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PROGRAME NAŢIONALE PRIVIND DEZVOLTAREA
SPAŢIULUI RURAL ÎN ROMÂNIA

Dragoş DINCĂ
Cătălin DUMITRICĂ

Rezumat. În 2008, pornind de la constatarea că majoritatea populaţiei României este concentrată
în spaţiul rural dar că acesta nu a fost în centrul preocupărilor programelor naţionale de
dezvoltare, Asociaţia Comunelor din România a elaborat un document strategic intitulat Agenda
Comunelor. Totuşi, acest document nu s-a bazat pe o metodologie riguroasă de cercetare şi
analiză, astfel că, în prezent se elaborează Planul Strategic de Dezvoltare a Spaţiului Rural,
document ce îşi propune să reprezinte un model din perspectiva metodologiei de cercetare
utilizată.
Abstract. In 2008, based on the finding that most of Romania’s population is concentrated in rural
areas without being a central concern in national development programs, the Association of
Communes of Romania has prepared a policy document entitled Agenda of Communes. However,
this document was not based on a rigorous research methodology and analysis, so that is currently
being developed Strategic Rural Area Development Plan, a document that aims to be a model
prospect research methodology used.
Cuvinte-cheie: spaţiul rural, dezvoltare, program.

1. Argument
Potrivit statisticilor 1 44,8% din populaţia României este concentrată în
mediul rural. Dacă avem în vedere şi faptul că 13 oraşe au sub 5.000 de locuitori
şi 60 – sub 10.000 de locuitori iar multe nu îndeplinesc condiţiile minimale
impuse de legislaţie pentru statutul de oraş, constatăm că procentul de mai sus este
mult mai însemnat, populaţia rurală fiind dominantă în România.
Comunele reprezintă categoria cea mai însemnată de unităţi administrativteritoriale, atât numeric, cât şi demografic. Astfel, la sfârşitul anului 2009 existau în
România 2.858 de comune (care înglobau aproape 13.000 de sate) dintr-un total de
3.178 de unităţi administrativ-teritoriale. Deşi cele mai numeroase, comunele şi
spaţiul rural în general nu s-au bucurat de o atenţie pe măsură în cadrul programelor
de reformă sau în planul instrumentelor menite să le sprijine dezvoltarea.
1

Însemnând 9,67 milioane de locuitori la 1 iulie 2007 – sursa INS.
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Economia rurală este dependentă de sectorul primar şi foarte puţin
deschisă sectoarelor secundar şi terţiar. Mai bine de două treimi din populaţia
rurală este ocupată în agricultură, însă numărul angajaţilor este infim, circa
150.000. Dacă luăm în considerare şi faptul că suprafaţa medie a unei exploataţii
agricole în România este de 3,37 de ha, rezultă că în mediul rural productivitatea
muncii se situează la niveluri foarte scăzute faţă de cel urban. Acest lucru
determină venituri mici per capita, care se materializează într-o capacitate fiscală
locală redusă.
Comuna medie din România are între 3.500 şi 4.000 de locuitori2, din care
23% peste 60 de ani (faţă de 16% în mediul urban), iar 25% sub 18 ani. Sporul
natural este negativ, atingând valoarea de -3,7/1.000 de locuitori. Numărul mediu
de membri ai unei gospodării rurale este de trei persoane. Comuna are câte treipatru sate componente, cu distanţa medie de şapte km între cele mai îndepărtate
dintre ele. Suprafaţa medie este cuprinsă între 6.000 şi 7.000 de ha, din care peste
90% în extravilan.
Comunele şi spaţiul rural se confruntă cu o serie de probleme precum3:
- Insuficienţa resurselor financiare proprii şi atrase necesare nevoilor de
dezvoltare ale colectivităţilor rurale. Activitatea economică redusă, veniturile
salariale medii nesemnificative, suprafaţa relativ mică ocupată de clădiri şi nivelul
redus stabilit prin lege al impozitelor locale determină o capacitate scăzută de
generare a veniturilor proprii la bugetele locale ale comunelor;
- Lipsa capacităţii tehnice şi a expertizei la nivelul structurilor cu putere
decizională, responsabile cu identificarea şi atragerea surselor de finanţare,
elaborarea strategiilor pentru dezvoltarea durabilă a mediului rural pe termen
scurt, mediu şi lung, elaborarea şi promovarea programelor şi proiectelor de
dezvoltare locală;
- Furnizarea serviciilor publice locale la parametri cantitativi şi calitativi
slabi. Spre deosebire de concetăţenii lor din mediul urban, membrii colectivităţilor
rurale fie nu beneficiază deloc, fie au doar acces limitat la unele servicii publice
precum: învăţământ liceal sau profesional, iluminat public, alimentare cu apă
potabilă, canalizarea apelor uzate, salubrizare, managementul situaţiilor de
urgenţă, poliţie comunitară, cultură şi evidenţa persoanelor etc.
2. Cadrul conceptual al dezvoltării locale
Dezvoltarea corespunde unui proces de mobilitate, de schimbare cu
caracter deliberativ pentru atingerea obiectivelor economico-sociale. Specialiştii4
2

Cu mult mai puţin decât standardul considerat optim la nivel internaţional de 10.000 de locuitori.
„Agenda comunelor din România”, 2008.
4
M. Dumitrescu, Strategii şi management strategic, Editura Economică, Bucureşti, 2002, p. 96.
3

10

Europa 2020

identifică două faze ale dezvoltării – cea virtuală (DV) şi cea reală (DR).
Dezvoltarea virtuală presupune parcurgerea ciclului creativitate – idee de proiect –
confruntarea cu unele teste de realitate şi definirea suprastructurii şi infrastructurii
proiectului, integrarea în alte proiecte şi în mediu şi instituţionalizarea proiectului.
Dezvoltarea reală are, este sau ar trebui să fie însoţită de creştere economică şi se
obţine din transformarea lui DV în dezvoltare reală, proces mijlocit de
management.
Dezvoltarea locală reprezintă „procesul de dezvoltare, în principal
economică, într-o anumită regiune sau unitate administrativ-teritorială, care
determină o creştere a calităţii vieţii la nivel local”5. Dezvoltarea locală are ca
obiectiv „prosperitatea economică şi bunăstarea socială prin crearea unui mediu
favorabil pentru afaceri, concomitent cu integrarea în comunitate a grupurilor
vulnerabile, folosirea resurselor endogene, dezvoltarea sectorului privat”6.
Dezvoltarea economică locală (DEL) este „procesul prin care administraţia
locală şi/sau comunitatea, bazată pe grupuri, administrează resursele existente şi
intră într-un nou angajament de parteneriat fie cu sectorul privat, fie una cu
cealaltă, pentru a crea noi locuri de muncă şi pentru a stimula activităţile
economice într-o zonă economică bine definită”7.
Dezvoltarea economică presupune „dezvoltarea capacităţii economice
regionale sau locale şi formularea răspunsului la schimbările economice,
tehnologice, sociale etc.”8
Dezvoltarea locală diversifică şi îmbogăţeşte activităţile pe un teritoriu dat
prin mobilizarea resurselor şi energiilor existente în zonă. Rezultat al eforturilor
unei populaţii, dezvoltarea locală înseamnă punerea în aplicare a unui proiect
de dezvoltare economică, socială şi culturală. Acestea transformă un spaţiu de
vecinătate într-un spaţiu de întrajutorare activă9.
Definirea conceptului de „local” se face nu numai în legătură cu unităţile
administrativ-teritoriale, ci şi la nivel intercomunal, interregional şi chiar
transfrontalier. Este necesar a se înţelege, în contextul dezvoltării regionale, locul
şi rolul dezvoltării locale, parteneriatul dezvoltării şi tipologia relaţiilor la diverse
niveluri administrative10.
Dezvoltarea locală presupune existenţa unui cadru normativ-procedural, a
unui parteneriat local, a unei strategii de dezvoltare locală şi a unor resurse.
5

Latinescul disolvere – a creşte, a evolua.
A. Parlagi, Dicţionar de administraţie publică, Editura Economică, Bucureşti, 2004, p. 86.
7
Dezvoltare economică – O modalitate strategică pentru administraţia publică locală, Don
Morrison, ICMA, citându-l pe Edward J. Blakely, Planning Local Economic Development: Teory
and Practice.
8
L. Matei, Strategii de dezvoltare economică locală, Editura Economică, Bucureşti, 2004, p. 86.
9
X. Frege, Descentralizarea, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 57.
10
L. Matei, Managementul dezvoltării locale, Editura Economică, Bucureşti, 1998, p. 95.
6
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Componentele dezvoltării locale (figura 1) vizează: cadrul legal, resursele,
obiectivele şi strategiile de dezvoltare, partenerii şi rezultatele.
CADRUL
LEGAL
REZULTATE

PARTENERI

OBIECTIVE,
STRATEGIE

RESURSE

Figura 1. Componentele dezvoltării locale

Dezvoltarea locală reprezintă un fenomen complex ce vizează întreaga
viaţă economică, socială, politică şi culturală de la nivelul unui teritoriu. Astfel,
dezvoltarea locală trebuie să aibă în vedere elemente precum: protecţia mediului,
dezvoltare socială, economie şi piaţă, guvernare şi reglementări, amenajarea
teritoriului, educaţie şi formare, cultură, sport şi agrement.
3. Agenda comunelor din România
O primă încercare de promovare a unor idei coerente de reformă a
spaţiului rural a aparţinut Asociaţiei Comunelor din România, care a elaborat în
acest sens o analiză intitulată „Agenda comunelor din România”, document
prezentat la începutul anului 2008. Acest document sintetiza starea actuală a
comunelor din punct de vedere al acţiunii administraţiei publice locale şi al
furnizării serviciilor publice locale, evalua problemele spaţiului rural românesc,
încercând să identifice şi să propună soluţii pentru rezolvarea acestora.
Menţionăm câteva dintre aspectele dezbătute în cadrul Agendei:
• organizarea şi resursele instituţionale ale administraţiilor publice locale
din comune;
• situaţia bugetelor locale ale comunelor;
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• situaţia principalelor servicii publice aflate în competenţa autorităţilor
publice din comune;
• programe de finanţare disponibile comunelor şi proiectele de investiţii
implementate de acestea.
Deşi Agenda conţine o analiză integrală a principalelor trăsături ale
spaţiului rural, aceasta reprezintă doar un prim pas pe care ACoR l-a făcut în
perspectiva elaborării documentelor strategice ulterioare.
Astfel, prin Agenda comunelor s-a constatat că este necesară elaborarea
unui document strategic care să ofere soluţii la unele dintre deficienţele semnalate
în urma analizei. Îndeplinirea obiectivului poate fi posibilă prin realizarea
următoarelor tipuri de activităţi:
• analiza riguroasă a sectoarelor de activitate pe care comunele le au în
responsabilitate, bazată pe informaţii solicitate în cadrul proiectului şi furnizate de
reprezentanţii comunelor;
• realizarea unui plan strategic pentru dezvoltarea durabilă a spaţiului
rural, un instrument de planificare pe termen mediu şi lung care să răspundă
necesităţilor identificate în prima parte a proiectului;
• instituţionalizarea activităţilor de monitorizare a procesului de
dezvoltare a spaţiului rural.
4. Planul Strategic de Dezvoltare Durabilă a Spaţiului Rural
Pornind de la constatarea stării de fapt a comunelor din România şi de la
concluziile formulate prin Agenda comunelor din România, s-a conturat ideea
realizării Planului Strategic de Dezvoltare Durabilă a Spaţiului Rural, idee
dezvoltată în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a
autorităţilor administraţiei publice locale (comune) şi a asociaţiei acestora (ACoR)
în vederea susţinerii dezvoltării durabile a spaţiului rural”, finanţat prin Programul
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, proiect pus în aplicare de
Ministerul Administraţiei şi Internelor.
Noutatea pe care o aduce Planul Strategic de Dezvoltare Durabilă a
Spaţiului Rural rezultă din abordarea originală a cercetării problematicii
dezvoltării spaţiului rural. Cercetarea se face pornind de jos în sus, de la nivelul
fiecărei comune din România, prin efectuarea unei analize periodice a
indicatorilor dezvoltării economice şi sociale, precum şi a priorităţilor de
dezvoltare, aşa cum rezultă ele din strategiile adoptate de o bună parte din cele
peste 2.850 de comune existente în prezent.
Astfel, respectectând cele şapte domenii ale dezvoltării enunţate mai sus, a
fost elaborată o fişă de date cuprinzând 423 de indicatori ai dezvoltării locale. Fişa
a fost distribuită spre completare tuturor comunelor din România.
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Informaţiile astfel colectate vor fi indroduse într-o bază de date ce va
permite analiza detaliată a lor. Această aplicaţie va permite generarea de analize
statistice complexe pe domenii de activitate, în timpul proiectului şi ulterior (ex.:
analiza dinamică a infrastructurii la nivelul mediului rural, analiza costurilor
pentru diverse servicii publice etc.). Rezultatele acestor analize vor putea fi
utilizate pentru obţinerea unei imagini cuprinzătoare asupra stadiului dezvoltării
economico-sociale a spaţiului rural.
Totodată, vor putea fi trase concluzii bine fundamentate asupra
problematicii spaţiului rural şi vor fi elaborate recomandări pertinente pentru
dezvoltarea acestuia pe termen mediu şi lung.
Rezultatele acestor analize vor fi prelucrate, interpretate şi comparate cu
obiectivele politicilor şi programelor guvernamentale, pe termen mediu şi lung.
Pe baza comparaţiilor se vor identifica diferenţele dintre obiectivele şi
priorităţile politicilor şi programelor guvernamentale, inclusiv cele finanţate din
fondurile UE, şi nevoile reale rezultate din analizarea bazei de date constituită prin
proiect.
În aceste situaţii, Asociaţia Comunelor din România susţinută de
Ministerul Administraţiei va putea face demersurile necesare pentru corectarea
acestora.
Baza de date obţinută şi actualizată periodic, precum şi rezultatele
cercetărilor efectuate în cadrul proiectului, dar şi ulterior, ca urmare a
instituţionalizării acestei activităţi, vor fi puse la dispoziţia factorilor de decizie
guvernamentali pentru fundamentarea politicilor şi programelor viitoare, pe
termen mediu şi lung.
Cu ajutorul datelor colectate, cercetate şi analizate se va elabora un
document strategic – Planul Strategic de Dezvoltare Durabilă a Spaţiului
Rural – ce va fi adoptat şi asumat ca politică de dezvoltare unitară a spaţiului
rural la nivelul Asociaţiei Comunelor din România.
Acest document va putea deveni un instrument important pentru factorii
decizionali, ghidându-i practic în deciziile politice strategice în ceea ce priveşte
dezvoltarea spaţiului rural românesc, pe termen mediu şi lung.
Structura planului11 va cuprinde şase componente principale:
• analiza problemelor – pune în discuţie punctele forte şi punctele slabe
ale economiei locale, cât şi problemele cărora zona, întreprinderile şi populaţia
locală trebuie să le facă faţă. Aceasta cuprinde o colecţie de date existente şi
identificarea de noi date ce trebuie adunate;
• ancheta de informare – examinează eficacitatea activităţilor existente,
rolurile organizatorilor locali, managementul activităţilor de dezvoltare, cât şi
relaţiile reciproce existente între organizaţiile interesate;
11

L. Matei, Dezvoltarea economică locală, Editura Economică, Bucureşti, 2005, pp. 166-167.
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• un examen al resurselor – verifică modul de utilizare a resurselor până
în prezent; determină resursele necesare conducerii acţiunilor prevăzute şi
identifică mijloacele de mobilizare;
• definirea obiectivelor – indică scopurile strategiei cu claritate. Acestea
ar trebui să se refere la problemele şi posibilităţile zonei;
• un plan de acţiune – descrie acţiunile specifice care trebuie întreprinse
pentru atingerea obiectivelor strategiei;
• un sistem de control şi evaluare – verifică eficacitatea acţiunilor
specifice şi evaluează pertinenţa globală a strategiei.
Concluzii
Prin Planul Strategic de Dezvoltare Durabilă a Spaţiului Rural se poate
crea un instrument de susţinere a politicilor naţionale şi locale ce vizează acest
domeniu. Planul va deveni mai ales un document care prezintă poziţia ACoR în
legătură cu această problematică, reprezentând o pârghie pentru întărirea rolului
său, faţă de membri, faţă de primăriile din mediul rural în general, faţă de guvern
precum şi faţă de alţi interlocutori (Comisia europeană, organizaţii profesionale,
organizaţii ale mediului de afaceri şi ale societăţii civile etc)12.
Astfel, Planul Strategic de Dezvoltare Durabilă a Spaţiului Rural va
îndeplini următoarele funcţii:
• instrument de lobby;
• ghid de planificare, realizare şi monitorizare a dezvoltării locale;
• declaraţie în privinţa bunei guvernări locale;
• plan de acţiune;
• cadru de referinţă pentru valorificarea expertizei, urmărirea progreselor,
difuzarea cunoaşterii şi experienţei valoroase.
Bibiografie
• Dincă, Dragoş, Dumitrică, Cătălin, Dezvoltare şi planificare urbană,
Editura Prouniversitaria, Bucureşti, 2010
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Prof. univ. dr. Laurenţiu Tachiciu, Academia de Studii Economice, „Rolul Planului Strategic
de Dezvoltare Durabilă a Spaţiului Rural”, în cadrul conferinţei de lansare a proiectului
„Dezvoltarea capacităţii instituţionale a autorităţilor administraţiei publice locale (comune) şi a
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O NOUĂ STRATEGIE PUBLICĂ

Rosemarie HAINEŞ

Rezumat. Acest studiu pune în discuţie un nou model de strategie publică în contextul
democratizării naţiunilor şi al integrării economiei globale. Cadrele demersului nostru sunt
următoarele: strategiile publice şi inovarea, leadershipul public, echipele strategiei publice. Ne
propunem să definim strategia publică ţinând seama de tendinţele care marchează evoluţia
guvernării, adică democratizarea, dezvoltarea cunoaşterii şi a conexiunii. Vom stabili
caracteristicile sectorului public inovator având un leadership politic care manifestă interes
pentru ideile inovatoare şi care colaborează cu echipe de strategie inteligente. Vom defini
paradigma guvernării eficiente şi vom exprima câteva idei privind democratizarea şi globalizarea
în ţările postcomuniste.
Résumé. L’étude met en discussion un nouveau modèle de la stratégie publique dans le contexte
de la démocratisation des nations et de l’intégration économique globale. Les cadres de notre
démarche sont: les stratégies publiques et l’innovation, le leadership public, les équipes de la
stratégie publique. Nous nous proposons a définir la stratégie publique tenant compte des
tendances qui marquent l’évolution de la gouvernance, c’est-à-dire la démocratisation, le
développement de la connaissance et de la connexité. On établisera les caractéristiques du secteur
public innovateur avec un leadership politique qui manifeste intérêt pour les idées novatrices et
qui collabore avec des équipes de stratégie intelligente. On définit le paradigme de le gouvernance
efficiente et on exprime quelques idées concernant la démocratisation et la globalisation dans les
pays postcommunistes.
Cuvinte-cheie: model, strategie publică, guvernare, democratizare, globalizare.

Nu putem controla coordonatele unei guvernări eficiente – fie ea şi un tip
ideal sui-generis, fără a discuta raportul dintre statul-naţiune şi globalizare. Analiza
critică, observaţia şi interpretarea proceselor stau la baza demersului nostru. Vom
propune modelul guvernării eficiente inspirat de lucrările ştiinţifice din domenii
parcurse şi vom formula, în încheiere, opiniile noastre cu privire la realitatea
empirică privind strategia publică din România din aceşti ani.
Statul-naţiune, care a fost centrul puterii politice şi, într-o mare măsură, al
puterii economice în ultimii o sută cincizeci de ani se vede constrâns în prezent – pe
de o parte, de forţele economiei globale, iar pe de altă parte, de imperativele politice
ale transferului de putere(1).
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Funcţiile statului au evoluat ascendent (spre organismele transnaţionale),
descendent (spre conducerea locală) şi ex-centric (spre sectorul privat şi
organizaţiile nonprofit)(2).
Astăzi, statele se confruntă, concomitent, cu două procese cu viteze
diferite: unul politic, ele trebuind să facă faţă provocărilor democratizării, şi
celălalt economic, fiind din ce în ce mai interdependente economic şi depinzând
tot mai mult de autoritatea pieţelor.
În consecinţă, statele sunt supuse presiunii de a regândi modul de
distribuire a serviciilor şi bunurilor publice, iar înţelesul capacităţii statului este în
curs de redefinire(3).
Relaţia dintre capacitatea statului şi democraţie este complexă şi depinde
de câţiva factori, şi anume:
• capacitatea tehnică a statului – unele state au mai multe resurse
economice şi culturale decât altele. Unele state se pot baza pe o populaţie
instruită, bine educată şi pricepută, în alte situaţii statul dispune de resurse umane
precare;
• modul în care statele sunt afectate de globalizare şi cât de bine sunt
capabile să reacţioneze la provocările reformei economice şi ale guvernării; şi
• gradul în care democratizarea însăşi funcţionează ca o forţă, pentru
reformarea eficientă a statului(4).
În ceea ce priveşte economia: în urmă cu un sfert de secol existau trei şcoli
de teorie economică rivale: capitalismul de piaţă liberă, comunismul şi economia
pieţei controlate. După căderea zidului Berlinului, în 1989, acestea au fost reduse
la două, iar în prezent, controversa este susţinută îndeosebi de cei care
promovează ideologia pieţei libere şi de cei care consideră că atât guvernul, cât şi
sectorul privat au un rol important. Totuşi, continuă să existe deosebiri imense
între diversele perspective.
Strategia de dezvoltare a Consensului de la Washington postulează:
• minimalizarea rolului guvernului;
• intensificarea privatizării (transferul proprietăţilor guvernului către
sectorul privat);
• liberalizarea comerţului şi a pieţei de capital;
• eliminarea reglementărilor (a celor privitoare la derularea afacerilor).
Guvernul deţine un rol în menţinerea macrostabilităţii; atenţia se
focalizează asupra stabilirii preţurilor, mai degrabă decât asupra stabilităţii
producţiei, ratei şomajului sau dezvoltării.
Recomandările sunt următoarele: privatizaţi totul, de la fabrici la servicii
sociale; guvernul nu trebuie să se implice în susţinerea anumitor industrii;
consolidaţi drepturile asociate cu proprietatea; combateţi corupţia(5). Concepţia
alternativă acordă guvernului un rol mai activ, atât în promovarea dezvoltării, cât
şi în protecţia socială. Accentul cade pe ocupabilitatea forţei de muncă, pe justiţia
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socială şi pe valorile nonmaterialiste(6). Noul management public din anii ’80-’90,
ca propovăduitor al pieţelor libere, ca promotor al liberalizării economice şi
propagator al politicilor neoliberale, prin intermediul unor organizaţii ca OECD
şi FMI se pare că s-a dovedit însă în multe ţări o inovaţie neperformantă. Ipoteza
că pieţele reprezintă un fenomen natural, opţiunea pentru organizarea socială de
acest tip este eronată(7). Atunci când statul şi legile dispar, pieţele prospere nu
înlocuiesc golul rămas. (…) Pieţele trebuie să fie modelate, construite şi adaptate,
şi, cu toate că există multe modalităţi în care aceste lucruri pot fi făcute şi multe
tipuri de capitalism, toate acestea sunt în egală măsură înţelegeri politice şi
ideologice, şi totodată evoluţii organice(8).
În prezent, majoritatea economiştilor din domeniul academic sunt de acord
cu faptul că pieţele însele nu determină eficienţa(9). Ideea că există o singură
formă viabilă de capitalism sau democraţie este un mit periculos(10). Rolul
guvernelor în democraţiei este: să protejeze comunitatea de ameninţări, să promoveze bunăstarea publică, să pună în aplicare prevederile justiţiei, să promoveze
adevărul prin ştiinţă(11).
Societăţile de succes sunt societăţi deschise, care răspund în mod adecvat
la provocările mediului şi care îmbină cu succes capitalul uman – nivelele de
calificare şi aptitudinile oamenilor, capitalul social – abilitatea de a face lucrurile
împreună, şi capitalul organizaţional – potenţialul acumulat al firmelor şi
agenţiilor, categoriilor profesionale şi ONG-urilor. Componentele strategiei
publice sunt receptivitatea şi inteligenţa de răspuns. Vom lua în discuţie în
continuare, modelul strategiei publice propus de Geoff Mulgan(12).
Modelul tradiţional linear de guvernare, care porneşte de la angajamentele
politice prin intermediul politicilor publice se îndreaptă spre modelul iterativ
experimental şi adaptat, având în centrul său cunoaşterea şi inovarea, prin
inovare înţelegând fie descoperire, fie adaptare a noilor cunoştinţe la contexte.
Orice guvern are nevoie de structuri şi procese pentru a duce la bun sfârşit
o strategie.
Pentru a obţine rezultate, guvernele trebuie să se axeze pe următoarele
aspecte:
• Ţinte – să definească foarte clar ţintele care se nasc din diferenţele
dintre nevoile, aspiraţiile şi temerile publice pe de o parte, şi realităţile curente de
cealaltă parte;
• Medii – unde caută să-şi atingă ţelurile propuse, contextele (prezente şi
viitoare) pentru acţiune şi potenţialul de care dispun pentru a-şi duce la bun sfârşit
misiunea. Tocmai din interacţiunea acestor două elemente guvernele şi agenţiile
reuşesc să definească ce urmează să aleagă în continuare;
• Direcţii – ce doresc să îndeplinească: ţelurile şi finalităţile care sunt
dezirabile şi posibil de atins, precum şi priorităţile şi ordinea lor secvenţială;
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• Acţiuni – cum urmează ele să atingă scopurile propuse prin strategii,
politici publice, legi şi programe, precum şi prin intermediul unui leadership demn
de a fi urmat, care să-i convingă pe cetăţeni să se angajeze într-o cauză comună.
Toate acestea laolaltă urmăresc să creeze valoare publică. Însă, având în vedere că
orice acţiune poate avea rezultate neaşteptate, strategia depinde în acelaşi timp
într-o mare măsură de:
• Învăţare – în câmpul sistemelor, pentru a înţelege nu numai care
anume dintre acţiuni s-a finalizat, cu rezultatele scontate, dar şi dacă mai este
nevoie să fie regândite ţintele, analizele şi direcţiile alese.
Geoff Mulgan foloseşte metafora cercului pentru contextul în care au loc
acţiunile publice. El atrage atenţia: pentru ca guvernele să acţioneze şi să înveţe,
cercurile democraţiei trebuie să fie, în mod efectiv, cuprinzătoare şi incluzive,
bazându-se pe inteligenţele din toate palierele posibile ale societăţii. Puterea şi
suveranitatea vin dinspre oameni, sunt temporar investite în guvern şi se întorc din
nou la oameni sub forma unor decizii înţelepte şi a condiţiilor care le permit
oamenilor să ducă un trai decent.
Într-o democraţie, nu este suficient ca liderii să aibă idei bune sau dorinţa de
a acţiona, puterea nu emană de la ei, ea trece prin ei, iar ei depind la rândul lor
de climatul de opinie şi de presiunea care apasă asupra lor. Opinia publică este
moneda supremă pe care se bazează puterea în democraţie, spune Geoff Mulgan.
Printre erorile făcute de guverne, Geoff Mulgan enumeră: lipsa de empatie,
neputinţa de a înţelege procesele galopante şi dinamice, incapacitatea de a prevedea
extremele, ipotezele greşite de lucru, influenţa negativă a unor vechi paradigme
intelectuale.
Modelul guvernului ca ierarhie rigidă marcată de stagnare, amatorism,
incompetenţă, corupţie, haos mascat este anacronic şi neadecvat realităţilor pe
care le trăim.
Scopul suprem al strategiei publice în democraţie este satisfacerea
dorinţelor şi nevoilor publice. Mulgan susţine că bunurile publice care au
accelerat în mod remarcabil evoluţia guvernării sunt: nivelul de răspândire a
democraţiei, dezvoltarea cunoaşterii, creşterea conexiunilor şi crearea reţelelor.
Democratizarea înseamnă mai multă putere pentru cetăţeni şi consumatori şi noi
modalităţi prin care aceştia să fie angajaţi în luarea deciziilor, noi canale de
responsabilitate formale şi informale, instituţionalizarea unor standarde etice mai
înalte, constituţii care garantează un mai mare echilibru al puterilor, mass-media
ca o modalitate de control.
Cunoaşterea publică a însemnat o adevărată revoluţie în ceea ce priveşte
volumul total de cunoştinţe aflate la dispoziţia guvernelor şi tehnicile utilizate.
Astăzi tipurile de cunoştinţe cuprind: cunoştinţe statistice (legate de dimensiunea
populaţiei şi fenomenul migraţiei); cunoştinţe specifice politicilor publice (despre
ceea ce determină diminuarea fenomenului recidivei infracţionale); cunoştinţe
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ştiinţifice (referitoare, de exemplu, la modificările climatice); cunoştinţe profesionale; opinia publică (date cantitative şi calitative generate de sondaje de opinie);
perspective şi analize ale specialiştilor; cunoştinţe politice; cunoştinţe economice;
inteligenţa „clasică” (de exemplu referitoare la potenţialul şi intenţiile statelor ostile
sau ale reţelelor teroriste)(13).
Climatul politic al începutului de secol XXI este neaşteptat de nonideologic în comparaţie cu perioada de înflorire a democraţiei creştine şi sociale din
Europa, a comunismului în estul Europei şi, mai recent, a neoliberalismului în
lumea anglo-saxonă.
Ceea ce caracterizează guvernele dincolo de ideologie este pragmatismul,
folosirea eficientă a cunoştinţelor: analizele aprofundate, atragerea persoanelor cu
calificări înalte, experimentele pilot, debarasarea de incrementalism, e-guvernarea,
cercetarea fundamentală, formularea unor teorii economice şi sociale, verificarea
ideilor nonconformiste, colaborarea cu experţii din universităţi, „think tank-uri” şi
cercetare de piaţă.
Mantra la modă este guvernarea bazată pe dovezi. Mare parte din
inovaţia socială contemporană se clădeşte pe practica experimentală, ca o
modalitate mai bună de a genera cunoştinţe utile, în comparaţie cu cercetarea şi
experimentele formale.
Inovaţia în sectorul public este o parte componentă a conceptului de
strategie şi se referă la idei noi care determină crearea valorii publice. Ideile
trebuie să fie cel puţin în parte noi, şi trebuie să fie utile. Prin această definiţie,
inovaţia coincide cu creativitatea şi antreprenoriatul. Inovaţia se poate manifesta
în organizare, de exemplu: parteneriatele public-privat, în recompensarea
oamenilor, de exemplu: plată în funcţie de performanţă, în comunicare, de
exemplu: internetul.
Ideile inovatoare trebuie să treacă prin două grupuri de filtre care
controlează puterea şi banii din sectorul public:
• primul grup îl constituie politicienii, care alături de activiştii politici
caută idei noi pentru a avea un avantaj asupra rivalilor sau pentru a-şi menţine
partidul la putere; inovaţiile politice nu sunt însă, întotdeauna oportune; puţini
lideri au răbdarea să verifice şi să experimenteze înainte să îşi impună voinţa
asupra celorlalţi;
• al doilea grup îl formează birocraţii, înalţii funcţionari publici pot
promova inovaţiile devenind adevăraţi antreprenori ai politicilor publice.
Sursele de inovare principale în societate sunt:
• sistemele descentralizate – astfel, conducerile locale pot constitui
adevărate laboratoare pentru ideile noi;
• businessul – a impulsionat multe dintre reformele din jurul serviciilor
pentru clienţi;
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• universităţile – un mediu al ideilor novatoare;
• societatea civilă – prin organizaţii neguvernamentale şi voluntariat se
pot promova inovaţii de succes.
Orice program al inovaţiilor însă, trebuie să fie atent în privinţa riscurilor
şi a modului în care acestea pot fi gestionate.
Guvernele ar trebui să instituţionalizeze inovaţia, ceea ce ar presupune un
leadership politic care să manifeste interes pentru ideile noi.
Inovaţiile publice depind de creativitate, ea fiind o condiţie necesară, însă
insuficientă. Stadiile următoare ale inovaţiei necesită structuri şi stiluri mentale;
ele au nevoie să fie verificate, testate şi adaptate în lumina experienţei. De
asemenea, inovaţiile publice au nevoie de un mediu propice, de o cultură a
inovaţiei pe care guvernele ar trebui să o cultive.
Un guvern performant va fi preocupat de formarea unor echipe şi reţele
consacrate organizării necesare inovaţiei, alcătuite din funcţionari publici,
antreprenori sociali, proiectanţi şi politicieni(14). Geoff Mulgan propune
organizarea pe departamente care să-i combine pe toţi cei bine informaţi din
interior (insiderness) cu cei bine informaţi, din exterior (outsiderness) sau prin
shunk works (grup de lucru/comitet tehnic). Unele persoane trebuie angajate
exclusiv pentru a acţiona ca nişte brokeri sau intermediari, făcând legătura dintre
ideile emergente şi nevoile în permanentă schimbare.
Un rol important în evaluarea realităţii sociale îl constituie auditul
strategic periodic. O guvernare colaborativă funcţionează cel mai bine când întreg
guvernul împărtăşeşte o înţelegere comună în legătură cu ceea ce trebuie făcut şi
de ce.
Tehnic vorbind, Mulgan prevede pentru viitor o formă guvernamentală
care să implice o combinaţie a ierarhiilor verticale – în special pentru ducerea la
îndeplinire a sarcinilor care trenează de mult timp, pe baza unor direcţii clare ale
managementului şi responsabilităţii – şi a structurilor orizontale, pentru
determinarea strategiei şi îndeplinirea sarcinilor pe termen scurt.
Direcţia şi evoluţia ulterioară ar însemna:
• activitate mai susţinută, care să se bazeze pe proiecte şi pe echipe create
pe perioade de timp limitate, ai căror membri provin din numeroase agenţii
diferite;
• înfăptuirea mai multor politici publice într-o manieră care să se
fundamenteze pe colaborarea interdepartamentală şi cu implicarea strânsă a
specialiştilor;
• un volum mai mare de bugete legate de rezultate şi apoi alocate
indiferent de graniţele ministerelor şi agenţiilor, în funcţie de cât de mult acestea
pot să contribuie la atingerea rezultatelor;
• mai multe funcţii verticale încredinţate agenţiilor, lăsând în urmă
punctele slabe şi concentrându-se asupra unui personal central mai integrat;
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• un accent mai mare pus pe managementul cunoştinţelor împărtăşite,
acesta fiind elementul care consolidează şi ţine închegat guvernul central;
• faptul că membrii din serviciul public vor putea acţiona depăşind
graniţele departamentale din interiorul şi din afara guvernului;
• utilizarea forţei de integrare a internetului pentru a face posibil accesul
la servicii în funcţie de nevoile oamenilor şi nu în avantajul furnizorului de
servicii;
• un accent mai mare pus pe formarea profesională dincolo de graniţele
departamentale.
Întrebarea care se pune este care este cel mai potrivit model de leadership
care să sprijine strategiile inteligente şi care să dea rezultatele dorite?
În democraţiile moderne, leadershipul are cel puţin două dimensiuni:
dimensiunea politică – de a duce la îndeplinire mandatul, convingând opinia
publică şi susţinând majoritatea şi dimensiunea birocratică – a planificării
execuţiei şi motivaţiei.
În cazul fiecărei dintre aceste dimensiuni, el poate fi concentrat în persoana
unui singur lider sau poate fi dispersat. Reţeta tradiţională pentru o strategie reuşită
este să se identifice un lider extrem de vizibil, care să poată fi făcut răspunzător, să i
se acorde puterea şi libertatea de a acţiona şi apoi să şi le asume pentru a se justifica.
Opinia acceptată astăzi este că leadershipul depinde de context şi că, mai degrabă,
caracteristicile comportamentale şi nu aptitudinile cognitive sau tehnice sunt cele
mai importante în determinarea succesului. Daniel Goleman este cel care a propus o
teorie a inteligenţei emoţionale bazată pe performanţă (IE – „un soi de abilităţi şi
aptitudini personale, emoţionale şi sociale care influenţează capacitatea unei
persoane de a reuşi să facă faţă cerinţelor şi presiunilor din partea mediului”,
potrivit Reuven Bar-On), care este pusă în relaţie cu douăzeci de competenţe
grupate în patru grupe de abilităţi generale:
• conştientizarea eului – se referă la înţelegerea a ceea ce persoana
respectivă simte;
• conştientizarea socială – cuprinde abilitatea empatiei şi pe aceea de a
descifra indiciile nonverbale;
• autoreglarea – se referă la abilitatea de a regla răspunsurile emoţionale
stresante şi de a inhiba impulsivitatea emoţională;
• managementul relaţiilor – este definit ca abilitatea unei persoane de a
înţelege sau influenţa emoţiile altora.
Aceste calităţi pot fi deprinse prin învăţare, prin antrenament sau printr-o
autoreflecţie pe parcursul carierei. William Edwards Deming, promotorul
îmbunătăţirii permanente, a întocmit o listă potrivită unei persoane aflate în
poziţie de lider, conform căreia o astfel de persoană trebuie să deţină un sistem de
cunoştinţe profunde, care constă din:
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• aprecierea unui sistem: înţelegerea proceselor integrale care implică
furnizori, producători şi clienţi ai bunurilor şi serviciilor;
• cunoştinţe ale variaţiei: întreg registrul şi cauzele variaţiei survenite în
calitate şi folosirea modelelor statistice în efectuarea de măsurători;
• aspectul teoretic al cunoştinţelor: conceptele care dezvoltă cunoştinţele
şi limitele referitoare la ce poate fi cunoscut;
• cunoştinţe de psihologie: concepte specifice naturii umane(15).
Aceste liste generice însă nu trebuie abordate selectiv, deoarece diferite
stiluri de leadership sunt solicitate pentru diferite tipuri de funcţii, care joacă un rol
într-o strategie publică. Un leadership politic va pune accent pe aptitudini de comunicare, empatie, brokeraj, negociere şi instinct emoţional în situaţii de incertitudine.
Un leadership oficial nu pune accent pe charismă şi pe stilul excesiv personalizat,
este lipsit de afişarea egoului, dar în acelaşi timp este analitic şi creativ. Condiţia
sine qua non pentru o persoană care vizează vârful ierarhiei este, de asemenea, o
sănătate de nezdruncinat.
Astăzi, statele nu trebuie să mai fie concepute ca ceva unic, ca un bloc al
puterii, separat de viaţa de zi cu zi. Modelul viabil este al unui stat integrat în
societate, care nu mai monopolizează resursele şi a cărui menire este să
conlucreze cu societatea pentru a transforma comportamente; este, de asemenea,
mijlocul prin intermediul căruia societăţile se adaptează la schimbare.
Vechile modele de planificare şi strategie nu mai corespund, vechiul stat
folosea cunoaşterea separat de autocunoaşterea societăţii; în statele cu adevărat
democratice jobul de a fi politician sau oficial se referă la leadershipul din
interior, la cooperare şi colaborare, şi la o comunicare intensă.
Statele democratice proiectează o paradigmă a cunoaşterii care să
funcţioneze combinând competenţa, integritatea şi comunicarea. Guvernarea
trebuie concepută ca o relaţie, ca un dialog care integrează toate tipurile de culturi
şi evită linearitatea excesivă. Guvernul atotputernic şi marile afaceri au distrus
lumea. Soluţia constă în reîntoarcerea la instituţiile la scară mai mică, apropierea
de natură, eliminarea inegalităţilor profunde şi un mod de viaţă mai simplu şi mai
sustenabil, afirmă Geoff Mulgan.
Cadrele activităţii guvernamentale eficiente care-şi atinge scopurile sunt
configurate de: cercetarea de piaţă calitativă şi cantitativă; psihologie, pentru elaborarea profilului psihologic al diferitelor segmente de populaţie; sociologie, care
oferă o evaluare mai corectă a realităţii; statistică; analiză istorică comparată şi
analogie.
În esenţă, guvernarea ideală se cuantifică prin patru itemi: deschidere,
cooperare, colaborare, comunicare.
Rolurile guvernanţei publice pot fi sintetizate astfel: nucleul strategic,
brokerii (administrează cererea şi oferta de bunuri publice), capacităţile
(specialiştii şi resursele), reţelele (de propagare şi difuzare).
Rolul parlamentului ar fi de gestionar al dialogului public.
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Ce se întâmplă în România astăzi?
În lucrarea Televiziunea şi reconfigurarea politicului pe care am publicat-o
în urmă cu aproape un deceniu constatam că în România există o „democraţie
mimetică”, sistemul politic fiind unul închis, repliat pe sine, lipsit de disponibilitatea pentru dialog real şi consensual, temele principale ale democraţiei mimetice,
precum integrarea euroatlantică, dezvoltarea economiei de piaţă, pluralism, libertăţi
cetăţeneşti ş.a., fiind vehiculate de actorii politici în discursuri care vizau de fapt,
menţinerea statu-quoului.(16)
Opinia noastră este că România este supusă, în prezent, unor procese concurente, cu viteze diferite, dar care se suprapun: integrarea în comunitatea
europeană prin adaptare legislativă şi democratizare, globalizarea prin liberalizarea pieţei şi autoguvernarea prin reforma statului.
Democratizarea are o viteză redusă pentru că este subordonată de elite
care manipulează informaţiile, resursele, tensiunile şi relaţiile din societate.
Statul este subminat, în continuare, de tradiţiile secretizării şi corupţiei şi
are o slabă performanţă economică şi politică, fiind totodată acaparat de interese
specifice, iar politicile sunt influenţate de reţele nedemocratice restrânse.
Societatea este lipsită de o cultură a cetăţeniei, cultura politică fiind una
de pasivitate şi dependenţă.
Elitele autoritariste se ascund sub masca democraţiei şi caută noi baze
ideologice pentru dominaţie. Nivelul scăzut al participării civice este susţinut prin
absenţa echităţii sociale, economice şi culturale.
Prin analogie, prin metafora cercului desemnat ca spaţiu public simbolic,
vedem arhitectura socială actuală ca o sumă de cercuri concentrice care se
suprapun – de la bază către vârf – necoezive, fără un leadership capabil să
formuleze proiectul naţional necesar. România trebuie să recupereze, atunci când
se raportează la occident, deficitul democratic; în ceea ce priveşte globalizarea ea
a avansat mai repede decât cea politică(17), iar liberalizarea pieţelor nu este o
garanţie a democraţiei(18) şi mai mult, slăbeşte încă o dată capacităţile statului.
În ceea ce priveşte autoguvernarea – este dificil să se adâncească
democratizarea în acelaşi timp cu liberalizarea economică, ştiut fiind faptul că
reforma încurajează stilurile autoritare de guvernare şi scade calitatea spaţiului
public(19).
România încearcă să construiască o democraţie exact în momentul în care
statul este forţat să se restrângă şi să-şi remodeleze rolul de furnizor al bunurilor
publice, de arbitru al formulării politicilor economice naţionale şi de sursă a
asigurării bunăstării.
Reformele economice însele conduc la crizele statului şi adâncesc
problemele deja existente. Pe de altă parte, România este nevoită să poarte
negocieri cu agenţii internaţionale cu privire la politicile economice naţionale;
ceea ce restrânge suveranitatea statului şi subminează încă o dată democraţia.
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Cum este posibilă o remodelare a guvernării în condiţiile menţionate?
Răspunsul este: prin construcţie instituţională legitimă, printr-o societate
civilă puternică şi printr-un leadership capabil să stabilească şi să atingă scopuri
cu o cultură a consensului dezvoltată.
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BUGETAREA MULTIANUALĂ – ELABORAREA
POLITICILOR FINANCIARE ŞI DE INVESTIŢII

