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Rezumat. În contextul prezentei lucrări, abordarea holistică 
presupune extrapolarea conceptului de cetățean dincolo de nivelul de co-
participant în procesul politicilor publice. 

Lucrarea este focalizată asupra transformării politicilor publice din 
perspectiva holistică, precum și pe crearea condițiilor favorabile unei astfel 
de abordări.  

Problemele supuse analizei prezentului studiu sunt direcţionate de-a 
lungul a două componente. Prima componentă este legată de acceptarea de 
către autorităţile politice şi publice a implicării cetaţenilor în luarea 
deciziilor şi de partajare a responsabilității.  

Cea de a doua componentă se concentrează pe dorinţa cetăţenilor de 
a se implică direct în procesul de politică publică. Cu alte cuvinte, lucrarea 
încearcă să identifice posibile răspunsuri la problemele-cheie ale abordării 
holistică: pe de o parte, sunt cetățeni conștienți de importanța acestei 
implicări? Sunt cetățenii cu adevărat motivați să se implice într-o astfel de 
structură?  

Cercetările din România arată că, din păcate, contextul actual nu este 
favorabil acestui tip de abordare. Politicile sunt în continuare elaborate „în 
spatele ușilor închise”, procesul de consultare a cetățenilor fiind, în bună 
măsură, formal. 
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Introducere 
 
Perspectiva pragmatică de soluționare a nemulţumirilor din ce în ce mai 

numeroase exprimate de cetăţenii din statele europene a adus în atenţie necesitatea 
unor transformări profunde direcţionate spre reconstrucţia încrederii cetățenilor în 
principalele instituții democratice, atât de la nivel euroepan, cât şi naţional. 
Răspunsul la această provocare înseamnă formularea unei noi viziuni referitoare 
la rolul și importanța actorilor guvernamentali, dar şi adoptarea unor noi 
paradigme de gândire și comportament. Construcţia acestei noi viziuni se bazează 
pe asumarea unei abordări strategice centrate pe consolidarea eforturilor actorilor 
guvernamentali orientate către renunțarea la structurile ierahice traditionale rigide, 
generatoare de corupție, în favoarea unor structuri inovative, flexibile, în care 
cetățeanul are un rol activ.  

Un număr important de voci autorizate atât din mediul academic, cât și din 
structuri internaționale (UE, OECD etc.) pledează în favoarea acceptării unor 
modele noi, inovatoare, care plasează cetățeanul în centrul procesului de politici, 
nu doar ca țintă, dar, de asemenea, în calitate de agent. Esenţa acestei transformări 
constă în susţinerea activă a guvernului, în sensul consolidării capacității de 
rezolvare a problemelor, și încurajarea participării cetățenilor în cadrul 
organizațiilor societății civile.  

 
1. Spre o abordare holistică  
 
Abordarea holistică include cetățeanul în categoria actorilor implicaţi activ 

în procesul de formulare a politicilor publice. Aceasta este o viziune cu totul 
diferită comparativ cu viziunea tradiţională, în care cetăeţeanul era considerat doar 
beneficiarul sau ţinta politicilor publice.  

