale în activitatea administraţiei publice şi în întreaga comunitate, 
 integrarea comunităţii în spaţiul informaţional naţional şi internaţional. 

Realizarea strategiei de informatizare a administraţiei publice locale va avea la bază următoarele principii: 
Abordarea sistemică – activităţile de informatizarea a administraţiei publice locale vor avea un 

caracter sistemic. Ele vor fi coordonate cu activităţile şi programele din alte domenii şi care privesc 
administraţia publică locală şi comunicarea ei cu întreaga comunitate. 
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Orientarea spre cetăţean – activităţile privind realizarea strategiei vor avea ca punct de plecare 

interesele membrilor comunităţii. Realizarea strategiei va fi orientată să pună la dispoziţia cetăţenilor 
informaţii de primă necesitate şi de importanţă vitală care ţin de nevoile specifice ale cetăţenilor. 

Gradualitatea implementării – evoluţiile în domeniul TIC se produc într-un ritm accelerat. În scopul 
utilizării eficiente a resurselor disponibile, implementarea strategiei se va efectua gradual, pe etape. Vor fi 
luate în considerare priorităţile şi constrângerile financiare, se va urmări posibilitatea obţinerii unor 
rezultate maxime în termene reduse. 

Cooperare comunitară – activităţile de implementare a proiectului vor avea caracter de cooperare între 
subiecţii din cadrul administraţiei preturii dar şi ai comunităţii. Se va ţine cont de specificul local, dar, în 
acelaşi timp, se va tinde spre unificare la nivel tehnologic şi de infrastructură a capacităţilor de informare 
în domeniul public. 

Cadru regulator adecvat. Strategia va urmări transpunerea în practică a legislaţiei naţionale şi a 
cerinţelor Aquis-ului comunitar european în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, ceea ce va 
asigura condiţii optime privind coerenţa informaţională în activitatea instituţiilor publice. 

Egalitate – toţi participanţii la realizarea strategiei vor fi trataţi de pe poziţii de egalitate şi se va 
respecta principiul echităţii. 

Transparenţă şi deschidere – activităţile legate de realizarea strategiei se vor desfăşura mod deschis, 
vor fi discutate public, vor fi utilizate toate mijloacele posibile pentru ca ideile şi sugestiile tuturor părţilor 
implicate, să poată fi exprimate şi luate în considerare. Deschiderea va asigura şi va spori eficienţa 
parteneriatului dintre subiecţii implicaţi în realizarea strategiei. 

Accesibilitate – fiecare participant la implementarea strategiei este să aibă acces la informaţiile de 
interes public care privesc activitatea comunităţii. Nimeni nu va deţine monopolul asupra informaţiilor 
care se referă la activitatea structurilor locale. 

Principiul lidearship-ului – factorii de decizie din cadrul preturii şi al comunităţii locale vor fi 
interesaţi şi îşi vor asuma obligaţiunea să participe activ la transpunerea în viaţă a prevederilor strategiei şi 
să controleze în mod direct acest proces. 
Direcţiile prioritare ale informatizării 
Următoarele direcţii de activitate se vor considera prioritare în vederea realizării strategiei de 
informatizare: 

1) Dezvoltarea în cadrul administraţiei publice locale a unei infrastructuri informaţionale care să 
faciliteze accesul funcţionarilor administraţiei locale şi al publicului larg la resursele 
informaţionale publice; 

2) Crearea spaţiului informaţional unic al comunităţii locale; 
3) Elaborarea unui model de portal Web tip al APL. Asigurarea prin intermediul portalului a 

accesului larg la servicii de utilitate publică (sănătate, cultură, educaţie, turism, etc.); 
4) Realizarea prin mijloacele TIC a conceptului de Ghişeu unic prin crearea unor aplicaţii în cadrul 

portalului administraţiei care să integreze resursele informaţionale locale din domeniu şi să le 
pună în modul corespunzător în slujba cetăţeanului; 

5) Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice, apropierea administraţiei publice de cetăţean; 
6) Creşterea gradului de transparenţă în activitatea administraţie publice; 
7) Consolidarea democraţiei şi a includerii sociale prin asigurarea posibilităţilor de participare 

activă a tuturor categoriilor de cetăţeni la viaţa publică; 
8) Stabilirea unui parteneriat durabil între comunitate şi administraţia preturii Centru în domeniul 

edificării societăţii informaţionale. 
Participanţii la realizarea strategiei de informatizare 
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Realizarea Strategiei de informatizare a preturii Centru trebuie să devină o cauză a tuturor 

factorilor din cadrul comunităţii şi din afara ei care au competenţa şi sunt interesaţi în buna funcţionare a 
preturii şi în buna administrare a treburilor publice din cadrul comunităţii, iar eventualii participanţi la 
implementarea proiectului vor trebui să reprezinte întreg spectrul de interese legate de procesul de 
informatizare. 