Maria COSTACHE

Rezumat. În general, estimările multianuale sunt derulate de-a lungul fiecărui an. Primul an este
pe deplin consistent cu bugetul anual, în timp ce estimările de cheltuieli pentru anii următori sunt
indicative. Perioada de planificare este, de obicei, de trei până la cinci ani. Perspectivele
financiare ale UE sunt prezentate pe şapte ani. În timp ce în unele state pregătirea estimărilor
multianuale a devenit parte integrantă a formulării bugetului anual şi este privită ca un
instrument cheie în controlul cheltuielilor, în alte state estimările multianuale oferă doar
informaţii orientative pentru decidenţii politici.
Abstract. In general, multiannual forecasts take place every year. The first year concerns the
annual budget, while the estimations of the expenditures for the next years are the start point.
Plans are usually laid out for a time frame three to five years. The financial perspectives of the EU
are made for seven years. While in some states, the process of multiannual forecasts has become
an integrated part of the annual budget and represents a key instrument in controlling the
expenditures, in other states, the annual forecasts offer only guided information for those in
charge with political decisions.
Cuvinte-cheie: bugetare, planificare, politici financiare, finanţare.

Introducere
Literatura legată de bugete descrie aceste abordări folosind diferiţi termeni,
ca: „planificarea cheltuielilor şi prognoze” şi „bugetare multianuală”.
Prognozarea implică estimarea viitoarelor resurse bugetare şi necesarul de
cheltuieli, în timp ce planificarea implică formularea de obiective şi politici. În
principal, obiectivul „planificării cheltuielilor şi prognozei” pe termen mediu este
acela de creştere a disciplinei cheltuielilor bugetare.
Aceasta implică interacţiunea dintre următorii factori:
• Stabilirea obiectivelor de politică fiscală şi declararea explicită a
modului în care guvernul va atinge aceste obiective pe parcursul unui număr de
ani; aceste obiective pot fi traduse în plafoane de cheltuieli;
• Oferirea de informaţie mai precisă asupra costurilor pe termen mediu
ale politicilor de cheltuieli existente. Aceasta relevă în mod frecvent faptul că sunt
disponibile resurse extrem de limitate (dacă acestea există) dacă obiectivele
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politicii fiscale trebuie atinse. Ea foloseşte la impunerea autodisciplinei miniştrilor
în propunerea de noi cheltuieli şi la semnalizarea guvernului spre decizii politice
care ar trebui adoptate imediat pentru atingerea obiectivelor fiscale viitoare;
• Oferirea unui spaţiu mai larg modificărilor de politică bugetară cu
implementare pe o perioadă mai mare de un an şi oferirea de instrumente de
supervizare a implementării;
• Clarificarea implicaţiilor bugetare ale deciziilor politice recente asupra
bugetelor viitoare, ale căror cheltuieli ar putea fi insuficient reflectate de bugetul
curent. Aceasta acoperă: costurile recurente viitoare ale proiectelor de investiţii de
capital ale guvernului; programe ce produc efecte mai târziu pe parcursul anului
bugetar şi deci nu reflectă iniţial costurile integrale; programe al căror impact
asupra cheltuielilor va creşte în viitor ca urmare a lansării acestora; angajamente
politice al căror impact fiscal nu este imediat, dar care va fi reflectat în bugete
viitoare.
Adiţional, oferirea de bugete de finanţare indicative spre agenţii
contribuie, de asemenea, la îmbunătăţirea performanţei operaţionale prin
creşterea predictibilităţii finanţărilor şi promovarea unor indicaţii clare despre
nevoile de economii viitoare.
În principiu, pentru asigurarea predictibilităţii, estimările multianuale
trebuie divizate pe agenţii şi programe. Oferirea de niveluri de finanţare indicative
la nivelul agenţiilor sau programelor are marele avantaj de a încuraja agenţiile pe
o perioadă multianuală de a-şi adapta programele la plafoanele de cheltuieli.
Setul de estimări de cheltuieli agregate cuprinde cadrul de cheltuieli pe
termen mediu, care la rândul său se constituie în parte a cadrului bugetar pe termen
mediu, care include:
• Proiecţii ale veniturilor pe categorii economice largi;
• Estimări ale cheltuielilor care trebuie să prezinte cel puţin: proiecţii ale
cheltuielilor pe funcţii largi şi/sau zone strategice, distingând cheltuielile de capital
de cheltuielile curente; proiecţii ale celor mai semnificative alocaţii pe programe; şi
proiecţii ale costurilor viitoare ale proiectelor/programelor de investiţii de o talie
semnificativă. Aceste evaluări ale cheltuielilor trebuie să acopere toate cheltuielile
guvernamentale, dar şi activităţile cu prioritate redusă pot fi agregate dacă acest
lucru apare ca necesar;
• Proiecţii ale altor agregări fiscale.
Programarea şi bugetarea investiţiilor este parte integrantă a procesului
general de management al cheltuielilor şi necesită interacţiunea următoarelor
proceduri:
• pregătirea, evaluarea şi selecţia proiectelor;
• programarea şi bugetarea investiţiilor.
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După ce priorităţile politice în cadrul zonelor strategice sunt stabilite,
programarea şi bugetarea investiţiilor constau din:
• echilibrarea necesarului de cheltuieli de investiţii cu cheltuielile curente
şi identificarea programelor şi proiectelor de investiţii – în cadrul zonelor
strategice;
• alegerea dintre proiectele deja identificate şi revizuirea proiectelor în
derulare – în cadrul programelor de investiţii.
1. Obiective şi aspecte generale
În general, estimările multianuale sunt derulate de-a lungul fiecărui an.
Primul an este pe deplin consistent cu bugetul anual, în timp ce estimările de cheltuieli pentru anii următori sunt indicative. Perioada de planificare este, de obicei,
de trei până la cinci ani. În timp ce în unele state pregătirea estimărilor
multianuale a devenit parte integrantă a formulării bugetului anual şi este privită
ca un instrument cheie în controlul cheltuielilor, în alte state estimările
multianuale oferă doar informaţii orientative pentru decidenţii politici.
2. Legătura dintre bugetul anual şi bugetul multianual
Procedurile de integrare a bugetelor anuale şi multianuale ar trebui, în mod
ideal, să includă:
• Estimările multianuale pregătite în anul anterior, care sunt punctul de
plecare al procesului de pregătire a bugetului. Ministerul Finanţelor actualizează
costurile estimărilor elaborate în anul anterior, ţinând cont de evoluţiile aşteptate
ale parametrilor economici, execuţia bugetului şi revizuirea cheltuielilor. Aceasta
ar trebui să permită o estimare preliminară a economiilor ce pot fi realizate în
programele în derulare pe perioada de planificare;
• Plafoane sectoriale, care trebuie stabilite pentru fiecare an al bugetului
multianual, pe baza politicilor guvernamentale existente şi a modificărilor de
politici propuse. Estimările bugetului anual şi multianual sunt pregătite în aceste
condiţii de puternice restricţii bugetare;
• Continuarea politicilor, care este separată clar de politicile nou propuse
şi de modificările de politici. Negocierile legate de bugetul anual şi multianual
trebuie să se concentreze asupra implementării modificărilor de politici pentru
anul următor.
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3. Stabilirea politicilor financiare şi de investiţii
Definite în general, politicile sunt poziţii oficiale adoptate de conducerea
unei organizaţii în sprijinul realizării obiectivelor propuse.
• Politicile financiare descriu principiile şi obiectivele după care se
orientează practicile de management financiar ale unei organizaţii.
• Politicile influenţează luarea deciziilor financiare.
• Ele conduc la elaborarea unor strategii de atingere a obiectivelor
propuse.
• Politicile asigură standarde pentru evaluarea şi monitorizarea performanţelor sistemului de management financiar al administraţiei locale.
3.1. Forma şi conţinutul politicilor financiare
• declaraţii de intenţie scrise;
• coerente;
• corelate între ele;
• uşor de înţeles.
Absenţa politicilor financiare
• conducerea organizaţiei poate lua decizii contradictorii în domeniul
managementului financiar;
• pot fi adoptate diverse practici improprii de management financiar;
• îi încurajează pe funcţionari să le stabilească ei, în funcţie de
necesităţile momentului.
Sfera de cuprindere a politicii financiare
• audit;
• raportări financiare;
• achiziţiile publice;
• bugetul de venituri şi cheltuieli;
• planuri de investiţii;
• gestionarea lichidităţilor;
• gestionarea mijloacelor fixe;
• granturi, subvenţii, împrumuturi etc.
Avantajele existenţei unor politici financiare
• facilitează procesul de planificare financiară;
• previne situaţiile neprevăzute;
• atrage atenţia asupra stării financiare a instituţiei;
• asigură o bază pentru stabilirea şi evaluarea practicilor de management
financiar şi pentru evitarea „experimentelor financiare”;
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• ajută la obţinerea consensului şi a coerenţei în elaborarea deciziilor
financiare;
• contribuie la menţinerea stabilităţii financiare;
• înlesnesc funcţionarilor publici înţelegerea managementului financiar;
• asigură transparenţa managementului financiar, sporind credibilitatea
organizaţiei.
Elaborarea politicilor financiare
• organizarea activităţii;
• trecerea în revistă a politicilor şi practicilor existente;
• stabilirea etaloanelor de acţiune pentru politicile şi practicile financiare;
• elaborarea proiectului declaraţiilor de politică financiară;
• examinarea şi adoptarea politicilor;
• aplicarea şi mediatizarea politicilor;
• monitorizarea aplicării politicilor.
Obstacole în calea elaborării politicilor financiare
• rezistenţa politică şi profesională;
• lipsa timpul necesar;
• informaţii financiare inadecvate;
• lipsa de cunoştinţe despre conceptele şi practicile financiare;
• prea puţine standarde de calitate şi etaloane de acţiune în domeniu.
3.2. Programarea şi bugetarea investiţiilor este parte integrantă a
procesului general de management al cheltuielilor şi necesită interacţiunea mai
multor proceduri, aşa cum am specificat şi anterior: pregătirea, evaluarea şi
selecţia proiectelor; programarea şi bugetarea investiţiilor.
Politicile de investiţii
• îndrumă procesul;
• facilitează stabilirea obiectivelor;
• facilitează planificarea;
• facilitează stabilirea criteriilor de prioritizare;
• facilitează stabilirea opţiunilor de finanţare;
• asigură îndrumarea funcţionarilor.
Exemple de domenii prioritare
• definirea obiectivelor de investiţii;
• perioada acoperită de programul de investiţii;
• desemnarea responsabilităţii organizaţionale pentru pregătirea programului;
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• metodele de finanţare ale obiectivelor de investiţii;
• criterii de stabilire a obiectivelor prioritare;
• evaluarea viitoarelor costuri de operare ale obiectivelor de investiţii;
• politicile de întreţinere şi de achiziţii cu scop de înlocuire.
Exemple de politici de investiţii
1) elaborarea unui program pentru creşterea capitalului, pe şase ani şi cu
actualizare anuală;
2) finanţarea prin împrumuturi a obiectivelor de capital se va face pe o
perioadă care nu depăşeşte durata de serviciu a obiectivului;
3) alocarea a circa 6% din totalul veniturilor operaţionale pentru investiţii
de capital;
4) întreţinerea corespunzătoare a activelor fizice, în vederea „protejării”
investiţiei şi a reducerii la minim a costurilor de întreţinere şi reparare;
5) determinarea realistă a viitoarelor costuri de exploatare ale tuturor
obiectivelor de capital;
6) analiza cererilor de proiecte şi formularea de recomandări va fi făcută
de un comitet consultativ al cetăţenilor, alcătuit din şapte persoane.
Procesul de bugetare a investiţiilor de capital trebuie să identifice acele
proiecte care asigură un raport cost/beneficiu bun pentru municipiu prin criterii
oficiale şi transparente.
4. Planul multianual de investiţii
Prioritizarea investiţiilor la nivelul PND trebuie să fie rezultatul selecţiei,
respectiv al prioritizării obiectivelor de investiţii la nivelul administraţiilor
centrale şi locale. Planificarea investiţiilor de capital oferă avantaje administraţiilor care utilizează acest instrument:
− reprezintă o punte de legătură între strategia de dezvoltare şi
programele administraţiei publice în materie de dezvoltare urbană, strategie,
transport, parcuri şi recreere, deşeuri, apă, canalizare etc.;
− asigură coordonarea dintre programarea financiară şi cea de execuţie;
− pune în relaţie dotările publice cu alte programe de dezvoltare ale
agenţiilor publice şi private;
− atrage atenţia asupra obiectivelor comunitare şi a capacităţii financiare;
− ajută la stabilirea priorităţilor dintre nevoile de investiţii prezente şi
viitoare, precum şi la echilibrarea nevoilor cu posibilităţile de plată.
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4.1. Avantaje ale planificării
Principalele avantaje sunt următoarele:
• creează legătura dintre strategiile de dezvoltare locală (economică,
socială etc.) şi programele administraţiei publice (locale, centrale);
• atrage atenţie asupra obiectivelor comunitare şi a capacităţii financiare a
autorităţii publice;
• ajută la stabilirea priorităţilor dintre nevoile de proiecte prezente şi
viitoare, prin corelarea cu posibilităţile de plată şi coordonarea dintre programarea
financiară şi cea de execuţie a obiectivelor proiectelor;
• consolidează credibilitatea financiară (bonitatea);
• identifică mijloacele cele mai eficiente şi mai economice de finanţare a
proiectelor;
• asigură informarea publicului asupra nevoilor şi obiectivelor vizate prin
proiecte – susţinerea publică pentru programele de investiţii;
• formalizează fluxul informaţional ce se va utiliza pentru stabilirea
nevoilor şi implicit a listei de proiecte;
• responsabilizează funcţionarii publici implicaţi în acest proces;
• coordonează planificarea fizică şi financiară;
• concentrează atenţia asupra obiectivelor comunităţii şi luării în
considerare a nevoilor faţă de capacitatea de plată;
• permite administraţiei să dezvolte sprijinul public;
• poate creşte capacitatea de îndatorare prin asigurarea stabilităţii
financiare;
• încurajează diversificarea surselor locale de finanţare.
4.2. Pregătirea cererilor de finanţare a proiectelor
Analiza tehnică pentru pregătirea proiectului:
1) Elaborarea obiectivelor proiectului: nevoile sunt deja evaluate. Acum se
elaborează teoria proiectului şi obiectivele, de exemplu calea ferată şi reducerea
aglomeraţiei/costurilor de transport; adăpostul pentru câini şi reducerea numărului
de câini vagabonzi şi a muşcăturilor.
2) Analizarea alternativelor:
• Revizuire completă: Costul inacţiunii; alte alternative nelegate de
capital? De exemplu problema câinilor vagabonzi: aplicarea legii privind folosirea
lesei, faţă de un nou adăpost; costurile aglomeraţiei: contorizarea autostrăzilor
existente, faţă de calea ferată;
• Eficienţa costurilor: obiectivul dat (sistem sanitar mai bun) şi proiectele
caută soluţii cu costuri sau reacţii mai reduse.

Europa 2020

33

3) Estimarea beneficiilor de proiect:
• Estimări: toate rapoartele cost/beneficiu ale proiectelor sunt estimări şi
nu fapte! Se pot folosi modele de generare, modele cauzale, simulări – dar toate
sunt estimări;
• Direct sau Indirect: este nevoie de criterii pentru a face o distincţie între
costurile şi beneficiile directe şi cele indirecte, de exemplu beneficii directe
(numărul de călători) sau indirecte (valoarea proprietăţilor imobiliare).
Măsuri de evaluare:
A) Valoarea de piaţă: proiectul unui canal (transportatorul beneficiază de
bunuri mai ieftine; fermierul de transport mai ieftin); program de formare
(venituri înainte de realizare);
B) Excedent la consumator: cheia este cererea de finanţare a proiectului;
pentru bunurile ne-economice (de exemplu parcurile) se compară dorinţa de a
plăti cu preţul real; valorile asociate/preţurile bunurilor pentru bunurile din afara
pieţei (de exemplu posibilităţile de a merge la înot).
4) Estimarea costurilor:
• Costuri totale: costuri de funcţionare şi pentru construcţii, costuri
directe şi indirecte relevante pe durata vieţii proiectului;
• Costuri de oportunitate: alternativele sacrificate şi devansate. Adevăratul cost este cel de oportunitate al alternativelor neselectate.
– Costuri crescute, de exemplu unde sectorul privat poate construi şi gestiona facilităţile; incidente externe, cum ar fi malaria, faţă de un proiect de irigaţii;
– Costuri scăzute: se va sacrifica puţin pentru un proiect industrial
problematic, deoarece şomajul este oricum mic.
5) Stabilirea regulilor privind deciziile (trebuie să fie stabilite şi selectate
de la început):
A) Raportul cost/beneficii: raportul dintre valoarea cu discount
(actualizată) a beneficiilor şi valoarea cu discount a costurilor prezente; dacă este
mai mare decât 1 este viabil din punct de vedere economic. Trebuie să includă şi
alte criterii mai largi;
B) Perioada de rambursare: se concentrează asupra unei perioade de rambursare mai scurte şi mai rapide şi pe o rambursare mai rapidă a costurilor de
capital; ignoră valoarea în timp a banilor. B/C fără discount;
C) Valoarea netă prezentă (VNP) sau Beneficiile nete maxime: valoarea
monetară sau valoarea prezentă a proiectului. Banii au o valoare mai mare acum
decât în viitor. Nevoia de a şti că trebuie prezentată valoarea cu discount
(actualizată) a unei sume pe care ne-o dă cineva în X ani. Aceasta constă în suma
principală + dobânda pierdută din cauza lipsei fondurilor totale de investit astăzi.
Metoda VNP favorizează proiectele mari, cu capital mult investit;
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D) Rata internă a rentabilităţii: Discount Rate (rata de actualizare)
selectată, care face VNP a beneficiilor egală cu VNP a costurilor; la această rată,
VNP = 0 şi B/C = 1.
Prioritizarea investiţiilor la nivelul PND trebuie să fie rezultatul selecţiei,
respectiv al prioritizării obiectivelor de investiţii la nivelul administraţiilor
centrale şi locale.
Structura Planului Naţional de Dezvoltare se poate prezenta, ca în figura
următoare:
PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE
Agenţii de Dezvoltare Regională

Ministere şi Agenţii Guvernamentale

Planuri Multianuale de Investiţii de
Capital Regionale

Planuri Multianuale de Investiţii de
Capital Centrale

Administraţii locale

Servicii publice deconcentrate şi
descentralizate

Planuri Multianuale de Investiţii de
Capital locale (PMIC)

Planuri Multianuale de Investiţii de
Capital locale (PMIC)

Organizarea instituţională
• Structură organizaţională
• Politici investiţionale
• Regulamente
Dezvoltare strategică şi investiţională
• Evaluarea nevoilor de investiţii
• Analiza proiectelor şi surselor de finanţare
• Prioritizarea proiectelor de investiţii

Analiza capacităţii financiare – planificarea
• Planificare bugetară
• Prognoza financiară
• Planificarea datoriei
• Programarea investiţiilor de capital

PLAN MULTIANUAL DE INVESTIŢII DE CAPITAL
Implementarea şi monitorizarea proiectelor PMCI
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ANALIZA POZIŢIEI FINANCIARE A INSTITUŢIILOR
PUBLICE

Maria-Andrada GEORGESCU

Rezumat. Trecerea, în sectorul public, de la contabilitatea de casă la contabilitatea pe bază de
angajamente, potrivit căreia tranzacţiile şi evenimentele sunt recunoscute la momentul la care se
produc, a făcut loc dezvoltării de noi aplicaţii ale analizei financiare, care să exploreze tărâmul
încă necunoscut al datelor oferite de contabilitatea publică. În lucrare am încercat să oferim un
set de indicatori de apreciere a poziţiei financiare, respectiv indicatori privind echilibrul financiar
(pe termen lung şi pe termen scurt) şi indicatori privind bonitatea financiară (apreciată prin
lichiditate şi solvabilitate), adaptând modelul de analiză financiară existent pentru sectorul privat
la particularităţile din sectorul public. Analiza poziţiei financiare, pe baza indicatorilor de
echilibru financiar, de lichiditate şi solvabilitate, va oferi posibilitatea de a se realiza un
diagnostic financiar care să evidenţieze avantaje şi oportunităţi, puncte tari şi slabe ale stării de
sănătate financiară pe care instituţiile publice o au.
Abstract. The passing, in the public sector, from cash-based accounting to accrual accounting,
according to which the transactions and events are recognized at the moment they occur, made
room for the development of new applications of financial analysis, to exploit the still unknown
land of the data offered by public accounting. In the paper we tried to offer a set of indicators for
assessing the financial position, respectively indicators regarding the financial equilibrium (long
and short term) and indicators regarding the financial reliability (appreciated by means of
liquidity and solvency), adapting the financial analysis model existent for the private sector to
the particularities of the public sector. The analysis of the financial position, on the basis of the
financial equilibrium indicators, liquidity and solvency ratios, will offer the possibility to achieve
a financial diagnosis which highlights advantages and opportunities, strong and weak points of
the financial health state the public institutions possess.
Cuvinte-cheie: poziţie financiară, echilibru financiar, fond de rulment financiar, nevoie de fond de
rulment, trezorerie netă.

1. Elemente de bază privind analiza pe bază de bilanţ
Poziţia financiară reprezintă relaţia dintre activele, datoriile şi capitalurile
proprii ale instituţiei publice, aşa cum sunt raportate în bilanţ.
Din punct de vedere contabil, un activ reprezintă o resursă controlată de
instituţia publică, fiind rezultatul unor evenimente trecute, de la care se aşteaptă să
genereze beneficii economice viitoare pentru instituţie şi al cărei cost poate fi
evaluat în mod credibil.

Europa 2020

37

O datorie reprezintă o obligaţie actuală a instituţiei publice, care decurge
din evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de
resurse care încorporează beneficii economice. Noţiunea de datorii se asociază cu
aceea de pasiv extern, care diferă de pasivul total, care cuprinde, alături de datorii,
şi capitalurile proprii.
Capitalul propriu reprezintă interesul rezidual al statului sau unităţilor
administrativ-teritoriale, în calitate de proprietari ai activelor unei instituţii
publice, după deducerea tuturor datoriilor.
Datele necesare analizei se preiau din bilanţul contabil, întocmit în
conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor publice (OMFP) nr. 1917/20051.
Pentru necesităţile de analiză financiară, în general, în sectorul privat, se consideră
posibilitatea utilizării a trei tipuri de bilanţ, respectiv: financiar, funcţional şi
economic. Acestea constituie în fapt prelucrări ale bilanţului prezentat conform
legii, pentru a facilita obţinerea anumitor informaţii în concordanţă cu obiectivul
specific al analizei. Pentru sectorul public am privilegiat analiza bilanţului
financiar, deoarece construcţia bilanţului în formatul impus prin OMFP nr.
1917/2005 favorizează acest tip de analiză, regrupările şi reclasificările din bilanţ
fiind destul de reduse.
Analiza bilanţului financiar2 îşi propune identificarea stării de echilibru la
nivelul instituţiei publice analizate. Practic, se încearcă evidenţierea raportului
dintre activele şi pasivele pe termen lung şi scurt. Datele necesare analizei poziţiei
şi a echilibrului financiar se preiau din bilanţul financiar sau patrimonial, denumit şi
bilanţul lichiditate-exigibilitate, deoarece acest tip de bilanţ presupune regruparea
posturilor de activ şi pasiv din bilanţul contabil după criterii de lichiditate şi
exigibilitate3. Lichiditatea reprezintă capacitatea elementelor de activ de a fi transformate în bani. Exigibilitatea reprezintă însuşirea elementelor de pasiv de a deveni
scadente la un anumit termen.
Sub aspect financiar, fiecare element de activ reprezintă o alocare de
fonduri băneşti în vederea constituirii unei „structuri de producţie” adecvate
intenţiilor managerului instituţiilor publice.
În cadrul bilanţului financiar, elementele de activ sunt structurate după
gradul crescător de lichiditate. În bilanţ se înscriu, mai întâi, activele cele mai
1

OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice şi Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de
aplicare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1186 bis din 29 decembrie
2005, cu modificările şi completările ulterioare.
2
Maria-Andrada Georgescu, Gestiunea financiară a întreprinderii: note de curs, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2005, p. 11 şi urm.
3
În OMFP nr. 1917/2005 se precizează că „în bilanţ, elementele de natura activelor sunt prezentate în funcţie de gradul crescător al lichidităţii, iar elementele de natura datoriilor sunt prezentate
în funcţie de gradul crescător al exigibilităţii”.
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puţin lichide (cu perioada cea mai mare de recuperare), respectiv activele
necurente (active fixe: necorporale, corporale, financiare). Datorită rotaţiei lente
a capitalurilor alocate, activele necurente sunt denumite şi nevoi permanente. Se
înscriu apoi activele curente (stocuri, creanţe, lichidităţi), mult mai lichide decât
activele fixe, putându-se transforma imediat în monedă, motiv pentru care sunt
denumite nevoi temporare.
Din punct de vedere financiar, elementele de pasiv sunt echivalente
surselor de provenienţă a capitalurilor proprii şi împrumutate. În cadrul
bilanţului financiar, elementele de pasiv sunt structurate după gradul crescător de
exigibilitate. Mai întâi se înscriu capitalurile proprii provenite din surse publice
şi din reinvestiri ale acumulărilor anterioare. Practic, aceste resurse nu au o
anumită scadenţă, deci nu sunt exigibile şi, de aceea, pot fi numite şi resurse
permanente. Tot în categoria resurselor permanente se înscriu şi datoriile pe
termen lung şi mediu (datorii necurente), cu exigibilitate mai mare de un an.
Datoriile pe termen scurt (datorii curente) sunt cele mai exigibile şi de
aceea sunt numite şi resurse temporare.
Pregătirea datelor din bilanţul contabil într-o formă adecvată nevoilor de
analiză conduce la următoarea configuraţie a bilanţului financiar:
NEVOI
NEVOI PERMANENTE
I. Active necurente, din care:
1. Active fixe necorporale
2. Active fixe corporale
3. Active fixe financiare
NEVOI TEMPORARE
II. Active curente, din care:
1. Stocuri
2. Creanţe
3. Investiţii financiare pe termen scurt
4. Disponibilităţi

RESURSE
RESURSE PERMANENTE
I. Capitaluri proprii, din care:
1. Rezerve, fonduri
2. Rezultatul reportat
3. Rezultatul patrimonial al exerciţiului
II. Datorii cu exigibilitate mai mare de un an
(pe termen lung)
RESURSE TEMPORARE
III. Datorii cu exigibilitate mai mică de un an
(datorii pe termen scurt)

Figura 1. Bilanţul financiar

Pe orizontală, schema bilanţului redată mai sus are două părţi: partea de
sus (nevoi, respectiv resurse permanente), care reflectă structura financiară prin
stabilitatea elementelor care-l compun şi partea de jos (nevoi, respectiv resurse
temporare), care evidenţiază conjunctura, ciclul de activitate. Gruparea posturilor
în cadrul bilanţului financiar pune în evidenţă regula de gestiune financiară
sănătoasă, aceea a parităţii maturităţii activelor şi pasivelor4:
4