În aceste noi coordonate, factorii de decizie se confruntă cu provocări ce 
decurg din nevoia de a-şi împărtăşi experienţa şi informaţiile şi de a lucra 
împreună pentru rezolvarea problemelor. Cu alte cuvine, noile provocări aduc în 
prim plan exigenţele întăririi colaborării pe orizontală, între departamentele 
guvernamentale, dar şi între nivelurile guvernamentale, sectorul privat şi cetăţeni. 
Conform acestei abordări, de exemplu, responsabilitatea cu privire la asigurarea 
securităţii grupurilor vulnerabile este, în principal, o problemă a cetăţenilor şi 
comunităţii. Vulnerabilitatea acestor persoane este rezultatul unei mix între o serie 
de factori (nivelul de educație, probleme de sănătate, atitudini culturale) și 
politicile de protecţie sociale dezvoltate, politici care ar trebui să ia în considerare 
toți acești factori. Autoritățile nu sunt în măsură să rezolve problemele grupurilor 
vulnerabile doar prin alocarea de diferite forme de sprijin, şi în special cele de 
natură financiară. În schimb, implicarea activă a comunităţii în acest tip de politici 
reprezintă „strategia câştigătoare”.  
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O bună politică în domeniul sănătăţii înseamnă o viziune centrată cel puţin 
pe menţinerea dacă nu şi pe îmbunătățirea stării de sănătate a populației. Acest tip 
de vizune este susţinut de o abordare proactivă situată la polul opus faţă de 
abordarea reactivă, specifică politicilor tradiţionale axate, în principal, pe tratarea 
bolilor și prescrierea de reţete compensate. Deși, la prima vedere, prevenirea unei 
boli pare mai ușoară decât tratamentul acesteia, în realitate, problemele sunt mult 
mai complicate. Menținerea stării de sănătate înseamnă sport, alimentaţie 
sănătoase, gândire pozitivă, mediu curat, divertisment și așa mai departe. Toate 
aceste elemente ar trebui să fie luate în considerare în elaborarea politicilor de 
sănătate. Acest fapt este posibil doar în condiţiile în care o parte din 
responsabilitatea pe care o incumbă acest tip de politică este transferată către 
cetăţeni şi comunitate.  

Punerea în operă a acestui tip de abordare, prin acordurile guvernamentale 
stabilite între diferite grupuri din cadrul societăţii, obligă la renunţarea la modelul 
tradiţional al relaţiilor ierarhice, stabilite între un centru de guvernare și un sistem 
guvernat, în favoarea unor relații noi, complexe, stabilite între o varietate de 
centre de interdependențe. 

 
2. Reţelele ca forme inovative  
 
Transformarea ierarhiei tradiționale într-o structură de rețea duce la crearea 

unor unor locuri comune în care, pe de-o parte, sunt expuse problemele 
comunităţi, iar, pe de altă parte, sunt căutate soluţii la aceste probleme. În aceste 
„adevărate câmpuri de luptă” este implicăt un număr destul de mare de actori, 
fiecare dintre aceştia reprezentând obiective, viziuni și interese diferite.  

Strategiile de participare şi acţiune ale fiecărui actor reţea sunt diferite sau, 
altfele spus, în comparație cu organizațiile unitare sau ierarhiile clasice, aceste 
structuri sunt caracterizate de flexibilitate.  

Politica publică este elaborată nu doar de politicieni, ci, de asemenea, de mii 
de funcționari publici, zeci de mii de cetăţeni, femei și bărbați, care adresează 
diferite petiţii miniştrilor şi parlamentarilor, de comentatori mass media, de 
sindicate, de corporaţii şi de grupuri civice. Toţi aceştia au o miză în politica 
publică sau aşa după afirmau Bridgman şi David „întreaga comunitate este 
afectată de politicile publice.” (Bridgman, David, 2004, p.1). 

Rețele au apărut ca urmare a faptului că un număr tot mai mare de 
organizații publice şi private „nu mai puteau fi structurat ca regatele medievale şi 
protejate de forţe ostile” (Powell, 1990, p. 298).  

În acest sens, Lipnack și Timbre (1994, p. 3) afirmau că „rețeaua este în curs 
de dezvoltare în acelaşi mod în care a evoluat semnătura în era informaţiei, 
ştampila birocratică în era industrială, controlul ierarhic în era agricolă...”.  
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În ultimul deceniu al secolului trecut, structura de rețea a fost, de asemenea, 
promovată la nivelul sistemelor de reglementare ca o oportunitate de a implica 
atât „vocea comunității”, cât şi a altor entități participante în procesul de elaborare 
a politicilor publice, aşa după cum relevă F. Fukuzama (2004).  

 In opinia publicului există o legătură simplă dar puternică între dorinţa 
guvernelor de a implica direct cetăţenii în luarea deciziilor şi disponibilitatea 
acestora de a accepta necesitatea asumării unor decizii dificile.  