Participanţii la activităţile de informatizare vor fi atât structurile din cadrul administraţiei preturii 
cu potenţialul şi logistica pe care le pot pune în aplicare, structurile din ministerele şi agenţiile de resort 
precum Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Ministerul Finanţelor, 
Ministerul Economiei şi Comerţului, alte structuri din administraţia publică; parteneri din mediul de 
afaceri, în special, din domeniul TIC, şi din societatea civilă. 

Administraţia publică locală va implica întregul ei potenţial în procesul de implementare a 
proiectului pentru a asigura coerenţa informaţională şi de infrastructură în direcţia informatizării întregului 
ansamblu de activităţi. 

Se va asigura cointeresarea mediului de afaceri şi a instituţiilor societăţii civile, participarea cărora 
este hotărâtoare pentru asigurarea unei comunicări şi informări complete şi corecte asupra vieţii şi 
activităţii comunităţii locale. 
Mecanisme de realizare 

Pretura sectorului Centru, în calitatea pe care o are în realizarea strategiei, de beneficiar principal 
al lucrărilor de informatizare, va întreprinde şi va coordona următoarele acţiuni: 

 va elabora planuri anuale de activităţi concrete şi va estima volumul cheltuielilor pentru executarea 
lucrărilor precum şi sursele de finanţare, 

 va coordona activităţile de informatizare a administraţiei preturii cu alte activităţi privind 
implementarea tehnologiilor societăţii informaţionale planificate şi desfăşurate la nivel municipal 
şi naţional, 

 va organiza şi va desfăşura selectarea prin concurs a executorilor lucrărilor de informatizare în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Pentru asigurarea eficacităţii şi bunului mers al lucrărilor de implementare a strategiei vor fi 

folosite cele mai diverse mecanisme - atât cele care au un caracter strict tehnologic cât şi cele care se 
referă la colaborarea în domeniul social şi politic: 

 Seminare inovaţionale cu participarea angajaţilor preturii pentru promovarea ideilor şi practicilor 
de implementare a tehnologiilor societăţii informaţionale; 

 Parteneriatul social între principalii subiecţi care activează în cadrul comunităţii locale: 
administraţia publică, sectorul privat, societatea civilă, mediul academic; 

 Conexiunea inversă (feedback) eficientă şi influenţa societăţii civile asupra organelor de 
administrare publică; 

 Pregătirea continuă a specialiştilor şi utilizatorilor calificaţi din administraţia publică în domeniul 
tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor; 

 Democraţia participativă aplicată pentru soluţionarea celor mai diverse probleme din viaţa 
comunităţii; 

 Sondajele de opinii efectuate în rândul cetăţenilor comunităţii şi care vor viza modul de realizare şi 
rezultatele implementării strategiei; 

 Concurenţa internă prin atestări şi prin demonopolizarea informaţiilor sectoriale ceea ce va motiva 
funcţionarii preturii în utilizarea oportunităţilor oferite de TIC şi va stimula spiritul de iniţiativă, 
responsabilitate personală, şi acordare de prioritate necesităţilor cetăţeanului; 

 Participarea la planificarea şi realizarea unor proiecte comune atât la nivel local cât şi la nivel 
naţional ţi internaţional care vizează domeniul informatizării în sectorul public. 