Maria-Andrada Georgescu, Management financiar public local, Editura Pro Universitaria,
Bucureşti, 2010, p. 161.
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− nevoile permanente se vor finanţa din resurse permanente;
− nevoile temporare se acoperă din resurse temporare.
Nerespectarea acestei reguli poate conduce la o stare de dezechilibru
financiar. Această regulă evidenţiază structura echilibrului financiar pe două căi
de finanţare, respectiv echilibrul financiar pe termen lung (evidenţiat de
elementele din partea de sus a bilanţului) şi echilibrul financiar pe termen scurt
(evidenţiat de elementele din partea de jos a bilanţului).
2. Pregătirea informaţiilor contabile pentru analiza financiară
Construcţia bilanţului financiar este favorizată de formatul impus de
OMFP nr. 1917/2005, care asigură delimitarea datoriilor curente (pe termen scurt)
de cele necurente (pe termen mediu şi lung), indiferent de natura resurselor, sub
rezerva retratării (corectării) unor elemente.
Prin retratarea elementelor bilanţiere se urmăreşte stabilirea structurii reale
a activelor (pe baza cărora entitatea a obţinut o anumită performanţă) şi a
pasivelor (structura financiară care a susţinut întregul proces).
Pentru a completa rubricile bilanţului financiar patrimonial, în structura
prezentată, posturile bilanţului contabil sunt corectate astfel:
a) Ansamblul activelor este evaluat la valoarea netă, respectiv valoarea de
intrare, mai puţin amortizarea şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare,
cumulate;
b) Se elimină, din categoria elementelor de activ, nonvalorile sau aşa-numitele „active fictive” (de exemplu, cheltuieli înregistrate în avans). Aceste elemente
nu au valoare în termeni de lichiditate, întrucât ele nu sunt generatoare de fluxuri de
numerar. Pentru a se păstra echilibrul, în pasivul bilanţului financiar sunt diminuate
capitalurile proprii cu valoarea activelor fictive;
c) Activele fixe financiare cu termen de lichiditate mai mic de un an vor fi
reclasate în grupa active curente;
d) Instituţiile publice având un stoc minim necesar (stoc curent) şi un stoc
permanent de siguranţă pot înscrie această parte a stocurilor în activul necurent.
Acelaşi lucru se poate face şi cu stocurile având o viteză de rotaţie scăzută (mai
mare de un an);
e) Ansamblul investiţiilor financiare pe termen scurt este inclus în activele
de trezorerie, alături de disponibilităţi;
f) Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli ar putea fi încadrate:
− în capitalurile proprii, pentru partea cu caracter de rezervă, adică
valoarea provizioanelor fără obiect real;
− în datoriile necurente (pe termen lung), pentru partea destinată
acoperirii unor cheltuieli de achitat în mai mult de un an;
− în datoriile curente (pe termen scurt), pentru partea de achitat în mai
puţin de un an;
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g) O datorie financiară poate fi distribuită între capitalurile permanente
(pentru partea de rambursat într-o perioadă mai mare de un an) şi datoriile cu
durată mai mică de un an (pentru cele care au scadenţa în exerciţiul următor);
h) Veniturile constatate în avans sunt reclasate la datorii necurente sau la
datorii curente, în funcţie de scadenţa lor.
În urma regrupării posturilor de activ şi de pasiv după criterii de lichiditate
şi exigibilitate se ajunge la construcţia bilanţului financiar.
3. Indicatorii de echilibru financiar-patrimonial sunt:
- Fondul de rulment financiar;
- Nevoia de fond de rulment;
- Trezoreria netă.
3.1. Fondul de rulment financiar
Pornind de la elementele din partea de sus a bilanţului, fondul de rulment
financiar (FRF) se determină astfel:
FRF = Resurse permanente – Nevoi permanente.
În cadrul primei reguli de echilibru financiar, în partea de sus a bilanţului
se evidenţiază fondul de rulment financiar, ca marjă de siguranţă a instituţiei
publice pentru evenimente neprevăzute ale activităţii de gestiune curentă.
Fondul de rulment financiar reflectă surplusul resurselor permanente în
raport cu nevoile permanente, surplus care poate fi preluat pentru finanţarea
stocurilor şi creanţelor din partea de jos a bilanţului. Această utilizare potenţială a
marcat denumirea de fond de rulment.
Fondul de rulment financiar este indicatorul care asigură legătura dintre
cele două părţi ale bilanţului, fiind expresia realizării echilibrului pe termen lung
şi a contribuţiei acestuia la înfăptuirea echilibrului pe termen scurt, adică la
finanţarea activelor curente, nete de datoriile curente (Acnete).
Ştiind că resursele permanente corespund capitalurilor permanente, iar
nevoile permanente activelor necurente, putem scrie:
FRF = CPM – Anc,
unde:
CPM – capitaluri permanente;
Anc – active necurente.
Anc
CPM
FRF
Figura 2. Evidenţierea fondului de rulment financiar pornind de la elementele
din partea de sus a bilanţului
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Comparaţia dintre cele două mărimi corespunde uneia din următoarele trei
situaţii:
1) CPM > Anc ⇒ FRF > 0 B Fondul de rulment financiar pozitiv arată că
sursele de finanţare ale instituţiei publice cuprind suficiente resurse stabile pentru
a finanţa în acelaşi timp integralitatea activelor fixe şi o fracţiune din activele
curente;
2) CPM < Anc ⇒ FRF < 0 B Fondul de rulment financiar negativ
semnifică faptul că instituţia publică a finanţat o parte a investiţiilor sale prin
resurse pe termen scurt, lucru ce reflectă o stare de dezechilibru financiar;
3) CPM = Anc ⇒ FRF = 0 B Această a treia situaţie, puţin probabilă,
exprimă o armonizare totală a structurii resurselor cu utilizarea acestora (se
asigură echilibrul maselor bilanţiere de aceeaşi durată).
Pornind de la elementele din partea de jos a bilanţului, fondul de rulment
financiar se determină astfel:
FRF = Nevoi temporare – Resurse temporare.
Ştiind că nevoile temporare corespund activelor curente, iar resursele
temporare datoriilor pe termen scurt (sau curente), putem scrie:
FRF = Ac – Dc,
unde:
Ac – active curente;
Dc – datorii curente (pe termen scurt).
Dc
Ac
FRF
Figura 3. Evidenţierea fondului de rulment financiar pornind de la elementele
din partea de jos a bilanţului

Comparaţiile posibile corespund următoarelor trei situaţii:
1) Ac > Dc ⇒ FRF > 0 B Această situaţie semnifică faptul că activele
circulante transformabile în lichidităţi într-un termen scurt (sub un an) vor permite
atât rambursarea integrală a datoriilor exigibile pe termen scurt (într-un interval
de timp sub un an), cât şi obţinerea de lichidităţi. Apare ca o situaţie favorabilă în
ceea ce priveşte solvabilitatea, deoarece instituţia publică beneficiază de
perspective favorabile în ceea ce priveşte capacitatea sa de rambursare;
2) Ac < Dc ⇒ FRF < 0 B Suma activelor circulante lasă să se prevadă
încasări viitoare pe termen scurt insuficiente pentru a rambursa ansamblul
datoriilor pe termen scurt. Această constatare pare la o primă analiză defavorabilă
pentru solvabilitatea instituţiei publice. Dar aprecierea precisă a perspectivelor
solvabilităţii instituţiei cere luarea în considerare a structurii activelor curente şi a
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datoriilor pe termen scurt, în acest sens fiind utilă situaţia creanţelor şi datoriilor
întocmită în funcţie de lichiditatea, respectiv exigibilitatea acestora. Dacă
scadenţa medie a activelor curente este mai apropiată decât a datoriilor curente
(pe termen scurt), echilibrul financiar poate fi asigurat şi în condiţiile unui fond de
rulment financiar negativ;
3) Ac = Dc ⇒ FRF = 0 B În această ipoteză, foarte puţin probabilă,
activele circulante sunt acoperite „strict” de datoriile pe termen scurt.
Indiferent de modalitatea de calcul, în logica financiară nu există decât un
singur fond de rulment financiar. Prima modalitate de exprimare este specifică
practicii şi literaturii de specialitate din Franţa, iar a doua, ţărilor anglo-saxone.
Ambele modalităţi de stabilire a fondului de rulment financiar pun în
evidenţă două aspecte diferite, dar complementare, ale aceluiaşi indicator.
Formula care pune în discuţie etajul inferior al bilanţului financiar prezintă
interes pentru faptul că evidenţiază în termeni mai concreţi problema solvabilităţii
viitoare a instituţiei publice. Determinat prin confruntarea directă dintre
lichidităţile previzibile pe termen scurt (active curente) şi angajamentele imediat
exigibile (datoriile pe termen scurt), indicatorul fond de rulment financiar capătă
semnificaţia unui excedent de lichidităţi potenţiale sau marjă de securitate faţă de
riscurile activităţii economice.
Stabilirea fondului de rulment financiar pe baza maselor din etajul superior
al bilanţului financiar este importantă deoarece pune în evidenţă influenţa
structurii de finanţare asupra constituirii fondului de rulment financiar.
3.2. Nevoia de fond de rulment
Este expresia realizării echilibrului financiar pe termen scurt. Pune în
evidenţă diferenţa dintre necesităţile de finanţare a ciclului de exploatare (stocuri
şi creanţe) şi datoriile de exploatare către furnizori, bugetul statului, salariaţi etc.
NFR = (Nevoi temporare – Active de trezorerie) –
– (Resurse temporare – Pasive de trezorerie).
Activele de trezorerie cuprind lichidităţile efective (disponibilităţi) şi
potenţiale (valori mobiliare de plasament (VMP)). Pasivele de trezorerie cuprind
creditele bancare curente.
Simplificând relaţia de calcul iniţială, nevoia de fond de rulment poate fi
determinată astfel:
NFR = Stocuri + Creanţe – Datorii de exploatare.
Dacă nevoia de fond de rulment este pozitivă, ea semnifică un surplus de
nevoi temporare în raport cu resursele temporare. Această situaţie poate fi
considerată normală dacă este rezultatul unei politici de investiţii privind creşterea
nevoii de finanţare a ciclului de exploatare. În caz contrar, nevoia de fond de
rulment pozitivă evidenţiază un decalaj nefavorabil între lichiditatea stocurilor şi
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creanţelor pe de o parte şi exigibilitatea datoriilor de exploatare pe de altă parte.
Aceasta înseamnă că s-au încetinit încasările şi s-au urgentat plăţile.
Nevoia de fond de rulment negativă reflectă surplusul de resurse temporare
în raport cu nevoile temporare. Această situaţie este apreciată favorabil dacă este
rezultatul accelerării rotaţiei activelor circulante şi al angajării de datorii cu
scadenţe mai mari. Aceasta înseamnă că s-au încetinit plăţile şi s-au urgentat
încasările.
3.3. Trezoreria netă
Este rezultatul interacţiunii dintre echilibrul financiar pe termen lung
(FRF) şi cel pe termen scurt (NFR).
TN = FRF – NFR = AT – PT,
unde:
AT – active de trezorerie;
PT – pasive de trezorerie.
Dacă fondul de rulment financiar la sfârşitul exerciţiului financiar este mai
mare decât nevoia de fond de rulment, atunci diferenţa se va regăsi sub forma
trezoreriei nete pozitive.
Trezoreria netă pozitivă este expresia realizării întregului echilibru
financiar (pe termen lung şi scurt). Excedentul de trezorerie, ca o consecinţă a
realizării echilibrului financiar, va fi plasat cât mai rentabil, mai lichid şi mai
sigur. Această situaţie favorabilă se concretizează într-o îmbogăţire a trezoreriei,
putând vorbi, în acest caz, chiar de o autonomie financiară pe termen scurt.
Trezoreria netă negativă semnifică un deficit de trezorerie, o insuficienţă a
surselor permanente şi a celor temporare. Acest deficit trebuie acoperit prin noi
credite pe termen scurt. În condiţii de insolvabilitate, noile credite se vor acorda în
condiţii de cost şi rambursare nefavorabile. De aceea, în selectarea surselor de
acoperire a deficitului se urmăreşte obţinerea celui mai mic cost de finanţare, prin
negocierea mai multor surse de capital (credite de trezorerie, credite de scont,
credite de factoring).
Echivalenţa dintre fondul de rulment financiar şi nevoia de fond de rulment
corespunde unei situaţii în care echilibrul trezoreriei este perfect asigurat, fără
excedent sau deficit. Aceasta înseamnă că fondul de rulment financiar permite
finanţarea integrală a nevoii de fond de rulment (FRF = NFR) şi atunci instituţia
publică poate evita dependenţa sa faţă de resursele de trezorerie.
Particularităţile activităţilor desfăşurate de instituţiile publice, în special de
comunităţile locale, vor determina, de regulă, două categorii de indicatori5:

5

Marcel Ioan Boloş, Bugetul şi contabilitatea comunităţilor locale – între starea actuală şi
posibilităţile de modernizare, Editura Economică, Bucureşti, 2006, p. 586.
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- în situaţia unor politici de investiţii în active de infrastructură sau de
patrimoniu, mărimile indicatorilor de echilibru vor înregistra următoarele valori:
FRF < 0, NFR > 0, TN > 0;
- în situaţia unor politici de susţinere a activităţii operaţionale de bază,
valorile indicatorilor vor fi: FRF > 0, NFR > 0, TN > 0.
4. Indicatorii privind bonitatea financiară
Analiza bonităţii financiare6 urmăreşte reflectarea capacităţii de plată a
datoriilor instituţiei publice. Bonitatea evidenţiază o stare financiară legată de
capacitatea instituţiei publice de a-şi achita datoriile la diferite termene; poate fi
considerată şi un indicator al echilibrului financiar.
Bonitatea se analizează din cel puţin următoarele puncte de vedere:
- lichiditatea, care reflectă capacitatea de plată a datoriilor curente ce vor
deveni scadente pe termen scurt;
- solvabilitatea, care reflectă capacitatea de plată a datoriilor totale pe
termen mediu şi lung.
4.1. Analiza lichidităţii
Analiza lichidităţii instituţiilor publice urmăreşte capacitatea acestora de
a-şi achita obligaţiile curente din resurse curente, putându-se evalua astfel riscul
incapacităţii de plată pe termen scurt. Literatura de specialitate recomandă
determinarea a trei rate de lichiditate, acestea dorindu-se să fie supraunitare
pentru a arăta că instituţia publică are suficiente active curente (circulante)
transformabile în monedă pentru achitarea datoriilor pe termen scurt.
Rata lichidităţii generale (RLG) sau lichiditatea curentă arată măsura în
care datoriile curente pot fi acoperite pe seama activelor curente. Ea compară
ansamblul lichidităţilor potenţiale, asociate activelor curente, cu ansamblul
datoriilor scadente sub un an.
Active curente Acrt
RLG =
=
.
Datorii curente Dcrt
Rata lichidităţii rapide (RLR) sau testul acid exprimă capacitatea
instituţiei publice de a-şi onora datoriile pe termen scurt din creanţe şi
disponibilităţi băneşti. Lichiditatea rapidă exclude stocurile din mijloacele curente
de plată, acestea constituind elementul cel mai lent sub aspectul potenţialului de
transformare în lichidităţi a activelor curente.
Active curente − Stocuri Creanţe + Disponibilităţi şi plasamente
RLR =
=
.
Datorii curente
Datorii curente
6

Lorant Eros-Stark, Ioan Marius Pantea, Analiza situaţiei financiare a firmei: elemente teoretice,
studiu de caz, Editura Economică, Bucureşti, 2001, p. 272 şi urm.
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Rata lichidităţii imediate (RLI) sau rata numerarului apreciază măsura
în care datoriile exigibile pe termen scurt pot fi acoperite pe seama
disponibilităţilor băneşti; pune în corespondenţă elementele cele mai lichide ale
activului cu datoriile pe termen scut.
Disponibilităţi şi plasamente
RLI =
.
Datorii curente
4.2. Analiza solvabilităţii
Analiza solvabilităţii instituţiilor publice urmăreşte capacitatea acestora de
a-şi achita obligaţiile totale din resursele totale. Pe baza acestui indicator se poate
evalua riscul incapacităţii totale de plată pe termen lung.
Gradul în care instituţia publică face faţă datoriilor totale7 este dat de rata
solvabilităţii pe termen lung (RSTL), exprimată prin raportul:
Activ total
Capital propriu + Datorii totale
RSTL =
=
.
Datorii totale
Datorii totale
Cel mai adesea, solvabilitatea8 se apreciază prin ratele de îndatorare.
Acestea evidenţiază importanţa îndatorării asupra managementului financiar al
instituţiei publice. Comparând finanţarea externă prin datorii cu fondurile proprii,
ratele pun în evidenţă componenţa datoriilor din pasiv, dar şi repartiţia
capitalurilor permanente între fondurile proprii şi împrumutate pe termen mediu şi
lung. Se pot stabili următoarele rate de îndatorare:
Rata îndatorării globale sau rata datoriilor totale măsoară ponderea
datoriilor totale în patrimoniul instituţiei publice. Ea arată în ce măsură sursele
proprii şi cele atrase participă la finanţarea activităţii.
Datorii totale DT
RDT =
=
.
Pasiv total
PTL
În dinamică,9 indicatorul ar trebui să se reducă permanent pe seama
modificării datoriilor într-un ritm mai lent decât modificarea pasivului, cea mai
favorabilă situaţie fiind datorată rambursărilor de datorii pe termen mediu şi lung,
respectiv reducerii creditelor bancare curente şi de trezorerie, cedând locul
capitalurilor proprii. Creşterea indicatorului reflectă o situaţie normală numai
când se contractează împrumuturi pe termen mediu şi lung (cu condiţia ca
instituţia publică să beneficieze de efectul de levier al îndatorării) şi cresc
datoriile din activitatea operaţională (ca urmare a relaxării termenelor de plată).
Rata levierului total sau indicele îndatorării globale măsoară raportul
datoriilor totale faţă de capitalul propriu.

7

Maria-Andrada Georgescu, op. cit., 2005, p. 118.
Ibidem, p. 119.
9
Lorant Eros-Stark, Ioan Marius Pantea, op. cit., p. 128.
8
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Datorii totale
DT
=
.
Capital propriu CP
Între cele două rate există o relaţie de complementaritate10:
Levierul
Rata îndatorării
Levierul =
şi Rata îndatorării =
.
1 + Levierul
1 − Rata îndatorării
Aceste rate se pot calcula şi în raport cu capitalurile permanente (capital
propriu + datorii financiare). Astfel, vom obţine:
Rata îndatorării pe termen lung sau rata datoriilor financiare reflectă
măsura în care datoriile pe termen mediu şi lung participă la formarea resurselor
permanente.
Datorii financiare (pe termen mediu şi lung) DAT
RDAT =
=
.
Capitaluri permanente
CPM
Rata levierului sau indicele îndatorării pe termen lung reflectă raportul în
care se află datoriile pe termen mediu şi lung faţă de capitalurile proprii.
Datorii financiare (pe termen mediu şi lung) DAT
RLV =
=
.
Capital propriu
CP
RLVT =

5. Concluzii
Considerăm că realizarea corectă a analizei poziţiei financiare va constitui
un instrument modern de planificare şi conducere, care va contribui la
fundamentarea deciziilor de alocare a resurselor în sectorul public. Utilizând
rezultatele furnizate de analiza financiară pe baza datelor furnizate de
contabilitatea publică din situaţia privind poziţia financiară, managerii publici
(ordonatorii de credite) vor putea obţine informaţii referitoare la:
- respectarea regulilor echilibrului financiar, potrivit cărora la nevoi
permanente sunt alocate resurse permanente, în timp ce la nevoi temporare sunt
alocate resurse temporare;
- cunoaşterea bonităţii financiare a instituţiilor publice (cu relevanţă
deosebită la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale), mai ales pe seama celor
doi indicatori, lichiditatea şi solvabilitatea, respectiv a capacităţii managerilor
publici de a-şi onora obligaţiile la care s-au angajat.
Toate aceste informaţii, completate şi de rezultatele obţinute în urma
analizei financiare a situaţiei privind performanţa financiară sau situaţiei
fluxurilor de numerar, vor ajuta ordonatorul de credite, implicat în amplul şi
delicatul proces al gestionării resurselor (care au caracter limitat), confruntat cu
nevoi într-o continuă creştere.
10

Maria-Andrada Georgescu, op. cit., 2005, p. 120.
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POLITICA MONETARĂ A UE SUB IMPACTUL CRIZEI
ECONOMICE GLOBALE

Cristina Elena NICOLESCU

Rezumat. Una dintre temele de actualitate aflate pe agenda guvernelor şi a reuniunilor la nivel
înalt, precum G-20, Forumul Economic Mondial etc. o reprezintă necesitatea combaterii efectelor
negative datorate dezechilibrelor economice existente în prezent la nivel global. O sursă
principală a acestor instabilităţi o constituie politica monetară a unui număr de state, care cu
scopul creşterii într-un timp foarte scurt a competitivităţii exporturilor, practică intervenţii masive
pe piaţa valutară, prin devalorizarea monedei naţionale.
Din această perspectivă, lucrarea îşi propune să redea o imagine a comportamentului Uniunii
Europene, înţeleasă ca factor de echilibru al politicii monetare a două dintre principalele state
considerate a fi la originea dezechilibrelor globale care au precedat actuala criza economică
globală, SUA şi respectiv China, urmărind totodată dacă demersurile reformatoare întreprinse
deja, precum şi cele preconizate, vor avea capacitatea schimbării condiţiilor regulilor jocului
economic la nivel global sau vom asista la perpetuarea unui statu-quo.
Abstract. One of the present topics on the agenda of governments and high level reunions, such as
G-20, the World Economic Forum etc., is represented by the need to combat the negative effects
brought about by the economic unbalances currently existing at the global level. A main source of
these instabilities is constituted by the monetary policy of a number of states, which, for the
purpose of increasing in a very short time the competitiveness of their exports, use massive
interventions on the currency market, by devaluating the national currency.
From this perspective, the paper aims to illustrate an image of the behaviour exhibited by the
European Union, understood as a balance factor of the monetary policy of two of the main states
considered to be at the origin of the global unbalances that preceded the current global economic
crisis, the USA and, respectively, China, also analyzing if the reforming approaches already
performed, as well as those intended, will have the ability to change the conditions of the rules of
the economic game at the global level or we will assist to the perpetuation of a status quo.
Cuvinte-cheie: politică monetară, criză economică globală, piaţa valutară.

1. Introducere
Tema dezechilibrelor comerciale cauzate de practicarea în mod curent a
intervenţiilor pe piaţa valutară a unui număr de state, cu scopul creşterii într-un
timp foarte scurt a competitivităţii exporturilor, prin devalorizarea monedei
naţionale, este una dintre temele „fierbinţi” ale agendelor publice, naţionale sau
internaţionale.
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Gestionarea provocărilor economico-financiare actuale reclamă urgentarea
măsurilor de reformă a sistemului financiar global, prin utilizarea şi a altor
instrumente clasice care permit şi înlesnesc echilibrul economic (reduceri ale
deficitelor bugetare, reorientarea obiceiurilor de consum, acumulări limitate de
rezerve etc.) sau a unor măsuri novatoare, precum utilizarea unei monede virtuale
de tipul celei întrebuinţate de Fondul Monetar Internaţional.
Din această perspectivă, lucrarea îşi propune să redea o imagine a
comportamentelor a două dintre principalele state considerate a fi la originea
dezechilibrelor globale care au precedat actuala criză economică, SUA şi respectiv
China, precum şi a Uniunii Europene înţeleasă ca factor de echilibru al politicii
monetare a celor două state, urmărind totodată dacă demersurile reformatoare
întreprinse deja de cele trei blocuri economice, precum şi cele preconizate, vor
avea capacitatea schimbării condiţiilor regulilor jocului economic la nivel global
sau vom asista la perpetuarea unui statu-quo.
Se ridică firesc întrebarea: se sprijină decidenţii-practicanţi ai unor politici
monetare riscante, pe mecanismele de redistribuire a „polilor” masei monetare,
care sunt funcţionale cel puţin la nivel teoretic şi al căror design este determinat
de concurenţialitatea pieţei? Şi dacă da, care sunt soluţiile de recalibrări ale
sistemului? În cazul concret SUA-China, putem conta pe intervenţii directe: o
apreciere a yuanului, combinată cu o sporire a consumului chinez intern, respectiv
o scădere a consumului actual angajat de populaţia americană sau chiar pe o
eventuală stopare a emisiunii dolarului american? Sau sunt practicate mecanisme
indirecte, ce derivă din anumite poziţii privilegiate deţinute de cele două state?
Riscul destabilizării exporturilor şi al apariţiei celorlalte consecinţe
negative subsecvente (şomaj, scăderea competitivităţii etc.) este oare motivul real
al menţinerii deprecierii monetare practicate de băncile centrale ale acestor două
state?
Problema dezechilibrelor economice este o problemă sensibilă şi deosebit
de importantă nu doar prin prisma dimensiunii şi ponderii economiilor SUA şi
Chinei, ci şi a faptului că soluţionarea acestor dezechilibre antrenează un număr
important de state ale lumii.
Sub acest aspect se pune întrebarea: care au fost demersurile iniţiate de
construcţia europeană, Uniunea Europeană, în încercarea sa de reglare şi
stabilizare a acestor dezechilibre economice?
2. Binomul SUA-China
Actuala criză economico-financiară are la bază proliferarea unor fenomene
precum globalizarea pieţelor financiare, dar şi a inovaţiilor financiare pe
fondul unei dereglementări nesupravegheate riguros, iniţiate încă din anii ’80 şi
care au întărit rolul pieţelor financiare în defavoarea autorităţilor publice de
reglementare.
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În prezent, se afirmă1 că dezechilibrele economice globale, în linii mari,
se datorează antagonismului dintre două valori uriaşe în valoarea lor absolută:
deficitul de cont curent pe care îl deţin SUA şi excedentul de cont curent
relevat de economia chineză şi de alte state asiatice emergente.
Perpetuarea acestei situaţii se datorează creditelor uriaşe acordate
economiei americane de China şi alte state emergente, cu scopul asigurării
continuităţii exporturilor proprii ce le conferă o creştere economică spectaculară.
Acest circuit a dat naştere, treptat, unor fluxuri de capital transfrontaliere fără
precedent şi a stimulat utilizarea unui set amplu de instrumente financiare
derivative, slab evaluate din punct de vedere al riscului şi în general slab
reglementate de normativele în domeniu.
Pe de-o parte, intrarea masivă de bani a permis familiilor americane să-şi
mărească volumul consumului peste limita pe care şi-o puteau permite, iar pe de
altă parte, dereglementarea, însoţită de liberalizarea distribuţiei de credite şi a
controlului ratei dobânzilor, a permis utilizarea pe piaţă a unor produse financiare
precum creditele subprime2, insuficient evaluate ca risc.
Se poate spune astfel, că la originea crizei subprime nu se află doar o criză
financiară, ci aceasta din urmă a fost conjugată cu o politică monetară prea laxă,
care a încurajat accesarea masivă a creditului de către americani.
Opacitatea pieţei financiare a condus la o incapacitate a băncilor de a
evalua situaţia de criză, băncile centrale îngheţând utilizarea unuia dintre
instrumentele lor de politică monetară, operaţiunile de discount window3, care
pot asigura lichiditatea minimală actorilor financiari aflaţi în dificultate, criza
subprime transformându-se rapid în criză bancară.
Acţiunile concertate dezvoltate în numele interdependenţei pieţelor
mondiale, de băncile centrale, în special cea americană (Federal Reserve – Fed),
cea europeană (Banca Centrală Europeană – BCE) şi cea japoneză, nu au reuşit să
furnizeze lichidităţile necesare pentru a dezumfla „balonul imobiliar” şi pentru a
salva unele bănci de la faliment4.

1

J.M. Comajuncosa, „Desequilibrios globales”, http://feg-esade.es/38.html, 2009.
Tip de credit utilizat frecvent în ţările cu pieţe financiare dezvoltate din punctul de vedere al
instrumentelor utilizate, cu precădere de SUA şi Europa Occidentală. Creditele subprime sunt
acordate persoanelor particulare pentru a investi în imobile; credite care nu deţin istoricul de
rambursare în conformitate cu criteriile de acordare a creditelor de către bănci. În contrapartidă,
ele sunt oferite cu rate ale dobânzii cu mult mai mari decât cele fixate pentru credite similare în
condiţii normale.
3
Instrument prin care băncile centrale pot creşte capacitatea de creditare a băncilor private.
4
Spre exemplificare, este demn de menţionat falimentul băncii Lehman Brothers, cotată în 2008
ca fiind a patra bancă de investiţii din SUA şi care rezistase anterior dezechilibrelor economice
produse de cele două războaie mondiale, precum şi de prăbuşirea unui important fond de investiţii,
Long Term Capital Management.
2
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Instrumentele mecanismelor de redistribuire a „polilor” masei monetare nu
sunt în ansamblul lor unele determinate de concurenţialitatea pieţei, decidenţii
fiind nevoiţi să intervină continuu pentru a conferi o stare de echilibru, mai cu
seamă atunci când ne raportăm la poziţiile privilegiate ale unor state cum ar fi
SUA-China.
Pe de o parte, avem în vedere SUA, nesupuse exigenţelor triadei
imposibile (rată de schimb fixă, politică monetară independentă, libera circulaţie
a capitalurilor) şi stat deţinător al monedei internaţionale de rezervă cu cea mai
mare pondere globală. Pe de altă parte, China, cu un statut necontestat de „atelier
al lumii” bazat pe o competitivitate greu de egalat, datorită forţei de muncă ieftine
şi unei politici ingenioase de atragere a investiţiilor străine directe, toate
combinate cu o politică monetară independentă, aproape imposibil de influenţat
din afară.
China, practicând o serie de politici economice sub orientarea unui set de
reforme implementate cu scopul dezvoltării exporturilor, a reuşit să confere
investitorilor externi un nou punct de sprijin pentru promovarea investiţiilor chiar
şi în contextul economic asiatic destul de distorsionat după criza financiară
asiatică (1997-1998), ce a urmat la scurt timp după criza economică declanşată de
şocul petrolier din 19795.
Politicile guvernamentale chineze au urmărit în principal sporirea
competitivităţii, bazată pe atragerea investiţiilor străine, prin implementarea
unor măsuri atractive precum: reducerea impozitelor asupra capitalurilor străine,
oferirea unei mâini de lucru ieftine, restrângerea anumitor categorii de importuri
dar şi a devalorizării monedei proprii prin emisiuni masive.
Alegerea de China a unei configuraţii speciale pentru „triada imposibilă”,
caracterizată printr-o rată de schimb fixă, politică monetară independentă,
circulaţie a capitalurilor restrictivă, materializată în 2005 prin ancorarea
yuanului de dolar, printr-un curs de schimb fix, a fost susţinută şi de o anume
alegere combinatorie a instrumentelor de politică monetară şi deopotrivă, de o
economie diversificată bazată pe bogate resurse naturale (cărbune, fier, plumb,
cereale, animale etc.).
A fost oare o măsură a unui protecţionism exagerat pentru a se evita
posibile atacuri speculative sau crize, ori o metodă ingenioasă de creştere a
competitivităţii proprii? Oricare ar fi motivaţia însă, mecanismul a fost perpetuat
după această criză majoră de ţările asiatice şi nu numai6.
În ceea ce priveşte dolarul, dreptul seniorial de care beneficiază SUA
poate aduce pe termen scurt detensionări ale stocului real al datoriei, însă pe
5

A se vedea mai mult L. Matei, Management public, ediţia a doua, Editura Economică, Bucureşti,
2006, p. 128.
6
A se vedea mai mult T. Bodeanu, „Pot băncile centrale să pună capăt războiului valutar?”,
http://www.ziare.com/bani/curs-valutar/
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termen mediu şi lung el a condus, în fapt, la configurarea unui cerc vicios. Pe de-o
parte, a acordat împrumuturi masive statelor în curs de dezvoltare, sume dificil de
recuperat, iar pe de altă parte, a cumulat datorii uriaşe pe care nu le poate onora
(figura 1).
Conform aprecierii specialiştilor, China, de exemplu, prezintă un ritm mediu
anual de creştere a rezervelor sale valutare de peste 30% (a se vedea figura 2)7,
politica sa de curs de schimb reprezentând unul dintre factorii destabilizatori ai
economiei mondiale. Se ridică firesc întrebarea: ce face China cu banii săi?

Sursa: Target Capital.

Figura 1. Balanţa comercială înregistrată de SUA pentru perioada 1992-2010

China a transformat această acumulare de rezerve în investiţii în domeniistrategice (infrastructură, educaţie, sănătate etc.); în plus ea s-a transformat în
principalul creditor al marii puteri mondiale, SUA, deţinând în prezent bonuri de
trezorerie americane în valoare de aproape 900 de miliarde de dolari (o treime din
rezerva sa valutară externă).
Privită la nivel global, însă, această uriaşă rezervă deţinută de China sau
Japonia poate destabiliza economia mondială, transformându-se într-un soi de
gaură neagră a lichidităţilor existente pe piaţă, dar şi a oportunităţilor în investiţii
cu impact în scăderea şomajului, creşterea producţiei şi implicit a competitivităţii
economice.
Pe de altă parte însă, neîncrederea cauzată de incapacitatea economiei
americane de a-şi achita datoriile externe a condus la o reţinere a băncilor centrale
de a mai achiziţiona datorie americană; dar ea se reflectă şi în reorientarea datoriei
publice americane de la investitorii străini la banca centrală americană8.
7

A. Rădulescu, senior analist în cadrul societăţii de brokeraj Target Capital. A se vedea interviul
acordat în data de 28.02.2011, disponibil online la adresa http://economictimes.ro/
8
http://www.efin.ro/stiri_financiare/economic/
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Sursa: Target Capital.

Figura 2. Acumularea rezervelor valutare de China în perioada 1992-2010

3. Zona euro – stabilizator financiar european
Dintre paşii cei mai importanţi realizaţi de Uniunea Europeană în demersul
de restabilire a echilibrului între diferitele politici monetare ale căror practici au
condus la apariţia dezechilibrelor economice globale amintim:
− crearea unui prim mecanism de schimb valutar, aşa-numitul „şarpe
monetar european” (1972-1976), care s-a circumscris unui acord încheiat între
Germania, ţările Benelux şi Danemarca, constituind în fapt un bloc al mărcii
germane;
− lansarea în 1979 a Sistemului Monetar European (SME), care
urmărea stabilitatea cursului de schimb, sub protecţia unui „curs pivot”, fiecare
ţară fixându-şi cursul de schimb în raport cu ECU9;
− lansarea la 1 ianuarie 1999 a monedei unice europene sub autoritatea
Băncii Centrale Europene (BCE) şi a cărei bază legală o constituie Tratatul de la
Maastricht (1992), cu scopul asigurării convergenţei economiilor statelor
europene şi impunerii unei politici monetare unice;
− adoptarea Sistemului Monetar European II (SME II), un sistem de
cursuri de schimb fixe, dar ajustabile, destinat monedelor potenţialilor membri ai
uniunii monetare; cu alte cuvinte un sistem construit pe bază de voluntariat şi în
cadrul căruia euro joacă rolul unei monede ancoră.
9

Acronim European Currency Unit – Unitate Europeană Curentă. ECU reprezintă o medie
ponderată a cursurilor diferitelor monede europene, ponderile reflectând importanţa economică a
fiecărei ţări.
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Politica monetară SEBC10 trebuie să fie în concordanţă cu o piaţă
deschisă, în care să funcţioneze libera concurenţă. Statele membre ale UE trebuie
să adopte programe de convergenţă a bugetelor naţionale, care în caz de
nerespectare determină aplicarea unor sancţiuni financiare statelor participante la
zona euro, dar nu şi celor care nu au adoptat moneda unică.
Instrumentele cu care operează această politică monetară sunt
operaţiunile deschise de piaţă, facilităţile permanente şi rezerva minimă impusă
instituţiilor de credit în conturile SEBC cu scopul controlării expansiunii
monetare. Principalul instrument monetar de care dispune BCE este reprezentat
însă de rata de răscumpărare.
Băncile centrale ale statelor membre ale UE, dar care nu au adoptat
euro, se bucură de un statut special ce le permite susţinerea unei politici monetare
naţionale, fără să aibă dreptul de a se implica în deciziile de politică monetară sau
în implementarea acestora în zona euro, competenţa pentru definirea şi punerea în
practică a politicii monetare pentru această zonă revenindu-i BCE. Deşi un stat
membru al UE care nu adoptă euro poate desfăşura o politică monetară
autonomă, relaţiile dintre statele UE participante la zona euro şi cele
neparticipante sunt definite în cadrul unui nou mecanism al ratei de schimb, şi
anume monedă naţională-euro.
Introducerea euro a însemnat şi un nou punct de echilibru în interiorul
relaţiilor stabilite între doi dintre principalii actori din cadrul sistemului monetar
internaţional: SUA şi Japonia, întărind deopotrivă legătura nu tocmai închegată
Europa-SUA-Asia. Şi nu numai!
Stabilitatea economică de care a dat dovadă zona euro, timp de aproape o
decadă, a sporit încrederea în economia europeană, inclusiv pe fondul politicilor
orientate spre stabilitate practicate de BCE.
Zona euro, joacă rolul de stabilizator financiar internaţional, fiind
considerată de organizaţii economice internaţionale (FMI, G-20 etc.), drept
entitate de sine stătătoare, conferind stabilitate monetară şi în cadrul relaţiilor cu
alte state decât marii actori din cadrul sistemului monetar internaţional: SUA şi
Japonia, cum ar fi: Monaco, San Marino şi Vatican11 sau statele cu care UE are
încheiate acordurile comerciale preferenţiale12.

10

Acronim Sistemul European de Bănci Centrale alcătuit din BCE împreună cu băncile centrale
ale celor 27 de state membre ale UE.
11
În baza acestor acorduri, aceste state folosesc moneda euro ca monedă oficială şi pot emite
propriile monede euro în anumite limite cantitative.
12
Trebuie menţionat cel mai exhaustiv acord încheiat de UE cu ţări în curs de dezvoltare, şi anume
Acordul de la Cotonou, încheiat în anul 2000 între UE şi cele 79 de state membre ACP (Acronim:
Africa sub-sahariană, Caraibe şi Pacific). El este însoţit de o componentă bugetară acordată
statelor ACP sub forma subvenţiilor şi împrumuturilor cu scopul încurajării dezvoltării prin
comerţ.

