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Rezumat. Într-o lume în continuă schimbare şi mişcare, cu
acţiuni interconectate care creează interdependenţe, instituţiile şi
sistemele administrative trebuie să fie flexibile şi transparente pentru a
se adapta acestora şi pentru a crea cadrul necesar dezvoltării în bune
condiţii a tuturor aspectelor vieţii sociale.
În această lucrare atenţia se concentrează asupra problematicii
convergenţei administrative, considerând că este imposibil de obţinut o
construcţie europeană puternică în lipsa unei administraţii publice
eficiente atât la nivel naţional, cât şi european şi prin urmare
cercetarea încearcă să evidenţieze câteva elemente de convergenţă
între România şi Bulgaria în domeniul politicii publice de ocupare a
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Introducere
Globalizarea şi dezvoltarea intensivă a sistemelor sociale sunt fenomene
importante care au cuprins lumea în ultimii douăzeci de ani. Este o lume a
schimbărilor permanente şi a mişcării, cu acţiuni interconectate care creează
interdependenţe. Mişcările geopolitice internaţionale ale societăţii prezente au
un impact puternic de destabilizare asupra sectorului public, impunând definirea
unui nou rol al statului şi orientarea administraţiei publice către client şi
serviciu (Matei, Matei, 2000, p. 9).
De asemenea, europenizarea interpretată ca procesul de globalizare din
sfera europeană reprezintă integrarea continuă a unui stat, cuprinzând printre
altele impactul acesteia asupra administraţiei naţionale (Matei, 2004, pp.29-43).
În acest context a crescut importanţa dimensiunii sociale a globalizării.
Prin urmare, gradul de deschidere al unei economii poate determina fragilitatea
pieţei muncii şi volatilitatea politicilor economice şi a eficienţei acestora în
cazul în care statele nu au realizat adaptările instituţionale şi funcţionale
necesare impuse de noile condiţii economice şi sociale.
De altfel, piaţa contemporană a muncii „se poate asemui cu un vas care
navighează pe un ocean al problemelor de ocupare. Acest vas încearcă să
străbată în ciuda valurilor sociale şi economice şi provocărilor care par să îl
înconjoare din toate direcţiile. Serviciile publice trebuie să facă faţă unor
multiple tensiuni manifestate între eforturile pentru a obţine o cât mai mare
eficienţă şi valorile etice fundamentale. Serviciul public de ocupare este unui
asemenea căpitan care se simte izolat şi care se vede nevoit să lucreze cu alţii
din guvern şi din afară care pot să îl ajute să găsească direcţia corectă a vasului
şi ruta care ar putea fi cea mai benefică.” (Thuy et al., 2001, pp. 167-168).
Totodată, o apreciere generală este că în contextul pieţei interne
amplificarea integrării europene implică la nivel naţional un anumit grad de
convergenţă şi că convergenţa sistemelor de guvernare nu înseamnă numai
norme comune şi partajate, ci, de asemenea, şi acorduri instituţionale,
organizaţionale, procedurale şi comportamentale similare (Rometsch, Wessels
1996, Meny et al., 1996).
I. Consideraţii generale

Lărgirea UE spre est a adus în discuţie capacitatea statelor balcanice de
a-şi adapta structurile administrative standardelor şi modelelor promovate de
Uniunea Europeană. Dezbaterile din jurul acestei teme au ca fundament
tradiţiile, valorile economice, sociale, culturale, administrative ale statelor din
zona Balcanilor în raport cu cele promovate în ţările vestice şi în UE. Apelând
la conotaţiile culturale, subliniem că termenul de „balcanizare” a fost folosit
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pentru prima dată în 1918 într-un articol din New York Time, desemnând
procesul de fărâmiţare a unor mari entităţi statale ca o consecinţă a
evenimentelor istorice din Balcani.
Pe toată perioada războiului rece, geografii au împărţit şi inclus ţările
balcanice în două arii distincte: Europa Sudică sau Mediterană (Grecia, Spania,
Italia, Portugalia) şi Europa de Est (Iugoslavia, Albania, Bulgaria, România,
Polonia, Ungaria, Cehia şi Slovacia). Iar după cel de-al Doilea Război Mondial,
Europa de Est a fost identificată cu comunismul şi dominaţia Uniunii Sovietice.
Analizând evoluţia comunismului în Bulgaria şi România pot fi identificate
câteva diferenţe între acestea, ca de exemplu: Bulgaria a fost cel mai loial
prieten al Moscovei, în timp ce România a manifestat un anumit grad de
fidelitate faţă de liderul de la Kremlin la începutul perioadei, mai târziu
adoptând însă o atitudine de independenţă (Jelavich, 2000, p. 302).
Comparativ cu ţările Europei de Vest, ţările Europei de Est şi în special
cele din zona Balcanilor, rămân mai puţin urbanizate şi industrializate. Din
punct de vedere lingvistic, limbile de origine romanică şi germanică
caracterizează Europa de Vest, pe când în partea estică se regăseşte cu
precădere limba slavă. De asemenea, catolicismul, protestantismul şi iudaismul
sunt religii predominante în Europa de Vest, cu toate că întâlnim iudaism şi
creştin-ortodoxism în toată Europa.
Tot acest sistem complex a influenţat sistemele administrative din
Bulgaria şi România, motiv pentru care apreciem plauzibilă ipoteza cercetării
existenţei unui anumit nivel de convergenţă administrativă între cele două state,
care îşi are rădăcinile în modelul balcanic şi care se amplifică prin intermediul
procesului de europenizare.
Uniunea Europeană, ca şi alte sisteme politice, se luptă cu reconcilierea
unităţii şi diversităţii. Procesul de europenizare afectează sistemele politice şi
administrative naţionale, politica şi politicile publice de asemenea. Chiar dacă
s-a apreciat că la nivel european există spaţiul propice pentru unificarea
politicilor publice, acestea nu pot fi aplicate unitar ca urmare a faptului că
diversitatea este determinată de realitatea existentă la nivelul statelor europene,
de cultura şi tradiţiile diferite, de nivelurile de dezvoltare economică inegale, de
propriile resurse, de instrumentele şi mecanismele promovate de politicile
naţionale şi de sistemele juridice şi administrative proprii care sunt într-un
proces continuu de adaptare pentru a corespunde cerinţelor de transpunere şi
aplicare a legislaţiei europene (Matei, 2007, p. 4).
Este adevărat că contextul european prezintă câteva caracteristici care pot
permite convergenţa administrativă şi un spaţiu administrativ european, dar
totodată ca în orice proces pot fi regăsite şi elemente care contravin acestei
direcţii. Studiile privind modalitatea în care sistemele administrative răspund
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integrării europene şi procesului de europenizare se concentrează pe trei
posibilităţi. Acestea vizează modalitatea în care europenizarea poate afecta
diferenţele dintre sistemele administrative naţionale (Knill, 2001, p. 49):
1. Posibilitatea convergenţei administrative, definită ca existenţa
aceloraşi stiluri şi caracteristici ale structurilor naţionale ca urmare a
influenţei politicilor europene.
2. Situaţia divergenţei administrative, reprezentând faptul că diferenţele
dintre sistemele administrative ale statelor europene sunt în creştere.
3. Posibilitatea menţinerii/persistenţei aceloraşi diferenţe între sistemele
administrative ale statelor membre.
În această lucrare atenţia se concentrează asupra analizei convergenţei
administrative, considerând că este imposibil să se obţină o construcţie
europeană puternică în lipsa unei administraţii publice eficiente la ambele
niveluri, naţional şi european.
I.1. Ce este „convergenţa”?