Legitimarea anumitor alegeri pe care le fac guvernele este mai facilă prin 
implicarea cetăţenilor care sunt afectaţi de alegerea respectivă. Cu alte cuvinte, 
guvernelor le este din ce în ce mai dificil să pună în aplicare alegeri "top-down", 
în special în cazul politicilor controversate. În plus, din punct de vedere strategic 
implicarea cetăţenilor este necesară, inclusiv în procesul de implementare. De 
exemplu, o strategie antiobezitate poate conţine solicitări referitoare la 
modificarea dietei sau/şi practicarea sportului. Disponibilitatea cetățenilor de a 
participa la o abordare bazată pe comunitate reprezintă o încurajare a acestora de 
a-şi asuma personal responsabilitatea pentru succesul strategiei. Cetăţenii devin 
direct interesaţi în dezvoltarea proiectului şi, ca urmare, îşi vor schimba 
obiceiurile, ceea ce va avea o contribuţie esenţială la eficienţa generală a 
proiectului.  

Modelul structurii de rețea este complet diferit de cel al organizaţiei 
birocratice în care există un centru de putere unic, principiile de ierarhie a 
funcțiilor și a diferitelor niveluri de autoritate implică un sistem metodic de 
dominație şi subordonare și o supraveghere strictă din partea superiorilor.  

Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare între grupurile care compun 
rețeaua conduce la un câștig potențial pentru actul de guvernare, exprimat nu 
neapărat în „a face mai mult”, ci mai degrabă în capacitatea de a stăpâni 
provocările unui mediu complex și dinamic. Fluxul informațional dintre 
elementele rețelei este vital pentru eficacitatea direcțiilor strategice, iar sistemele 
informaționale sunt considerate principalele active ale rețelei. Comunicațiile 
electronice, precum și reducerea costurilor de comunicare la distanță fac posibile 
dialogul rapid în cadrul rețelei și trimitere de mesaje tuturor membrilor rețelei. 
Sunt create, deci, premisele interacţiunii între toţi actorii reţelei. 

 
3. Participarea publică  
 
Participarea reprezintă procesul deliberativ prin care cetățenii, interesaţi sau 

afectaţi, organizațiile societății civile și actorii guvernamentali sunt implicaţi încă 
din etapa premergătoare luarii unei decizii de politici publice. Deliberarea este 
procesul de discuţii în care sunt aduse argumente pro şi contra în pregătirea 
deciziei politice. Participarea publicului are rolul de a completa modurile 
convenționale de elaborare a politicilor, în care reprezentanți aleși iau decizii 
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bazate, în mare parte, pe propriile percepţii asupra problemei ce urmează a fi 
soluţionată. Se poate argumenta că participarea publicului contează cel mai mult 
în acele decizii în care există, pe de-o parte, interese puternic contrare, iar, pe de 
altă parte, armonia socială sau angajarea de resurse necesită un răspuns colectiv.  

Participarea publicului poate fi interpretată ca o oportunitate pentru întărirea 
proceselor reprezentative, dar şi ca un „antidot” pentru elitele politice naționale 
sau tehnocrați (Institutul European pentru Participare Publică în Europa: o 
perspectivă internațională, 2009, http://www.participationinstitute.org/wp- 
content/uploads/2009/06/pp_in_e_report_03_06.pdf). 
Etimologic şi conceptual termenul „participare” poartă o componentă activă. Şi se 
referă la „a fi parte a” și „a lua parte la” (Steffek et al., 2008, p. 7). 

Consultarea și participarea sunt procese de natură să contribuie la 
îmbunătățirea calității deciziilor, datorită fluxurilor bottom-up care configurează 
noi oportunităţi de „modelare a politicilor publice" (Lukensmeyer, Torres, 2006, 
p.9). Înţelepciunea, cunoaşterea şi experienţa cetăţenilor oferă argumentele care 
pledează în favoarea afirmaţiei anterioare. Pe această ipoteză se bazează atât 
creşterea calităţii deciziilor, cât şi realizarea unor reglementări mai bune 
(Surowitzky, 2004). Mai mult, datorită atenuării resistenţei la schimbare, resursele 
utilizate în procesul de implementare ar putea fi reduse (Institutul European 
pentru Participare Publică în Europa: o perspectivă internaţională, 2009). 