Europa 2020

55

În Orientul Mijlociu şi în ţările maghrebiene introducerea monedei euro
aprinde speranţa dezvoltării unui comerţ înfloritor cu Europa, condiţia esenţială
fiind ca moneda nouă să fie suficient de puternică pentru a putea asigura o
contrapondere dolarului în regiune 13 . În acest sens, se are în vedere faptul că
monarhiile din Golf şi cu preponderenţă Arabia Saudită, deţinând majoritatea
veniturilor în petrodolari, nu înregistrează un impact major al monedei euro
asupra economiilor lor.
Creşterea numărului de ţări care îşi ancorează moneda la moneda euro se
bazează şi pe faptul că inflaţia „importată” dinspre zona euro spre pieţele
economice ale acestor state este una destul de mică, spre deosebire de situaţiile în
care dolarul se depreciază puternic.
Aşadar dolarul american, deşi deţine în continuare întâietate ca deviză de
rezervă, cedează treptat din poziţia sa, făcând loc monedei euro. Este un semnal
de care trebuie să ţină cont şi statele din Asia şi America Latină (unele având
legate monedele la un coş de valute străine sau de o monedă internaţională
importantă), pentru care un euro puternic poate reprezenta o opţiune alternativă
deloc de neglijat.
4. Perspective şi soluţii
Care ar putea fi soluţiile pentru o asemenea depreciere competitivă,
devenită model la nivel mondial şi mai mult, un model strategic?
La nivel european, cele mai puternice economii, Franţa şi Germania, şi-au
propus o gestionare a zonei euro, sub forma unei guvernări economice europene
(Eurolandia 14 ), cu scopul creşterii competitivităţii economice, bazată însă pe
modelul german de disciplină bugetară ce include măsuri cu privire la politica de
gestionare a crizelor bancare şi mai mult, anumite sancţiuni ale debitelor în
creştere generate de împrumuturile publice.
De asemenea, la nivelul instituţiilor UE sunt dezbătute o serie de măsuri de
combatere a crizei, întâietate având cadrul comun de reglementare şi
supravegherea unitară a grupurilor financiare.
O reglementare unitară se impune datorită faptului că băncile europene
sunt transnaţionale şi depăşesc cadrul de reglementare şi cadrul existenţei în
prezent a unei fragmentări a reglementărilor naţionale. Această fragmentare ar
putea vulnerabiliza sistemul bancar în situaţii de criză, aşa cum s-a demonstrat în
cazul crizei subprime, când doar băncile centrale au putut interveni eficient.
13

„Monnaie unique – Au Liban, un problème de compétitivité pour les entreprises L’euro, plutôt
une bonne nouvelle pour le Proche-Orient”, http://www.lorientlejour.com
14
Denumire acordată propunerii franco-germane de creare a Pactului de competitivitate pentru
Eurozonă, ce a fost discutată în cadrul reuniunii din data de 11 martie 2011 a ţărilor din zona euro.
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Fed nu a deţinut în acel moment suficiente mijloace de reglementare; în
plus a considerat că piaţa se va autoechilibra, însă lipsa de transparenţă a pieţei a
diluat intervenţia mecanismelor de politică monetară.
Prin urmare, băncile centrale au renunţat la o coordonare topdown a unei
metapolitici monetare globale, şi au în vedere în viitor utilizarea unei politici
diferenţiate cu ritmuri diferite, în concordanţă cu situaţiile economico-financiare,
de criză sau stabilitate.
Se ridică întrebarea dacă vom asista la o eventuală destabilizare a dolarului
pe pieţele internaţionale, ca urmare a intervenţiilor directe ale unor state, care pot
îmbrăca diferite forme, cum ar fi: vânzarea masivă a dolarului pentru a se realiza o
reconversie a rezervelor în această monedă în rezerve în euro, impunerea unui
embargo de state precum China, Japonia sau ţările din Golful Persic asupra
economiei americane, sau chiar sub forma unui scenariu15 ameninţător de tipul
atacurilor teroriste care subminează sistemele computerizate de transfer bancar din
sistemul mondial al băncilor?
O a doua întrebare care derivă din luarea în considerare a acestor riscuri cu
care se confruntă dolarul american este dacă se justifică încercarea de utilizare a
unei noi valute ca mijloc de schimb internaţional. O substituire a dolarului cu o
altă valută ar avea repercusiuni importante atât asupra economiilor statelor strâns
conectate la economia americană, cât şi asupra dolarului.
Un scenariu extrem constă în faptul că această decizie ar putea fi utilizată
pentru a contrabalansa hegemonia americană de unele state sau organizaţii
mondiale, (cum ar fi OPEC16) sau de unul sau doi creditori majori care ar cere să
li se returneze datoriile în euro17.
Îngrijorătoare sunt, de asemenea, actualele evenimente care au afectat
lumea arabă, comparate cu căderea Zidului Berlinului, adevărate semnale de
alarmă în ceea ce priveşte evoluţia regimurilor care depind de Washington pentru
a putea supravieţui. Un alt scenariu anticipează pentru sfârşitul anului 2011
căderea Zidului Petrodolarilor, „un colaps rapid al sistemului de alimentare cu
petrol al SUA şi implicit al sistemului global de facturare al petrolului, în care
dolarul american are rol central”18.

15

W. Silber, „Va fi detronat dolarul de către euro?”, http://www.jurnalul.ro/opinii/editorial/
Acronim limba engleză – Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol. Ea a fost înfiinţată la
Conferinţa din 10-14 septembrie 1960, desfăşurată la Bagdad, de Iran, Irak, Kuweit, Arabia
Saudită şi Venezuela, ca o contrapondere la puterea marilor companii de prelucrare a ţiţeiului. În
prezent organizaţia numără 12 membri.
17
A se vedea mai mult J. Perkins, Confesiunile unui asasin economic, Editura Litera Internaţional,
Bucureşti, 2007, p. 249.
18
http://www.leap2020.eu/El-GEAB-N-52-esta-disponible-Crisis-sistemica-global-Desarticulaciongeopolitica -mundial-Finales-de-2011-Caida-del-Muro_a5936.html
16
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Însă o relaxare a acestor tensiuni valutare globale ar putea veni din cazul
concret SUA-China, unde pe termen mediu am putea asista la două procese
combinate: o apreciere a yuanului, susţinută de o sporire a consumului chinez
intern, respectiv o scădere a consumului actual angajat de populaţia americană
combinată cu o creştere a ratei de economisire, care ar contribui la ponderarea sau
chiar abţinerea de la noi emisiunii ale dolarului american?
Un prim pas din partea Chinei pare a fi fost realizat în luna februarie a lui
2011, primul său deficit comercial înregistrat într-un interval de un an (2010-2011),
fiind în valoare de 7,3 miliarde de dolari, pe fondul dorinţei autorităţilor chineze de
a reechilibra creşterea economică a statului, precum şi de a-i reduce dependenţa de
exporturi, ministrul Comerţului Chen Demind declarând că ţara sa se confruntă pe
plan internaţional cu numeroase incertitudini care ar putea frâna cererea pentru
produsele chineze19.
În discursul de deschidere a sesiunii parlamentare chineze a anului 2011,
Prim-ministrul Wen Jiabao a pledat pentru o creştere economică echilibrată,
punând accent pe consumul intern. El a fixat ca obiectiv o creştere de doar 8% a
PIB-ului pentru 2011, faţă de 10,3% înregistrată în 2010, „pentru următorii cinci
ani creşterea trebuind să se situeze la un nivel mediu de 7%”20.
5. Concluzii
Aşa cum reiese şi din Avizul Comitetului Economic şi Social European21,
„în prezent ne aflăm în mijlocul unui proces de proporţii istorice în care
comunitatea internaţională, dar şi acoperişul social-economic al majorităţii statelor
se fragmentează”22.
Criza economico-financiară actuală a fost principala temă dezbătută în
cadrul reuniunilor de nivel înalt, angajamentele asumate la aceste întâlniri
ocupând ulterior un loc important pe agendele de politică internă. A fost astfel
deschisă calea dezbaterilor problemelor cu privire la rolul sistemului financiar
global în funcţionarea economiei mondiale.
Un răspuns imediat la această criză îl constituie angajamentul principalilor
actori de pe scena economică internaţională, precum, SUA, UE, China ş.a., de a
demara o reconstrucţie majoră a sistemului instituţional şi normativ din

19

http://www.lorientlejour.com/numero/4464/article/693195/La_Chine_enregistre__son_premier_
deficit_commercial_en_pres_d'un_an.html
20
Idem.
21
Avizul Comitetului Economic şi Social European 2008/C10/23 cu privire la consecinţele
economice şi sociale ale evoluţiei pieţelor financiare.
22
http://www.leap2020.eu/El-GEAB-N-52-esta-disponible-Crisis-sistemica-global-Desarticulaciongeopolitica -mundial-Finales-de-2011-Caida-del-Muro_a5936.html
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domeniul financiar şi monetar, ale cărei rezultate încă nu pot fi anticipate
întrucât ea se desfăşoară în contexte politice diferite.
Dacă de exemplu, în Uniunea Europeană s-a dorit instituirea unei
structuri integrate de supraveghere financiară, pe celălalt mal al Atlanticului, în
SUA, soluţia promovată constă în atribuirea unor prerogative lărgite Rezervelor
Federale, şi nu în instituirea unei instituţii unice de reglementare.
Aspectele normative, de reglementare, sunt abordate de cele două mari
blocuri economice, SUA şi UE, pe patru mari direcţii: cerinţele legate de capitalul
bancar, reforma pieţei derivatelor, normarea şi reglementarea activităţii agenţiilor
de rating şi fondurile speculative, însă nu toate soluţiile converg.
Actuala criză a pus în lumină rolul important deţinut de băncile centrale
din întreaga lume, cu precădere al actorilor din cadrul sistemului monetar
internaţional. Prudenţialitate, transparenţă, reglementare, acestea ar trebui să
fie noile caracteristici ale politicilor monetare pentru a disipa una din consecinţele actualei crize economico-financiare, criza valutară, adâncită uneori şi de
unele evenimente neprevăzute precum cataclismele naturale cu impact dramatic
asupra economiei unui stat precum şi asupra relaţiilor sale internaţionale23.
Demersurile timide înregistrate însă la nivel mondial, în această direcţie, şi
manifestate în special la nivel politico-declarativ, nu par a atenua încă măsurile
protecţioniste adoptate de majoritatea statelor, de depreciere competitivă, dar cu
consecinţe nefaste asupra comerţului internaţional.
Prin urmare, analiza comportamentelor principalelor state considerate a fi
la originea dezechilibrelor globale care au precedat actuala criză economică, SUA
şi respectiv, China, dar şi a comportamentului altor blocuri economice, cum ar fi
Uniunea Europeană, precum şi analiza demersurile reformatoare întreprinse şi
preconizate, nu indică momentan o modificare rapidă a statu-quo-ului înregistrat
din perspectiva regulilor jocului economic la nivel global.
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ABORDĂRI ALE MANAGEMENTULUI STRATEGIC.
PARTICULARITĂŢI ALE MANAGEMENTULUI STRATEGIC
ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

Dragoş JALIU

Rezumat. Planificarea strategică porneşte de la premisa că orice organizaţie trebuie să îşi
îndeplinească misiunea. Planificarea strategică reprezintă un set de concepte, metode şi instrumente
care ajută managerii să dezvolte o bază legitimă pentru deciziile pe care le iau cu privire la
funcţionarea organizaţiei. Oricât de bun ar fi un plan strategic, dacă nu este executat în mod
corespunzător, conduce la performanţe slabe sau chiar la eşec. Acelaşi rezultat se obţine în cazul
executării ireproşabile a unui plan deficitar. Situaţia optimă este aceea în care o strategie
superioară este urmată de o implementare şi o executare ireproşabilă. La această situaţie se ajunge
prin respectarea etapelor procesului de management strategic. Deşi există foarte multe puncte de
vedere în ceea ce priveşte managementul strategic, în opinia noastră, managementul strategic este
evident legat de determinarea direcţiilor pe termen lung, planuri strategice, obiective, performanţă,
implementare şi evaluare.
Abstract. Every strategic planning starts with the idea that any organization has to fulfill its
mission. Strategic planning represents a set of concepts, methods and instruments helping the
managers to develop a legitimate foundation for their decisions concerning the functioning of the
organization. No matter how good a strategic plan is, if it is not well executed, leads to weak
performances or even failure. The same result is obtained in case of a flawless execution of a poor
plan. The best scenario is that when a good strategy is followed by a proper implementation and
execution. This can be achieved by respecting the step of the strategic management process.
Although, there are many different views in what concerns strategic management, in our opinion,
strategic management is obviously linked with finding the right directions on long term, strategic
plans, objectives, performance, implementation and assessment.
Cuvinte-cheie: management strategic, planificare strategică, administraţie publică.

1. Conceptul de strategie şi management strategic. Importanţa
planificării strategice
Conceptul de strategie îşi are originea în antichitatea greacă, primul care a
evidenţiat importanţa acesteia pentru activitatea unei organizaţii fiind Peter
Drucker. El considera că strategia trebuie să realizeze un echilibru între gestionarea
prezentă a firmei şi conceperea activităţii ei viitoare şi trebuie să răspundă la două

Europa 2020

61

întrebări esenţiale: ,, În ce constă afacerea?” şi ,,Care ar trebui să fie obiectul de
activitate al organizaţiei?”.
Strategia descrie felul în care o organizaţie îşi urmăreşte scopurile,
valorificând oportunităţile şi evitând ameninţările mediului, prin utilizarea la
maximum a resurselor şi capacităţilor organizaţiei. Acestea sunt problemele
majore cărora procesul strategic trebuie să le dea un răspuns.
,,Abordarea strategică în domeniul managerial îşi are originea în domeniul
strategiei militare şi încearcă să contracareze imaginea unui proces decizional
haotic, la nivel organizaţional.”
Managementul strategic se referă la atitudinea competitivă a organizaţiei,
concentrându-se pe punctele tari şi pe punctele slabe ale acesteia, într-un mediu în
schimbare, implicând un efort de raţionalizare şi modernizare. Există o
multitudine de puncte de vedere ale specialiştilor în legătură cu definirea
managementului strategic. Cele mai multe fac referire la: determinarea direcţiilor
pe termen lung, performanţă, planuri strategice, obiective, implementare şi
evaluare.
L. Byars, L. Rue, S. Zahra defineau managementul strategic ca pe ,,un
proces prin care managerii cu putere de decizie (management de vârf) determină
direcţiile de dezvoltare şi performanţă pe termen lung ale organizaţiei, asigurând
formularea adecvată, implementarea efectivă şi eficace, precum şi evaluarea
continuă a unei strategii.”
F.R. David arată că: ,,Managementul strategic este arta şi ştiinţa
formulării, implementării, şi evaluării deciziilor funcţionale corelate, care îi
permit unei organizaţii să îşi atingă obiectivele.”
J.L. Thompson consideră managementul strategic ca fiind un proces ,,prin
care o organizaţie îşi determină scopul, obiectivele fundamentale şi nivelul lor de
realizare, decide asupra acţiunilor ce trebuie întreprinse pentru realizarea acestora
într-un timp dat şi într-un mediu extern schimbător, decide asupra implementării
acestor acţiuni, evaluează progresul realizat şi succesul obţinut” în cadrul celor
cinci funcţii ale procesului de management evidenţiate mai sus.
Acesta solicită calităţi antreprenoriale speciale (dovedite de realizarea unui
plan strategic bine conceput, care să poziţioneze organizaţia pe direcţia potrivită,
la momentul potrivit), dar şi implementarea şi executarea competentă a strategiei,
care să conducă la performanţe organizaţionale superioare pe termen lung.
,,Scopul activităţii de planificare a viitorului nu este acela de a decide ce
va trebui să facem mâine, ci acela de a decide ce va trebui să facem astăzi pentru a
avea un viitor.” – Peter Drucker
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Sintetizând mai multe puncte de vedere, evaluate pe larg în lucrările1
consultate, putem concluziona:
− managementul strategic este procesul de formare a strategiilor şi
planurilor strategice şi de conducere a diferitelor domenii de activitate;
− în managementul strategic factorii decizionali au în vedere activitatea
de viitor, în funcţie de care se definesc şi direcţiile de acţiune;
− managementul strategic permite crearea unor perspective de acţiune
umană de echilibrare a scopurilor şi resurselor, vizându-se crearea de valoare;
− managementul strategic este produsul prin care managementul de vârf
stabileşte deciziile pe termen lung şi performanţele administraţiei publice locale
prin formulări adecvate.
În cazul administraţiei publice, managementul strategic presupune
următoarele componente, aşa cum ilustrează figura 1.
Componenta
economică

Componenta
tehnologică

Componenta
investiţională

Componentele
managementului
strategic
Componenta
de vânzări

Componenta
managerială

Componenta
de resurse

Figura 1. Componentele managementului strategic

Figurativ, aşa cum prof. univ. dr. Mihail Dumitrescu2 prezenta,
managementul strategic poate fi schematizat astfel:

1

M. Dumitrescu, Strategii şi management strategic, Editura Economică, Bucureşti, 2002, pp. 97-104;
C. Russu, Management strategic, Editura All Beck, Bucureşti, 1999.
2
M. Dumitrescu, op. cit., p. 100.
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Management
strategic

Strategie

Obiective
Sistem de evaluare
permanent

Planificare
strategică
Politica de
implementare
Acţiuni
de întreprins
Rezultate,
performanţe

Managementul strategic însumează mai multe faze:
FAZA 1
Bazele planificării
economico-financiare
• Prioritate acordată
controlului operaţiunilor
• Întocmirea bugetului
anual
• Concentrarea pe
activităţile funcţionale

FAZA 2
FAZA 3
Previziuni susţinute de Planificarea orientată
bazele planificării
către mediul economic
şi de afaceri
• Intensificarea
• Intensificarea
planificării efective
răspunsurilor la cererile
pentru creştere
pieţei şi la competiţie
• Analize de mediu
• Analize pertinente şi
evaluări competitive
• Previziunile
• Evaluarea
multianuale
alternativelor strategice
• Alocarea statică a
• Alocarea dinamică a
resurselor
resurselor

FAZA 4
Management strategic
• Folosirea eficientă a
resurselor pentru a crea
un avantaj competitiv
• Alegerea planurilor
strategiei cadru
• Procese de
planificare
• Suportul dat de
cultura organizaţională

Deşi există foarte multe puncte de vedere în ceea ce priveşte managementul
strategic, în opinia noastră, el este evident legat de determinarea direcţiilor pe
termen lung, de planuri strategice, obiective, performanţă, implementare şi evaluare.
Procesul de management strategic prezintă trei mari etape, care se caracterizează printr-o succesiune de activităţi specifice, care trebuie să se regăsească la
fiecare nivel ierarhic al organizaţiei, aşa cum sunt prezentate în figura următoare:
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Formularea
strategiei

ETAPELE
MANAGMENTULUI
STRATEGIC

Implementarea
strategiei

Evaluarea
strategiei

Figura 2. Procesul de management strategic

1) Formularea strategiei cuprinde:
− definirea activităţii organizaţiei şi a misiunii/viziunii acesteia;
− identificarea oportunităţilor şi a ameninţărilor externe organizaţiei;
− determinarea punctelor forte şi a celor slabe din interiorul organizaţiei;
− stabilirea obiectivelor strategice ale organizaţiei;
− elaborarea unor strategii alternative şi alegerea strategiei de urmat.
Formularea strategiei unei organizaţii reprezintă o prerogativă a conducerii
unei organizaţii (management de vârf), deoarece numai la acest nivel există o
perspectivă de ansamblu asupra complexităţii deciziilor alternative, care sunt o consecinţă a necesităţii valorificării la maximum a resurselor existente.
Obiectivele reprezintă limita de atins, în timp ce strategia se referă la
,,mijloacele” prin care acestea se pot atinge.
Formularea strategiei presupune luarea în consideraţie a tuturor aspectelor
relevante ale situaţiilor interne şi externe ale organizaţiei şi elaborarea unui plan
de acţiune detaliat (plan strategic) pentru atingerea atât a obiectivelor pe termen
lung, cât şi a celor pe termen scurt. Această etapă este în mare măsură un exerciţiu
de antreprenoriat şi implică analize şi raţionamente situaţionale, proprii fiecărei
organizaţii, neexistând aşa-zise ,,reţete”.
2) Implementarea strategiei se referă la:
− stabilirea obiectivelor anuale ale organizaţiei;
− motivarea personalului;
− alocarea resurselor în vederea executării strategiilor formulate.
Reprezintă etapa de acţiune şi afectează deopotrivă managerii de la toate
nivelurile, de la managementul de vârf, până la nivelul fiecărui departament
operativ, precum şi personalul, în sensul că fiecare dintre ei trebuie să-şi execute
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partea ce le revine din planul strategic, răspunzând la întrebarea: „Care sunt
sarcinile noastre, în vederea implementării planului strategic şi cum le putem
îndeplini cu maximum de eficienţă?”. Implementarea poate eşua dacă atitudinea
managerilor şi a angajaţilor este ostilă, dacă interesele acestora sunt în opoziţie cu
cerinţele strategiei sau dacă modul în care ei s-au obişnuit să acţioneze frânează
implementarea strategiei, în loc să o faciliteze. Aici sunt foarte importanţi factorii
atitudinali, care dau contur personalităţii şi culturii unei organizaţii, factorii care
ţin de stilul managerial, de valorile şi filosofia proprii acesteia.
Sarcina leadershipului este aceea de a stimula entuziasmul, sentimentul de
satisfacţie şi angajamentul managerilor şi salariaţilor, astfel încât organizaţia să-şi
realizeze strategia aleasă şi să obţină rezultatele dorite.
3) Evaluarea strategiei
Evaluarea performanţelor strategice şi ajustarea strategiei sunt activităţi
pe care managementul trebuie să le realizeze, deoarece, nici formularea strategiei
şi nici implementarea acesteia nu sunt definitive. A pune în aplicare idei noi şi a
învăţa din încercări şi greşeli este un proces normal, care conduce la ajustări
corective care eficientizează activitatea. Chiar şi o strategie bună poate fi
îmbunătăţită din motive uşor de înţeles: apariţia unor noi ameninţări şi oportunităţi, aspecte care nu evoluează conform previziunilor, schimbarea condiţiilor
interne sau experienţa câştigată din execuţia actualei strategii etc. Ajustările
corective se realizează pe baza feedbackului, a informaţiei de la efectul acţiunii.
Aceasta nu se poate obţine decât prin evaluări periodice ale strategiei, pe tot
parcursul procesului, nu doar în etapa finală; activităţi care trebuie să se
regăsească la fiecare nivel ierarhic.
Există trei activităţi fundamentale, caracteristice etapei de evaluare a
strategiei:
− reevaluarea factorilor interni şi externi care au stat la baza alegerii
strategiei curente;
− măsurarea performanţelor;
− acţiuni de corectare, „ajustare”.
Sintetizând etapele managementului strategic, propunem următoarea
schemă:
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Figura 3. Componentele managementului strategic

Peter Drucker a identificat, pornind de la modelul firmelor din domeniul
privat, o serie de concluzii care privesc natura şi direcţia iniţiativelor strategice
care trebuie întreprinse, pentru ca activitatea unei organizaţii să fie caracterizată
prin eficienţă şi eficacitate.
În ceea ce priveşte rezultatele şi resursele:
− rezultatele şi resursele unei organizaţiei se situează în afara, nu în
interiorul acesteia;
− rezultatele sunt obţinute prin exploatarea ocaziilor, nu prin rezolvarea
problemelor;
− resursele, pentru a aduce rezultate, trebuie alocate ocaziilor şi nu
problemelor;
− pentru a obţine rezultate, trebuie să te afli în frunte, nu doar să fii unul
dintre cei mai buni;
− nicio organizaţie nu-şi poate asigura pentru totdeauna o poziţie
dominantă.
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În ceea ce priveşte eforturile depuse şi costurile lor:
− tot ceea ce există îmbătrâneşte;
− tot ceea ce există tinde să fie greşit alocat (10% din resurse produc 90%
din rezultate, iar restul de 90% din resurse produc doar 10% din rezultate).
Concentrarea resurselor, eforturilor şi a obiectivelor propuse este cheia
succesului. Sintagma ,,să facem câte puţin din toate” înseamnă „risipă şi
paralizarea activităţilor eficiente.”
2. Componentele strategiei
Strategia are următoarele componente:
A) Misiunea firmei (vocaţia, „credoul”, carta), punctul de plecare în
elaborarea strategiei, reprezintă un ansamblu de principii care ghidează activitatea
acesteia, expresia generală a raţiunii sale de a exista, enunţând direcţia de evoluţie a
organizaţiei, în concordanţă cu aşteptările fireşti ale „stakeholderilor”. Abordată ca
produs al colaborării/conlucrării acestora, ea urmăreşte asigurarea consensului, în
ceea ce priveşte obiectivele prevăzute, în contextul conceperii şi promovării unor
politici adecvate de utilizare a resurselor. Misiunea generează imaginea firmei,
scopurile, intenţiile, aspiraţiile fundamentale pentru un orizont mare de timp.
B) Obiectivele strategiei reprezintă o exprimare în termeni cantitativi a
unor stări viitoare dorite pentru organizaţie. Acestea, împreună cu sistemul de
valori al managementului şi cu misiunea firmei, definesc un set de valori
fundamentale şi de autoconstrângeri, relativ durabile în timp, care precizează
filosofia de bază a firmei şi cadrul de referinţă fundamental pentru alegerea
obiectivelor şi pentru acţiunile acesteia.
C) Opţiunile strategice, numite şi vectori de creştere a firmei, reprezintă
acele direcţii de acţiune pe care le poate aborda o firmă, în scopul realizării
obiectivelor strategice, cu implicaţii asupra tuturor activităţilor firmei sau a unei
părţi relevante a acestora.
Dintre cele mai frecvent utilizate opţiuni strategice, menţionăm:
diversificarea producţiei, specializarea în producţie, pătrunderea pe noi pieţe,
asimilarea de noi produse. În cazul firmelor mari şi foarte mari, aflate în
proprietatea statului sau în cea publică şi care au funcţionat într-o economie
centralizată, menţionăm că acestea trebuie să se adapteze la cerinţele economiei
de piaţă, iar o importanţă deosebită trebuie să se atribuie restructurării şi
privatizării.
D) Resursele reprezintă o altă componentă definitorie a strategiei. În
formularea strategiei trebuie să se ţină cont de resursele de care dispune
organizaţia (resurse proprii) sau de care poate dispune (resurse atrase,
împrumutate).
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Resursele existente sau care se vor obţine trebuie defalcate în funcţie de
specificul strategiei, astfel încât să asigure „varietatea” necesară (resurse umane,
informaţionale, materiale, financiare).
Resursele apar sub forma fondurilor circulante, utile în derularea activităţii
curente şi a fondurilor de investiţii necesare operaţionalizării opţiunilor strategice
alese. Este importantă dimensionarea corectă a resurselor din punct de vedere
economic şi stabilirea provenienţei lor în condiţiile în care, unele categorii de
resurse au un caracter limitat, iar furnizorii de materii prime şi materiale, băncile,
investitorii, ca stakeholderi, pot avea o influenţă majoră asupra operaţionalizării
strategiei alese.
E) Termenele apar în strategie sub forme diverse: termene iniţiale, termene
intermediare, termene finale. În majoritatea abordărilor, termenele apar ca o
componentă distinctă a strategiei, fiind asociate celorlalte componente.
Cunoaşterea termenelor de declanşare şi de finalizare a opţiunilor strategice,
respectarea lor sau chiar scurtarea perioadei de operaţionalizare sunt condiţii de
succes în implementarea strategiei alese.
F) Avantajul competitiv. Prin formularea strategiei de ansamblu trebuie
analizate atent consecinţele pe care creşterea competitivităţii le are pentru
susţinerea măiestriei firmei în a determina şi a susţine avantajul competitiv.
Prin avantaj competitiv se înţelege „realizarea de către o firmă a unor
produse sau servicii superioare dintr-un punct de vedere semnificativ pentru
consumatori, comparativ cu oferta de articole similare ale majorităţii
concurenţilor. Pentru a înţelege natura avantajului competitiv este necesară o
abordare multidisciplinară, deoarece toate funcţiunile firmei joacă un rol
important în obţinerea acestuia”3.
3. Procesul de planificare strategică
Planificarea strategică porneşte de la premisa că orice organizaţie trebuie
să îşi îndeplinească misiunea. Planificarea strategică reprezintă un set de concepte,
metode şi instrumente care ajută managerii să dezvolte o bază legitimă pentru
deciziile pe care le iau cu privire la funcţionarea organizaţiei.
Oricât de bun ar fi un plan strategic, dacă nu este executat în mod
corespunzător, conduce la performanţe slabe sau chiar la eşec. Acelaşi rezultat se
obţine în cazul executării ireproşabile a unui plan deficitar. Situaţia optimă este
aceea în care o strategie superioară este urmată de o implementare şi o executare
ireproşabilă. La această situaţie se ajunge prin respectarea etapelor procesului de
management strategic.

3

C. Russu, op. cit., pp. 120-145.
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În opinia noastră, principalele componente ale planificării strategice,
prezentate schematic, sunt:
FACTORI
INTERESAŢI

MEDIU
RESURSE

ALEGEREA VALORILOR
& SCOPURILOR
CULTURA ŞI MGT-UL
SCHIMBĂRII
IDENTIFICAREA &
EVALUAREA OPŢIUNILOR
ALEGEREA
OPŢIUNILOR

SISTEMUL DE
MANAGEMENT

STRUCTURA
ORGANIZAŢIONALĂ

Figura 4. Componentele cheie ale planificării strategice

Aşadar, suntem de părere că operaţionalizarea modelului de management
strategic necesită o pregătire temeinică, atât datorită multitudinii, cât şi
complexităţii şi dificultăţilor schimbărilor ce urmează a fi operate. Deci, este
necesar ca implementarea propriu-zisă să se bazeze pe un program de pregătire
adecvat, ce se referă la firmă în ansamblul ei şi la componentele procesuale şi
structurale ale acesteia. Un asemenea program se recomandă a fi axat pe trei
coordonate majore: pregătirea climatului din cadrul firmei, asigurarea premiselor
tehnico-materiale, financiare şi informaţionale, formularea programelor necesare
implementării modelului de management strategic4.
Majoritatea organizaţiilor încearcă să elaboreze şi să implementeze
strategii pentru atingerea obiectivelor pe termen lung. Prezentarea strategiei
organizaţiei, alături de misiunea şi obiectivele sale, reprezintă un plan strategic al
organizaţiei. Pentru elaborarea şi aplicarea acestei strategii, un rol important îl
deţine un anumit aspect al funcţiei de previziune, numit management strategic.
Strategia reprezintă cadrul care orientează alegerile, care determină natura
şi direcţia organizaţiei şi reprezintă viziunea asupra imaginii viitoare a
organizaţiei. Planificarea operaţională furnizează o structură a deciziilor zilnice
luate la nivelele inferioare ale organizaţiei.
Declararea misiunii este o parte esenţială în procesul de planificare
strategică; eficacitatea strategiei depinde de ataşamentul faţă de punctele forte ce
izvorăsc din identitatea organizaţiei. O declaraţie de misiune eficace este
realizabilă, instructivă, specifică şi reflectă valorile organizaţiei.
4

I. Popa, Management strategic, Editura Economică, Bucureşti, 2004, p. 220.
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După declararea misiunii, organizaţia îşi îndreaptă atenţia spre formularea
obiectivelor şi analizarea industriei, a concurenţilor şi a resurselor sale interne.
Punctele forte sunt adecvate cu oportunităţile existente şi sunt luate decizii
strategice. Urmează apoi implementarea strategiei. Performanţele sunt evaluate
prin procesul de control şi sunt operate ajustările necesare5.
Strategia este menită să descrie imaginea pe care o organizaţie doreşte să o
aibă în viitor şi este orientată către ceea ce vrea să facă organizaţia, şi nu către
cum vrea să acţioneze. Aceasta este definită drept cadrul ce orientează alegerile
care determină natura şi direcţia unei organizaţii. Strategia ajută la stabilirea unei
direcţii unitare pentru organizaţie în termenii obiectivelor sale operaţionale şi
furnizează baza alocării resurselor necesare pentru orientarea organizaţiei către
atingerea acestor obiective6.
Planificarea strategică stabileşte direcţia şi obiectivele, în timp ce
planificarea operaţională se referă la luarea de decizii zilnice, la nivele mai joase
ale organizaţiei. Planificarea strategică se orientează spre a face lucruri bune
(lucrurile care trebuie sau eficacitate).
Principalele caracteristici ale planificării strategice sunt următoarele:
1) îşi propune armonizarea resurselor şi abilităţilor existente în organizaţie
cu oportunităţile şi riscurile din mediul extern;
2) furnizează baza planificării de detaliu şi a luării de decizii zilnice;
3) are loc pe termen lung;
4) este realizată de managerii de la nivelele de vârf, datorită faptului că
aceştia deţin informaţiile necesare şi pentru că angajamentul lor îi motivează pe
subalternii răspunzători cu implementarea;
5) de obicei, este definită în termeni generali.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate, planificarea strategică presupune
obţinerea de informaţii într-un mod mai eficient, elaborarea şi explorarea de
strategii alternative şi accentul pus pe implicaţiile viitoare ale deciziilor prezente.
Din cercetările pe care le-am realizat putem concluziona că planificarea strategică are următoarele beneficii:
− facilitarea comunicării şi a participării;
− îmbinarea unor interese şi valori divergente;
− determinarea luării unor decizii prudente şi rezonabil de analitice;
− promovarea unei implementări pline de succes;
− promovarea gândirii şi acţiunii strategice. Aceasta duce la obţinerea de
informaţii într-un mod mai sistematic, cu privire la mediul intern şi extern şi la interesele diferiţilor actori, la o atenţie sporită faţă de educaţia organizaţională, la claritatea
direcţiei de viitor a organizaţiei şi la stabilirea unor priorităţi organizaţionale de acţiune;
5

A.S. Herbert, Comportamentul administrativ – Studiu asupra proceselor de luare a deciziilor în
structurile administrative, Editura Ştiinţa, Bucureşti, 2004.
6
www.ypo.ro
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− îmbunătăţirea procesului de decizie. Planificarea strategică se
concentrează asupra problemelor de mare importanţă şi a dificultăţilor şi ajută
factorii de decizie să ia hotărâri cu privire la acestea. Planificarea strategică ajută
astfel organizaţiile să-şi formuleze şi să-şi comunice clar intenţiile cu privire la
strategie;
− responsabilizarea mărită a organizaţiei şi performanţa îmbunătăţită7.
În mod special, planificarea strategică poate fi aplicată în:
− agenţii publice şi departamente ale lor sau alte diviziuni organizaţionale;
− organizaţii fără scop lucrativ care oferă servicii publice;
− organizaţii ce oferă servicii specifice, cum ar fi transport, sănătate sau
educaţie, care transcend graniţele organizaţionale şi ale organelor administraţiei
publice;
− reţele interorganizaţionale în sectorul public;
− comunităţi întregi, zone urbane sau metropolitane, regiuni sau state.
Când planificarea strategică se concentrează asupra unei organizaţii, este
posibil ca majoritatea factorilor de decizie să fie membri ai respectivei organizaţii.
Acest lucru se verifică în cazul agenţiilor publice şi organelor administraţiei
locale. Când majoritatea factorilor de decizie sunt membri ai organizaţiei, ei sunt
mai uşor de convocat pentru a decide în problemele importante, pentru a reduce
diferenţele şi a coordona implementarea activităţilor. Indiferent de variatele
motive pentru care organizaţiile publice se angajează în planificarea strategică,
beneficiile care rezultă sunt aceleaşi.
4. Sectorul public: delimitări conceptuale
Sunt autori care consideră că sectorul public este sectorul care ,,furnizează
serviciile (şi în unele cazuri şi bunurile), a căror extindere şi varietate sunt
determinate, nu prin exprimarea directă a dorinţelor consumatorilor, ci prin decizia
organismelor guvernamentale, adică, într-o democraţie, prin reprezentanţii
cetăţenilor”.
Această definiţie nu cuprinde evident întreaga extindere a activităţii
sectorului public, dar conţine elementele-cheie, în sensul că sectorul public
„reprezintă mai degrabă rezultatul deciziei publice, politice decât al proceselor de
piaţă. Guvernele sunt bazate pe comandă – ele pot forţa oamenii să respecte
aceasta, în timp ce pieţele sunt voluntare.”