Rezultate preconizate 
Către anul 2010 în cadrul preturii va fi creată o infastructură informaţională complexă în baza 

noilor realizări în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor: 
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1) Vor fi create resursele informaţionale de interes public - baze de date privind domeniul public, 

antreprenoriatul, societatea civilă; 
2) Se va moderniza întregul parc de calculatoare şi de alte echipamente informatice al administraţiei 

publice din cadrul preturii; 
3) Vor fi implementate comunicaţii de date cu integrarea serviciilor; 
4) Va fi creat un serviciu de monitorizare şi analiză a activităţii organelor administraţiei preturii în 

baza Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor; 
5) Va fi realizat portalul informaţional al preturii pentru informaţii şi servicii în reţeaua Internet; 
6) Vor fi implementate segmentele locale ale sistemelor de tip e-democraţie şi e-guvernare; 
7) Portalul preturii va promova schimbul de experienţă cu privire la cele mai bune practici de servicii 

electronice din experienţa naţională şi străină; 
8) Vor fi implementate tehnologii moderne de management al documentelor în activitatea structurilor 

administraţiei publice din comunitate; 
Printre realizările cele mai importante ale strategiei va fi asigurarea condiţiilor de interoperabilitate 

a tuturor componentelor sistemului informatic din cadrul administraţiei preturii, posibilitatea de asigurare 
şi monitorizare a feedback-ului (a legăturii inverse) cu beneficiarii serviciilor publice. 

Realizarea strategiei va avea implicaţii în modul de funcţionare a administraţiei preturii care va 
trebui să-şi modeleze treptat activitatea în conformitate cu cerinţele pe care le impun tehnologiile societăţii 
informaţionale. 

Strategia de informatizare a administraţiei preturii Centru reprezintă o componentă activă în 
realizarea reformei administraţiei publice locale. Realizarea strategiei va avea în vedere atingerea unor 
obiective cu influenţe pe termen lung şi obiective cu efect imediat asupra activităţilor curente. 

Informatizarea activităţilor preturii va contribui în mod esenţial la dezvoltarea durabilă a 
comunităţii. Implementarea noilor tehnologii informatice şi de comunicaţii vor crea condiţii pentru 
exercitarea drepturilor la informaţie, pentru o participare mai largă a cetăţenilor în diverse domenii ale 
vieţii sociale. 
Monitorizare si implementare 

Implementarea Strategiei de informatizare a preturii Centru va pune temelia unui climat favorabil 
cooperării şi parteneriatului social în cadrul comunităţii locale. Obiectivele propuse sunt reale, iar 
atingerea lor este condiţionată de coordonarea activităţilor tuturor componentelor şi a factorilor din 
administraţia publică şi din întreaga comunitate locală interesaţi de o comunicare şi informare completă şi 
corectă privind activităţile preturii, derularea unor proiecte la nivel comunitar, accesul facil şi rapid la cele 
mai diverse informaţii din administraţia publică, business, societatea civilă. 

Având în vedere dinamica deosebită a sectorului, documentele programatice în domeniul 
informaţional vor putea fi revizuite periodic, iar unele elemente vor fi detaliate în diverse alte documente 
de politici şi programe sociale şi vor fi reprogramate pentru realităţile de moment. Administraţia preturii 
Centru va urmări sistematic realizarea strategiei şi va elabora rapoarte privind situaţia în domeniu şi gradul 
de realizare a obiectivelor propuse. 

Se va asigura corelarea diferitelor documente programatice, adoptate în diferite perioade de 
activitate ale administraţiei preturii, din alte perspective, pe diferite orizonturi de timp. Este vorba, în 
special, de programările bugetare interne dar şi ale unor finanţări de la nivelul administraţiei publice 
centrale şi externe. De asemenea, strategia şi planul de activităţi vor fi în permanenţă corelate cu 
strategiile sectoriale privind domeniul TIC: Strategia de edificare a societăţii informaţionale în Republica 
Moldova, Strategia de guvernare electronică ş.a. 

Indicatorii de monitorizare privind realizarea strategiei vor fi colectaţi în cadrul unei structuri 
specializate a preturii cu utilizarea datelor furnizate de serviciile specializate în domeniile TIC şi conexe, 
dar şi în cadrul unor programe şi proiecte care se vor desfăşura în zona arondată preturii. Setul de 
indicatori de monitorizare va putea fi modificat şi completat, la decizia administraţiei în acord cu organele 
de specialitate, în funcţie de necesităţi. 
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Anexa 1 