Studiul convergenţei are în vedere descrierea modului în care diferiţi
factori şi mecanisme economice, sociale şi politice acţionează sau concură la
atenuarea unor diferenţe sau decalaje dintre entităţi. Deşi există un anumit
consens asupra definiţiei conceptului de „convergenţă”, în sensul de „tendinţa
societăţilor de a se dezvolta cât mai asemănător, de a-şi dezvolta structuri,
procese şi performanţe similare” (Kerr, 1983, p. 3) evaluarea empirică şi
teoretică a convergenţei politicilor publice este în general stingherită de
utilizările diferite ale conceptului, parţial suprapuse peste aceleaşi concepte.
Conceptul de convergenţă este analizat în termenii similitudinilor dintre
principiile şi normele europene şi instituţiile naţionale, în termenii regulilor de
joc sau ai competitivităţii (Knill, Lehmkul, 1998, Scharpf, 1996) şi poate fi
privit din diferite perspective. La origine, înţelesul termenului este că ţările cu
un stadiu similar de creştere economică tind spre convergenţă sau cum spune
Wilensky (1975, p. 12) „indiferent de economiile lor politice, indiferent de
culturile şi istoriile lor unice, societăţile devin tot mai asemănătoare în ceea ce
priveşte structura socială şi ideologică”. Potrivit lui Pollitt, „convergenţa
administrativă” este un concept fără un înţeles clar, dar ca şi model comun
acesta implică o reducere a gradului de diferenţă şi a disparităţilor structurilor
administrative. Administraţii naţionale diferite se dezvoltă în aceeaşi manieră,
conducând la o mai multă omogenitate şi coerenţă între distinctele structuri
administrative.
Din perspectiva autorităţilor de la Bruxelles, pe de altă parte, conceptul de
„convergenţă” este definit ca reprezentând gradul de inovare şi adaptare a
procesului constituţional, instituţional, procedural, organizaţional şi
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comportamental naţional la procesul decizional european. Autorii Page şi
Wouters (1995) afirmă că puterea autorităţilor de la Bruxelles oferă un
mecanism de transfer al bunelor practici, influenţând astfel, prin europenizare,
politicile naţionale.
Din perspectivă interguvernamentală, convergenţa afectează decizia
Uniunii Europene şi legislaţiile de la nivel naţional ale statelor membre, care se
găsesc în relaţie cu primele în urma acceptării condiţiilor de preaderare. După
cum am menţionat anterior, convergenţa nu implică numai norme comune şi
partajate, ci de asemenea şi acorduri instituţionale, organizaţionale, procedurale
şi comportamentale similare (Rometsch, Wessels, 1996, Meny et al., 1996).
Wessels şi Rometsch au susţinut de asemenea că „fuziunea” dintre
administraţiile naţionale şi UE a avut loc. Finalitatea acestui proces este
convergenţa, care poate fi exprimată ca un set de caracteristici comune ale
modelelor administrative (Rometsch, Wessels în Matei, 2010, pp. 7-9).
Potrivit literaturii de specialitate administraţiile naţionale sunt cele mai
importante instrumente ale guvernelor în vederea realizării strategiilor naţionale
în raport cu UE. Wallace (2001) prezintă o abordare mult mai empirică a
problematicii convergenţei. Fiecare ţară are un set de trăsături proprii derivate
din tradiţiile politice şi juridice naţionale care imprimă adaptarea şi practicile
naţionale. S-a observat că tendinţa generală este de a încorpora legislaţia
europeană şi principiile jurisprudenţei în cadrul politicilor naţionale cu scopul
de a obţine convergenţă.
Cu alte cuvinte, poate fi spus că atunci când ideile de bază, competenţa,
resursele şi structurile instituţionale se potrivesc, probabilitatea pentru
convergenţă este crescută. Dimpotrivă, când nepotrivirile sunt puternice, ne
putem aştepta la un grad mic de convergenţă sau chiar la divergenţă (Cowles et
al., 2001).
Dezbaterile şi analizele despre validarea ipotezelor convergenţei au fost
făcute şi în contextul europenizării şi analizelor comparative de politici publice,
ideea de convergenţă ocupând un loc central în studiile comparative de
administraţie publică şi fiind foarte aproape de studiile recente referitoare la
procesul transferului de politici publice. În consecinţă, mulţi cercetători au
arătat un interes special pentru studiile asupra procesului transferului de politici
publice. Începând cu anii 1960, un element cheie al studiilor de politici publice
este analiza comparativă a acestora. Un subdomeniu al lor fiind examinarea
procesului transferului de politici publice. Creşterea numărului şi a
organizaţiilor internaţionale şi a think tanks asociată cu globalizarea informaţiei
şi cunoştinţelor au accelerat producerea studiilor din domeniul transferului de
politici publice, în cadrul cărora ideea de transfer este apropiată de înţelesul
recent al conceptului de „convergenţă”.
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Într-o abordare generală, pot fi distinse două şcoli de gândire cu
preocupare pentru extinderea şi mecanismele de convergenţă a politicilor
publice. Pe de o parte, este vorba de şcoala sociologică, care susţine teoria
instituţionalistă conform căreia organizaţiile tind să devină similare, luptând
pentru a deveni mai izomorfe cu mediul în care operează (Meyer, Rowan,
1977). Pe de altă parte, se remarcă şcoala istorică, care subliniază capacitatea de
adaptare a politicilor şi instituţiilor naţionale la presiunile externe. Aceste
acorduri sunt adânc înrădăcinate în istoria naţională, ele reprezentând
sentimentul de apartenenţă prin care devin legitime în faţa actorilor naţionali
(March, Olsen, 1989). Totodată, conceptul de convergenţa al politicilor publice
este asimilat cu alte noţiuni, cum ar fi izomorfism, transferul politicilor publice
sau răspândirea politicilor publice.
Alţi autori (Hall, Taylor, 1998, pp. 936-955) utilizează concepte ale
neoinstituţionalismului, făcând referire prin intermediul acestora la abordările
sociologice şi la teoria alegerii raţionale. Rezultatele acestora pot conduce la
convergenţa sau divergenţa faţă de un model naţional transpus şi obţinut prin
intermediul adaptării şi „socializării graduale a normelor şi practicilor din
cadrul sistemului european” (Harmsen, 1999, p. 84).
Analizând literatura de specialitate, distingem următoarele valori şi
principii esenţiale pentru convergenţa administrativă: 1) democraţie şi
supremaţia legii; 2) obiectivitate şi neutralitate; 3) conştientizare şi transparenţă;
4) încredere; 5) independenţă şi servicii administrative profesionale. Pe cale de
consecinţă se aşteaptă ca statele membre să conveargă către un model unic.
Aceleaşi evoluţii sunt aşteptate şi pentru instituţiile din mediul instituţional
aflate sub o presiune comună (Matei, 2010, pp. 9-12).
Cu privire la această primă secţiune a lucrării, conchidem că cercetările au
subliniat câteva semne de convergenţă între sistemele administrative naţionale
(Bulmer, Burch, 1998, Olsen, 2003).
I.2. Ce forme de convergenţă pot fi identificate?