Conform Institutului European pentru Participarea Publică (EIPP), există 
trei condiţionări necesare pentru o participare publică de succes:  

 cadru constituțional clar definit pentru participarea publicului; doar 
printr-o înțelegere explicită, acceptată atât de către politicieni, cât și de 
cetățeni, se poate ajunge la creşterea gradului de încredere şi participare 
publică, ceea ce va conduce la realizarea potenţialului de democratizare;  

 abordare sistematică a metodelor de participare a publicului, ceea ce va 
ajuta organizatorii proceselor de participare publică în alegerea celor mai 
adecvate și eficiente metode; 

 evaluare riguroasă a participării publicului, în scopul dezvoltării unei 
culturi participative şi sistematizării metodelor participative (Institutul 
European pentru Participare Publică în Europa: o perspectivă 
internațională, 2009, p4.http :/ / www.participationinstitute. org/wp-
content/uploads/2009/06/pp_in_e_report_03_06.pdf). 

Cetățenii pot manifesta o deschidere mai mare sau mai mică faţă de 
implicarea publică, în funcție de o varietate de motive – urgenţa preocupărilor, 
relevanța problemei abordate, natura experienţelor câştigate în participările 
anteriore (dacă este cazul).  

Un fel de angajament prevăzut între funcționarii publici și cetățeni necesită, 
de obicei, din partea cetăţenilor respectarea uni set de exigenţe. 
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 În mod ideal, pentru ca motivaţia să existe şi dialogul public să poată avea 
loc cu adevărat se impune informarea cetăţenilor, în calitatea acestora de 
participanţi. Ei au nevoie de curajul de a articula și de a-şi apăra punctele de 
vedere (și să le schimbe atunci când se justifică), de politețe pentru a asculta 
argumentele celorlalţi participanţi și a lua în considerare opiniile contrare, precum 
și de abilitatea de apreciere a evidenţelor şi de evalaure a „pierderilor”. Aceştia ar 
trebui să aibă capacitatea de a-şi amâna nevoile imediate sau preferințele 
personale în interesul beneficiilor pe termen lung sau a binelui public.  

Chiar dacă, iniţial, centrul rețelei a deţinut supremația, treptat acesta cedează 
controlul spre ceilalţi actori-componenţi ai reţelei. În aceste condiții, guvernarea 
capată o semnificație specială deoarece înglobează eforturile de cooperare ale  
tuturor actorilor din rețea. Este o abordare nouă, total diferită de cea tradiţională în 
care guvernul era considerat personajul principal. Această schimbare de 
paradigmă aduce în prim plan dezbaterea referitoare la poziția administraţiei 
centrale, dar şi la poziţia celorlaţi actori ai reţelei. Similar cu organizațiile, 
sistemele de politici publice în  rețea pot fi interpretate ca structuri mixte de 
interdependenţă verticală şi orizontală. 

Extinderea rolului altor actori care participă la rețea nu implică reducerea 
rolului administrației, ci dezvoltarea unor forme suplimentare de luare a deciziilor, 
ca răspuns la creșterea complexității și interdependenţei. În acest context, 
semnificația conceptului de decizie politică câştigă dimensiuni extrem de 
complexe. Procesul de luare a deciziilor urmează un model de comunicare, 
aderare, coordonare, negociere, compromis, schimb, delegare între grupurile 
/actorii reţelei. Ca rezultat, procesele guvernamentale sunt mai vagi, mai abstracte 
și mult mai complicate, și, într-un fel, mai puțin eficiente decât în cazul guvernării 
tradiționale ierarhice (Popescu, 2011). 

Un avantaj al sistemului rețea este că acesta poate fi utilizat pentru a 
direcționa atenția către o structură cu o mai mare interdependență. În loc de a 
presupune că influențele se manifestă prin interacțiuni directe și vizibile (cum ar fi 
relațiile personale, relațiile dintre reprezentanții intereselor instituționale), 
abordarea prin structura de rețea facilitează examinarea modului în care o 
structură are efecte asupra comportamentului personajelor individuale, 
conținutului deciziilor şi a eforturilor de implementare a politicilor publice.  