Indicatori de monitorizare a procesului de informatizare 

Nr. Indicatorul Unităţi de 
măsură 

 Informaţii de ordin general  
1.  Populaţie pers. 
2.  Populaţie rurală pers. 
3.  Populaţie activă pers. 
4.  Numărul angajaţilor în administraţia publică pers. 
5.  Numărul de calculatoare în administraţia publică nr. 
6.  Număr de calculatoare în administraţia preturii conectate în reţea nr. 
7.  Număr de calculatoare conectate la Internet nr. 
8.  Număr de subdiviziuni din cadrul preturii care au Web site propriu nr. 
9.  Număr de servicii publice oferite prin reţeaua Internet nr. 
 Informaţii privind activitatea economică  
10.  Numărul agenţilor economici nr. 
11.  Agenţi economici în sectorul TIC nr. 
12.  Agenţi economici conectaţi la Internet nr. 
13.  Agenţi economici care au Web site propriu nr. 
14.  Raportul cheltuieli ICT/PIB per capita % 
15.  Alocaţii pentru informatizare mii lei 
16.  Cheltuieli şi consumuri pentru informatizare mii lei 
17.  Înzestrarea cu tehnică de calcul (calculatoare) nr. 
18.  Volumul de prestări servicii informatice mii lei 

19.  Număr scriptic mediu de lucrători ce prestează servicii în domeniul 
informaticii nr. 

 Informaţii din domeniul dezvoltării sociale  
20.  Biblioteci publice nr. 
21.  Număr de calculatoare în biblioteci nr. 
22.  Biblioteci conectate la Internet nr. 
23.  Tirajul de cărţi, broşuri, pliante editate în regiune nr. 
24.  Număr de posturi radio locale nr. 
25.  Număr de posturi TV locale nr. 
26.  Volumul emisiunilor radio /TV locale (regionale) min/an 
27.  Publicaţii periodice (exemplare) abonate /difuzate în regiune nr. 
28.  Publicaţii locale (regionale) nr. 
 Educaţie  
29.  Rata alfabetizării % 
30.  Gradul de cuprindere în învăţământul preuniversitar % 
31.  Instituţii de învăţământ preuniversitar nr. 
32.  Număr de copii în instituţiile de învăţământ preuniversitar nr. 
33.  Calculatoare în şcoli nr. 
34.  Numărul de şcoli care au acces la Internet nr. 
35.  Număr de şcoli care au Web site propriu nr. 
36.  Instituţii de învăţământ superior nr. 
37.  Număr de studenţi în instituţiile de învăţământul superior nr. 
38.  Calculatoare în instituţiile de învăţământ superior nr. 
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Nr. Indicatorul Unităţi de 
măsură 

39.  Numărul de instituţii de învăţământ superior care au acces la Internet nr. 
40.  Instituţii de învăţământ superior care au Web site propriu nr. 
 Ocrotirea sănătăţii  
41.  Instituţii medicale (ambulatorii şi policlinici) nr. 
42.  Personal medical de toate specialităţile pers. 
43.  Număr de calculatoare în instituţiile medicale nr. 
44.  Număr de calculatoare în instituţiile medicale conectate la Internet nr. 
45.  Număr de instituţii medicale care au Web site propriu nr. 
 Societate civilă  
46.  Organizaţii neguvernamentale nr. 
47.  ONG-uri conectate la Internet nr. 
48.  ONG-uri care au Web site propriu nr. 

 Infrastructură informaţională şi de comunicaţii  
49.  Accesul populaţiei la emisiuni radio, (% din populaţie) % 
50.  Accesul populaţiei la emisiuni TV, (% din populaţie) % 
51.  Accesul la TV prin cablu, (% din populaţie) % 
52.  Teledensitatea (numărul de linii telefonice la 100 locuitori) nr. 
53.  Abonaţi la telefonia fixă la 100 locuitori nr. 
54.  Linii telefonice ISDN (capacitatea de 128 kbps) % 
55.  Acoperire a populaţiei cu telefonie mobilă % 

56.  Număr de abonaţi ai telefoniei mobile la 100 locuitori nr. 

57.  Provideri Internet în regiune nr. 

58.  Puncte de acces Internet nr. 

59.  Abonaţi Internet nr. 

60.  Număr estimat de utilizatori Internet nr. 

61.  Total trafic Internet dial-up minute/an 
62.  Domenii Internet (.md.) înregistrate în regiune nr. 
63.  Reţele locale (LAN) nr. 

64.  Reţele medii WAN nr. 

65.  Calculatoare conectate în reţele locale nr. 

66.  Calculatoare conectate la Internet nr. 

67.  Abonaţi Internet conectaţi dial-up nr. 

68.  Abonaţi Internet conectaţi prin linii dedicate– nr. 

69.  Abonaţi Internet conectaţi în bandă largă nr. 
 

 