Din analiza literaturii de specialitate se pot desprinde trei tipuri de
convergenţă:
1. Convergenţa reală, aplicată în domeniul evoluţiei economiei reale
folosind indicatori privind nivelul de dezvoltare (performanţa în timp)
al entităţilor economice studiate (PIB sau venitul pe locuitor). În acest
caz, convergenţa evidenţiază tendinţa de apropiere sau chiar de
egalizare a nivelului de dezvoltare al acestora;
2. Convergenţa nominală, aplicată în domeniul monetar şi financiar
pentru a urmări nivelurile de stabilitate economică prin intermediul
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ratelor de inflaţie, deficit bugetar, rata de împrumut public, tendinţa
privind cursul de schimb;
3. Convergenţa instituţională şi administrativă aplicată în domeniul
compatibilizării administraţiilor publice până la unificarea structurilor
instituţionale din diferite ţări în vederea asigurării unei funcţionări mai
eficiente şi pentru o mai bună comunicare între ţări şi regiuni în scopul
realizării obiectivelor comune.
Dintr-o altă perspectivă au fost identificate următoarele forme de
convergenţă: convergenţa interactivă, autonomă şi convergenţa deviantă
(Andersen, 2004, pp. 203-224).
Convergenţa interactivă se bazează pe consolidarea reciprocă a
interacţiunii dintre presiunile la nivelul european şi interesele nivelului
naţional(1). Convergenţa autonomă este o formă relativ comună a recontextualizării locale. Adaptarea şi transformarea instituţională şi comportamentală a
nivelului supus discuţiei are loc în contextul convergenţei normative, cognitive
şi juridice. Deciziile şi normele de la nivelul UE reprezintă descrieri generale şi
ideale ale problemelor. Cererile pentru adaptarea statelor membre sunt adesea
exprimate sub forma standardelor şi a unor proceduri flexibile sau a unor
rezultate neprecise. Uneori acestea sunt formulate foarte detaliat (ca, de
exemplu, standardele de mediu) însă de cele mai multe ori nu. În general aceste
norme, standarde şi reguli urmează să fie implementate prin intermediul
metodei deschise de coordonare (Jacobsson, Schmid, 2002). Metoda deschisă
de coordonare este un mecanism care permite convergenţa autonomă. Ultima
formă de convergenţă, din perspectiva autorului citat, este convergenţa
deviantă. Cu privire la această ultimă formă apare o puternică presiune pentru
„lipirea” instituţiilor normative, cognitive şi practice, dar în acelaşi timp şi o
puternică presiune de „decuplare” faţă de sistemul naţional. Este important de
menţionat că astfel de cazuri sunt foarte rare însă.
Dezbaterile asupra formelor de convergenţă nu s-au oprit aici. Alţi autori
au făcut deosebirea între convergenţa prin atracţie, caz în care convergenţa
apare ca urmare a faptului că un model este văzut ca fiind superior, şi
convergenţa prin impunere, atunci când un model este preferat de o coaliţie
câştigătoare şi impus altor actori (Olsen, 2003, pp. 506-531).
Convergenţa prin atracţie constă în învăţarea şi imitarea voluntară a unui
model superior. Receptorii copiază o anumită formă de organizare ca urmare a
funcţionalităţii, utilităţii sau legitimităţii percepute. Un model comun poate
apărea de asemenea în urma unor deliberări comune sau atunci când fiecare ţară
face anumite schimbări care conduc la adoptarea unor soluţii similare.
Convergenţa prin atracţie este asemenea unei prescripţii administrative unice,
văzută ca superioară altor modalităţi de organizare a administraţiei publice în
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context european. Obţinerea convergenţei prin impunere se bazează pe
utilizarea puterii şi a autorităţii. În acest caz, un model unic pătrunde şi slăbeşte
teritoriul unui stat sau determină desfiinţarea instituţiilor existente. Un caz
special, care în opinia unor autori reprezintă situaţia enunţată, îl reprezintă
teoriile clasice ale integrării europene. Convergenţa prin impunere are în vedere
aşadar realizarea unei combinări între nivelul european şi cel naţional cu
respectarea, pe de o parte, a cerinţelor normative, practice şi organizaţionalprocedurale, iar, pe de altă parte, a presiunilor pentru separarea acestora.
Având în vedere cele prezentate putem conchide că în cazul României şi
Bulgariei este vorba de convergenţă prin atracţie determinată de dorinţa celor
două state de a fi membre ale UE şi dezvoltată din necesitatea de adaptare la
standardele europene. Argumentele folosite în analiza empirică vor pleda în
acest sens.
Începem analiza cu expunerea a patru mecanisme generale care pot
conduce la convergenţa politicilor publice naţionale, subliniate de studiile de
specialitate (Bennett, 1991):
1. Emulaţia, caracterizată prin „utilizarea unor programe naţionale sau
internaţionale şi învăţarea lecţiilor din experienţa practică” (ibid.,
p. 221).
2. Reţeau elitelor, caracterizată prin „existenţa şi împărtăşirea aceloraşi idei
de către o reţea de elite relativ coerentă şi durabilă implicată în
interacţiuni periodice la nivel transnaţional...Spre deosebire de procedeul
de emulaţie, comunitatea de politici publice se obligă în împărtăşirea
experienţei învăţate despre o anumită problemă” (ibid., p. 224).
3. Armonizarea este un „rezultat al recunoaşterii interdependenţei” (ibid.,
p. 225) şi se caracterizează prin „recunoaşterea şi soluţionarea de
comun acord a unei probleme prin intermediul structurilor preexistente
şi al proceselor internaţionale” (ibid., p. 227).
4. Penetrarea, „statele sunt obligate să se conformeze acţiunilor întreprinse de alţi actori externi” (ibid., p. 227).
II. Convergenţa politicii publice de ocupare a forţei de muncă a României
şi Bulgariei. A fi sau a nu fi?
Ocuparea rămâne factorul de echilibrare şi eficientizare a funcţionării
pieţei muncii şi de stimulare a creşterii economice. Un prim document esenţial
în structurarea strategiei europene în domeniul ocupării îl reprezintă Tratatul de
la Amsterdam (1997), în acesta regăsindu-se pentru prima dată conceptul de
„strategie coordonată în vederea ocupării”. În acest tratat a fost inclus un titlu
cu privire la ocuparea forţei de muncă în care atingerea unui nivel ridicat al
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ocupării este enunţat nu doar ca reprezentând un obiectiv-cheie pentru Uniune,
ci este chiar definit ca un subiect de interes comun european.
Dintre cele mai importante întâlniri pentru evoluţia Strategiei Europene
pentru Ocupare menţionăm: întâlnirile de la Cardiff (1998 - Procesul Cardiff
viza reforma economică şi piaţa internă), Koln (1999), Lisabona şi Stockholm
(2000), Barcelona (2002). În martie 2000, Consiliul European întrunit la
Lisabona a stabilit ca obiectiv strategic, pentru următorii 10 ani, transformarea
UE în cea mai competitivă şi dinamică economie din lume bazată pe
cunoaştere, capabilă de o creştere economică sustenabilă, cu mai multe şi mai
bune locuri de muncă şi o mai bună coeziune socială”.
Deoarece după patru ani de la lansarea proiectului rezultatele au întârziat să
apară, un grup de specialişti, coordonaţi de prim-ministrul olandez Wim Kok, face
o analiză a situaţiei şi publică în noiembrie 2004, raportul intitulat „Înfruntarea
provocărilor”. Concluzia documentului a fost că rezultatele obţinute până în acel
moment de către statele membre sunt relativ dezamăgitoare şi că apare ca necesară
adoptarea unei noi Agende Lisabona. De asemenea, raportul concluziona că
depăşirea momentului se poate realiza numai prin acţiuni convergente şi
interconectate susţinute de toate statele membre şi îndreptate în următoarele cinci
domenii (Facing the challanges, 2004): 1) piaţa muncii: aplicarea rapidă a
recomandărilor făcute de European Employment Traskforce; dezvoltarea de
strategii pentru învăţarea continuă şi creşterea duratei de viaţă active; realizarea de
parteneriate pentru creştere şi ocupare a forţei de muncă; 2) societatea cunoaşterii:
gradul de atractivitate a domeniului cercetării trebuie să crească; 3) piaţa internă:
definitivarea pieţei interne pentru bunuri şi capital şi acţiuni urgente pentru crearea
unei pieţe unice a serviciilor; 4) climatul de afaceri: reducerea barierelor
administrative, îmbunătăţirea calităţii legislaţiei; 5) susţinerea măsurilor de
protecţie a mediului: promovarea de politici care permit îmbunătăţiri pe termen
lung şi susţinerea productivităţii prin ecoeficienţă.
Revizuirea Strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă a fost
relansată la începutul anului 2005, recanalizând eforturile statelor membre către
două obiective generale: obţinerea unei creşteri economice sustenabilă şi
crearea unor locuri de muncă mai multe şi mai bune.
II.1. Politica de ocupare a forţei de muncă în România şi Bulgaria