Funcțiile rețelei de guvernare diferă de cele ale altor tipuri de rețele. În 
rețelele create de companii, funcțiile dominante sunt cele tranzacționale și co-
operaționale. În reţelele de politici semnificative sunt funcţiile de coordonare şi 
reglementare, iar interdependenţa orizontală are o importanţă cu mult mai mare 
decât în viziunea birocratică.  

Din punct de vedere pragmatic, realizarea unei astfel de structuri implică 
luarea în considerare a unei multitudini de provocări.  
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Din această perspectivă, eforturile celor responsabili în România sunt 
minime. România a adoptat două legi relevante în acest sens. Legea nr. 544/2001 
privind liberul acces la informațiile de interes public, și Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională.  

Și, deşi aceste două legi sunt adoptate cu mai bine de 10 ani în urmă, totuşi, 
nu toţi funcționarii publici au suficiente informații cu privire la existența și 
conținutul acestora. 

Voi prezenta analiza unui studiu de cercetare bazat pe un chestionar adresat 
unui număr de 296 de funcționari care au acceptat să răspundă, în anul 2010, 
oficiali dintr-un număr de 67 de municipalități. 

Q1. Ați auzit despre Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile 
de interes public? 

La această întrebare, 85% au răspuns da, 9% au răspuns negativ, 3% nu știu 
(NS) și 3% nu au răspuns. 

 

 
Sursa: autorul. 

 
Figura 1. Ancheta privind Legea nr. 544/2001 privind liberul acces  

la informațiile de interes public 
 

Q2. Ați auzit despre Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională? 
La această întrebare, 76% au răspuns da, 19% au răspuns negativ, 3% nu 

știu (NS) și 2% nu au răspuns. 
 
 

85%

9% 3% 3%

da 
nu
NR
NS



Luminiţa-Gabriela Popescu 
	
98 

 
Sursa: autorul. 

 
Figura 2. Ancheta privind Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională   
 
Doar 76% dintre respondenți au auzit despre Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională. Legea nr. 544/2001 este mai cunoscută de către 
funcționarii publici. Din răspunsurile primite a rezultat că 85% dintre respondenţi 
sunt informaţi cu privire la existenţa acestei legi.  

În concluzie, în ciuda beneficiilor nete pe care le aduce abordarea holistică, 
eforturile depuse de autoritățile din România în această direcţie sunt, cel puțin 
până în prezent, minime. Din punctul de vedere al interesului cetățenilor de a se 
implica în procesul politicilor publice, răspunsul este, de asemenea, nesatisfăcător.  

Analiza empirică semnalează, de asemenea, prezența unui alt factor negativ: 
slaba participare a cetăţenilor în iniţiative şi proiecte care au ca scop interesul 
general al comunităţii. În acest sens, prezint o serie de cifre relevante, conform 
informaţiilor de la Agenţia pentru Strategii Guvernamentale. Pentru primul studiu 
respondenţii au trebuit să răspundă dacă pe parcursul anului precedent au fost 
implicaţi, prin contribuţie voluntară cu muncă sau bani, în rezolvarea unor 
probleme locale. 
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Sursa: Autorul pe baza informaţiilor furnizate deAgenţia pentru Strategii Guvernamentale (2007). 
 

Figura 3. Studiu asupra implicării în rezolvarea unei probleme de interes pentru comunităţii 
 
În al doilea sondaj, respondenţii au trebuit să răspundă dacă au efectuat o 

acţiune în scopul de a influenţa acele decizii de politică publică ce fie îi afectează 
personal, fie afectează întreaga comunitate. 

 

 
Sursa: Autorul pe baza informaţiilor furnizate de Agenţia pentru Strategii Guvernamentale (2007). 
 

Figura 4. Studiu asupra participării în scopul influenţării deciziilor de politici publice 
 
5. De la parteneriat la coguvernanţă  
 
Peter Shergold a pledat, în lucrările sale, în favoarea a ceea ce numea 

„participative society” susţinută de doi piloni „încredere şi angajament” şi a căror 
realizare este „Sfântul Graal al inovării publice şi sociale” (Shergold, 2009,  
p. 141). El insistă că există „forme arhitecturale de guvernare care pot contribui la 
dezvoltarea şi furnizarea de politici publice prin implicarea cetăţenilor într-un 
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mod mai interesant", iar rezultatul este o „societate civilă întărită de noile 
manifestări ale capitalului social şi marcată de interese revitalizate în sfera 
inovării sociale” (Shergold, 2009, p. 142). 