7

J.M. Bryson, Planificarea strategică pentru organizaţii publice şi nonprofit, Editura ARC,
Bucureşti, 2002, pp. 5-7.
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Vasta agendă a abordărilor zilnice ale guvernului referitoare la cetăţeanul
obişnuit este realizată de birocraţie. Rezultatele guvernării sunt numeroase şi
variate şi includ:
− furnizarea de bunuri şi servicii, de la drumuri la spitale;
− impunerea impozitării;
− transferul de bani de la un ,,set” de cetăţeni la altul;
− relaţia cu alte guverne;
− controale asupra oamenilor şi bunurilor;
− implementarea legilor şi a regulamentelor.
Administraţia reprezintă pentru cei mai mulţi oameni realitatea guvernului.
Sectorul public este un sector multiform care integrează sub diferite aspecte
exigenţele managementului public. Putem distinge, astfel:
− statul şi colectivităţile locale ca structuri ale dreptului public, finanţate
din contribuţia publică şi care nu cunosc fenomenul concurenţei;
− instituţiile publice;
− structuri de drept privat sub controlul autorităţilor publice, fie datorită
obiectului său social, fie datorită regulilor de organizare, fie datorită posesiunii de
capital.
Problemele privind sectorul public sunt complexe şi se pare că există încă
o mare doză de incertitudine privind rolul acestuia.
La întrebările privind necesitatea existenţei sectorului public, unii autori
evidenţiau faptul că ,,mecanismul pieţei nu poate realiza singur toate funcţiile
economice”, astfel încât fără guvern, pieţele nu pot funcţiona8.
Definirea activităţilor publice include o distincţie între diferite tipuri de
activitate:
− derivatele care pun în mişcare ,,forţa publică” (justiţia, armata,
administraţia fiscală), care sunt cu precădere monopoliste prin natura lor;
− activităţile sociale de tipul sănătăţii, educaţiei, protecţiei sociale;
− activităţi intermediare, care sunt justificabile serviciilor publice şi/sau de
interes public.
Eterogenitatea sectorului public este evidentă. Pot fi distinse structuri care
aparţin sau nu câmpului concurenţial. Dacă acceptăm că managementul public
recenzează ansamblul tehnicilor prin care responsabilii sectorului public conduc
instituţiile, identificăm câmpul de competenţe şi metodele de acţiune.
Literatura de specialitate evidenţiază faptul că domeniul public are
propriile valori, scopuri şi condiţii de evoluţie. El poate fi definit ca ,,organizaţie
cu scop colectiv, unde se caută valori colective, determinate de politică, prin
8

R. Musgrave, P. Musgrave, Public Finance in Theory and Practice, 5th Edition, McGraw-Hill,
1989, pp. 5-6.
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alegerea lor din diversitatea de interese sociale şi economice. Acţiunea colectivă
poate fi determinată de reprezentanţii aleşi ai acelei comunităţi”. Idealul acelei
comunităţi participative este o provocare pentru organizaţie.
5. Procesul de planificare strategică în sectorul public
Procesul managementului strategic defineşte setul de decizii şi acţiuni,
concretizat în fundamentarea şi implementarea unor planuri şi programe,
proiectate pentru a realiza ansamblul obiectivelor organizaţiei. Pentru atingerea
scopurilor organizaţiei este necesară perceperea concomitent concretă şi integrală,
a influenţelor mediului ambiant exogen şi endogen asupra acestui proces.
Aflat în corelaţie evidentă cu strategia de ansamblu a firmei,
managementul strategic se referă la procesul prin care managerii stabilesc direcţia
de evoluţie pe termen lung a organizaţiei, stabilesc obiectivele de performanţă
specifice, elaborează strategii pentru asigurarea atingerii acestor obiective – luând
în considerare circumstanţe interne şi externe variate – şi întreprind realizarea
planului de decizii şi de acţiuni ales9.
Procesul managementului strategic generează, prin practicare consecventă, mai multe implicaţii importante, dintre care le reţinem pe următoarele:
− secvenţialitatea procesului de formulare şi implementare a strategiei.
Astfel, procesul începe cu dezvoltarea şi reevaluarea misiunii firmei, această etapă
fiind asociată în mod esenţial cu dezvoltarea organizaţiei şi cu evaluarea mediului
extern. În mod firesc, urmează: alegerea strategiei, definirea obiectivelor
fundamentale şi a celorlalte categorii de obiective, proiectarea strategiilor
funcţionale, a politicilor generale şi parţiale, punerea în practică a strategiei şi a
politicilor, controlul şi evaluarea acestora;
− obţinerea feedbackului necesar, corespunzător termenelor intermediare
stabilite, în orice moment al derulării procesului managementului strategic, dar
mai ales după implementarea şi evaluarea finală a strategiei. Ca urmare, acest
răspuns oferă managementului organizaţiei posibilitatea cunoaşterii exacte a
rezultatelor obţinute după punerea în practică a strategiei. Acestea devin date
iniţiale pentru pregătirea viitoarelor decizii. De asemenea, managerii au
posibilitatea de a măsura şi de a analiza impactul strategiei, pentru a face faţă mai
uşor eventualelor modificări, necesar să se efectueze în misiunea firmei;
− considerarea procesului managementului strategic drept un proces
dinamic. În acest mod, trebuie acceptat faptul că toate componentele procesului
managementului strategic evoluează şi se transformă în mod permanent. În
practica organizaţiilor economice şi sociale schimbarea este continuă, iar procesul
9

M.E. Porumb, Managementul strategic al resurselor umane, Editura All Beck, Bucureşti, 2000,
pp. 42-44.
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dinamic de planificare strategică trebuie să fie, în mod constant, monitorizat
pentru sesizarea unor schimbări semnificative în ceea ce priveşte componentele
sale, ca element de precauţie faţă de posibila implementare a unei strategii
inadecvate.
Ţinta procesului managementului strategic este formularea şi implementarea strategiei, care are ca finalitate realizarea pe termen lung a misiunii firmei,
prin îndeplinirea obiectivelor formulate.
6. Particularităţile şi legitimitatea aplicării managementului
strategic în administraţia publică
Noţiunea de management strategic, considerată a fi o concepţie modernă
introdusă în domeniul organizaţiilor publice, apare pe fondul unor evoluţii de
tipul:
− creşterea intervenţiilor publice, prin diversificarea activităţilor şi
implicarea autorităţilor publice în activităţi economice;
− critici aduse metodelor tradiţionale de conducere şi, în special,
aspectelor paralizante;
− celor sociologice care au condus la o anumită diluare a noţiunilor de
bunuri publice şi serviciu public, fenomen strict legat de dezvoltarea intervenţiilor
publice10.
Toate acestea au condus la întoarcerea instituţiilor publice către sectorul
privat, pentru examinarea modului de exercitare a managementului în acest sector,
păstrând însă exigenţele sectorului public şi ale dreptului care îi sunt aplicate.
Contrar părerilor unor specialişti, managementul organizaţiilor publice nu
este identic cu managementul organizaţiilor private. Există un ansamblu de
principii, de norme şi de aşteptări prin care se disting organizaţiile publice de cele
private. A dori să reduci managementul organizaţiilor publice la o simplă
transpunere a regulilor managementului organizaţiilor private înseamnă să
neglijezi misiunile fundamentale şi specifice ale organizaţiilor publice.
În lumea afacerilor, planificarea strategică s-a dezvoltat în ultimii 30-35 de
ani. În sectorul public însă, planificarea strategică a început să fie utilizată doar în
ultimii 15 ani odată cu intensificarea provocărilor mediului extern organizaţiilor
publice. Astfel, administraţia publică a trebuit să răspundă eficient unor provocări,
precum: privatizarea serviciilor publice, schimbări de ordin social şi demografic
sau ale unor atitudini şi sisteme de valori ale societăţii, dezvoltându-şi argumente,
pe baza cărora să se fundamenteze strategiile elaborate şi implementate.

10

L. Matei, Management public, Editura Economică, Bucureşti, 2006, p. 89.
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Considerăm că organizaţiile se angajează în planificare strategică din diverse
motive, cum ar fi:
− nevoia unui proces pentru stabilirea priorităţilor;
− nevoia de eficienţă în condiţiile unor restricţii financiare previzionate;
− impunerea planificării strategice prin adoptarea unui cadru legislativ;
− schimbări majore în organizaţie;
− concurenţa puternică;
− bune practici.
Managementul strategic presupune un raţionament care urmăreşte să
atingă anumite obiective. Dar, dacă întreprinderea privată îşi fixează un scop clar
– căutarea şi maximizarea profitului – în funcţie de care ea îşi va direcţiona
acţiunile şi modela organizarea, nu acelaşi lucru este valabil şi pentru
administraţie: misiunea care îi este destinată, aceea de a urmări binele general,
este echivocă. Binele general este o noţiune incertă, susceptibilă de multe
interpretări diferite şi chiar contradictorii.
În opinia noastră, rezultată în urma cercetărilor întreprinse evidenţiate în
lucrările de specialitate, procesul de adoptare a deciziilor strategice în administraţie ar trebui să fie o combinaţie între trei moduri de abordare:
− al economiei de piaţă (în termeni de eficacitate şi eficienţă);
− abordarea legală (în termeni de respectare a legislaţiei);
− abordarea din perspectiva cetăţeanului.
7. Concluzii şi argumente în sprijinul aplicării managementului
strategic în administraţia publică
În ciuda rezervelor la adresa aplicării managementului strategic în
administraţia publică, evidenţiate în secţiunea precedentă, considerăm că au devenit
importante obţinerea rezultatelor şi gestionarea eficientă a resurselor în scopul
maximizării efectelor, ţinându-se astfel cont de faptul că sectorul public nu dispune
de resurse inepuizabile, ci dimpotrivă, obţinute cu anumite costuri sociale. ,,În
aceste condiţii, a devenit inevitabilă preocuparea pentru stabilirea strategiilor pe
termen lung ale organizaţiei publice, pentru a anticipa măsurile de perspectivă care
să o ajute să supravieţuiască într-un mediu în schimbare, îndeplinindu-şi obiectivele
finale ale misiunii sale – crearea de valori finale de interes public”.
Se evidenţiază astfel noi exigenţe ale sectorului public11:
− centrarea activităţii pe căutarea eficacităţii;
− recunoaşterea responsabilităţilor individuale, la nivelul carierei, dar şi la
nivelul elaborării misiunii;
11

L. Matei, op. cit., pp. 89-90.
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− descentralizarea responsabilităţilor versus centralizare;
− proceduri de contractualizare, de realizare a parteneriatelor public-privat;
− introducerea tehnicilor moderne de management dinspre sectorul privat.
Astfel, în ceea ce priveşte avantajele aplicării managementului strategic în
sectorul public, asistăm la reevaluarea unor stereotipuri12:
− introducerea preocupării pentru performanţa finală, ce reuşeşte reechilibrarea conformităţii faţă de reguli;
− dezvoltarea unor dezbateri asupra interesului şi limitelor managementului;
− deschiderea sectorului public către alte medii;
− efectul pozitiv al rezultatelor activităţilor.
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REPERE ECONOMICE ŞI SOCIALE ÎN SOCIETATEA
CONTEMPORANĂ

Irina MOROIANU ZLĂTESCU∗

Rezumat. Punctul de plecare al istoriei reale a drepturilor omului, la nivel internaţional, este
considerat a fi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Un alt moment important în
dezvoltarea acestor drepturi a fost adoptarea, în 1966, a celor două Convenţii pentru
implementarea Declaraţiei. Din păcate, drepturile economice, sociale şi culturale nu se situau pe
o poziţie egală cu drepturile politice şi civile. În timp ce Convenţia Internaţională a Drepturilor
Politice şi Civile stabileşte un instrument pentru promovarea şi protecţia acestor drepturi, şi
anume, Comitetul Drepturilor Omului, Convenţia Internaţională a Drepturilor Economice,
Sociale şi Culturale nu are asemenea prevederi. La nivel european şi regional, Carta Socială
Europeană iniţială şi cea revizuită sunt instrumente foarte importante pentru protecţia acestor
drepturi. Cu toate acestea, absenţa unui mecanism de control real a dus, în timp, la o vigilenţă
scăzută a comunităţii internaţionale cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale,
comparativ cu cele politice şi civile.
Abstract. The true history of human rights at international level is considered to start with the
Universal Declaration of Human Rights. Another important moment in the development of these
rights was the adoption, in 1966, of the two Covenants for the implementation of the Declaration.
Unfortunately, however, the economic, social and cultural rights were not viewed on equal terms
with the civil and political rights. While the International Covenant on Civil and Political Rights
establishes an instrument for the promotion and protection of these rights, that is, the Human
Rights Committee, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights is lacking
such a provision. At regional, European level, the European Social Charter and the European
Social Charter revised are very important instruments for the protection of these rights. However,
the absence of a genuine control mechanism resulted, in time, in a weaker vigilance on behalf of the
international community in terms of the economic, social and cultural rights as compared to the civil
and political ones.
Keywords: human rights, cultural rights, protection instruments, control mechanisms, progressive
exercise, structural adjustment.

Societatea contemporană a evoluat sub semnul schimbărilor economice
accelerate, al globalizării şi al unor evaluări şi reevaluări sociale, culturale şi
religioase. La nivel internaţional au fost identificate noi metode, căi şi mijloace de
acţiune pentru gestionarea eficientă a prefacerilor sociale, economice şi juridice,
∗

Membru AIDC şi al Institutului de Drept European.

Europa 2020

79

avându-se în vedere atât obligaţiile statelor faţă de proprii cetăţeni, cât şi
răspunderea colectivă asumată pe planul internaţional, în condiţiile creşterii
procesului de globalizare1.
În problematica promovării şi protecţiei drepturilor omului, un rol important
continuă să le revină statelor. Astfel, protecţia internaţională a drepturilor omului
reprezintă piatra de temelie în baza căreia statele trebuie să respecte, să împlinească
şi să implementeze angajamentele internaţionale asumate. În legislaţia naţională
statele au obligaţia de a lua măsuri de ordin legislativ, judiciar, administrativ,
bugetar, pentru a oferi realizarea cadrului legal, care să asigure respectarea
drepturilor omului. De asemenea, statelor le revine sarcina de a adopta şi de a aplica
politici sau programe proprii, care să garanteze accesul la drepturile şi libertăţile
cetăţeneşti şi să asigure exercitarea acestora într-un mediu nediscriminatoriu.
Evident, statul joacă rolul cel mai important în protejarea demnităţii umane, el este
cel care garantează respectarea şi promovarea drepturilor omului.
În acelaşi context, progresul societăţii se realizează şi prin mobilizarea
societăţii civile pentru respectarea şi promovarea drepturilor omului.
Nu în ultimul rând, justiţia se bucură de un rol deosebit, întrucât de
hotărârile pronunţate de instanţele de judecată depind garanţiile pentru victime în
cazul violării drepturilor lor. Cu alte cuvinte, ne referim la garantarea accesului la
justiţie, la independenţa judecătorului, efectivitatea recursului, competenţa,
puterile adecvate ale judecătorului, termenul rezonabil de judecată, compatibilitatea cu formalismul şi costul justiţiei, executarea hotărârilor ş.a.
Dimensiunea juridică a drepturilor omului reprezintă o consecinţă a
idealului filosofic, un mijloc prin care afirmarea valorilor general-umane s-a
cristalizat în metode de cooperare reciprocă la nivel de organizare instituţională,
prin prisma dreptului internaţional, dreptului regional şi a dreptului naţional.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (DUDO), adoptată la 10
decembrie 1948, statuează în preambul că drepturile omului sunt universale:
„Toate fiinţele se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi”. Totodată,
acestea sunt indispensabile şi necondiţionate: „Fiecare se poate prevala de toate
drepturile şi toate libertăţile proclamate, fără nicio deosebire”, respectiv sunt şi
indivizibile şi interdependente: „realizarea fiecăruia este legată de celelalte”. Prin
afirmarea şi consacrarea drepturilor fundamentale ale omului, DUDO susţine
implicit ideea necondiţionalităţii vizavi de factori politici, economici sau culturali.
Specialiştii consideră că de la 10 decembrie 1948 începe adevărata istorie
modernă a drepturilor omului pe plan internaţional. Un moment important în

1

A se vedea Irina Moroianu Zlătescu, „Economia şi drepturile omului în epoca globalizării”, în
Info IRDO, nr. 2/2010, p. 1 şi urm. şi J.E. Stiglitz, Globalizarea. Speranţe şi deziluzii, Editura
Economică, Bucureşti, 2003.
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evoluţia acestora a fost marcat de adoptarea în 1966 a celor două Pacte de punere
în aplicare a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.
Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice (PIDCP) a instituit
Comitetul pentru drepturile omului (articolul 28, paragraful 45 din Pact), iar în
anul 1985 Pactul privind drepturile economice, sociale şi culturale a stabilit printr-o
rezoluţie crearea Comitetului pentru probleme economice, sociale şi culturale, a
cărui primă sesiune a avut loc în 1987. Acesta din urmă, juridic şi instituţional, nu
asigură o protecţie jurisdicţională sau cvasijurisdicţională, el fiind un organ
ajutător al ECOSOC, constituit în baza articolului 68 al Cartei Naţiunilor Unite.
La sesiunea Comitetului din 1996, a fost propus proiectul unui Protocol
facultativ, care a fost adoptat abia în 2008. Acest protocol instituie un mecanism
ce constă în sesizarea cu plângeri individuale sau colective a Comitetului
drepturilor economice, sociale şi culturale, mecanism care încă nu funcţionează.
Evident, procesul de evaluare a respectării drepturilor omului de un stat rămâne
incomplet, dacă se limitează la simpla examinare a rapoartelor prezentate de statul
parte, a cărui tendinţă naturală este să ofere întotdeauna o imagine pozitivă a
realităţii.
Principalele dificultăţi cu care s-a confruntat Comitetul izvorăsc chiar din
redactarea Pactului. Astfel, în articolul 2 din Pact se prevede caracterul progresiv
al exercitării depline a drepturilor recunoscute. Caracterul progresiv este înţeles şi
justificat, fără îndoială, prin legătura incontestabilă dintre drepturile economice,
sociale, culturale şi nivelul de dezvoltare mai mult sau mai puţin avansat al unei
ţări la un moment dat. Articolul 2 obligă fiecare stat parte să acţioneze, atât prin
eforturi proprii, cât şi prin intermediul asistenţei şi cooperării internaţionale, la
capacitatea maximă a resurselor sale disponibile. Prin interpretarea pe care
Comitetul o dă (articolul 2) termenului de „a acţiona” se înţelege că statele trebuie
să ia măsuri concrete în domeniile în care s-au înregistrat regrese.
Pe de altă parte, dacă Pactul evidenţiază măsurile legislative este evident
că expresia prin toate mijloacele necesare este mult extinsă, înţelegându-se, în
acest context anumite drepturi şi controlul judiciar al normelor şi măsurilor luate
de stat. Avem în vedere articolul 2 alineatul (3) privind interzicerea discriminării,
articolul 7 litera a) privind dreptul la salarii echitabile, ori articolul 8 privind
drepturile sindicale; articolul 10 alineatul (3) privind protecţia tineretului şi
articolul 13 alineatul (2) litera a) privind gratuitatea învăţământului primar.
Remarcăm practica constantă a Comitetului de a recunoaşte eforturile
statelor de a adopta o legislaţie internă corespunzătoare pentru asigurarea
dreptului la grevă, a dreptului la locuinţă, a libertăţii de asociere ş.a. Cu toate
acestea, nu putem să nu observăm faptul că în condiţiile unei crize financiare sau
ale unei crize economice internaţionale situaţia este mult mai delicată pentru alte
categorii de drepturi, în special pentru cele prevăzute de articolul 11, respectiv
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dreptul la viaţă, hrană şi îmbrăcăminte, articolul 12, dreptul la sănătate sau de
articolele 13 şi 14, dreptul la educaţie.
Comitetul şi statul parte dialoghează prin prisma unui raport de ţară.
Considerăm că acest lucru este insuficient pentru formarea unei viziuni reale
asupra unei situaţii specifice la un moment dat, deoarece de cele mai multe ori
aceste rapoarte sunt prea scurte şi descriu în general mai mult legislaţia în vigoare
decât dificultăţile întâmpinate.
Instituţiile specializate ale Naţiunilor Unite trebuie să furnizeze
Comitetului informaţii şi analize vaste cu privire la statele parte şi la acţiunile lor.
În privinţa organismelor specializate, care au un caracter economic sau financiar
(PNUD, Banca Mondială, FMI) se impune tot mai mult organizarea unor
dezbateri cu privire la politicile actuale de ajustare structurală, în condiţiile crizei
economice fiind necesară elaborarea unor reţele de siguranţă socială în confruntarea cu ajustarea macroeconomică2.
Comitetul lasă organizaţiilor neguvernamentale o arie largă de acţiune pe
timpul desfăşurării sesiunilor, pentru a afla care este punctul de vedere al societăţii
civile cu privire la aplicarea Pactului. Prezenţa acestora, mai ales în perioada de
criză economică, este însă destul de redusă. Organizaţiile neguvernamentale
naţionale elaborează rapoarte paralele celor ale statelor şi le trimit Comitetului
pentru ca acesta să aibă o imagine cât mai obiectivă asupra situaţiei dintr-un
anumit stat.
Pactul prevede o obligaţie concretă în articolul 14, care prevede că statele
parte, care nu au asigurat încă învăţământul primar obligatoriu şi gratuit, trebuie
să se angajeze să facă acest lucru. Evident, acelaşi tip de angajament trebuie luat
şi cu privire la alte drepturi, cum ar fi, dreptul la sănătate sau stabilirea unui salariu
minim care să poată garanta o viaţă demnă pentru salariat şi familia lui. Evident,
este necesar să fie stabilite priorităţile şi alegerile bugetare care să permită
respectarea acestor priorităţi, iar ţările în curs de dezvoltare trebuie să apeleze la
cooperarea internaţională, ceea ce implică obligaţia ţărilor bogate de a consacra
o parte semnificativă din bugetul lor pentru progresul economic şi social al
statelor în curs de dezvoltare.
Desigur, totul se complică în privinţa programelor de ajustare structurală,
adesea impuse ţărilor în curs de dezvoltare de instituţiile financiare internaţionale,
fără a integra sau a ţine seama de dimensiunea „drepturilor omului”, nici de
consecinţele, cel mai adesea nefaste, pe care aceste programe impuse le-ar putea
avea asupra populaţiei şi, mai ales, asupra categoriilor vulnerabile, prin reducerea
cheltuielilor publice, suprimarea controlului preţurilor, privatizarea unor
numeroase sectoare sociale, precum şi povara datoriilor externe.

2

Apreciem încheierea recentă a Protocolului dintre PNUD şi UE.
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La nivel regional trebuie menţionată adoptarea la 4 noiembrie 1950 de
Consiliul Europei a Convenţiei pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale. Convenţia a deschis noi căi de dezvoltare a dreptului internaţional.
Pentru prima dată a fost creat un instrument regional eficace pentru drepturile
civile şi politice ale omului. Textul Convenţiei a fost completat şi îmbogăţit prin
paisprezece protocoale adiţionale3. Mecanismul creat în baza Convenţiei, Curtea
Europeană a Drepturilor Omului, completează în mod fericit sistemele naţionale
de protecţie, fiind de natură să pună la dispoziţia celor vătămaţi prin nerespectarea
drepturilor omului, care n-au reuşit să-şi impună punctul de vedere în faţa
instanţelor naţionale, noi căi pentru a face ca aceste drepturi să triumfe4.
Tot la nivelul Consiliului Europei menţionăm adoptarea Cartei Sociale
Europene. Aceasta a fost deschisă spre semnare la Torino la 18 octombrie 19615 şi
intrată în vigoare la 26 februarie 1965. Este un instrument foarte important în
protecţia drepturilor economice, sociale şi culturale ale omului.
Este vorba despre „un evantai” de nouăsprezece drepturi fundamentale ale
căror norme privesc protecţia muncii, protecţia socială şi protecţia unor categorii
de persoane, la care s-au adăugat, prin Protocolul adiţional din 1988, încă patru
drepturi.
Controlul asupra respectării angajamentelor asumate de statele părţi s-a
întărit, în timp, prin Protocolul adiţional din 1991, care a adus modificări de
procedură, precum şi prin prevederile Protocolului din 1995 referitoare la
instituirea unui sistem de reclamaţii colective.
Evoluţiile produse în timpul scurs de la adoptarea Cartei din 1961 au dus
la semnarea unei Carte Sociale Europene revizuite, care a deschis o amplă
perspectivă în materia drepturilor economice şi sociale. Acest instrument regional
amendează şi completează lista drepturilor consacrate, cuprinzând într-un instrument unic drepturile prevăzute în documentele precedente, precum şi alte opt noi
drepturi6. Întrunind numărul necesar de ratificări, Carta a intrat în vigoare la 1 iulie
1999. Momentul ratificării coincide în mod semnificativ cu împlinirea a 50 de ani
de activitate a Consiliului Europei.
Prin Carta Socială revizuită, aria drepturilor ce trebuie asigurate, respectate
şi garantate este îmbogăţită prin includerea unor noi prevederi referitoare la
3

România a devenit membră a Consiliului Europei în 1993, (Legea nr. 64/1993, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 238 din 4 octombrie 1993) şi a ratificat Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului şi protocoalele adiţionale adoptate până atunci prin Legea nr. 30/1994,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1996.
4
A se vedea, V.D. Zlătescu, Irina Moroianu Zlătescu, Drepturile omului în acţiune – Human
Rights Action, IRDO, Bucureşti, 1994, p. 75.
5
A se vedea, Irina Moroianu Zlătescu (coord.), Drepturile sociale. Tratate europene, IRDO,
Bucureşti, 2009, p. 3 şi urm.
6
România a semnat noul tratat cu prilejul Colocviului referitor la „Carta Socială a Secolului XXI”,
desfăşurat la Strasbourg între 14 şi 16 mai 1997 şi l-a ratificat în 5 mai 1999.
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drepturi ce privesc, între altele, condiţiile de muncă echitabile, securitatea şi
igiena muncii, protecţia copiilor şi adolescenţilor, formarea profesională, protecţia
mamelor aflate în activitate, integrarea profesională, integrarea socială a
persoanelor cu dizabilităţi, protecţia în caz de şomaj, demnitatea muncii,
procedurile în caz de concedieri colective. Unul dintre noile drepturi pe care le
garantează este dreptul la demnitate în muncă. Mai mult, Carta Socială revizuită
este primul tratat internaţional care consacră dreptul la protecţie împotriva sărăciei
şi a excluderii sociale, două atingeri majore aduse demnităţii umane. Se
marchează astfel, pentru prima dată printr-un document internaţional, legătura
dintre social şi demnitate.
La nivel regional, trebuie menţionat că în cadrul Uniunii Europene a fost
adoptată Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în 2007, ale cărei
articole privind drepturile economice şi sociale se inspiră atât din Carta Socială
Europeană din 1961, cât şi din Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor, din 1989.
Aşa cum arătam şi înainte, pentru garantarea drepturilor omului şi asigurarea
realizării imediate sau progresive a lor, un rol important revine statelor, societăţii
civile, şi justiţiei7. Dar, efectivitatea drepturilor şi gradul lor de realizare se înscriu
într-un context general, intern şi internaţional, economic, social şi politic.
Criza mondială actuală evidenţiază pregnant interdependenţa şi interacţiunea tuturor acestor actori şi factori de influenţă, în special relaţia dintre
evoluţiile economice şi starea drepturilor sociale, precum şi necesitatea unor
reglaje complexe şi corecţii, care depind de decizia politică la nivelul statelor şi al
comunităţii internaţionale.
De aceea, investigarea evoluţiilor de ansamblu, de după cel de-al Doilea
Război Mondial, cu identificarea etapelor succesive,8 este deosebit de sugestivă
pentru înţelegerea corectă şi realistă a situaţiilor actuale şi scrutarea responsabilă a
perspectivelor. După al Doilea Război Mondial, până în anii şaptezeci, în
majoritatea ţărilor democratice occidentale cel mai mare număr de instrumente ale
puterii au fost concentrate în mâinile statului, de regulă stat-naţiune. El definea
mecanismele de control al societăţii asupra căreia îl exercita, pe plan politic.
Guvernele şi parlamentele decideau legile şi vegheau la aplicarea lor în perimetrul
statului-naţiune, pe calea unei administraţii centralizate de cele mai multe ori.
Statul garanta protecţia socială a cetăţenilor, ceea ce a contribuit la coeziunea
naţiunii, crucială pentru un timp în care se aspira la pace şi democraţie. Sub aspect
economic, statul exercita un rol important în distribuirea, redistribuirea şi
planificarea ajutorului şi reconstrucţiei. Sectorul public cuprindea întreprinderi din
7

A se vedea Irina Moroianu Zlătescu, Drepturile omului – un sistem în evoluţie, IRDO, Bucureşti,
2008, p. 52 şi urm.
8
A se vedea, în acest sens Ol. Maurel, La responsabilité des entreprises en matière de droits de
l’homme, I, La Documentation française, Paris, 2009, p. 90 şi urm.
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industria grea (de exemplu: sectorul minier şi toate industriile conexe). Statul era
actorul cel mai important şi un patron a cărui politică influenţa întreprinderile
private în mare măsură.
Prezenţa statului în sistemul bancar permitea în mod constant întreprinderilor să depindă mai puţin de acţionarii băncilor şi de piaţa financiară. În
această perioadă dolarul american era raportat la aur, noul sistem monetar
internaţional se baza pe aur schimb standard, fiecare stat naţiune hotărând masa
monetară în circulaţie, controlând influenţa şi riscul crizei financiare. Se dezvolta
industria, economia în general, iar sociologii şi politicienii numeau „poporul”
„societate”, adesea cu completarea „modernă”9.
Odată cu acestea asistăm la creşterea nivelului de trai, a nivelului de
socializare, accesul larg la universităţi, progresul sistemului sanitar accesibil
datorită protecţiei sociale, dezvoltarea media, care au dus la avântul societăţii.
Instituţiile s-au reînnoit, lucrătorii şi-au renegociat drepturile, au făcut presiuni
asupra statelor lor prin contracte colective, existând unitate de loc – uzine şi
birouri unde s-au concentrat sute şi mii de oameni, unitate de timp – ritmul zilnic
de muncă, cadenţe sistematice şi unitate de acţiune – repetarea atribuţiilor şi
interschimbarea posturilor datorată standardizării pentru producţia de masă. În
1970 a apărut criza care a dus la micşorarea limitelor de acţiune economică a
guvernelor şi la schimbarea modelului productiv dominant. La nivel
macroeconomic, politica SUA în materie de deficit şi prezenţa crescândă a
întreprinderilor americane pe cele cinci continente a contribuit ca dolarul
american să devină moneda de referinţă în economia mondială10.
După cum s-a evidenţiat în literatura de specialitate, în 1971, SUA au decis
inconvertibilitatea dolarului în raport cu aurul şi, în 1973, sistemul de rată de
schimb fixă a dispărut în favoarea modificării ratei de schimb în funcţie de forţa
pieţei. Astfel, a apărut concurenţa între pieţele financiare. Inflaţia americană s-a
extins în Europa, în special după cele două momente de creştere a puterii
petrolului în 1973 şi 1979. Influenţa rapidă şi instabilitatea schimburilor au întărit
rolul băncilor naţionale şi al sectorului de asigurări. S-au creat noi instrumente,
cum ar fi GATT sau, în 1995 Organizaţia Mondială a Comerţului ori instituţii
economice regionale. Influenţa acţiunii guvernamentale a scăzut, guvernele nu au
mai avut o putere de acţiune directă ca înainte din cauza privatizării
întreprinderilor publice, după restructurări finanţate masiv de contribuabili. La
rândul lor, marile întreprinderi au făcut numeroase schimbări. În ţările dezvoltate
a apărut declinul industriei grele, procesul de concentrare a altor industrii şi
dezvoltarea rapidă a serviciilor, o parte a producătorilor cumpără ceea ce aparţinea
concurenţei, au apărut noi generaţii de produse şi s-a ajuns la societăţi
9

Ol. Maurel, op. cit.
Ibidem.
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multinaţionale. A apărut gestiunea preventivă sau chiar previzională a locurilor de
muncă, măsuri de adaptare sau de flexibilizare, cel mai adesea pe termen scurt. Se
ajunge la o segmentare a pieţei muncii.
Aşa cum s-a remarcat în doctrină, societăţile occidentale au fost afectate de
aceste schimbări economice. Şomajul în masă a devenit structural, femeile au
intrat din ce în ce mai mult pe piaţa muncii. Totodată, a descrescut forţa
sindicatelor şi din cauza diminuării sectorului public, în care sindicatele erau
puternice. S-a schimbat modelul producţiei şi s-au creat unităţi mai mici, interne şi
externe, în care sindicatele erau nesemnificative sau chiar înlocuite de strategii
mai personale, care au fost încurajate de practici manageriale diferenţiate şi
individualizante, care pun salariaţii în competiţie unii cu alţii. Schimbările
semnalate au fost produsul raporturilor de forţă, ideale şi materiale între stat –
mari patroni – angajaţi – sindicate. S-au impus, la nivelul întregii lumi, societăţile
multinaţionale, s-au deschis pieţele liberei concurenţe, iar acţiunea publică a fost
adesea contestată în ceea ce priveşte fiscalitatea, tarifele vamale, ajutoarele
sectoriale sau perimetrul serviciilor publice.
În doctrină s-a remarcat că profitând de poziţia lor economică, multinaţionalele puteau influenţa unele state în privinţa orientării cadrului juridic naţional
şi obţinerii impunităţii în caz de nevoie în absenţa unui cadru legal internaţional,
care să li se aplice în ţările în care ele pătrund. Circulaţia mondială a capitalurilor
şi presiunea instituţiilor financiare în economie, după 1990 şi până în prezent, au
fost facilitate de dezvoltarea investitorilor instituţionali, începând cu fondurile de
pensii anglo-saxone, care girează fonduri pentru terţi, rupând legătura dintre
acţionarul individual şi întreprinderea în care investeşte.
Remarcăm faptul că investiţiile pierd ancorarea teritorială, socială şi
culturală. Acţionarul nu îşi dă seama ce responsabilitate are când vizează o
rentabilitate maximă ale cărei consecinţe politice, economice şi sociale pentru
populaţie sau nu îl interesează sau nu le cunoaşte. În această perioadă,
internaţionalizarea atinge şi procesul de producţie, concurenţa mondială, care nu
poate fi concretizată decât printr-un război al preţurilor, se repercutează asupra
condiţiilor de muncă şi asupra mediului, în ţările în care legislaţia este mai puţin
exigentă, dar şi în ţările occidentale, unde încep să apară muncitori săraci. Se
constată o globalizare a practicilor manageriale pornind de la structura tip a întreprinderilor multinaţionale. Munca face obiectul unei adevărate negocieri cu presiune concurenţială însoţită de o creştere a inegalităţilor, individualizarea şi
reversibilitatea remuneraţiilor, delocalizarea spre ţări cu mână de lucru ieftină sau
unde legislaţia muncii este mai puţin constrângătoare. Aceste decizii manageriale
sunt luate pornind de la criterii financiare, cel mai adesea. Statele, faţă în faţă cu
puterile crescânde ale marilor întreprinderi, încearcă să existe într-o reţea politică şi
instituţională complexă. Suveranitatea naţională, aşa cum se remarcă în doctrină,
şi sfera acţiunii guvernamentale suferă constrângeri din cauza alianţelor regionale,
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organizaţiilor internaţionale care produc tratate, coduri, cărţi verzi sau albe,
directive, recomandări etc., precum şi din cauza regularizării unor domenii, altădată
încredinţate statului de autorităţi independente, inclusiv bănci centrale devenite
independente. Legea şi acordurile sociale cedează pasul unei logici de contract
individual, în care prevalează un dezechilibru al raporturilor sociale.
Constatăm că statele caută noi forme de regularizare pentru a menţine o
anumită coeziune socială, investesc în noi domenii pentru a opri deziluzia
cetăţenilor cu privire la clasa politică, la ordinea zilei fiind dezvoltarea durabilă,
care se realizează printr-un progres economic, justiţie socială şi conservarea
mediului şi responsabilitatea socială a întreprinderii invocate şi în discursul
politic, sub presiunea noilor mişcări sociale. Acestea, de exemplu, cu ocazia unor
reuniuni internaţionale îşi manifestă opoziţia sau organizează propriile întâlniri
internaţionale cum ar fi „Forumul social internaţional”.
Aşa cum s-a remarcat cu diverse ocazii, un rol de catalizator îl au organizaţiile neguvernamentale care urmăresc schimbarea comportamentului întreprinderilor considerate iresponsabile. De altfel, relativ recent s-a creat Confederaţia
sindicală mondială. Cu toate acestea, se constată creşterea puterii întreprinderilor
multinaţionale. În această perioadă, în condiţiile globalizării, se schimbă modelele
economiei, care aşezau în centrul lor statele, delimitate de graniţele politice, iar
alături de autorităţile publice apar noi autorităţi, noi actori la nivel mondial şi
internaţional, creionându-se o nouă ordine mondială.
Apărută la finele anului 2008 în SUA, criza financiară şi economică a
devenit mondială. Din ce în ce mai mulţi sunt cei care se ridică, din diverse
direcţii, împotriva limitelor modelului capitalismului financiar care domină
economia de mai bine de treizeci de ani11.
Astăzi, sunt puse în discuţie orientările politicilor economice, sociale şi
culturale la scară europeană şi mondială din perspectiva promovării şi protecţiei drepturilor omului12. Ele se confruntă cu noi încercări, de exemplu cele
legate de migraţia internaţională, al căror dinamism este fără precedent, noile
forme de migraţie care implică noi populaţii şi destinaţii diversificate, adaptate
la contextul mondial de sărăcie etc.13
Globalizarea a fost definită de Organizaţia Internaţională a Muncii ca un
val al liberalizării schimburilor, al investiţiilor şi al fluxului de capitaluri, precum
şi al importanţei crescânde a tuturor acestor fluxuri şi al concurenţei internaţionale