Funcţionalitatea sistemelor interguvernamentale a statelor Europei
Centrale şi de Est reprezintă o prioritate pentru acestea, fiind susţinută şi
argumentată de propria capacitate de a adopta, implementa şi evalua sistemul de
politici publice (Matei, 2009, pp.189-193).
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Strategia europeană în domeniul ocupării reprezintă o serie de obiective
comune tuturor statelor membre, formând un cadru analitic şi politic destinat să
sprijine statele membre şi partenerii sociali în modernizarea pieţelor muncii şi a
altor politici structurale din respectivele state. Scopul final al „europenizării”
instituţiilor naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene şi chiar al
statelor candidate îl reprezintă interoperabilitatea şi convergenţa instituţională
în cadrul acestei entităţii suprastatale.
Cu toate că teza convergenţei este în substanţă economică şi, potrivit unor
autori, greu transferabilă în plan administrativ (Dinu, 2006, Perez de Gracia, 2006,
pp. 2433-2440) se poate observa că normele şi practicile administraţiilor naţionale
se vor alinia în timp la aceleaşi standarde, iar similarul va conduce către unitar
(SIGMA, 1998, Pollitt, 2001, pp. 933-947, Poole, 2006, pp. 1051-1077).
În vederea „măsurării” convergenţei politicilor publice naţionale este
necesară compararea schimbărilor politice din cel puţin două state şi evaluarea
gradului în care acestea se îndreaptă în aceeaşi direcţie. Este şi cazul României
şi Bulgariei, caz pe care îl analizăm în această lucrare şi faţă de care căutăm
cele mai pertinente argumente. Obiectul de studiu îl constituie politica de
ocupare a forţei de muncă în cele două state în perioada 2007-2010, dar pentru
o abordare cât mai completă începem analiza cu prezentarea câtorva argumente
care pledează pentru convergenţa întregului sistem administrativ.
Un prim argument în susţinerea tezei de convergenţă între cele două state
îl constituie tradiţiile, valorile culturale, economice şi sociale asemănătoare
determinate de influenţa dominaţiei Imperiului Otoman şi apoi a Cortinei de
Fier. Atât Bulgaria, cât şi România sunt state ale fostului bloc socialist şi ale
căror eforturi de eliberare au fost marcate de adoptarea în 1991 a unei constituţii
democratice. De asemenea, calitatea de stat membru al UE presupune, printre
altele, şi acceptarea anumitor standarde administrative comune. Ziller (1998a,
p. 137) observă şi subliniază în lucrările sale că statele se inspiră unele de la
altele.
În ambele state, reformele administraţiei publice au vizat trecerea de la un
stil autoritar de guvernare şi de la o economie centralizată către un sistem
politic democratic şi la o economie de piaţă. Noile sisteme administrative ale
Bulgariei şi României au la bază adoptarea unor modele moderne de organizare
şi funcţionare a administraţiei publice, încercând astfel să fie în acord cu bunele
practici ale ţărilor din Uniunea Europeană. În urma analizelor putem observa că
sistemele administrative ale celor două ţări au structuri administrative similare,
care îndeplinesc funcţii similare, ca de exemplu: ministerele sunt unităţi
structurale strategice organizate ierarhic cu funcţii privind elaborarea,
planificarea, asistenţa metodologică şi monitorizarea implementării politicilor
publice din domeniul pe care îl reprezintă. De asemenea, în ceea ce priveşte
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sistemul administrativ al celor două state pot fi identificate principii similare de
organizare ca: principiul legalităţii, transparenţei, subsidiarităţii, proporţionalităţii, descentralizării, accesibilităţii, responsabilităţii şi coordonării,
eficienţei şi eficacităţii. Aceste principii susţin aplicarea şi formularea altor
principii (SIGMA, 1998, p. 10) specifice celor două ţări.
Evoluţia spaţiului administrativ european, înţeles ca un model european
comun de convergenţă poate fi percepută, de asemenea, şi ca un program
normativ, ca un fapt realizat sau ca o ipoteză de lucru (Matei, 2010, pp. 3-5).
Prin urmare, un alt argument pentru susţinerea tezei convergenţei între cele
două state îl constituie şi faptul că ambele sunt membre ale spaţiului
administrativ european şi împărtăşesc aceleaşi principii de organizare ale
administraţiei publice.
Spaţiul administrativ european „reprezintă o metaforă cu implicaţii
practice pentru statele membre, care implică printre altele un set de principii de
drept administrativ ca şi cerinţe ce trebuie aplicate de statele candidate pentru a
răspunde criteriului de capacitate administrativă impus statelor membre”
(OECD, 1999, p. 9). Spaţiul administrativ european este un rezultat al
programului SIGMA obţinut prin intermediul unui proiect PHARE, ca răspuns
la cerinţele Consiliului European formulate la Copenhagen, Madrid şi
Luxemburg cu privire la procesul de aderare la UE.
Acesta include un set de standarde de acţiune comună în cadrul
administraţiilor publice, definite prin lege şi întărite de practici şi mecanisme
responsabile. Ca membre ale spaţiului administrativ european, Bulgaria şi
România trebuie să se raporteze la următoarele principii comune: 1) încredere şi
predictibilitate; 2) deschidere şi transparenţă; 3) responsabilitate; 4) eficienţă şi
eficacitate.
Încredere şi predictibilitate; aceste atribute derivă din esenţa statului de
drept, care presupune supremaţia legii ca „mecanism multilateral pentru
încredere şi predictibiliate” (OECD, 1999, p. 12). Principiul poate fi enunţat
prin intermediul următoarei sintagme „administraţia prin intermediul legii” şi
are menirea de a asigura legalitatea şi securitatea juridică a deciziilor şi
acţiunilor administraţiei publice.
Deschidere şi transparenţă, impuse de faptul că administraţia publică este
un intermediar al societăţii care asigură interfaţa cu cetăţenii în calitatea
acestora de utilizatori ai serviciilor publice. În cuprinsul tratatelor europene
transparenţa este enunţată ca un atribut al bunei guvernări.
Responsabilitate, în sensul că orice autoritate sau instituţie administrativă,
serviciu public sau funcţionar public trebuie să răspundă pentru acţiunile sale în
faţa autorităţilor executive, legislative sau judecătoreşti.
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Eficienţa este caracterizată ca o valoare ce constă în menţinerea unei bune
raţionări între resursele utilizate şi rezultatele obţinute, în timp ce eficacitatea
constă în siguranţa faptului că performanţele administraţiei publice se îndreaptă
către scopurile propuse, soluţionând problemele publice pe cale legală.
În ceea ce priveşte convergenţa administrativă dintre cele două state în
domeniul ocupării forţei de muncă considerăm ca bază argumentele deja
prezentate, la care adăugăm specific pentru acest domeniu un set de trăsături
comune celor două state rezultate din modelul social european. Astfel, în ciuda
diferenţelor intraeuropene, a diferitelor experienţe istorice ale ţărilor europene
se face adesea referire la existenţa unui model social european (diferit de cel
american sau japonez). Principalele caracteristici ale acestui model sunt:
protecţie socială extinsă, rezolvarea conflictelor sociale prin intermediul
metodelor consensuale şi democratice, dialog social. Este important să reţinem
că fiecare ţară are propriul model social, dar, cu toate acestea, modelele sociale
ale României şi Bulgariei se bazează pe valori comune, ca cele de mai sus.
II.1.1. Situaţia actuală a pieţei muncii în România şi Bulgaria