„Sunt necesare soluţii de cooperare, nu numai între guverne, dar şi între 
guverne (la nivel central, regional, local), asociaţii ale societăţii civile şi alte 
părţi interesate, cum ar fi mass-media şi organizaţiile de afaceri” (Pollitt, 
Bouckaert, Löffler, 2006, p. 3). Cu privire la transformările impuse de noile 
imperative, C. Pollitt şi G. Bouckaert relevă că: „estomparea rolurilor între 
furnizorii de servicii şi consumatori de servicii a fost insoţită de schimbări de 
roluri în cadrul organizaţiilor furnizoare de servicii publice furnizoare” (Pollitt, 
Bouckaert, 1995, p. 11). 

În figura 5 este prezentat rezultatul acestei schimbări profunde care respectă 
principiile abordării holistice; de la demersul tradiţional în care „cetăţeanul era 
oprit la poarta organizaţiei” la demersul holistic în care cetăţenul devine 
coparticipant de-a lungul întregului process: coproiectare, codecizie, coproducţie 
şi coevaluare (Pollitt, Bouckaert, Loffler, 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: C. Pollitt, G. Bouckaert, E.Loffler, “Making Quality Sustainable: Co-Design, Co-Decide, 
Co-Produce, and Co-Evaluate », Report of The 4QC Conference, Tampere, 2006, p. 7. 

 
Figura 5. Trecerea coproiectare, codecizie, coproducţie, coevaluare 
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Coproducţia redefineşte, în esenţă, relaţia dintre servicii publice şi cetăţenii, 
în sensul abandonării celei de dependenţă în favoarea unei relaţii noi, de 
reciprocitate. Într-un astfel de context, cetăţenii sunt percepuţi, în principal, ca 
resurse pentru sistem şi doar într-un plan secund ca beneficiari ai acestuia. Cu alte 
cuvinte, utilizatorii aduc în sistem nu doar propriile nevoi, ci şi contribuţii 
importante constând în abilităţi, cunoştiinţe şi experienţă.  

În măsura în care „administraţiile publice sunt vehicule pentru exprimarea 
valorilor şi preferinţelor cetăţenilor şi comunităţilor, coproducţia pare a fi un 
concept eminamente potrivit pentru ghidarea reformelor în administraţia publică 
(Bourgon, pp. 390-404). Din acest punct de vedere, aceasta înseamnă renunţarea 
la vechile paradigme şi acceptarea unor abordări inovatoare, în care beneficiarii/ 
utilizatorii de servicii sunt, în acelaşi timp, coparticipanţi la inovarea serviciilor 
publice de care beneficiază. Această abordare inovatoare este nu doar o măsură 
tehnică, ci şi o problemă de implementare. Este, de asemenea, o problemă de 
politici publice în care modificările sunt legate de demersurile guvernului şi, în 
cele din urmă, de activitatea societăţii (Pollitt, Bouckaert, 1995, p. 12). Din 
perspectiva organizaţiilor publice, acestea se confruntă cu provocări majore, cum 
ar fi:  

 renunţarea la organizaţia puternic ierarhizată şi adoptarea unei organizaţii 
deschise, de tip reţea, capabilă să câştige încrederea cetăţenilor printr-un 
proces transparent şi responsabil şi să susţină un dialog democratic cu 
membrii comunităţii;  

 reducerea importanţei acordate componentei interne (resurse şi activităţi) 
şi focalizarea cu precădere asupra componentelor externe (ouput-uri şi 
outcome-uri);  

 implicarea cetăţenilor în fiecare etapă a ciclului proeictare, decizie, 
producţie şi evaluare.  