11

A se vedea Ol. Maurel, op. cit., p. 13.
A se vedea şi Irina Moroianu Zlătescu „Carta socială europeană şi modelul social european” în
Drepturile Omului, nr. 2/2009, p. 3 şi urm şi acelaşi autor, “Social Rights-Developments”, în Ştiinţele Educaţiei, Analele Ştiinţifice ale Universităţii „A.I. Cuza” din Iaşi, 2010, p. 63 şi urm.
13
A se vedea Catherine Wihtol de Wenden în La Declaration universelle des droits de l’homme
1948-2008. Realité d’un ideal commun?, La Documentation française, 2009.
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în economia mondială14. Desigur, criza economică determină un interes mai mare
faţă de instituţiile financiare internaţionale şi faţă de rolul şi locul pe care îl ocupă
drepturile omului în activitatea lor, mai ales dacă ne gândim la „Obiectivele
Mileniului”.
În contextul mondial al dezvoltării unui model global de guvernare
modernă discutăm despre mondializarea pieţei muncii şi despre internaţionalizarea economiilor, care sfidează statul naţional şi ordinea internaţională
interstatală specifică secolului al XX-lea. Astfel, Conferinţa populaţiei şi
dezvoltării de la Cairo, din 1995 reprezintă punctul de plecare al unui consens
pentru o guvernare globală. Pornind de la Declaraţia universală a drepturilor
omului conform căreia „orice persoană are dreptul de a părăsi o ţară şi desigur şi a
sa”, ONU ajunge în 1990 la „Carta privind drepturile lucrătorilor migranţi”, cu
vocaţie mondială, pentru a fixa un nucleu de drepturi ale omului, care să fie
recunoscute, fiind semnată de 34 de state, dintre care niciunul industrializat, şi
care a intrat deja în vigoare.
În privinţa migraţiei, Carta verde a Uniunii Europene a luat în considerare
întredeschiderea frontierelor din raţiuni economice şi demografice pentru a
rămâne în competiţia mondială a competenţelor şi talentelor, menţinând, totodată,
obiectivul protecţiei frontierelor în lupta contra migrărilor ilegale.
La Adunarea mileniului, în raportul Secretarului general ONU, se
menţiona, între altele, că „nu vom şti să considerăm domeniul economic ca
independent de ţesutul social şi politic şi să acceptăm că el nu poate fi tratat decât
potrivit propriei logici. Pentru a supravieţui şi a prospera, economia mondială
trebuie să se aşeze pe valori împărtăşite şi practici instituţionale stabile şi să
servească obiective sociale mai ambiţioase, mai egalitare”. Astfel, au fost
promovate noi instrumente internaţionale. De exemplu, Pactul mondial, iniţiativă
lansată de Secretarul general ONU în 1999, invită societăţile transnaţionale să
promoveze şi să aplice în domeniile de competenţă zece principii ce decurg din
instrumentele internaţionale pentru promovarea drepturilor omului, normele de
muncă şi de mediu şi lupta împotriva corupţiei. În mod special, două dintre
principii se referă la necesitatea ca întreprinderile care acţionează în cadrul
schimburilor economice mondiale să respecte drepturile omului. Întreprinderile
sunt invitate „să promoveze şi să respecte protecţia dreptului internaţional al
drepturilor omului în sfera lor de influenţă” şi să vegheze ca „propriile companii
să nu fie complice la violarea drepturilor omului”.
În anul 2005, Convenţia UNESCO privind diversitatea culturală insistă
asupra importanţei acesteia pentru realizarea deplină a drepturilor omului
proclamate de Declaraţia universală a drepturilor omului şi alte instrumente
14

A se vedea L’emploi dans le monde 1996-1997. Les politiques nationales à l’heure de la
mondialisation, OIT, Genève, 1996, p. 1.
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internaţionale. Convenţia, care oferă o protecţie indirectă a drepturilor omului, se
referă la procesul mondializării şi la riscul dezechilibrului între ţările bogate şi
cele sărace, evidenţiind, totodată, faptul că activităţile, bunurile şi serviciile
culturale au o dublă natură, economică şi culturală. Ele nu pot fi tratate ca şi cum
ar avea doar o valoare comercială. Astfel, trebuie să avem în vedere interacţiunea
dintre libertăţile economice, care constituie economia liberală şi libertăţile civile,
care fac democraţia. Din analiza economică a drepturilor omului reiese dreptul de
a intra demn într-o relaţie de schimb, capacitatea de a fi util ş.a. De aici decurge şi
rolul instituţiilor financiare în respectarea drepturilor omului.
Având în vedere momentul în care au fost create şi s-au dezvoltat,
considerăm, alături de alţi specialişti, că instituţiile financiare trebuie să răspundă
globalizării15, întrucât ele îşi înscriu acţiunile într-un mod de gândire inspirat de
economia liberă şi ţin cont de criteriile care îi sunt asociate. S-a considerat, mult
timp, că drepturile omului ţin de politicile statelor membre şi nu sunt legate de
consideraţiile economice, fiind astfel excluse din câmpul de activitate al acestor
instituţii. Însă, încetul cu încetul s-au deschis noi căi, în special în cadrul Băncii
Mondiale, prin afirmarea participării la promovarea drepturilor economice, sociale
şi culturale.
Problema care se pune, în acest cadru, este de a şti dacă instrumentele
existente pot garanta respectarea anumitor drepturi ale omului, cum ar fi dreptul la
educaţie, dreptul la sănătate, dreptul la alimentaţie etc. Un exemplu, în acest sens,
ar fi măsurile care au însoţit programele de ajustări structurale la începutul anilor
’90, respectiv crearea „plaselor de siguranţă socială”. Prin intermediul acestora au
fost prevăzute acţiuni, care să ofere „compensaţii” celor care aveau de suferit de
pe urma aplicării unui program de reducere structurală sau a unui proiect finanţat
de Banca Mondială.
Concepţiile privind dezvoltarea societăţii au evoluat atât din punct de
vedere economic, financiar, cât şi social şi cultural. Noţiunea a căpătat în prezent
o interpretare mai largă, dând loc aspectelor sociale şi culturale. Se acordă o
atenţie deosebită participării populaţiei la elaborarea şi punerea în aplicare a
proiectelor. Iniţiativele în lupta împotriva sărăciei şi a contractării de datorii au
început să ocupe un loc important în obiectivele colective ale indivizilor şi se
poate considera că acestea contribuie la promovarea anumitor drepturi ale omului.
Evident, nu pot fi omise politicile operaţionale privind tratamentul populaţiilor
autohtone sau evaluarea impactului asupra mediului, care au, de asemenea, o
importanţă deosebită pentru luarea în considerare a unor drepturi ale omului16.
15

În acest sens Banca Mondială are ca deviză „Visul nostru este o lume fără sărăcie”, fiind o
instituţie consacrată eradicării sărăciei, iar Fondul Monetar Internaţional o instituţie a „stabilităţii
globale”, în J.E. Stiglitz, op. cit., p. 55 şi urm.
16
A se vedea L. Boisson de Chazournes, Economic Globalisation and Human Rights, Cambridge
University Press, 2007, pp. 210-212.
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Nu trebuie neglijat nici faptul că instituţiile financiare internaţionale ţin cont de
evoluţia sistemului juridic internaţional din care fac parte17. Or, în cadrul acestuia,
drepturile omului au luat o amploare fără precedent. Pentru ilustrare, menţionăm
că Banca Mondială respectă rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU, în
conformitate cu care decide sancţiuni economice. Astfel, aceste instituţii pot
interveni când au loc violări masive ale drepturilor omului, care aduc atingere
păcii şi securităţii internaţionale. Pornind de la faptul că obligaţiile statelor
membre decurg din articolul 43 din Carta ONU, conform căruia „toţi membrii
Naţiunilor Unite, spre a contribui la menţinerea păcii şi securităţii internaţionale,
se obligă să pună la dispoziţia Consiliului de Securitate, la cererea sa şi în
conformitate cu un acord sau acorduri speciale, forţele armate, asistenţa şi înlesnirile, inclusiv dreptul de trecere, necesare pentru menţinerea păcii şi securităţii
internaţionale” şi articolul 103 din Carta ONU, ce prevede că „în caz de conflict
între obligaţiile Membrilor Naţiunilor Unite decurgând din prezenta Cartă şi
obligaţiile lor decurgând din orice alt acord internaţional vor prevala obligaţiile
decurgând din prezenta Cartă”, Banca Mondială trebuie să ţină seama de
obligaţiile statelor membre. Se poate pune în discuţie, prin procedura de anchetă
accesibilă persoanelor afectate de un proiect al Băncii Mondiale, aplicarea
politicilor operaţionale ale ei.
Pe de altă parte, instituţiile financiare internaţionale nu sunt legate direct
de drepturile omului. Totuşi, ele trebuie să acţioneze cu mai multă atenţie, astfel
încât să nu aducă atingere angajamentelor asumate de state; ceea ce se poate
interpreta şi ca o obligaţie a instituţiilor financiare internaţionale de a se asigura de
faptul că fiecare stat îşi respectă angajamentele asumate.
Unele elemente ale practicii instituţiilor financiare se înscriu în dinamica
prevenirii încălcărilor drepturilor omului, care ar fi legate de activităţile pe care le
desfăşoară (în special cele financiare). Au fost puse în funcţiune unele mecanisme
de prevenire şi de supraveghere care, chiar dacă nu sunt legate direct de
problematica drepturilor omului, acoperă anumite aspecte. Considerăm că aceste
mecanisme ar trebui să fie consolidate. Un prim pas a fost făcut deja de Fondul
Monetar Internaţional (FMI), care a creat în 2001 Biroul Independent de Evaluare
(BIE), ale cărui atribuţii privesc evaluarea politicilor şi activităţilor FMI. În
exercitarea atribuţiilor sale, Biroul Independent de Evaluare este independent de
conducerea FMI şi raportează Consiliului de Administraţie. Un cadru de referinţă
pentru a asigura urmările şi supravegherea sistematică a aplicării recomandărilor
sale a fost pus în practică în 2007, prilej cu care s-a remarcat ambiguitatea
politicilor şi practicilor FMI în materie de ajutorare şi reducere a sărăciei,
respectiv rolul Fondului în mobilizarea de ajutoare, analiza diferitelor scenarii de
ajutor, analiza impactului asupra sărăciei şi consecinţele sociale ale politicilor
17

A se vedea Catherine Wihtol de Wenden, op. cit.
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macroeconomice. Biroul Independent de Evaluare a elaborat un Raport, care a
subliniat necesitatea ca Fondul să fie foarte atent cu politicile sale de întrajutorare
a unor sate. Raportul a constatat că există un hiatus între comunicarea externă a
FMI în privinţa ajutorului şi reducerii sărăciei şi practica la nivelul ţărilor cu
venituri reduse. În raport se explică faptul că în lipsa unor orientări clare, care ar fi
trebuit luate în domeniul mobilizării ajutorului, scenarii alternative şi analiza
impactului asupra sărăciei şi situaţiei sociale, serviciile FMI au axat acţiunea lor
pe stabilitatea macroeconomică potrivit mandatului principal al instituţiei şi
culturii profesionale. Desigur, aceasta ne face să ne gândim că luarea în
considerare a anumitor drepturi ale omului în momentul formulării politicilor ar
putea contribui la atingerea obiectivului de reducere a sărăciei18.
Instituţiile financiare internaţionale integrează din ce în ce mai mult
doleanţele celor pe care îi privesc proiectele lor. Participarea populară joacă un rol
important în procesul de finanţare a proiectelor de dezvoltare. Evident, aici intră
în discuţie anumite aspecte de drepturile omului legate de accesul la informaţie şi
de participarea la procesul de decizie în proiectele finanţate de aceste instituţii,
ceea ce demonstrează că în procesul globalizării economiei, acţiunile instituţiilor
financiare sunt legate de respectarea drepturilor omului19.
Drepturile omului prezintă conexiuni, de mare complexitate în toate
domeniile existenţei umane, cu implicaţii fără precedent pe plan politic, juridic,
social, cultural şi chiar economic. Evident, un rol important revine şi Declaraţiei
Universale a Drepturilor Omului.
O incursiune istorică, oricât de sumară, pornind de la geneza drepturilor
omului, ce coboară până în zorii umanităţii, şi ajungând în zilele noastre,
evidenţiază, pe lângă progrese lente, greoaie, realizate în cursul unui proces
îndelungat şi, totodată, dramatic, marcat de momente sau perioade de stagnare şi
chiar regres, discontinuităţi şi convulsii, interacţiunea cu evoluţiile sociale, politice,
economice, culturale, ştiinţifice şi tehnologice generale, şi o tendinţă de accelerare a
schimbării societăţii, tot mai accentuată, în special în ultimele decenii.
Cu această provocare se confruntă atât organizaţiile internaţionale, cât şi
statele care le compun, fiind nevoite să îşi adapteze politicile la noua etapă a
evoluţiei, în contextul schimbărilor globale, dar şi în spiritul valorilor împărtăşite în
comun, cu conştiinţa răspunderii faţă de generaţiile următoare şi viitorul planetei.
În prefaţa primei lucrări publicate de Institutul Român pentru Drepturile
Omului, în 1999, pe tema Cartei Sociale, precum şi la finala primei ediţii a
Concursului „Pierre Laroque”, consacrat Cartei Sociale Europene, care s-a

18
19

Catherine Wihtol de Wenden, op. cit.
A se vedea şi J.E. Stiglitz, op. cit., p. 55 şi urm.
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desfăşurat la 22 mai 2000 la Palatul Drepturilor Omului20, Pierre-Henri Imbert, în
calitatea sa de director al Direcţiei Drepturilor Omului a Consiliului Europei,
atrăgea atenţia asupra faptului că: „Unii folosesc pretextul mondializării
economiei şi al tendinţei actuale de înlăturare a reglementărilor pentru a invoca o
pretinsă contradicţie între drepturile sociale şi economia de piaţă sau o necesară
subordonare a drepturilor sociale faţă de legile economice şi ... aceste argumente
de falsă logică trebuie lăsate deoparte. Trebuie să revedem în întregime concepţia
pe care o avem despre societăţile noastre, să regândim, de pildă, raporturile dintre
bărbat sau femeie şi muncă, legătura socială, noţiunile de solidaritate, de interes
colectiv, rolurile respective ale statului şi ale iniţiativei private, adică să regândim
democraţiile noastre. Socialul este o componentă necesară a creşterii economice şi
a dezvoltării, precum şi unul dintre fundamentele democraţiei”.
Aceste constatări sunt mai actuale ca oricând şi exprimă un adevăr
elementar. De aceea trebuie reamintite, subliniate, reafirmate cu tărie şi, mai ales,
luate în considerare în construirea strategiilor.
Problema care se pune, în această perioadă în care Europa se confruntă cu
o criză economică fără precedent, este a modului în care se poate face faţă unei
realităţi pe care statul însuşi nu reuşeşte să o controleze. Unii specialişti în
domeniul drepturilor omului propun să se facă apel ca unele instituţii şi organizaţii
financiare internaţionale (Banca mondială, FMI, PNUD, OMC) să ia în
considerare dimensiunea socială a dezvoltării şi consecinţele negative pe care
planurile de ajustare structurală le pot avea asupra situaţiei drepturilor economice,
sociale şi culturale ale categoriilor vulnerabile din rândul populaţiilor ţărilor în
care se aplică aceste planuri. De asemenea, se consideră eficientă organizarea sub
egida Centrului ONU de la Geneva a unor seminare, mese rotunde, dezbateri, cu
participarea unor experţi în domeniu, specialişti în economie şi drepturile omului,
reprezentanţi ai organismelor financiare internaţionale, membri ai Comitetului
pentru drepturi economice, sociale şi culturale, ONG-uri etc.
Credem că atât organizaţiile internaţionale, cât şi statele, care le compun,
trebuie să îşi adapteze politicile la noua etapă a evoluţiei societăţii în contextul
schimbărilor globale, dar şi în spiritul valorilor împărtăşite în comun, având
conştiinţa răspunderii faţă de generaţiile următoare.

20

Reamintim că la această ediţie a concursului singura echipă din Europa Centrală şi de Est care s-a
calificat în finală a fost cea a IRDO şi SNSPA. Echipa s-a clasat pe unul dintre primele locuri şi a
fost formată din studenţii la Facultatea de Administraţie Publică a SNSPA: I. Bărbulescu, T. Crăciun,
M. Apostol, V. Stănilă şi F.M. Popa, pregătită de prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu, prodecan
al Facultăţii de Administraţie Publică din SNSPA, director al IRDO, de cercetător ştiinţific Irina
Patrulius (IRDO), cercetător ştiinţific Ion Stoica (IRDO).
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CONSIDERAŢII ASUPRA CAZURILOR DE EXPULZARE A
PERSOANELOR CU STATUT SPECIAL ŞI DE EXPULZARE
PE MOTIV DE ORDINE, SECURITATE
ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ

Mădălina COCOŞATU

Abstract. This paper analyzes the institution of expulsion and some special cases that determine
the application of this measure by state authorities. States, as subjects of international law, and
persons, as subject of law, citizen of a state or foreign state, must work together to protect the
human being in all aspects of peace and world security.
The juridical institution of expulsion has basis in the fact that the foreign national or stateless
person who does not reside in the country received must have appropriate conduct legally, so that
if it turned out that commits crimes and, especially, the danger of committing other crimes, that person
shall be denied the stay on the territory, by the expulsion.
Keywords: expulsion, foreign person, public security, special measures.

1. Introducere
Fiecare stat reglementează intrarea, şederea şi ieşirea străinilor de sub
teritoriul său, indiferent dacă este vorba despre un stat federal sau unitar. Astfel,
instituţia expulzării este reglementată de dreptul intern al fiecărui stat.
Expulzarea este măsura de siguranţă ce constă în scoaterea în afara
teritoriului ţării a cetăţeanului străin sau a persoanei fără cetăţenie care nu
domiciliază în România, dacă a săvârşit o infracţiune şi se apreciază că rămânerea
acestuia pe teritoriul României reprezintă un pericol social1.
În conformitate cu prevederile Codului Penal, prin expulzare se înţelege
măsura de siguranţă potrivit căreia unui cetăţean străin sau unei persoane fără
cetăţenie care nu are domiciliul în România şi care a comis o infracţiune pe
teritoriul acesteia, i se interzice, în condiţiile legii, să rămână pe teritoriul ţării.

1

Constantin Mitrache, Drept penal român. Partea generală, Casa de Editură şi Presă „Şansa”, 1998,
p. 175.
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În dreptul internaţional public, expulzarea reprezintă acel act prin care un
stat determină un străin să părăsească, imediat sau într-un timp determinat,
teritoriul său, cu interdicţia de a reveni2.
În doctrină, s-a reţinut că măsura expulzării se ia, de regulă, pentru
ocrotirea ordinii de drept, fiind motivată de consideraţii de ordin politic,
economic, juridic, menţionându-se tulburări ale ordinii publice, acţiuni contrare
legii sau acţiuni politice contrare siguranţei statului, ofense aduse statului de
reşedinţă sau unui stat străin3.
În cazul aplicării expulzării, măsura de siguranţă urmăreşte aplicarea
ordinii şi prevenirea faptelor penale, înlăturarea unei stări de pericol decurgând
din prezenţa condamnatului pe teritoriul ţării, un scop legitim compatibil cu textul
Constituţiei.
2. Expulzarea persoanelor cu statut special
În dreptul internaţional s-au stabilit şi reguli privind expulzarea şi
drepturile expulzatului, astfel ca executarea deciziei de expulzare să nu fie inutilă
brutală, rapidă sau vexatorie, iar expulzatului să i se lase dreptul de a-şi alege
singur statul pe teritoriul căruia să fie expulzat, cu respectarea drepturilor inerente
ale persoanei. Aceste reguli, în măsura în care sunt consemnate în pacte, convenţii
sau protocoale la care România este parte, sunt cuprinse în dreptul român intern,
fiind aplicabile şi în domeniul expulzării.
În articolul 7 din Declaraţia privind drepturile omului aparţinând
persoanelor care nu posedă naţionalitatea ţării în care locuiesc, se stabileşte că un
străin care se găseşte legal pe teritoriul unui stat nu poate fi expulzat decât în
executarea unei decizii luate conform legii, afară de cazul în cazul în care acţiuni
imperioase de securitate naţională nu se opun; el trebuie să aibă posibilitatea de a
valorifica motivele contrare expulzării sale şi de a cere examinarea cazului sau de
autoritatea competentă, sau de una sau mai multe persoane special desemnate de o
anumită autoritate, fiind reprezentat în acest scop. Expulzarea individuală sau
colectivă a străinilor ce se găsesc în această situaţie pe motive de rasă, religie,
culoare, cultură, de origine naţională sau etnică este interzisă.
Protocolul nr. 7 la Convenţia europeană a drepturilor omului, în articolul 1,
face referire la regimul juridic al expulzării, având în vedere situaţia unui străin
rezident legal pe teritoriul României, care nu a comis nicio infracţiune pentru care
să fie expulzat şi nu se găseşte ilegal pe teritoriul statului de primire, în sensul că
2

Dicţionar de drept internaţional public, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982,
p. 138.
3
Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, ediţia a 13-a,
volumul I, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 194.
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nu a parcurs procedura legală română pentru declararea statutului de străin doritor
să-şi stabilească reşedinţa în România.
Această persoană nu poate fi expulzată decât în temeiul unei hotărâri
legale şi beneficiază de dreptul de a evidenţia motivele ce pledează împotriva
expulzării sale, dreptul de a cere examinarea cazului său şi dreptul de a fi
reprezentat în faţa autorităţii competente.
Statul român poate executa expulzarea străinului înaintea exercitării de
acesta a drepturilor menţionate din considerente de ordine publică sau securitate
naţională4.
Străinul care se află într-una din situaţiile în care legea interzice părăsirea
statului român, poate fi totuşi expulzat pe motive de siguranţă naţională sau de
ordine publică, printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
Instanţa poate dispune ca până la efectuarea expulzării de către organele de
poliţie, străinul să fie cazat sub supraveghere într-un loc special amenajat în acest
scop.
Măsura expulzării nu se dispune, iar în cazul în care a fost dispusă nu
poate fi executată, atunci când străinul este învinuit sau inculpat într-o cauză
penală şi magistratul dispune instituirea măsurii de interdicţie a părăsirii localităţii
sau a ţării şi atunci când străinul a fost condamnat prin hotărâre judecătorească
rămasă definitivă şi are de executat o pedeapsă privativă de libertate. Interdicţia de
expulzare durează până la dispariţia motivelor pentru care a fost întemeiată.
Expulzarea străinilor rezidenţi pe teritoriul României se hotărăşte exclusiv
de autorităţile judecătoreşti.
Statutul apatrizilor a fost stabilit prin Convenţia adoptată la 28.09.1954 de
Conferinţa plenipotenţiarilor reuniţi. În această Convenţie sunt reglementate o
serie de drepturi, printre care şi acela de a nu putea fi expulzaţi dacă se află în
mod obişnuit pe teritoriul statului de reşedinţă, decât pentru cauze de securitate
naţională sau ordine publică.
Expulzarea acestora se va putea face doar în executarea unei hotărâri
pronunţate în condiţiile legii, cel în cauză putând prezenta probe în apărare.
Acesta poate să fie prezent în faţa autorităţii competente, care îi examinează
plângerea şi trebuie să aibă posibilitatea să îşi aleagă ţara de expulzare, pentru
care să beneficieze de tratament rezonabil în acest scop.
Persoanele care obţin azilul nu pot fi respinse la frontieră, expulzate sau
trimise într-o ţară unde ar putea fi persecutate, cu excepţia unor raţiuni impuse de
securitate sau în cazul unor afluxuri masive de persoane5.
4

Mădălina-Virginia Antonescu, Regimul juridic al străinilor în România, Editura All Beck,
Bucureşti, 2002, p. 424.
5
Ion Diaconu, Drepturile omului în dreptul internaţional contemporan, Editura Lumima Lex,
Bucureşti, 2001, p. 252.
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Apatrizii au dreptul, iar statele de reşedinţă au obligaţia la asimilarea şi
naturalizarea lor. Pe perioada şederii în ţara de primire, acelaşi lucru se va
întâmpla şi cu refugiaţii.
Pe perioada şederii în ţara de primire, refugiatul nu va putea fi expulzat
decât pentru motive de securitate naţională sau ordine publică. Această măsură se
dispune în executarea unei hotărâri adoptate conform procedurilor prevăzute de
lege. Refugiatul va putea să prezinte probe în favoarea sa, să formuleze recurs şi
să fie reprezentat în faţa autorităţilor competente. De asemenea, acestuia i se va
acorda un termen rezonabil pentru a i se permite să încerce să fie admis legal într-o
altă ţară.
Acordarea statutului de refugiat sau a unei alte forme de protecţie conferă
beneficiarului anumite drepturi, printre care şi acela de a nu fi expulzat, cu
excepţia măsurilor impuse de raţiuni de siguranţă şi ordine publică. Beneficiul
acestei dispoziţii nu va putea fi invocat de refugiatul faţă de care ar exista motive
serioase de a fi considerat un pericol pentru securitatea ţării unde se găseşte, sau
care fiind condamnat definitiv pentru un delict sau o crimă deosebit de gravă,
constituie o ameninţare pentru comunitatea ţării respective.
Azilanţii nu pot fi expulzaţi de către statul de primire. Niciuna dintre
persoanele fizice pentru care se poate acorda azilul nu poate fi respinsă la
frontieră, nici expulzată şi nici întoarsă silit în ţara de origine, în care poate fi
supusă persecuţiilor.
În ceea ce priveşte azilul politic teritorial, acesta se acordă persoanelor
care au intrat în mod legal pe teritoriul statului căruia i se solicită azilul şi numai
dacă sunt persecutate pentru credinţa, opiniile ori pentru afilierea lor politică sau
pentru acte care pot fi considerate ofense politice. În aceste situaţii, statul solicitat
nu are obligaţia de a preda sau expulza de pe teritoriul de jurisdicţie persoana
solicitantă de azil şi persecutată politic.
3. Expulzarea pe motiv de ordine publică, securitate publică
şi sănătate publică
Directiva nr. 64/221/CEE din 25.02.1964 pentru coordonarea măsurilor
speciale cu privire la străini, în materia deplasării şi sejurului, justificate din
raţiuni de ordine publică, de securitate publică şi sănătate publică vizează
ansamblul resortisanţilor care se deplasează într-un stat membru, altul decât cel de
origine şi se stabilesc acolo în vederea exercitării unei activităţi salariate sau
nesalariate. Această directivă precizează că măsurile de ordine publică sau de
securitate publică ce afectează dreptul la libera circulaţie şi de sejur pe teritoriul
statelor membre trebuie să se bazeze pe comportamentul persoanei în cauză, astfel
încât aceste raţiuni nu pot fi invocate în scopuri economice, simpla existenţă a
unei condamnări penale nu motivează în mod automat măsura luată. Totuşi,
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Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a considerat că o condamnare penală
poate fi reţinută în sprijinul unei măsuri de ordine publică, atunci când din
circumstanţe care au justificat-o rezultă un comportament personal ce constituie o
ameninţare.
Măsura de ordine publică include actul unei jurisdicţii chemate pe baza
legii să propună, în anumite situaţii, expulzarea unui resortisant aparţinând unui
stat membru, când această propunere constituie o condiţie prealabilă şi necesară
pentru o asemenea decizie.
Justificarea măsurilor destinate să apere ordinea publică trebuie apreciată
având în vedere toate normele de drept ce au ca obiect, garantarea apărării
drepturilor persoanelor supuse măsurilor restrictive.
Sănătatea publică este un alt motiv cu efecte restrictive. În Anexa
Directivei nr. 64/221 sunt prevăzute bolile şi incapacităţile care ar putea ameninţa
sănătatea publică. Acestea justifică refuzul de a permite intrarea într-un teritoriu
sau refuzul de emitere a primului permis de şedere. Dacă aceste boli sau
incapacităţi survin după ce a fost emis primul permis de şedere, nu mai poate fi
refuzată reînnoirea permisului şi nici nu este îngăduită expulzarea respectivei
persoane din teritoriu.
Articolul 4 din Directiva din 25.02.1964 conţine următoarele prevederi în
legătură cu măsurile de restricţionare a dreptului de liberă circulaţie şi sejur din
raţiuni de sănătate publică:
− măsura este justificată doar în cazul bolilor şi inflamaţiilor ce figurează
pe lista anexă a directivei (sifilis, tuberculoză, alte boli infecţioase sau parazitare
contagioase care fac în ţara de primire obiectul unor dispoziţii de protejare a
naţionalilor, toxicomania, alterări psihomentale grave, stări manifeste de psihoză
agitată, psihoză delirantă, halucinatorie şi confuzională);
− statele membre nu pot stabili noi reglementări şi practici mai restrictive
decât cele în vigoare la data notificării directivei.
În anexa directivei nu figurează boala SIDA, deoarece persoanele
contaminate nu reprezintă un risc pentru colegii lor şi nu se justifică măsura
testelor de depistare la persoanele care urmează a fi angajate, orice măsură de
discriminare urmând a fi evitată.
Unele boli sau incapacităţi pot ameninţa ordinea sau securitatea publică
(morfinomania, tulburările mentale profunde etc.).
Decizia prin care este refuzată eliberarea primului titlu de sejur şi decizia
de îndepărtare din ţară înainte de eliberarea titlului pot fi, la cererea celui interesat,
supuse examinării de autoritatea al cărei aviz este cerut de autoritatea
administrativă înainte de luarea deciziei de refuz şi de reînnoire a titlului de sejur
sau a celei de îndepărtare de pe teritoriul statului de primire. În această situaţie,
cel interesat este autorizat să prezinte personal apărarea sa, în afară de cazul când
raţiuni de securitate a statului se opun la acest lucru.
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Curtea de Justiţie a considerat că resortisantul unui stat membru, căruia
într-o primă decizie i s-a interzis accesul pe teritoriul unui stat membru pentru
motive de ordine sau securitate publică, are un drept de recurs şi, după caz, dreptul
de a obţine avizul autorităţilor competente independente, în baza articolului 9 al
Directivei nr. 64/221, împotriva unei noi hotărâri luate de autoritatea
administrativă în urma cererii prezentate de persoana în cauză, după un termen
rezonabil de la prima decizie prin care i s-a interzis intrarea pe teritoriul statului
respectiv.
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COTE DEFALCATE DIN UNELE VENITURI
ALE BUGETELOR PUBLICE

Titus SEREDIUC
Tiberius-Alex SEREDIUC

Rezumat. Având în vedere importanţa bugetelor locale, sumele reprezentând cotele defalcate ale
unor venituri ce constituie o sursă pentru bugetul de stat, prezenta lucrare încearcă să trateze cu
argumente ştiinţifice anumite aspecte legate de această temă. De asemenea, plecând de la cadrul
economic şi legislativ, şi realizând cercetarea virtuală necesară, am încercat să demonstrăm
necesitatea schimbărilor la nivel naţional pentru o mai bună fluidizare a sumelor ce aparţin
unităţilor administrativ-teritoriale, realii beneficiari ai cotelor defalcate respective.
Abstract. Given the importance of the local budgets, the sums representing divided quotas of some
incomes which constitute a source for the state budget, the present article is trying to offer specific
aspects related to this issue, with scientific arguments. Moreover, starting from the economic and
legislative frame and making the necessary virtual research, we have tried to demonstrate the
necessity to make the needed changes to be operated at a national level for the best fluidization of
the sums of money that belong to the administrative-territorial units, the real beneficiaries of the
respective divided quotas.
Keywords: public budgets, divided quotas, state budget.

Cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, conform definiţiei
date de legiuitor, respectiv punctul 16 al articolului 2 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, reprezintă procentul stabilit din unele venituri ale
bugetului de stat care se alocă bugetelor locale. După cum se poate observa din
definiţie, cotele defalcate se regăsesc în sumele consemnate în bugetul de stat, mai
mult chiar, se precizează că din unele venituri, legiuitorul nespecificând sursa,
care în principal poate proveni din: cota unică de 16%, TVA accize, taxe vamale...
Ar fi fost recomandabil a exista anumite specificări de acest gen, astfel ca ele să se
regăsească în textul de lege, tocmai a preîntâmpina pretenţiile exagerate ale unor
judeţe la accesul la asemenea sume – când ele nu îndeplinesc unele criterii de
performanţă sub aspectul gestionării judicioase a finanţelor publice locale.
Indiferent de respectiva remarcă, cert este că destinaţia cotelor defalcate revine
bugetelor locale.
Tot bugetelor locale, şi având aceeaşi sursă financiară, anume bugetul de
stat, le sunt dirijate şi sumele defalcate, categorie economică, astfel cum este ea
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definită de punctul 53 al aceluiaşi articol, şi aşa cum ne apare el în actul normativ
mai sus amintit. Aşadar, avem două surse importante de alimentare a bugetelor
locale, având ca principală componentă bugetul de stat.
Dacă din definiţiile date de legiuitor sunt consemnate ca sursă de
constituire a cotelor defalcate doar bugetul de stat, punctul 1 al articolului 32 din
legea finanţelor publice locale consemnează în mod expres faptul că respectiva
categorie economică se constituie din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat,
dar la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. Sunt excluse sumele
încasate din TVA, accize, taxe vamale....., cum a lăsat să se creadă din însăşi
definiţia dată de legiuitor în capitolul privind definiţiile din partea de început a
actului normativ cadru. Aşa fiind situaţia, mai sus-amintitul articol de lege
precizează faptul că repartizarea procentuală pe entităţi publice se face astfel:
− 47% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor;
− 13% la bugetul local al judeţului respectiv; iar
− 22% la Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice Judeţene, totalizându-se
un procent de 82%, restul de 18% fiind reţinut la bugetul de stat.
Înainte de a trece la analiza distribuţiei cotei de 22% care are loc tot pe
seama organismelor statale, se impun unele consideraţii sub aspect teoretic,
anume că sumele defalcate se constituie tot pe seama cotelor defalcate, aşa cum
este expres menţionat în punctul 3 al articolului 33 din Legea nr. 273/2006 – cel
puţin sub acest aspect ele nu se constituie din altă sursă a bugetului de stat. Şi aşa
după cum putem vedea, avem de-a face cu un traseu sinuos, sub aspect teoretic, al
respectivelor sume care normal şi firesc ar trebui să rămână direct la bugetele
locale, fără a mai urma traseul bugetului de stat, când bine se ştie, că: – bugetul
general consolidat cuprinde în structura sa atât bugetul de stat, cât şi bugetul
autorităţilor publice locale, iar fiecare judeţ îşi are propriul buget pe baza căruia
îşi desfăşoară activitatea curentă. O reprezentare schematică poate fi ilustrată ca în
schema următoare.
Din fluxul financiar expus rezultă în mod evident că nu avem de a face cu
un principiu al finanţelor publice, implicit al dreptului financiar, anume acela al
reţinerii la sursă, fiind artificial creat canalul trecerii impozitului pe venit la bugetul
de stat, respectiv Ministerului Economiei şi Finanţelor, ca mai apoi să urmeze calea
redistribuirii către bugetele locale, adevăraţii beneficiari ai respectivelor resurse.
Sub aspect economic, nu se poate vorbi de o eficientizare a cheltuirii banului public,
pentru că:
– se prezintă costul respectivului flux financiar, chiar în actualul context al
circulaţiei electronice a sumelor băneşti;
– lasă loc la interpretări şi suspiciuni, în sensul că termenele la care trebuie
să aibă loc respectivele operaţiuni nu sunt expres menţionate de legiuitor, anume
cele de decădere, prescripţie, recomandare; mai mult chiar, organismele de control
financiar au tot caracter statal, superior aşadar autorităţilor administrativ-teritoriale.
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BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT
Bugetul de
stat

Bugetul unităţilor
administrativteritoriale

Bugetul asigurărilor
sociale de stat

Cote defalcate din
impozitul pe venit

Bugetele locale ale
comunelor,
oraşelor şi municipiilor
47%
Sursa: Prelucrare proprie.