În contextul procesului de tranziţie economică, piaţa muncii din România
a suferit transformări semnificative sub aspectul volumului şi structurii
principalilor indicatori de forţă de muncă. Principalele probleme ale pieţei
muncii sunt legate de noul context economic determinat de criza economică
globală, reducerea populaţiei active şi a populaţiei ocupate (prin menţinerea
unui trend descendent al natalităţii, creşterea migraţiei externe şi îmbătrânirea
populaţie), de relevanţa limitată a educaţiei pentru cerinţele pieţei muncii, de
existenţa unor bariere administrative şi legale care afectează funcţionarea
firmelor şi implicit crearea de noi locuri de muncă.
Probleme similare sunt întâlnite şi pe piaţa muncii din Bulgaria. Analiza
situaţiei curente, a tendinţelor şi oportunităţilor pentru dezvoltarea pieţei muncii
permite conturarea câtorva provocări majore: tendinţa demografică
nefavorabilă; schimbarea naturii stilului de viaţă; diferenţe regionale
semnificative; cererea restrânsă pentru forţa de muncă; ofertă mare de forţă de
muncă; munca ilegală. De asemenea, odată cu noul mileniu se constată un
declin uşor al populaţiei active; în ultimii ani (2007-2010) în România se
observă o fluctuaţie a indicatorului „populaţie ocupată”. Gradul de ocupare al
forţei de muncă a fost afectat de restructurarea şi modernizarea economiei în
ambele state.
În raport cu aceste schimbări şi cu obiectivele strategiei europene de
ocupare, România şi Bulgaria şi-au dezvoltat propriile strategii de ocupare şi
planuri de acţiune.