În concluzie, se impune dezvoltarea unui nou tip de relaţii între furnizorii de 
servicii publice şi beneficiari/utilizatori/cetăţeni. Cu alte cuvinte, politica publică 
poate fi interpretată ca rezultatul negociat între mai multe sisteme de politici care 
interactionează. 

În mod similar, serviciile publice reprezintă locul comun în care la 
modelarea deciziilor şi a rezultatelor participă activ, inclusiv dincolo de 
profesionişti şi manageri, membri ai comunităţii.  Această deschidere a serviciilor 
publice este un concept revoluţionar (Bovair, 2007, p. 846). 

Deoarece coproducţia implică un alt tip de distribuţie a puterii între agenţiile 
de servicii publice, entităţile din sectorul privat, actorii societăţii civile şi cetăţeni, 
problemele de administrare sunt deosebit de importante. Sunt necesare noi forme 
de responsabilitate (care, ca şi puterea, este, de asemenea, din ce în ce mai 
dispersată), acestea necesitând o strictă delimitare prin acorduri de guvernare 
specifice relaţiilor de tip reţea (nonierarhice).  
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Guvernarea înseamnă modul în care societatea ia decizii cu privire la 
probleme de interes public, modul în care cetăţenii sunt percepuţi ca o „voce” în 
luarea deciziilor, precum şi modul în care partenerii sociali lucrează împreună 
pentru a crea bunuri publice.  

Din punct de vedere al dezvoltărilor viitoare, se constată rolul crescând al 
guvernului în direcţia asigurării leadership-ului şi al formulării agendelor 
instituţiilor democratice, în timp ce guvernanţa este focalizată asupra modului în 
care activităţile sunt executate. Guvernanţa este un proces caracterizat printr-o 
dispersare largă a puterii şi responsabilităţilor în societate, astfel încât nimeni nu 
controlează toate instrumentele şi nu există un deţinător unic al tuturor pârghiilor 
prin care sunt abordate problemele de interes major pentru comunitate.  

 
Concluzii  
 
Adoptarea unui viziuni holistice în elaborarea politicilor este o manifestare a 

angajamentului fundamental pentru participarea cetăţenilor la guvernare, care 
caracterizează un sistem politic democratic. Într-un sens larg, acest angajament se 
reflectă în eforturile de promovare a ceea ce a fost etichetat drept „democraţie 
deliberativă”, „democraţie directă” sau „democraţie participativă”. La un nivel 
mult mai pragmatic, angajamentul este reflectat în iniţiativele şi bunele practici 
prin care diferitele guverne urmăresc să asigure implicarea cetăţenilor în luarea 
deciziilor care îi afectează.  

Noile aranjamente instituţionale prin care este încurajată participarea 
cetăţenilor, dar şi a celorlaţi actori nonstatali în procesul de politici publice 
contribuie la dezvoltarea unei noi filozofii de guvernare, cunoscută sub denumirea 
de guvernanţă. Aceasta impune noi măsuri, exprimate într-un nou design 
instituţional, de natură a stimula implicarea cetăţenilor (Lowdes, Wilson, 2001). 
Trebuie să reţinem, însă, că deschiderea faţă de comunitate şi preocuparea pentru 
exploatarea acestei resurse este o caracteristică a instituţiilor publice mature şi 
sofisticate (Warner, 2001). 

Realizarea acestor schimbări înseamnă renunţarea la modelul birocratic atât 
de mult contestat în ultimele decenii. În primul rând, controlul politic este 
inadecvat şi ilogic, în al doilea rând, structura birocratică a încetat să prezinte 
modelul universal al eficienţei tehnice, iar în al treilea rând, birocraţia este, din ce 
în ce mai mult, percepută ca o barieră atât împotriva libertăţilor, cât eficienţei 
economice. Relaţia tradiţional conflictuală între furnizorul de servicii publice şi 
cetăţean/consumator este înlocuită cu o cooperare creativă între actorii guvernării. 
Instituţionalizarea guvernaţei cuprinde şi anumite „procese pedagogice”, care sunt 
de natură să genereze încredere, să încurajeze existenţa unui set de valori unanim 
împărtăşite de membrii comunităţii şi să contribuie la crearea unui climat de 
cooperare la nivelul întregii comunităţi.  
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