Bugetele locale ale
judeţelor
13%

Direcţii Generale ale Finanţelor
Publice Judeţene
22% – Sume defalcate

Pentru înlăturarea respectivelor neajunsuri, propunem un flux financiar
care să respecte principiul reţinerii la sursă a cotelor/sumelor defalcate, în
cuantumul procentual consemnat de legiuitor, astfel:
Impozit pe venit la nivel
local

Bugetul unităţilor
administrativteritoriale

Cote defalcate

Control financiar de
stat

Audit public extern

Bugetele locale ale
judeţelor

Direcţii Generale ale Finanţelor
Publice Judeţene

Bugetele locale ale
comunelor,
oraşelor şi municipiilor
47%

Alte tipuri de buget

13%
22% – Sume defalcate

Sursa: Prelucrare proprie.

După cum se poate observa din prezentarea în virtual, s-au introdus
autorităţi ale statului cu atribuţii în controlul financiar în contextul respectării
cotelor defalcate, practic control ulterior – după ce operaţiunea financiară a avut
loc, neîngrădind cu nimic principiul autonomiei şi pe cel al autoconducerii locale.
Mai mult chiar, pentru a înlătura orice suspiciune privind veridicitatea respectivei
redistribuiri, s-a introdus şi auditul extern independent, care atunci când
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necesităţile o impun, în urma verificărilor întreprinse, poate concluziona şi
prezenta o opinie asupra temeiniciei şi oportunităţii fluxurilor financiare ce au
avut loc.
Analizând în continuare repartizarea cotelor defalcate, anume aceea expres
specificată în punctul 3 a articolului 33 din legea finanţelor publice, observăm că
din procentul de 22% rămas la dispoziţia Direcţiilor Generale ale Finanţelor
Publice Judeţene, dar împreună cu sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat (altele decât impozitul pe venit, s.n.) pentru echilibrări bugetare,
anume specificate în bugetul anual, proporţia de 27% se redistribuie bugetului
judeţean, iar diferenţa rămasă, anume aceea de 73%, se redistribuie la rândul ei,
astfel:
− 80% din sumă se repartizează în două etape, prin decizie a directorului
Direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, în funcţie de criterii precum:
populaţia şi intravilanul unităţii administrativ-teritoriale, capacitatea financiară a
unităţii administrativ-teritoriale;
− 20% din sumă se repartizează, prin hotărâre a consiliului judeţean,
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de
infrastructură care necesită cofinanţare locală. Hotărârea Consiliului Judeţean se
comunică directorului Direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, consiliilor
locale din judeţ, precum şi instituţiei prefectului pentru controlul legalităţii.
Aşadar consiliile locale la nivel de municipii, oraşe şi comune nu pot
accesa la sumele din cuantumul mai sus expus, decât printr-un act financiar-statal
cum este decizia directorului Direcţiei finanţelor publice judeţene, dar şi prin
acceptul scriptic al unui organism non-guvernamental, cum este consiliul
judeţean, care poate fi aleatoriu şi chiar în neconcordanţă cu interesele locale ale
municipiului, oraşului, sau comunei, în funcţie de coloratura politică a
consilierilor ce compun Consiliul judeţean respectiv.
Sub spectrul filtrului statal, acesta se impune a fi înţeles la justa lui valoare,
mai ales din perspectiva dependenţei consiliilor municipale, orăşeneşti şi comunale
de o hotărâre a consiliul judeţean – pe care noi o vedem complet anacronică –, şi
care vine în contradicţie flagrantă cu principiul constituţional al autonomiei şi al
nesubordonării consiliilor locale de cele judeţene (Legea nr. 215/2001 – privind
administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, făcând specificare expresă în
acest sens). De asemenea, se lasă la latitudinea directorului Direcţiei generale a
finanţelor publice stabilirea celor două etape, acestea putând fi decalate în funcţie de
anumite criterii aleatorii, fiind bine ştiută subordonarea acestuia faţă de Ministerul
Finanţelor, în fapt sumele cuvenite putându-se roti un interval oarecare de timp.
De asemenea, unul dintre criteriile în funcţie de care are loc distribuirea de
cote defalcate este cel al capacităţii financiare. Considerăm că acest aspect trebuia
consemnat de legiuitor în dispoziţiile introductive, anume acela privind definiţiile,
doctrina dând multe înţelesuri respectivei noţiuni. Astfel, un aspect fiind acela al
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nivelului mare al impozitelor datorate bugetului de stat, dar un nivel apreciabil de
impozite bugetare necolectate la termen, un altul fiind un nivel mediu de venituri
datorate la nivel judeţean de contribuabil, dar colectat în proporţie de 94-96%,
care ar fi criteriul de departajare în a statua capacitatea financiară a respectivului
judeţ.
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DOMENIUL DE APLICARE A CARTEI DREPTURILOR
FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE

Daniel CAZACU-GANEA

Rezumat. Potrivit articolului 6 al Tratatului de la Lisabona, Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie
2000, astfel cum a fost adaptată la 12 decembrie 2007, la Strasbourg, care are aceeaşi valoare
juridică precum cea a tratatelor. Carta reprezintă un veritabil catalog al drepturilor de care
toţi cetăţenii europeni ar trebui să beneficieze în faţa tuturor instituţiilor, organismelor,
agenţiilor Uniunii Europene şi faţă de statele membre, atunci când acestea din urmă pun în
aplicare legislaţia europeană. Documentul nu înlocuieşte constituţiile naţionale, dimpotrivă,
Carta reprezintă o codificare a standardelor minime, care pot fi depăşite oricând de statele
membre. În plus, se presupune că ea îndeplineşte un rol complementar şi subsidiar faţă de
protecţia drepturilor fundamentale oferită cetăţenilor europeni la nivel naţional.
Abstract. According to article 6 of the Lisbon Treaty, the EU recognizes the rights, freedoms and
principles in the Charter of Fundamental Rights of 7 December 2000, as adapted on 12 December
2007 in Strasbourg, which has the same legal value as the Treaties. The Charter is a catalog of
rights that all european citizens should have in front of all institutions and agencies of European
Union and to the European Union Member States, when they implement European legislation. The
document does not replace national constitutions, on the contrary, the Charter is a codification of
minimum standards which may be exceeded at any time by the Member States. In addition, it is
assumed that it fulfills a complementary and subsidiary role to the protection of fundamental
rights provided to European citizens nationwide.
Cuvinte-cheie: Carta UE, drepturi fundamentale.

Tratatele de la Paris şi Roma, cu valoarea unor tratate constitutive ale
Comunităţilor Europene, nu conţin un catalog al drepturilor omului şi fac numai
referinţă la unele dintre acestea. Termenul folosit nu este cel de drepturi ale
omului, ci de drepturi fundamentale. Explicaţia lipsei unui astfel de catalog ar
consta în aceea că o comunitate economică, percepută ca organizaţie
internaţională, este compusă din state, şi, ca urmare, protecţia drepturilor omului
este de resortul fiecărui stat în parte, potrivit propriei constituţii, precum şi calităţii
de membru al Consiliului Europei şi, deci, de semnatar şi al Convenţiei Europene
a Drepturilor Omului. Totuşi, problema protecţiei drepturilor omului, pentru a ne
păstra în limbajul comunitar, a drepturilor fundamentale, nu putea să nu se pună
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atunci când instituţiile sau diferitele organe comunitare, în exercitarea atribuţiilor
lor, erau susceptibile de a leza interesele particularilor.1
În această perioadă, jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
(CEJ) a stabilit că statele membre au obligaţia de a respecta drepturile
fundamentale ale Uniunii Europene (UE), ca parte a principiilor generale ale
Uniunii, nu numai atunci când acestea execută sau asigură transpunerea dreptului
secundar, ci şi atunci când pun în aplicare o obligaţie prevăzută în tratatele
constitutive sau şi atunci când printr-o normă naţională se doreşte obţinerea unei
derogări de la o obligaţie prevăzută în tratatele constitutive ale UE.2
Mulţi au considerat însă că protecţia drepturilor fundamentale lipsea din
sistemul juridic al UE şi că se impunea, cu necesitate, o enunţare clară a
conţinutului drepturilor pe care Uniunea şi statele membre trebuie să le respecte şi
pe care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene trebuie să le ocrotească, avându-se
în vedere, în mod special, extinderea continuă a competenţelor UE, inclusiv în
domenii capabile să afecteze însuşi nucleul libertăţii individuale, cum ar fi
cooperarea în materie penală.3
Consiliul European, întrunit la Köln, a hotărât, la 3 şi 4 iulie 1999,
elaborarea unei Carte europene a drepturilor fundamentale. S-a format apoi o
Convenţie, condusă de Roman Herzog, fost preşedinte al Germaniei şi al Curţii
Constituţionale Federale Germane, însărcinată cu elaborarea unei carte a
drepturilor fundamentale. Carta drepturilor fundamentale, proclamată, în mod
solemn, în cadrul Consiliului European de la Nisa, din 7 decembrie 2000, deşi este
formulată în termeni imperativi, nu avea obligativitate juridică, servind doar ca un
criteriu de orientare pentru existenţa şi nivelul de protecţie al cetăţenilor europeni
împotriva actelor şi măsurilor instituţiilor comunitare (un instrument de
consolidare).
S-a spus (Antonio Tizzano) că adoptarea Cartei reprezintă apogeul contribuţiei Curţii şi a influenţei sale asupra protecţiei drepturilor fundamentale în UE.
Odată ce lucrările Convenţiei au luat sfârşit şi lista drepturilor
fundamentale ocrotite în UE a fost proclamată, dezbaterea s-a concentrat asupra
necesităţii recunoaşterii efectului obligatoriu al Cartei, în vederea asigurării
eficacităţii acesteia.

1

Irina Moroianu Zlătescu, Instituţii europene şi drepturile omului, Editura IRDO, Bucureşti,
2008, p. 114.
2
Mihaela Mazilu-Babel, „Triada curţilor şi protecţia drepturilor şi a libertăţilor fundamentale într-o
Uniune Europeană a cetăţenilor. Luxemburg-Strasbourg-Bucureşti”, în Revista Română de Drept
European (RRDE), nr. 5/2011, Editura Wolters Kluwer, România, p. 100.
3
Antonio Tizzano, „Protecţia drepturilor fundamentale: principala contribuţie a Curţii Europene
de Justiţie la evoluţia constituţională a UE”, în RRDE, nr. 6/2011, p. 35.
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Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a fost inclusă, prin
Tratatul de la Lisabona, în rândul normelor juridice ale Uniunii Europene. Carta a
intrat în vigoare la data de 1 decembrie 2009.
Potrivit articolului 6 al Tratatului de la Lisabona, Uniunea recunoaşte
drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene din decembrie 2000, astfel cum a fost adaptată la 12 decembrie
2007, la Strasbourg, care are aceeaşi valoare juridică cu cea a tratatelor. Cu toate
acestea, „dispoziţiile cuprinse în Cartă nu extind în niciun fel competenţele
Uniunii, astfel cum sunt definite în tratate”.4
Obiectul articolului 51 (din Cartă)5 este stabilirea domeniului de aplicare a
Cartei. Obiectivul său este de a stabili, în mod clar, faptul că această Cartă se
aplică, în primul rând instituţiilor şi organelor Uniunii, cu respectarea principiului
subsidiarităţii.
Această dispoziţie a fost redactată cu respectarea articolului 6 alineatul 2
din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), care impune Uniunii respectarea
drepturilor fundamentale, precum şi a mandatului conferit de Consiliul European
de la Köln. În ceea ce priveşte statele membre, din jurisprudenţa Curţii de Justiţie
a Uniunii Europene, rezultă că acestora le este impusă obligaţia de a respecta
4

Articolul 6
(1) Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute în Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie 2000, astfel cum a fost adaptată la 12 decembrie 2007, la Strasbourg, care are aceeaşi valoare juridică cu cea a tratatelor.
Dispoziţiile cuprinse în cartă nu extind în niciun fel competenţele Uniunii astfel cum sunt definite
în tratate.
Drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute în cartă se interpretează în conformitate cu
dispoziţiile generale din titlul VII al Cartei privind interpretarea şi punerea sa în aplicare şi cu
luarea în considerare în mod corespunzător a explicaţiilor menţionate în Cartă, care prevăd
izvoarele acestor dispoziţii.
(2) Uniunea aderă la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale. Competenţele Uniunii, astfel cum sunt definite în tratate, nu sunt modificate de
această aderare.
(3) Drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Convenţia europeană pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi astfel cum rezultă din tradiţiile constituţionale
comune statelor membre, constituie principii generale ale dreptului Uniunii.
5
Articolul 51
Domeniul de aplicare
(1) Dispoziţiile prezentei carte se adresează instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii,
cu respectarea principiului subsidiarităţii, precum şi statelor membre numai în cazul în care acestea
pun în aplicare dreptul Uniunii. Prin urmare, acestea respectă drepturile şi principiile şi
promovează aplicarea lor în conformitate cu atribuţiile pe care le au în acest sens şi cu respectarea
limitelor competenţelor conferite Uniunii de tratate.
(2) Prezenta cartă nu extinde domeniul de aplicare a dreptului Uniunii în afara competenţelor
Uniunii, nu creează nicio competenţă sau sarcină nouă pentru Uniune şi nu modifică în niciun fel
competenţele şi sarcinile stabilite de tratate.
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drepturile fundamentale, definite în cadrul Uniunii, numai în cazul în care pun în
aplicare dreptul Uniunii.6 Bineînţeles, această normă, aşa cum este consacrată în
prezenta Cartă, se aplică, în egală măsură, autorităţilor centrale sau locale, precum
şi instanţelor judecătoreşti, în cazul în care aplică dreptul Uniunii.
Alineatul 2 coroborat cu alineatul 1 confirmă că efectul Cartei nu poate fi
acela de a extinde competenţele şi sarcinile conferite Uniunii prin tratate. Sunt
menţionate explicit consecinţele logice ale principiului subsidiarităţii şi ale
faptului că Uniunea dispune numai de competenţele care i-au fost conferite.
Drepturile fundamentale, aşa cum sunt garantate în Uniune, produc efecte numai
în cadrul acestor competenţe, stabilite în tratate.
Alineatul 2 confirmă, printre altele, faptul că această Cartă nu poate avea
ca efect extinderea domeniului de aplicare a dreptului Uniunii dincolo de
competenţele Uniunii stabilite în tratate.
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a instituit deja această normă în ceea
ce priveşte drepturile fundamentale recunoscute ca făcând parte din dreptul
Uniunii.7 Potrivit acestei norme, se subînţelege că integrarea Cartei în articolul 6
din Tratatul privind Uniunea Europeană nu poate fi interpretată ca extinzând ca
atare gama acţiunilor statelor membre considerate „ca punând în aplicare dreptul
Uniunii”.
Într-un punct de vedere, se consideră că articolul 51 alineatul 1 prevede că
dispoziţiile Cartei se adresează statelor membre „doar atunci când acestea pun în
aplicare dreptul Uniunii”. Această prevedere însă nu ar putea fi interpretată ca
excluzând aplicarea Cartei faţă de dreptul naţional, interpretare confirmată şi de
Curtea Europeană de Justiţie.8
Într-un alt punct de vedere9, ceva mai nuanţat, Carta este destinată Uniunii
Europene: astfel, sfera de aplicare este limitată la instituţiile şi organele Uniunii şi
la statele membre atunci când implementează dreptul Uniunii. Astfel, Carta nu se
adresează statelor membre atunci când acestea exercită propriile competenţe, chiar
în domenii de competenţă partajată cu Uniunea, dacă statele acţionează în nume
propriu, în temeiul principiului subsidiarităţii, şi nu pentru punerea în aplicare a
dreptului Uniunii. Avocatul general Yves Bot a observat, la rândul său, că există
două opinii majoritare: grupul adepţilor concepţiei restrictive a noţiunii de punere
6

Hotărârea din 13 aprilie 2000, Cauza C-292/97, Rec. 2000, pp. I-2737, punctul 37: „în plus,
trebuie reamintit faptul că cerinţele care decurg din protejarea drepturilor fundamentale în cadrul
ordinii juridice comunitare obligă, de asemenea, statele membre atunci când acestea pun în
aplicare norme comunitare”.
7
Hotărârea din 17 februarie 1998, în Cauza C-249/96, Grant, Rec. 1998, pp. I-621, punctul 45.
8
Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană a drepturilor omului, ediţia a 4-a, Editura C.H. Beck,
2011, Bucureşti, pp. 250-251; Allan Rosas, Lorna Armati, EU Constitutional Law. An
Introduction, Hart Publishing, Oxford, 2010, p. 150.
9
Ion Gâlea, Aderarea Uniunii Europene la Convenţia europeană a drepturilor omului. Analiză
critică, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012, p. 34.
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în aplicare a dreptului Uniunii, grup care susţine că prevederile Cartei vizează
numai situaţiile în care un stat membru acţionează în calitate de agent al Uniunii,
precum şi grupul adepţilor concepţiei extensive, grup care consideră că acestea
trebuie aplicate în toate situaţiile în care o reglementare naţională intră sub
incidenţa dreptului Uniunii.10 În practică, spune autoarea citată, incidenţa directă
sau indirectă a prevederilor Cartei asupra actelor şi normelor din dreptul intern
depinde de cât de mare este voinţa Curţii de la Luxemburg şi a instanţelor
naţionale în interpretarea articolului 51 din Cartă. Un prim indiciu a fost acordat
tot de Curte, care, în ordonanţa pronunţată în cauza Asparuhov Estov şi alţii, a
constatat că nu este stabilită competenţa sa pentru interpretarea Cartei, în măsura
în care decizia de trimitere nu conţine niciun element care să demonstreze că
decizia naţională în cauză „ar constitui o măsură de punere în aplicare a dreptului
Uniunii sau ar prezenta alte elemente de legătură cu acesta din urmă”.11 Autoarea
conchide (având în vedere şi opinia avocatului general V. Trstenjak în Cauza
C-411/10, NS, din 22 septembrie 201112) că articolul 51 alineatul 1 nu trebuie
înţeles stricto sensu, ci, dimpotrivă, cuprinzând toate cazurile în care o
reglementare naţională este capabilă să pună în aplicare sau să afecteze finalitatea
dreptului Uniunii, concluzie pe care o împărtăşim şi noi.
Intrarea în vigoare a acestor prevederi ale Cartei înseamnă posibilitatea
invocării lor în faţa Curţii de Justiţie, a Tribunalului Uniunii Europene, a
Tribunalului funcţiei publice, precum şi în faţa instanţelor naţionale ale statelor
membre, permiţând exercitarea unui control consolidat, pe un dublu nivel, al
respectării drepturilor fundamentale.
Prevederea alineatului 2 al articolului 6 din Tratatul Uniunii Europene,
conform căreia: „Uniunea aderă la Convenţia europeană pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Competenţele Uniunii, astfel
cum sunt definite în tratate, nu sunt modificate de această aderare”, va avea ca
efect asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a individului.
Această aderare, care se va efectua potrivit Protocolului nr. 8 anexat la
Tratatul de la Lisabona, este în curs de realizare; tratativele oficiale dintre
Uniunea Europeană şi Consiliul Europei au început la 7 iulie 2010. De reţinut că
articolul 59 alineatul 2 din Convenţia europeană, introdus prin Protocolul nr. 14,
conţine o prevedere expresă care permite Uniunii Europene să adere la Convenţia
europeană.

10

Mihaela Mazilu-Babel, op. cit., 2011, pp. 100-101, care citează Concluziile avocatului general
prezentate în Cauza C-108/10, Scattolon, din 5 aprilie 2011.
11
Ordonanţa din 12 noiembrie 2010, în Cauza C-339/10, punctul 14.
12
O simplă posibilitate de acţiune, în baza unui regulament, echivalează, indiferent de decizia
statului de a beneficia de acea posibilitate, cu aflarea deja în sfera de acţiune şi aplicarea dreptului
Uniunii şi, implicit, a prevederilor Cartei.
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Aderarea Uniunii Europene la Convenţia europeană a drepturilor omului
va avea ca efect, în esenţă, instituirea obligaţiei pentru instituţiile şi organele
Uniunii ca, în desfăşurarea activităţilor lor specifice, să asigure respectarea
drepturilor şi libertăţilor garantate de Convenţie.13
Aderarea va fi realizată odată cu încheierea unui tratat de aderare între cele
patruzeci şi şapte de state părţi la convenţie şi UE. Procedura pe care trebuie să o
urmeze UE este stabilită la articolul 218 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene (TFUE). Articolul 218 alineatul 8 dispune unanimitatea în Consiliu, la
încheierea tratatului de aderare, ulterior obţinerii aprobării Parlamentului
European. În plus, tratatul trebuie aprobat de statele membre potrivit propriilor
dispoziţii constituţionale. Problema este, desigur, dacă, în lumina obligaţiei de a
adera, statelor membre li se permite să se opună aderării. Articolul 6 alineatul 2 al
TFUE nu precizează totuşi modalităţile exacte ale unei astfel de aderări. De
exemplu, el nu prescrie dacă UE aderă doar la convenţie sau şi la unele ori la toate
protocoalele sale adiţionale.14 Prin Tratatul de la Lisabona nu au fost stabilite nici
alte modalităţi, precum chestiunea unui judecător al UE la Curtea Europeană a
Drepturilor Omului, ori raportul exact între cele două instanţe europene. Poate
exista, prin urmare, un anumit spaţiu, deşi limitat, pentru exercitarea unui veto de
reprezentantul unui stat membru în Consiliu. De asemenea, este de aşteptat ca
unul sau mai multe state membre să ceară CEJ un aviz în temeiul articolului 218
alineatul 11 al TFUE cu privire la compatibilitatea tratatului de aderare cu
tratatele UE. Pregătirile pentru aderare sunt deja în curs. Programul de la
Stockholm al Consiliului UE preconizează că: „aderarea rapidă a UE la Convenţia
europeană a drepturilor omului are o importanţă cheie”. Din păcate, obiectivul de
a fi încheiate aceste pregătiri până în iunie 2011 nu a fost realizat, din motive
explicate, foarte succint, în continuare.
După momentul aderării, se va ridica o problemă foarte practică şi
importantă, şi anume cine va răspunde la Strasbourg în situaţia unei încălcări a
Convenţiei europene a drepturilor omului cauzată prin dreptul UE?
O soluţie propusă15 (care are în vedere ceea ce există acum din punct de
vedere juridic) ar fi să i se permită reclamantului să oblige să răspundă partea care a
acţionat în speţă. Atunci când au acţionat instituţiile UE, acţiunea trebuie îndreptată
împotriva UE. Atunci când un stat membru a executat obligaţii care decurg din
dreptul UE, acel stat membru poate fi ţinut să răspundă, chiar dacă încălcarea
concretă provine din dreptul UE. Această soluţie, spune autorul citat, ar avea mai
multe avantaje. Ea reduce pentru reclamant povara identificării pârâtului corect.
13

Corneliu Bîrsan, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, ediţia a 2-a,
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010, p. 1640.
14
Tobias Lock, „Aderarea UE la CEDO: Cine ar răspunde la Strasbourg”, în RRDE, nr. 6/2011, p. 86.
15
Ibidem, p. 95. O propunere asemănătoare a fost făcută de Comisia pentru afaceri constituţionale
a Parlamentului European.
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Ori de câte ori un stat membru a acţionat faţă de reclamant, reclamantul poate
obliga acel stat membru să răspundă în temeiul Convenţiei europene, independent
de faptul dacă statul membru a acţionat punând sau nu în executare dreptul UE.
Desigur, dacă ar fi adoptată această soluţie, unui stat membru nu i s-ar permite să îşi
apere acţiunile prin referire la obligaţia sa de a respecta îndatoririle decurgând din
dreptul UE. În plus, reclamantul nu ar avea dificultăţi în a identifica acea cale de
drept internă adecvată şi astfel s-ar conforma cu uşurinţă cerinţelor articolului 35
din Convenţia europeană. Aceasta ar sublinia şi subsidiaritatea controlului extern
exercitat de CEDO. La nivel naţional există, de regulă, mai multe instanţe. În plus,
în temeiul articolului 267 al TFUE, instanţele judecătoreşti interne au dreptul, iar în
cazul unei instanţe de ultim grad de jurisdicţie obligaţia, de a adresa Curţii de
Justiţie o cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare. CEJ ar avea astfel
posibilitatea să remedieze încălcarea, dacă acea încălcare provine din dreptul UE.
Aceasta ar însemna că CEDO ar decide, în mod normal, doar atunci când instanţele
statelor membre şi CEJ nu au identificat vreo încălcare. Această soluţie ar conserva
şi autonomia dreptului UE, întrucât CEDO nu ar fi chemată să delimiteze
competenţele UE şi ale statelor membre. Ea ar exclude şi situaţiile de
responsabilitate a UE pentru încălcări ale Convenţiei europene de un stat membru
care acţionează fără vreo legătură cu obligaţiile care îi revin în temeiul dreptului
Uniunii. Mai important, soluţia ar evita periclitarea protecţiei efective a drepturilor
omului: un reclamant nu ar trebui să rişte să adreseze cererea sa împotriva unui
pârât, stabilit greşit, întrucât reclamantul a interpretat eronat diviziunea de
competenţe între UE şi statele sale membre. Soluţia propusă ar avea şi avantajul
suplimentar că acţiuni ale statelor membre nu ar trebui să fie încadrate în cele în
care statul membru a acţionat în temeiul propriei suveranităţi (de exemplu, atunci
când reclamantul a fost condamnat pentru furt) şi atunci când acţiunea statului
membru a fost determinată de dreptul UE (de exemplu, atunci când aeronava
reclamantului a fost sechestrată în conformitate cu un regulament al UE).
Acordul-proiect de aderare consacră două mecanisme ce urmează a fi puse
în executare: mecanismul răspunderii in solidum şi mecanismul unui răspuns
preliminar.16
1) Mecanismul răspunderii in solidum. Este un mecanism de răspundere
solidară aplicabil în toate situaţiile, cu excepţia celor în care o plângere va fi
îndreptată doar împotriva Uniunii sau doar împotriva unui stat membru, prin care
se vor susţine încălcări separate ale drepturilor fundamentale. De asemenea,
CEDO, atunci când va fi necesar, va putea decide cu privire la introducerea în
cauza pendinte a unei alte părţi contractante, dar numai în baza unei cereri
formulate de partea intervenientă, deoarece nicio parte contractantă nu poate fi
obligată să îşi asume o răspundere solidară fără a-şi exercita voinţa în această
16

Mihaela Mazilu-Babel, op. cit., 2011, pp. 104-105.
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direcţie. Prin acest mecanism statele membre vor continua să răspundă pentru
orice nerespectare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale rezultată din acţiunea
acestora ca agent al UE. Singura diferenţă va fi aceea că UE va răspunde
individual sau solidar cu unul sau mai multe state membre ale UE.
2) Mecanismul unui răspuns preliminar. Principiul subsidiarităţii impune
condiţia epuizării, a priori, a tuturor căilor de atac prevăzute în dreptul intern al
fiecărui stat membru, în cazul acesta, al UE, atât în situaţia acţiunilor directe, cât şi
a acţiunilor indirecte de trimitere preliminară. Soluţia găsită de domnul
Timmermans (fost judecător la CEJ, care a prezentat-o în timpul unei audieri în faţa
Parlamentului European) constă în instituirea unei proceduri care să permită CEJ să
se pronunţe cu privire la conformitatea cu drepturile fundamentale a unui act al UE,
după declararea de CEDO a admisibilităţii în principiu a unei cereri individuale
împotriva unui act naţional de punere în executare. CEDO ar suspenda de drept
cauza aflată pe rol până la pronunţarea CEJ, pronunţare ce se va realiza într-un timp
relativ scurt, şase-opt luni, în cadrul procedurii accelerate. Ulterior, în situaţia în
care CEJ stabileşte neconformitatea cu drepturile fundamentale, aşa cum sunt ele
garantate de Convenţie, atunci procedura de pe rolul CEDO ar lua sfârşit de deplin
drept, iar efectele pentru reclamant ar fi aceleaşi ca cele date de situaţia în care CEJ
ar invalida o normă unională. Comisia ar fi cea abilitată să sesizeze CEJ (în situaţia
în care Curtea de Justiţie nu s-ar pronunţa în prealabil) cu aspectele de drept al
Uniunii disputate în cadrul unei cauze aflate pe rolul CEDO, după ce aceasta din
urmă ar fi declarat cererea ca fiind admisibilă. Soluţia numită şi Timmermans, ce
întruneşte un larg consens, vizează capacitatea CEJ de a se pronunţa înaintea
omoloagei sale de la Strasbourg, CEDO. În acest context rezidă fundamentul
afirmaţiei cum că problema nu este aceea de a stabili cine are ultimul cuvânt, ci cine
îl are pe primul. Cu atât mai mult cu cât este foarte probabil ca, în chestiunea în
cauză, acesta să fie totodată şi ultimul, cu avantaje evidente pentru toată lumea.17
Proiectul acordului de aderare a fost prezentat în forma finală în iulie 2011.
Într-o opinie18, nu singulară, se consideră că procesul de aderare, la momentul
actual, este blocat. Blocajul este în interiorul UE, nu în relaţia dintre Uniune şi
statele membre ale Consiliului Europei care nu sunt membre ale Uniunii. Practic,
statele membre sunt nemulţumite de rezultatul pe care Comisia l-a obţinut în
negocieri. Rămâne de văzut care va fi rezultatul final al negocierilor şi care va fi
orizontul de timp în care aderarea se va finaliza.
Avantajul incontestabil pe care îl prezintă Carta constă în faptul că ea este
o normă de referinţă autonomă pentru domeniul drepturilor fundamentale în
cadrul Uniunii Europene.

17
18

Antonio Tizzano, „Curţile europene şi aderarea Uniunii la CEDO”, în RRDE, nr. 1/2012, pp. 123-124.
Ion Gâlea, op. cit., pp. 143-144.
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Carta reprezintă un veritabil catalog al drepturilor de care toţi cetăţenii
europeni ar trebui să beneficieze în faţa tuturor instituţiilor, organelor, oficiilor şi
agenţiilor Uniunii Europene şi faţă de statele membre, atunci când acestea din
urmă pun în aplicare legislaţia europeană. Ea este o codificare recentă, pe linia
ultimelor evoluţii, atât în domeniul protecţiei drepturilor omului, cât şi în
domeniul integrării europene.
Explicaţiile ce însoţesc Carta, oferite sub autoritatea prezidiului Convenţiei
care a elaborat-o, amintesc cele două surse exogene ale sale, respectiv tradiţiile
constituţionale comune ale statelor membre şi Convenţia europeană a drepturilor
omului; însă ea rămâne o codificare endogenă, proprie Uniunii Europene. În ea se
găsesc „drepturi, libertăţi şi principii” care nu sunt incluse în Convenţia
europeană, cum ar fi drepturile sociale ale lucrătorilor (articolele 28-35), protecţia
mediului (articolul 37), protecţia consumatorilor (articolul 38), protecţia datelor
cu caracter personal (articolul 8), bioetica (articolul 3 alineatul 2) sau dreptul la o
bună administrare (articolul 41).
Carta rămâne un document de drept internaţional public clasic; în acest
sens, ea este însoţită de explicaţii care, deşi lipsite de valoare juridică în sine,
sunt considerate „un instrument de interpretare preţios destinat să clarifice
dispoziţiile Cartei”. Dar este de subliniat un lucru, anume faptul că documentul
nu înlocuieşte constituţiile naţionale, dimpotrivă, Carta reprezintă o codificare a
standardelor minime, care pot fi depăşite oricând de statele membre. În plus, se
presupune că ea îndeplineşte un rol complementar şi subsidiar faţă de protecţia
drepturilor fundamentale oferită cetăţenilor europeni la nivel naţional. Această
abordare pare să fie acceptată de Curtea de Justiţie şi întărită de dispoziţiile
articolului 4 alineatul 2 al TUE, potrivit cărora Uniunea „(...) respectă identitatea
lor naţională (a statelor membre – n.n.), inerentă structurilor lor fundamentale
politice şi constituţionale (...)”.19
Potrivit altei păreri,20 se consideră că în determinarea statutului acestui
document trebuie să ne referim la termenii subtili, dar şi circumspecţi sau chiar
neobişnuiţi folosiţi, care confirmă faptul că el nu este un tratat internaţional ratificat
de state; statele membre au ratificat doar Tratatul de la Lisabona, în care se face
referire şi la Cartă, dar nu Carta ca atare şi, de fapt, în tratat se află doar explicaţii
despre acest document. Fiind proclamată de instituţii ale Uniunii Europene, ea nu
este opozabilă statelor decât în anumite circumstanţe: „Uniunea recunoaşte
drepturile şi libertăţile fundamentale”, nu însă şi Carta, ca document. Sintagma
„Carta are aceeaşi valoare juridică cu cea a tratatelor” înseamnă că nu este un tratat,
dar i se recunoaşte o valoare de tratat; referirea la „drepturile, libertăţile şi
19

Elena Simina Tănăsescu, „Carta drepturilor fundamentale a UE: avantajele şi efectele ei pentru
cetăţenii europeni”, în RRDE, nr. 4/2010, pp. 18-19.
20
Ion M. Anghel, „Tratatul de la Lisabona. Reperele lui definitorii”, în Revista Română de Drept
Comunitar, nr. 1/2010, Editura Wolters Kluwer, România, p. 149.
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principiile” arată că ţinta recunoaşterii (poziţia) de Uniune nu vizează documentul.
Nu este clar dacă această trimitere prin detaşarea conţinutului de documentul în care
drepturile recunoscute sunt încorporate reprezintă o modalitate de circumstanţiere a
angajamentului asumat; în plus, desemnarea acesteia prin termenul de cartă (care nu
induce, în mod neîndoielnic, un sens strict juridic) poate ridica semne de întrebare
cu privire la natura juridică a acestui document; adăugăm şi faptul că în Tratatul de
la Lisabona nu există textul Cartei, ci explicaţii cu privire la Cartă, care au menirea
să ajute la interpretarea ei. Deşi Carta nu este supusă ratificării statelor, conţinutul
este recunoscut de Uniune şi rezultă că statele se văd legate pe o cale ocolită şi
derutantă; de aici şi rezervele semnalate de unele state membre.
Din punctul nostru de vedere, amplasarea Cartei în afara Tratatului de la
Lisabona (spre deosebire de Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa)
este menită să menajeze sensibilităţile naţionale ale popoarelor europene, aşadar
este un element de compromis, fără consecinţe juridice, întrucât din prevederile
articolului 6 alineatul 1 al TUE rezultă că valoarea juridică a Cartei este de drept
primar. Explicaţia unei asemenea opţiuni de legiferare rezidă în evitarea inducerii
ideii de supra-stat. Cu toate acestea, Marea Britanie, Polonia, Republica Cehă au
obţinut derogări de la aplicarea acestui document.
Carta prezintă avantajul21 de a permite un control jurisdicţional structurat
şi permanent, intern Uniunii Europene, asupra modalităţii în care drepturile
fundamentale sunt respectate în cadrul Uniunii Europene.
Documentul nu implică numai drepturi subiective, opozabile şi, deci,
susceptibile să fie invocate în faţa instanţelor judecătoreşti. Preambulul său
menţionează „drepturi, libertăţi şi principii”, iar dispoziţiile sale fac dovada unei
sinteze inteligente între dispoziţii clasice şi novatoare, dintre care unele sunt
opozabile Uniunii Europene, în vreme ce altele vizează domenii în care Uniunea
Europeană nu are (deocamdată) competenţe proprii, dar, pe de altă parte, doreşte
să vadă protejate drepturile cetăţenilor europeni (de exemplu, dreptul la educaţie,
articolul 14, sau protecţia sănătăţii, articolul 35).
Posibilitatea ca dispoziţiile Cartei să fie invocate în faţa instanţelor
judecătoreşti este variabilă şi depinde chiar de conţinutul său normativ. Articolul
52 alineatul 5 are ca scop împiedicarea controlului judecătoresc în domeniul
politicilor sociale şi economice europene, care îmbracă forma principiilor şi nu a
drepturilor, deşi distincţia dintre cele două categorii nu este întotdeauna atât de
clară pe cât am putea crede, putând genera confuzii.
Dar, dintre cele 50 de articole care prevăd „drepturi, libertăţi şi principii”,
numeroase sunt cele care se pretează unei protecţii eficiente din partea instanţelor
judecătoreşti.

21

Elena Simina Tănăsescu, op. cit., pp. 20-24.