Convergenţa administrativă în zona balcanică

15
Tabelul 1

Structura generală a pieţei muncii în România şi Bulgaria
România
Populaţia
activă (2) (3)
2007
2008
2009

9.994.000
9.944.000
9.979.000(8)

Populaţia
ocupată(4)
9.353.000
9.369.000
9.315.000

Bulgaria
Rata de
ocupare(5)
(%)
58,8
59
599

Populaţia
activă (6)
3.551,300
3.549.000
3.503,800

Populaţia
ocupată (7)
3.211,292
3.331.000
3.281,500

(%)
64.00
63.00
62.00
61.00
60.00
59.00
58.00
57.00
56.00

Rata de
ocupare
(%)
61,7
64
63

România
Bulgaria

2007

2008

2009

Figura 1. Evoluţia ratei de ocupare în România şi Bulgaria

II.1.2. Stilul politicii publice

La nivel european, în domeniul ocupării forţei de muncă s-a observat
dezvoltarea unui proces neobişnuit de dinamic care reflectă necesitatea
reformării pieţei muncii de la nivel naţional şi care tinde spre realizarea
politicilor publice naţionale cât mai aproape de cadrul conturat de Strategia
Lisabona (Parlamentul Marii Britanii, 2007).
Până de curând politica socială promovată de România şi Bulgaria a fost
ghidată de principiul protecţiei sociale pasive, însă noile fenomene sociale au
determinat statele să se reorienteze către politicile publice sociale active în
vederea creării unei ordini sociale juste. În prezent, ambele state promovează o
politică de ocupare activă. Prin intermediul acestor politici publice active care
constau în informare şi consiliere profesională, mediere, programe şi măsuri
pentru angajaţi, training şi formare profesională, consultanţă şi asistenţă pentru
iniţierea unei activităţi sau a unei afaceri proprii statele urmăresc în mod
permanent integrarea şomerilor pe piaţa muncii şi îmbunătăţirea corelaţiei
dintre cererea şi oferta de muncă.
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Statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv Bulgaria şi România, îşi
fundamentează politicile din domeniul ocupării forţei de muncă pe trei obiective
principale, considerate de importanţă majoră în cadrul strategiei europene de
ocupare, şi anume: 1) ocuparea deplină a forţei de muncă; 2) îmbunătăţirea
calităţii şi productivităţii muncii; 3) întărirea coeziunii şi incluziunii sociale.
Instrumentul politic propus pentru realizarea acestora poartă numele de
„metoda deschisă de coordonare” (open method of coordination(10)), iar
documentele de evaluare comună a politicilor de ocupare (Joint Assessments
Paper on employment priorities – JAP) reprezintă prima etapă a procesului de
cooperare în domeniul ocupării între Comisia Europeană, ţările membre şi
statele candidate.
II.1.3. Conţinutul politicii publice

Politica de ocupare a forţei de muncă promovată de România şi Bulgaria
este formulată şi armonizată în conformitate cu standardele europene şi
internaţionale reflectate în Strategia Europeană privind Ocuparea, cu priorităţile
acesteia din urmă, cu recomandările Organizaţiei Internaţionale a Muncii, a
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi a altor organizaţii
internaţionale. În ambele ţări, politica de ocupare a forţei de muncă urmăreşte:
creşterea gradului de ocupare şi promovarea adaptabilităţii grupurilor
dezavantajate (tinerii, persoane cu slabă pregătire şi calificare, şomeri pe termen
lung, persoane cu vârsta peste 50 de ani) pe piaţa muncii.
Strategia privind ocuparea forţei de muncă din Bulgaria a fost formulată
pe baza următoarelor documente: Strategia de Dezvoltare a Resurselor Umane
2000-2006, Raportul de Evaluare a priorităţilor privind ocuparea forţei de
muncă în Republica Bulgară (2002), Planul Naţional de Dezvoltare Economică,
Programul de guvernare al Bulgariei, „Oamenii sunt averea Bulgariei”,
Strategia naţională privind politica socială (2002), regăsită sub mesajul „O mai
bună reglementare şi justiţie socială”. În ceea ce priveşte România, strategia are
la bază următoarele documente: Programul de Guvernare al României,
Documentul Comun de Evaluare al Politicii de Ocupare, Planul Naţional de
Dezvoltare al Resurselor Umane (2007-2013).
Atât strategia României, cât şi cea a Bulgariei subliniază faptul că
obiectivele acestora sunt formulate în acord cu cele trei obiective majore ale
strategiei europene pentru ocuparea forţei de muncă. Obiectivele strategice ale
celor două documente sunt aproximativ aceleaşi. România are propuse
următoarele obiective pe termen mediu şi lung: 1) creşterea nivelului ocupării
populaţiei în vârstă şi, implicit, combaterea efectelor şomajului structural;
2) promovarea adaptabilităţii forţei de muncă; 3) promovarea incluziunii sociale
şi întărirea dialogului social, în timp ce Bulgaria urmăreşte: 1) creşterea gradului
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de ocupare şi limitarea şomajului; 2) îmbunătăţirea caracteristicilor calitative
ale forţei de muncă şi ale productivităţii muncii; 3) obţinerea coeziunii sociale
şi reintegrarea grupurilor sociale vulnerabile care au cele mai mici şanse de
participare şi integrare pe piaţa muncii. În cuprinsul ambelor strategii pentru
fiecare obiectiv au fost stabilite o serie de alte subobiective.
În ceea ce priveşte Bulgaria, activităţile necesare implementării
obiectivelor formulate mai sus pot fi structurate pe următoarele dimensiuni
principale: 1) măsuri active pentru prevenirea şi limitarea şomajului şi creşterea
participării populaţiei pe piaţa muncii; 2) politici economice care promovează
ocuparea forţei de muncă; 3) promovarea antreprenoriatului şi furnizarea unor
stimulente pentru întreprinderile mici şi mijlocii pentru crearea de noi locuri de
muncă; 4) transformarea ocupării informale în ocupare formală; 5) creşterea
capacităţii muncitorilor de a rămâne activi pe piaţa muncii şi introducerea unor
politici active de îmbătrânire; 6) creşterea adaptabilităţii forţei de muncă la
condiţiile economice în schimbare; 7) dezvoltarea capitalului uman şi activarea
politicilor privind învăţarea pe tot parcursul vieţii; 8) dezvoltarea politicii
pentru egalitate de şanse şi piaţă de muncă accesibilă tuturor grupurilor sociale;
9) dezvoltarea unor politici active pentru piaţa muncii, care să tindă către
integrarea economică şi socială deplină a grupurilor de risc de pe piaţa muncii;
10) limitarea şi depăşirea disparităţilor regionale privind ocuparea forţei de muncă
(Strategia de ocupare a forţei de muncă a Bulgariei, 2004-2010, pp. 24-25).
Comparativ cu acestea, principalele dimensiuni de dezvoltare prevăzute de
Strategia de ocupare a României sunt: 1) măsuri active şi preventive pentru
şomeri şi persoanele inactive; 2) crearea de locuri de muncă şi promovarea
spiritului antreprenorial; 3) promovarea adaptabilităţii şi mobilităţii pe piaţa
muncii; 4) dezvoltarea capitalului uman şi activarea politicilor de învăţare pe tot
parcursul vieţii; 5) creşterea ofertei pe piaţa muncii şi promovarea îmbătrânirii
active; 6) egalitate de gen; 7) transformarea muncii nedeclarate în ocupare
corespunzătoare; 8) combaterea disparităţilor regionale privind ocuparea
(Strategia privind ocuparea forţei de muncă a României, 2004-2010, p. 33).
Aşadar, în urma analizei documentelor se observă existenţa unor principii
şi elemente comune pentru România şi Bulgaria.
La toate aceste elemente se adaugă şi faptul că legislaţia celor două state
are ca fundament sistemul de drept civil (Reitz, 2007, pp. 29-31, pp. 285-287).
Relaţiile de muncă dintre angajaţi şi angajatori sunt reglementate în primul rând
de Constituţie, tratatele internaţionale în care România şi Bulgaria sunt parte (în
urma ratificării de către fiecare parlament) şi de către legislaţia naţională.
Cel mai important instrument legislativ pentru implementarea politicii
este Codul Muncii, însă pentru funcţionarii publici există o legislaţie specifică,
de drept public. De asemenea, este important de reţinut că resursele financiare
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pentru implementarea politicii sociale şi finanţarea măsurilor, programelor şi
politicilor de ocupare active provin de la bugetul de stat şi cel al asigurărilor
sociale.
II.1.4. Structura politicii

Având în vedere că convergenţa implică şi existenţa unor structuri
comune, în această parte a lucrării ne vom orienta atenţia asupra identificării
unor structuri comune sau similare din domeniul muncii între România şi
Bulgaria. Cadrul instituţional al pieţei muncii constă într-un ansamblu de
instituţii cu responsabilităţi şi atribuţii privind dezvoltarea, implementarea şi
monitorizarea politicii de ocupare a forţei de muncă.
Principalele instituţii din România şi Bulgaria cu responsabilităţi în ceea
ce priveşte politica de ocupare sunt: 1) Guvernul sau Consiliul de Miniştri(11);
2) ministerele(12), în special Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
(România) şi Ministerul Muncii şi Politicii Sociale (Bulgaria), care colaborează
cu alte ministere pentru implementarea politicii sociale; 3) Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de Muncă(13), 4) instituţii teritoriale şi locale;
5) sindicate şi patronate.
În ceea ce priveşte cadrul instituţional, Comisia Europeană a recunoscut
progresele realizate de autorităţile naţionale cu privire la consolidarea acestuia
şi a recomandat să se facă eforturi substanţiale pentru reforma administraţiei
publice.
Concluzii
Răspunsul la întrebarea dacă există un anumit grad de convergenţă între
administraţiile publice ale celor două state este că „există anumite valori şi
principii comune, dezvoltate de practicile administrative contemporane şi de
tradiţiile europene democratice cu o influenţă puternică asupra spaţiului
administrativ al UE ca întreg şi asupra fiecărui stat membru în parte. Prin
urmare, obţinerea unui anumit grad de convergenţă la nivelul administraţiei
naţionale constituie o exigenţă vitală pentru încorporarea administraţiei publice
în spaţiul administrativ european şi transformarea sistemului administrativ
într-un instrument pentru atingerea convergenţei dorite.
În mod particular pentru România şi Bulgaria, ultimele analize empirice
de validare a diferitelor ipoteze de convergenţă subliniază existenţa anumitor
trăsături comune între cele două state. În primul rând, considerăm că între
România şi Bulgaria există un anumit grad de convergenţă ca urmare a
experienţelor istorice similare, cele două ţări având anumite valori şi tradiţii
comune.
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Conform definiţiei generale date conceptului de convergenţă, şi anume
„un ansamblu de norme comune şi partajate, acorduri instituţionale,
organizaţionale, procedurale şi comportamentale similare”, cercetarea asupra
problematicii forţei de muncă în cele două state a evidenţiat un model social
asemănător, care are la bază aproximativ acelaşi principii: respectarea legii,
încredere, măsuri preventive, rezultate sustenabile, eficacitate, eficienţă şi
coerenţă. Având în vedere principiile modelului social promovat de România şi
Bulgaria, putem conchide că aceste state împărtăşesc valorile modelului social
continental (o puternică orientare asupra protecţiei sociale şi asupra sistemelor
de pensii şi importanţa deosebită acordată sindicatelor). Deschidem o paranteză
pentru a menţiona că la nivel european au fost dezvoltate patru tipuri de modele
sociale: modelul nordic, modelul anglo-saxon, modelul mediteran, modelul
continental.
De asemenea, subliniem că ipoteza convergenţei între cele două state este
validată de structura şi funcţiile similare ale instituţiilor responsabile pentru
implementarea politicii publice privind ocuparea forţei de muncă. Totodată,
cele două ţări sunt membre ale reţelei EURES, instrument care facilitează
îmbunătăţirea procesului de ocupare.
În urma documentării teoretice şi a analizei datelor statistice conchidem
că putem vorbi de existenţa unui anumit grad de convergenţă între România şi
Bulgaria, de un model social similar şi apreciem că această tendinţă de
convergenţă a sistemelor administrative poate fi întâlnită şi la nivelul altor state
membre ale UE.

Note
(1)
(2)
(3)

(4)

Exemplele tipice sunt cazurile în care deciziile de la nivel european şi legislaţia
consolidată se regăsesc la nivel naţional ca parte a unei soluţii.
Raportul România în cifre, 2008; România în cifre 2009, p. 17, http://www.insse.ro/cms/
files/publicatii/Romania%20in%20cifre%202009.pdf, accesat la data de 13 ianuarie 2010.
Populaţia economic activă (persoane active) include toate persoanele cu vârsta de 15 şi
peste 15 ani care furnizează forţă de muncă pentru producerea de bunuri şi servicii;
incluzând populaţia ocupată şi şomerii.
Institutul Naţional de Statistică din România, Anuarul Statistic din 2007 disponibil la
adresa web http://www.insse.ro/cms/rw/pages/anuarstatistic2007.en.do. În conformitate cu
metodologia de anchetă privind forţa de muncă, populaţia ocupată include toate persoanele
cu vârsta de 15 şi peste 15 ani care au întreprins activităţi economice producătoare de
bunuri şi servicii, chiar şi numai o singură oră în perioada de referinţă (săptămâna
precedentă înregistrării) cu scopul de a obţine venituri salariale, plată în natură sau alte
beneficii.
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(5)

Rata de ocupare reprezintă raportul dintre populaţia ocupată şi populaţia totală cu vârstă
între 15-64 de ani, exprimată procentual.
Datele sunt obţinute pe baza analizei rapoartelor de activitate ale Institutului Naţional de
Statistică din Bulgaria www.nsi.bg/Population_e/Population_e.htm, Population and
Demographic Processes in 2008, accesat la data: 14 ianuarie 2010.
Sursa: http://epp.eurostat.ec.europa.eu, Eurostat [tsiem010], şi Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă din Bulgaria
http://www.az.government.bg/eng/internal_en.asp?CatID=15/04&WA=NumCharts/LabFo
rce.htm, accesat la data 14 Ianuarie 2010.
Datele sunt estimative şi sunt calculate de autori pe baza Rapoartelor Institutului Naţional
de Statistică din România pe primele trei trimestre disponibile pe site-ul
http://www.insse.ro/cms/rw/pages/comunicate/arhivasomaj.ro.do
accesat
la
data:
13 ianuarie 2010.
Datele sunt estimative şi sunt calculate de autori pe baza Rapoartelor Institutului Naţional
de Statistică din România pe primele trei trimestre disponibile pe site-ul
http://www.insse.ro/cms/rw/pages/comunicate/arhivasomaj.ro.do accesat la data:
13 ianuarie 2010.0
Metoda deschisă de coordonare, instrument al strategiei Lisabona, oferă un cadru nou de
cooperare, în care statele membre folosesc instrumentele politicilor naţionale în scopul
atingerii unor obiective comune, în domenii ce ţin de competenţa naţională, cum ar fi
ocuparea forţei de muncă, protecţia socială, incluziunea socială, educaţia, formarea
profesională, Strategia post-aderare a României, pp. 43-46.
Centre strategice pentru formularea şi coordonarea generală a politicilor publice naţionale.
Structuri strategice pentru elaborarea, planificarea, asistenţa metodologică şi monitorizarea
implementării politicilor sectoriale.
Agenţie executivă pentru implementarea politicilor guvernamentale promovate în
domeniul ocupării forţei de muncă.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
(12)
(13)
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