114

Europa 2020

Curtea de Justiţie a spus-o adesea: principalele jurisdicţii europene sunt
instanţele statelor membre. Totuşi, atunci când se vorbeşte despre un control intern
al Uniunii Europene, asupra modalităţii în care drepturile fundamentale sunt
respectate, este avută în vedere, mai degrabă, Curtea de Justiţie însăşi decât alte
instanţe judecătoreşti. Or, pentru protecţia efectivă a drepturilor sale, individul
trebuie să aibă posibilitatea de a-şi face auzită vocea şi să pretindă ceea ce i se
cuvine în faţa tuturor instituţiilor sau organelor susceptibile să îi lezeze drepturile şi
interesele legitime.
Dacă toate instituţiile, organele, oficiile sau agenţiile Uniunii Europene vor
fi supuse controlului Curţii de Justiţie, în ceea ce priveşte respectul pe care acestea
îl acordă drepturilor fundamentale, Uniunea Europeană, în ansamblul său, se va
putea bucura de o mai mare legitimitate.
Fără a aduce atingere dispoziţiei exprese din articolul 6 alineatul 1 din
Tratatul Uniunii Europene, privitoare la domeniul de aplicare a Cartei, reluat la
alineatul 2 din articolul 51 din Cartă, alineatul 1 din articolul 51 a codificat un alt
principiu din jurisprudenţa Curţii de Justiţie, respectiv cel al „încorporării”,
potrivit căruia controlul jurisdicţiei europene nu vizează doar instituţiile, organele,
oficiile şi agenţiile Uniunii Europene, ci şi acţiunile statelor membre în măsura în
care prin acestea este pus în aplicare dreptul Uniunii Europene. În definitiv, încă
de la începuturile curajoasei sale jurisprudenţe, Curtea de Justiţie nu s-a mulţumit
doar să pledeze pentru protecţia drepturilor fundamentale, ca principii generale de
drept în interiorul Uniunii Europene. Ea a adoptat şi o atitudine proactivă, lărgind
protecţia sa dincolo de limitele stricte ale construcţiei europene, până la nivelul
celei asigurate de statele membre, atunci când acestea sunt agenţi ai executării
dreptului Uniunii Europene. Apoi, a afirmat că, atunci când statele membre
intenţionează să restrângă una din libertăţile fundamentale ale Uniunii Europene,
restrângerea trebuie să ţină cont de drepturile fundamentale ale cetăţenilor în
cadrul Uniunii Europene şi nu în statul membru, pentru ca, în final, să reunească
cele două aspecte în formula generică „atunci când legislaţia naţională pătrunde în
domeniul de aplicare a dreptului Uniunii Europene”.22
În cadrul acestor coordonate, o bogată jurisprudenţă23 a confirmat
concluzia potrivit căreia Curtea de Justiţie este, cel puţin, la fel de exigentă, în
materia drepturilor fundamentale, cu statele membre, pe cât este faţă de instituţiile
şi organele Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, controlul intern al Uniunii
Europene, cu privire la respectarea drepturilor fundamentale, viza, încă înainte de
intrarea în vigoare a Cartei, atât instituţiile şi organele Uniunii Europene, precum
22

Hotărârea în Cauza C-71/02, Kartner, Rec. 2004, pp. I-3025.
Hotărârile în Cauzele 12/86, Demirel (Rec. 1987, p. 3719); C-159/90, Grogan (Rec. 1991,
pp. I-4733); C-168/91, Konstandinidis (Rec. 1993, pp. I-1191); C-60/00, Carpenter (Rec.
2002, pp. I-6279); C101/01, Lindqvist (Rec. 2003, pp. I-12971).
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şi statele membre, atunci când legislaţia acestora interfera cu domeniul de aplicare
a dreptului Uniunii Europene.
Potrivit altei păreri24, se consideră că articolul 51 alineatul 1 ne arată că
Uniunea Europeană şi statele membre „respectă drepturile şi principiile şi
promovează aplicarea lor în conformitate cu atribuţiile pe care le au în acest sens”.
Această obligaţie de a „promova” drepturile din Cartă contrastează cu formularea,
mai mult negativă, a tezei care urmează în articolul 51 alineatul 2 şi care susţine
că, prin Cartă, nu se creează nicio competenţă sau sarcină nouă pentru Uniunea
Europeană. Cu alte cuvinte, diferitele părţi ale articolului 51 prezintă două
posibilităţi distincte. Alineatul 2 înfăţişează titlul (VII) ca fiind forma codificată
sau suplimentară a ceea ce există deja în jurisprudenţa Curţii de Justiţie, adică un
set larg de standarde, în funcţie de care trebuie evaluată acţiunea Uniunii
Europene şi a statelor membre, în cadrul sferei politicilor şi competenţelor Uniunii
Europene şi nu ca fiind o sursă sau bază pentru o acţiune pozitivă, în timp ce
obligaţia de a „promova” drepturile sugerează ceva proactiv.25
Utilitatea reală a Cartei constă (potrivit opiniei doamnei Elena Simina
Tănăsescu) în păstrarea echilibrului dintre un control prea intruziv şi o toleranţă
care poate fi periculoasă în cadrul Uniunii Europene, în materia drepturilor
fundamentale.
Dovada faptului că acest mesaj a fost corect recepţionat o constituie o
speţă soluţionată relativ recent26, după elaborarea Cartei, în care Curtea de Justiţie
a decis că „atunci când o reglementare naţională intră în domeniul de aplicare a
dreptului comunitar, Curtea, sesizată cu titlu preliminar, trebuie să furnizeze
elementele de interpretare necesare aprecierii de jurisdicţia naţională a conformităţii acestei reglementări cu drepturile fundamentale al căror respect îl asigură.
În schimb, Curtea nu are această competenţă cu privire la o reglementare care nu
se situează în limitele dreptului comunitar şi atunci când obiectul litigiului nu
prezintă niciun element de apropiere cu una dintre situaţiile înfăţişate de
dispoziţiile tratatelor”.
În doctrina noastră recentă 27 s-a pus întrebarea: ce reprezintă, în sensul
jurisprudenţei Curţii de Justiţie, legătura litigiului din acţiunea principală cu
dreptul Uniunii? S-a răspuns că legătura se stabileşte atunci când reglementarea
24

Paul Craig, Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudenţă şi doctrină,
ediţia a IV-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 519-520.
25
De remarcat discursul comisarului Vitorino în faţa Parlamentului European, la 17 aprilie 2002,
“The Future of Fundamental Rights in the EU”, în care arată că nu ar trebui să se impună Cartei o
limită pe calea unei abordări negative, ci ar trebui să aibă un efect proactiv în promovarea
drepturilor omului, prin crearea de politici legate de acestea.
26
Ordonanţa în Cauza C-328/04, Attila Vajnai, Rec. 2005, pp. I-8577, punctele 12-13.
27
Mihai Banu, „Reduceri salariale şi domeniul de aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a UE
în contextul unei trimiteri preliminare”, în revista Curierul Judiciar, nr. 11/2011, Editura C.H.
Beck, pp. 616-617.
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naţională intră în domeniul de aplicare a dreptului Uniunii. Legătura poate fi o
dispoziţie a unui regulament, a unei directive, o acţiune în răspunderea unui stat
membru introdusă în temeiul dreptului UE. În sens contrar, nu există o atare
legătură dacă un instrument juridic naţional nu constituie o măsură de punere în
aplicare a unei directive şi dacă situaţia din acţiunea principală este anterioară
expirării termenului de transpunere a directivei în dreptul naţional, astfel încât
statului membru nu i se impune vreo obligaţie printr-o normă de drept al UE.
Precum a arătat deja Curtea, pentru ca principiul nediscriminării să fie aplicabil
într-o anumită cauză, aceasta din urmă trebuia să aparţină domeniului de aplicare
a dreptului Uniunii. 28 Evident, situaţia este mai complexă şi impune instanţei
naţionale o examinare mult mai atentă atunci când se confruntă cu un caz în care
domeniul litigiului principal este (sau pare) acoperit (parţial) de o dispoziţie de
drept al UE (de exemplu, o directivă). Este esenţial ca instanţa de trimitere să
identifice, în primul rând, dispoziţia de drept al Uniunii care este pusă în aplicare
(sau transpusă, în cazul unei directive) de (sau în) statul membru, ori care are
incidenţă cu acesta, dispoziţie care reprezintă legătura litigiului principal cu
dreptul Uniunii, sau, într-un alt sens, tot potrivit terminologiei Curţii, este esenţial
ca instanţa de trimitere să indice motivul pentru care situaţia persoanei din
acţiunea principală este de natură să prezinte vreo legătură cu dreptul UE.
O altă întrebare pusă în doctrina noastră recentă29, şi care excede cadrul
studiului de faţă, dar pe care am considerat util să o amintim, în finalul acestei
lucrări, dat fiind caracterul său interesant şi de viitor, este: ce se întâmplă dacă o
instanţă din România, de drept comun, nu interpretează un drept fundamental
conţinut în Cartă, în conformitate cu dispoziţiile constituţionale şi dă câştig de
cauză unei părţi aducând, în acelaşi timp, atingere dreptului fundamental al
celeilalte părţi şi folosind drept temei juridic chiar dispoziţiile Cartei? Este o
problemă de aplicare greşită a legii sau de constituţionalitate? Autoarea citată
spune că, la prima vedere, ar fi o problemă de aplicare greşită a legii. Pe de altă
parte însă, având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 223/2012, publicată
în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 256/2012, cu rectificarea din Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 279/2012, prin care Curtea Constituţională a condiţionat constituţionalitatea unei prevederi legale fiscale doar dacă aceasta va fi interpretată
de autorităţile statului (inclusiv de instanţele judecătoreşti) în sensul stabilit
chiar de instanţa constituţională română, prin analogie, s-ar putea argumenta că,
pe viitor, ar fi posibil ca un justiţiabil, folosindu-se de mecanismul excepţiei de
neconstituţionalitate, să conteste interpretarea şi aplicarea greşită a legii (în cazul
nostru, a dispoziţiilor din Cartă ce au efect direct în ordinea internă şi care
28

Hotărârea din 19 ianuarie 2010, cauza C-555/07, Kucukdeveci, Rep. 2010, pp. I-365, punctul 23.
Mihaela Mazilu-Babel, „Calitatea unui vin de a fi uşor de digerat. Inadmisibilitatea referirii la
sănătate”, www.juridice.ro, 4 iunie 2012.
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protejează drepturi fundamentale ocrotite şi la nivel constituţional) de o instanţă
judecătorească de drept comun, interpretare pe care Curtea Constituţională poate
să o considere constituţională sau neconstituţională. În acest sens, este de remarcat
faptul că, la nivel european, în ţări precum Repblica Cehă sau Germania,
justiţiabilul dispune de o acţiune directă în faţa Curţii Constituţionale naţionale
(numită plângere de constituţionalitate), prin care poate contesta o interpretare
considerată neconstituţională conferită de o instanţă de drept comun dispoziţiilor
legale aplicabile litigiului în care justiţiabilul a fost parte30. Rămâne ca viitorul să
ne ofere răspunsul la o astfel de problemă, chestiunea fiind deschisă.
Bibliografie

• Anghel, Ion M., „Tratatul de la Lisabona. Reperele lui definitorii”,
Revista Română de Drept Comunitar, nr. 1/2010, Editura Wolters Kluwer,
România
• Banu, Mihai, „Reduceri salariale şi domeniul de aplicare a Cartei
drepturilor fundamentale a UE în contextul unei trimiteri preliminare”, Curierul
Judiciar, nr. 11/2011, Editura C.H. Beck, România
• Bîrsan, Corneliu, Convenţia europeană a drepturilor omului.
Comentariu pe articole, ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010
• Craig, Paul, de Burca, Grainne, Dreptul Uniunii Europene. Comentarii,
jurisprudenţă şi doctrină, ediţia a IV-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009
• Gâlea, Ion, Aderarea Uniunii Europene la Convenţia europeană a
drepturilor omului. Analiză critică, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012
• Lock, Tobias, „Aderarea UE la CEDO: Cine ar răspunde la Strasbourg”,
Revista Română de Drept European, nr. 6/2011, Editura Wolters Kluwer,
România
• Mazilu-Babel, Mihaela, „Calitatea unui vin de a fi uşor de digerat.
Inadmisibilitatea referirii la sănătate”, www.juridice.ro, 4 iunie 2012
• Mazilu-Babel, Mihaela, „Triada curţilor şi protecţia drepturilor şi a
libertăţilor fundamentale într-o Uniune Europeană a cetăţenilor. LuxemburgStrasbourg-Bucureşti”, Revista Română de Drept European, nr. 5/2011, Editura
Wolters Kluwer, România
• Moroianu Zlătescu, Irina, Instituţii europene şi drepturile omului,
Editura IRDO, Bucureşti, 2008
• Rosas, Allan, Armati, Lorna, EU Constitutional Law. An Introduction,
Hart Publishing, Oxford, 2010

30

Mihaela Mazilu-Babel, op. cit., 2012.

118

Europa 2020

• Selejan-Guţan, Bianca, Protecţia europeană a drepturilor omului, ediţia
a 4-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011
• Tănăsescu, Elena Simina, „Carta drepturilor fundamentale a UE:
avantajele şi efectele ei pentru cetăţenii europeni”, Revista Română de Drept
European, nr. 4/2010, Editura Wolters Kluwer, România
• Tizzano, Antonio, „Curţile europene şi aderarea Uniunii la CEDO”,
Revista Română de Drept European, nr. 1/2012, Editura Wolters Kluwer,
România
• Tizzano, Antonio, „Protecţia drepturilor fundamentale: principala
contribuţie a Curţii Europene de Justiţie la evoluţia constituţională a UE”, Revista
Română de Drept European, nr. 6/2011, Editura Wolters Kluwer, România
• www.dae.gov.ro
• www.ec.europa.eu
• www.europa.eu
• www.ier.ro
• www.irdo.ro
• www.juridice.ro
• www.mae.ro

Europa 2020

119

MISIUNEA DE AUDIT – SUB PARADOXUL BIROCRAŢIEI

Adelina DUMITRESCU

Rezumat. Într-o lume dinamică şi complexă, în continuă schimbare, trăim o realitate care
evoluează în pas alert, care pune administraţiei publice probleme mereu noi şi care aşteaptă
rezolvarea acestora în modul cel mai bun cu putinţă pentru cetăţeni. În contextul unei
administraţii publice care trebuie să răspundă celor mai variate nevoi ale societăţii într-un timp
din ce în ce mai scurt, există mereu posibilitatea ca aceste soluţii să nu respecte principiul „celor
3E”. Auditul public intern are datoria de a menţine instituţiile publice în conformitate cu aceste
trei dimensiuni funcţionale ale activităţilor defăşurate în sectorul public. Prezenta lucrare
abordează problematica eficienţei muncii de audit la nivelul sectorului public, prezentând
concluziile unei ample cercetări, care a avut ca obiect de studiu modul de desfăşurare al
misiunilor de audit public intern la mai multe instituţii importante din cadrul administraţiei
publice. Având ca metodă principală de cercetare observarea, studiul s-a axat atât pe aspectele
formale, cât şi pe cele operaţionale ale muncii de audit public intern, concluziile sale putând fi
extrapolate asupra majorităţii instituţiilor publice atât la nivel central, cât şi la nivel local.
Abstract. In a dynamic and complex ever changing world we are experiencing a fast evolving
reality which lets public administration face new challenges and expects only the best solutions for
society. In the context of a public administration which must answer the most diverse needs of the
society in decreasingly shorter times there is always the possibility that these solutions do not fully
comply with the three “E” principles. Internal public audit must maintain compliance with these
three functional dimensions of public sector activities. To reach the above mentioned goals public
audit work must follow the same principles. This paper approaches audit work’s efficiency in the
public sector, presenting the conclusions of a vast research on the execution of public audit
missions at several major institutions of the public administration. Using observation as main
research method, the study concentrated on formal as well as operational aspects of internal audit
work. The drawn conclusions can be extrapolated to the majority of public institutions at central
and local level.
Cuvinte-cheie: audit public intern, misiune de audit, birocraţie, eficienţă.

1. Introducere
Procesul de modernizare a administraţiei publice româneşti trebuie să se
desfăşoare sub semnul schimbării permanente, în sensul optimizării tuturor
proceselor care au loc în aceasta. Preocupările privind eficientizarea administraţiei
publice sunt tot mai prezente atât pe agenda autorităţilor publice, precum şi în
literatura de specialitate. Aceste preocupări devin tot mai importante în condiţiile
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actualei crize economice. Abordată concomitent cu problematica performanţei
sectorului public, eficientizarea poate avea diverse resurse. Printre aceste resurse
regăsim atât „mai buna reglementare” referitoare la administraţia publică, precum
şi reducerea cheltuielilor administrative. Cele două resurse în discuţie nu sunt
disjuncte, între ele existând o legătură şi o determinare directă.
Scopul şi rolul auditului public intern este pentru toate ţările membre ale
Uniunii Europene acelaşi, şi anume: „prin formularea de evaluări obiective şi
lipsite de prejudecăţi, asupra gradului de efectivitate şi responsabilitate al
gestionării resurselor publice pentru obţinerea rezultatelor scontate, auditorii
publici ajută organizaţiile publice să atingă responsabilitate şi integritate, să
îmbunătăţească latura operativă şi să insufle încrederea în rândul cetăţenilor şi
celorlalţi stakeholderi.”1. Potrivit Legii nr. 672/20022 auditul public intern este
activitatea funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere
conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice,
perfecţionând activităţile entităţii publice; ajută entitatea publică să-şi îndeplinească
obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, ce evaluează şi îmbunătăţeşte
eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a
controlului şi a proceselor de administrare. Din această definiţie se observă cu
uşurinţă influenţele puternice ale standardelor internaţionale de audit intern, ceea ce
demonstrează caracterul modern al legii române şi dorinţa manifestă de integrare în
lumea democraţiilor consolidate pe plan mondial.
Cu toate acestea, în contextul unei administraţii publice care trebuie să
răspundă celor mai variate nevoi ale societăţii într-un timp din ce în ce mai scurt,
există mereu posibilitatea ca aceste soluţii să nu respecte principiul „celor 3E”.
Rolul, şi totodată, datoria auditului public intern este aceea de a menţine
instituţiile publice în conformitate cu aceste trei dimensiuni funcţionale ale
activităţilor desfăşurate în sectorul public.
Problematica auditului public intern în instituţiile publice din România
este una deosebit de complexă, atât din punct de vedere organizaţional, cât şi
procedural.
2. Necesitatea îmbunătăţirii muncii de audit
Studiul realizat în vederea eficientizării muncii de audit a reliefat anumite
probleme de natură formală referitoare la munca de audit public intern, cum sunt:

1

IIA, “The Role of Auditing in Public Sector Governance”, 2006, disponibil la
http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/grc/corporate-governance/?search=public%20
audit&C=859&I=6711 - The Role of Auditing in Public Sector, accesat la 18.09.2012.
2
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 856,
din 5 decembrie 2011.
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− caracterul excesiv birocratic al misiunilor de audit public intern;
− încărcarea prea mare a auditorilor publici interni;
− imposibilitatea de acoperire a întregului spectru de investigaţii specifice
auditului public intern.
Aceste observaţii pot fi văzute ca o cauză probabilă pentru mai multe din
problemele ce ţin de munca de audit public intern. Pentru a putea asigura
eficienţa, eficacitatea şi economicitatea activităţii desfăşurate de orice instituţie
publică, auditul public intern trebuie să fie el însuşi o activitate guvernată de
aceleaşi principii. Nivelul birocratic deosebit de ridicat contravine însă, acestui
principiu, afectând în mod semnificativ calitatea muncii de audit public intern pe
mai multe căi:
− demotivarea personalului datorată în primul rând caracterului de rutină
asociat cu birocraţia excesivă;
− demoralizarea auditorului datorită necesităţii efectuării unor activităţi
care nu sunt conforme cu nivelul său de pregătire şi nici cu importanţa pe care o
are activitatea desfăşurată de acesta în cadrul instituţiei publice;
− rezolvarea sarcinilor de tip birocratic consumă din timpul pe care
auditorul îl va aloca proceselor cu caracter creativ ale misiunii;
− încărcarea excesivă a auditorului cu sarcini şi volumul de muncă prea
mare;
− prelungirea nejustificată a duratei de desfăşurare a misiunilor;
− posibilitatea pierderii unor documente datorită lipsei unui mijloc
centralizat de arhivare a acestora.
Majoritatea etapelor pe care o misiune de audit le presupune conţin activităţi
de rutină, dar care, după cum am menţionat anterior, necesită un timp îndelungat de
procesare. În afara celor menţionate mai sus, trebuie precizat faptul că reducerea
birocraţiei la un nivel optim este una dintre coordonatele europene ale modernizării
administraţiilor publice din statele membre ale Uniunii Europene; ceea ce susţine şi
mai mult necesitatea simplificării modului de desfăşurare a misiunilor de audit în
sectorul public, şi în special al misiunilor de audit public intern.
Din punct de vedere funcţional, joacă un rol determinant, nu atât în
controlul activităţii instituţiilor publice, cât în funcţia sa de prevedere şi
preîntâmpinare a acelor evenimente şi acţiuni care ar putea avea efecte negative
asupra instituţiilor publice în care acesta este organizat. Astfel, este esenţial ca
timpul care se scurge din momentul efectuării verificărilor specifice misiunilor de
audit public intern şi momentul elaborării raportului de audit public intern să fie
cât mai scurt, pentru a putea asigura şi garanta eficacitatea acestuia, birocraţia
excesivă fiind un impediment în acest sens. Auditul public intern trebuie să fie un
instrument dinamic al managementului instituţiilor publice, care să fie sincronizat
cu acesta în toate acţiunile sale. Cu toate că poartă titulatura „intern”, auditul
public se bazează nu doar pe informaţii din interiorul instituţiilor publice în care
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acesta este organizat, ci se poate baza, în egală măsură, pe informaţii din
exteriorul acestora3. Astfel, o parte importantă a timpului auditorului trebuie să fie
dedicată adunării, dar mai ales filtrării4 informaţiilor din exterior, pentru a putea
asigura atât nivelul calitativ ridicat al misiunilor de audit, cât şi deschiderea
auditorului către viitor. Din acest punct de vedere, auditul are o trasătură comună
cu controlling-ul5, care este la nivel intuitiv, după cum vom vedea mai târziu,
ştiinţa evaluării semnalelor slabe din mediul înconjurător al organizaţiilor.
Auditul public intern este aşadar o activitate obiectivă, care se bazează însă
în mare măsură pe experienţa auditorului. În acest sens, trebuie menţionat faptul
că auditul public intern este una dintre cele mai importante activităţi de suport ale
managementului public, completând experienţa managerilor instituţiilor publice.
3. Eficientizarea muncii de audit public intern. Propunere
3.1. Coordonatele practice ale auditului public intern
Tratând până acum problema birocraţiei excesive care guvernează actul
administrativ în România, am neglijat voit următorul aspect: birocraţia este legată
intrinsec de actul administrativ, dar şi de actul de audit. După cum menţionam mai
înainte, un anumit nivel de birocraţie este chiar „sănătos” pentru administraţia
publică în general, şi, după cum va rezulta mai departe, şi pentru auditul public
intern, în special. Conform sociologului german Max Weber, birocraţia nu este
altceva decât forma în care oamenii se organizează, fiind expresia cea mai pură de
„dominare legală”, fiind astfel cea mai justă şi eficientă formă de organizare.
De aceea, obiectivul prezentei cercetări nu este acela de a discredita
birocraţia, care poate într-adevăr să „sufoce” funcţionarul public, ci acela de a oferi
o soluţie care să conducă la reducerea substanţială a timpului pe care auditorul îl
consumă rezolvând sarcinile de natură birocratică. Auditorul public intern este pus
aşadar în faţa unui paradox, şi anume în faţa faptului de a fi împiedicat în misiunea
sa tocmai de instrumentul care este menit să îl sprijine în munca sa. De asemenea,
prin soluţia pe care o propunem, încercăm să obţinem şi efecte de sinergie, prin
abordarea a cât mai multe din coordonatele practice ale auditului public intern.
3

Chiar dacă asemenea informaţii nu sunt considerate întotdeauna relevante pentru activitatea de
„ascultare a conturilor”, informaţiile provenite din exteriorul instituţiei publice se pot deseori
folosi ca etalon pentru activităţile ulterioare de evaluare a datelor provenite de pe teren. De
asemenea, tot informaţii „externe” pot fi considerate şi cadrul legal general sau specific care
guvernează activitatea instituţiei publice care organizează auditul public intern.
4
În acest sens menţionăm că nu toate informaţiile provenite din extrerior sunt relevante pentru
auditul public intern. De asemenea, este important de menţionat faptul că ţine de pregătirea
superioară şi de experienţa profesională a auditorului public intern gradul cu care acesta poate să
filtreze informaţiile corecte şi cu adevărat relevante.
5
P. Horvath et al., Controlling. Sisteme eficiente de creştere a performanţei firmei, Editura C.H.
Beck, Bucureşti, 2007.
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Deoarece lumea în care trăim este în continuă schimbare, ni se pun la
dispoziţie în mod constant soluţii din ce în ce mai performante pentru diferitele
aspecte ale activităţii noastre, administraţia publică fiind în acest sens unul dintre
domeniile cele mai atractive pentru implementarea de soluţii inovative.
Propunerea noastră, detaliată în cele ce urmează, se îndreaptă spre o asemenea
soluţie integrată, care să ofere auditorului public intern o cale de ieşire din
paradoxul descris mai sus.
Pe parcursul întregului studiu ne-am preocupat de definirea coordonatelor
auditului public intern, făcând mai multe clasificări ale acestora, din punct de
vedere funcţional, organizaţional, legal sau administrativ. Astfel, putem enumera
următoarele coordonate de ordin practic:
− standardizarea muncii de audit public intern;
− documentarea şi trasabilitatea (dimensiunea birocratică);
− transparenţa actului de audit;
− raportarea către structurile superioare (managementul instituţiilor
publice, respectiv CAPI6 şi UCAAPI7).
Standardizarea muncii de audit public intern. Munca de audit public
intern se desfăşoară în conformitate cu mai multe standarde naţionale şi
internaţionale, dintre care enumerăm:
− standardele internaţionale de audit;
− standardele şi normele naţionale de audit public emise de Ministerul
Finanţelor Publice, Camera Auditorilor Financiari din România, CAPI sau UCAAPI;
− cadrul legal care guvernează activităţile de audit public intern.
Munca de audit public intern are un caracter profund creativ, care stă în
antiteză cu necesitatea standardizării muncii de audit, acest aparent paradox
putând astfel da naştere unor stări conflictuale. Subliniem astfel, faptul că munca
de audit public intern nu trebuie să fie împiedicată de acest aspect, cele două laturi
ale activităţii având un caracter complementar, nu conflictual. Latura normalizată
a activităţii de audit public intern este una operativă, încadrându-se în tendinţele
actuale de standardizare ale activităţilor umane, în timp ce latura creativă se referă
la analiza, evaluarea şi interpretarea datelor.
Prin analogie, munca de audit public intern este similară cu munca unui
medic: foloseşte instrumente şi metode standardizate pentru a analiza şi studia
simptomele, dar se foloseşte de experienţa şi de cunoştinţele lui pentru a pune un
diagnostic şi pentru a recomanda un tratament. Experienţa şi cunoştinţele medicului
sau ale auditorului nu pot fi încadrate în niciun standard, ambele meserii fiind
dependente de experienţa profesională şi de viaţă ale celor ce le practică.
Documentarea şi trasabilitatea misiunilor de audit (aspectul birocratic). În ceea ce priveşte dimensiunea birocratică a muncii de audit, aceasta este
6
7

Comitetul de Audit Public Intern (CAPI).
Unitatea Centrală de Armonizare a Auditului Public Intern (UCAAPI).
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strâns legată de prima coordonată, aceea a standardizării, dar implică aspecte
diferite. Cu toate că este evident faptul că documentarea misiunilor de audit public
intern intră în sfera standardului de lucru, aceasta mai are încă un rol esenţial
pentru desfăşurarea misiunilor, şi anume asigurarea trasabilităţii evenimentelor şi
misiunilor de audit.
Trasabilitatea este unul dintre factorii determinanţi ai acumulării de knowhow, esenţial pentru desfăşurarea în condiţii de eficienţă şi eficacitate maximă a
misiunilor de audit public intern. De aceea, aceasta trebuie să stea mereu în
centrul activităţii auditorului, dar şi a organelor de supervizare a auditului public
intern. Acest aspect a fost tratat îndeaproape pe parcursul lucrării.
Transparenţa este poate cea mai importantă coordonată a activităţii
sectorului public în general, şi implicit a auditului public intern. Cerinţă a Uniunii
Europene adresată întregului aparat administrativ, transparenţa este acea proprietate
care permite furnizarea în mod deschis, explicit şi oportun, de o instituţie publică
sau de un departament al acelei instituţii, a tuturor informaţiilor pertinente privind
strategiile, procedeele, procedurile şi deciziile curente orientate către societate din
respectiva organizaţie8. În conformitate cu principiile transparenţei, orice acţiune
trebuie să aibă acelaşi rezultat indiferent de momentul în care aceasta se produce, cu
o condiţie: cadrul general să fie acelaşi; iar în cazul în care acest lucru nu se
întâmplă, să poată reieşi clar, care au fost circumstanţele care au condus la această
abatere.
Transparenţa auditului public intern este importantă şi în ceea ce priveşte
relaţionarea cu organele ierarhice superioare (managementul instituţiilor publice),
respectiv cu organele de control (CAPI şi UCAAPI). Pentru a putea întări poziţia
auditului public intern în cadrul instituţiilor publice, şi pentru a stabili raporturile
de putere normale în cadrul instituţiilor publice ale auditului cu celelalte
departamente, este necesar ca misiunile de audit public intern să fie conduse şi să
se supună principiului transparenţei.
Raportarea către structurile superioare este, în contextul unei administraţii publice care deserveşte toate aspectele vieţii cotidiene ale unei societăţi,
deosebit de dificilă, deoarece trebuie eliminate în mod corect aspectele ce ţin de
specificul instituţiei publice auditate. Această cerinţă este esenţială, dacă dorim să
asigurăm posibilitatea comparării activităţilor de audit public intern între diversele
domenii de activitate ale administraţiei publice. De asemenea, domeniul de
competenţă şi decizie al unităţilor de supraveghere a activităţii de audit public
intern (CAPI, respectiv UCAAPI) cere ca pentru acele cazuri care sunt supuse
verdictului acestor foruri, să existe o bază de cunoştinţe comună, pentru
fundamentarea verdictelor şi hotărârilor acestora.
8

Această definiţie a fost adaptată după cea dată de Banca Centrală Europeană, disponibilă la
http://www.ecb.int/ecb/orga/transparency/html/index.ro.html, accesat la 16.03.2011.
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Astfel, în lipsa unui sistem de raportare armonizat la nivel naţional,
eşaloanele ierarhice superioare de supraveghere şi conducere a auditului public
intern nu pot lua deciziile optime în ceea ce priveşte activitatea curentă a
auditorilor.
3.2. Propunere
Procesul de optimizare al activităţii de audit public intern9 constă în două
aspecte fundamentale, unul procedural şi unul administrativ-normativ, care însă
nu pot fi privite separat unul de celălalt. Astfel, putem pleca de la ideea că, din
punct de vedere formal, cel puţin, activitatea de audit comportă atât implicaţii la
nivel managerial, cât şi la nivel operativ, care trebuie foarte bine fundamentate.
Aspectul administrativ-normativ presupune crearea de CAPI şi UCAAPI a
unor norme şi directive pe baza cărora orice instituţie publică să poată elabora un
sistem propriu de proceduri interne, respectiv să poată desfăşura activitatea de
audit public intern. Acest set de norme şi directive trebuie să se ridice deasupra
specificului instituţiilor publice, fiind valabil pentru întreaga administraţie
publică. Adaptarea acestora la specificul fiecărei instituţii publice în parte trebuie
să se realizeze de instituţia publică respectivă, cu respectarea normelor şi
directivelor sus menţionate. De asemenea, acest set de norme şi de directive
trebuie să vină în completarea actelor juridice emise de Ministerul Finanţelor
Publice referitoare la auditul public intern.
Tot de aspectul administrativ-normativ ţine şi introducerea în practica
auditului public intern a managementului misiunilor de audit. Acesta presupune
nu doar o conducere sistematică a misiunilor de audit, cu elaborarea unor planuri
de desfăşurare sau alocarea de resurse, ci în primul rând, elaborarea unui set de
criterii obiective de evaluare şi de performanţă pentru activitatea de audit public
intern, dar şi pentru misiunile de audit. De asemenea, managementul misiunilor de
audit trebuie să preia din funcţiile specifice managementului resurselor umane.
În plan operativ propunem realizarea unei platforme informatice naţionale
de suport al auditului public intern, scopul acestei platforme fiind crearea unui
cadru formal comun pentru auditul public intern la nivel naţional10. Avantajele pe
care o asemenea platformă le-ar avea sunt evidente:
− diminuarea timpului pierdut cu activităţile de ordin birocratic;
− asigurarea transparenţei actului de audit public la nivel naţional;
9

A se vedea şi A. Dumitrescu, “The Efficiency of Internal Public Audit Activity for the Local
Public Administration”, Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, Vol. XI, Issue 1,
2011, pp. 702-705.
10
Prezenta propunere nu îşi doreşte să intre în detalii de ordin informatic, în ceea ce priveşte
această platformă. Nu este nici scopul acestei lucrări şi nici nu intră în domeniul de competenţă al
autoarei crearea unui model informatic pentru platformă. De aceea, această prezentare se va
rezuma la a descrie obiectivele pe care o asemenea aplicaţie ar trebui să le atingă.
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− crearea unui sistem unic de raportare;
− asigurarea la nivel naţional a unei baze de cunoaştere pentru auditul
public intern;
− realizarea muncii de audit conform unui set standard de documente şi
formulare;
− automatizarea deciziilor de procedură (sistemul ar putea decide singur,
în funcţie de coordonatele misiunii, ce teste trebuie efectuate);
− management integrat al riscului de audit;
− evaluarea facilă şi obiectivă a muncii de audit, precum şi a auditorilor;
− detectarea uşoară a erorilor de procedură;
− actualizarea imediată a normelor şi directivelor cadru emise de CAPI şi
UCAAPI;
− comunicarea uşoară între eşaloanele ierarhice ale structurilor de audit.
Printre dezavantajele unei asemenea platforme se numără:
− costul ridicat şi perioada lungă de implementare;
− investiţia de mare anvergură;
− sensibilitatea la erori de sistem (o cădere a sistemului ar paraliza
activitatea de audit public intern la nivel naţional);
− necesitatea instruirii tuturor auditorilor în utilizarea acestei platforme;
− posibilitatea apariţiei unei rezistenţe la o parte a utilizatorilor
sistemului;
− orice eroare de interpretare a prevederilor legale ar conduce la erori de
audit la nivel naţional;
− limitarea puterii de decizie a auditorilor şi mai ales a şefilor
compartimentelor de audit public intern.
În virtutea celor precizate la începutul acestei lucrări, şi a avantajelor pe
care un asemenea sistem le-ar avea, considerăm implementarea unei platforme
naţionale de audit public intern ca fiind oportună. În ceea ce priveşte realizarea
unui studiu de fezabilitate, acesta este unul de specialitate informatică. Cele
relatate mai sus ar putea sta la baza elaborării unui asemenea studiu sau a unui
caiet de sarcini. Principial, însă, putem spune că un asemenea proiect este fezabil,
având în vedere nivelul tehnic actual şi alte platforme asemănătoare realizate şi
implementate atât în România, cât şi în alte state.
4. Concluzii
Procesul de optimizare a activităţii de audit public intern constă în două
aspecte fundamentale, unul procedural şi unul administrativ-normativ, care însă
nu pot fi privite separat. De asemenea, apariţia unor confuzii şi disfuncţii care au
apărut pe parcursul evoluţiei activităţii de audit nu au făcut decât să accentueze şi
mai mult importanţa acesteia pentru managementul instituţiilor publice.
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Paradoxul aparent al creativităţii inerente muncii de audit public intern şi
nevoia de standardizare a acesteia pot fi rezolvate prin „automatizarea” puternică
a acelor procese care implică muncă de rutină, permiţând auditorului să se
concentreze asupra acelor activităţi care presupun eforturi intelectuale intense.
Prin urmare, pentru a putea asigura eficienţa, eficacitatea şi economicitatea
activităţii desfăşurate de orice instituţie publică, auditul public intern trebuie să fie
el însuşi o activitate guvernată de aceleaşi principii, bazată pe experienţa şi
cunoştinţele auditorului, precum şi pe capacitatea lui de a fi creativ, pentru a nu fi
împiedicat în misiunea sa tocmai de instrumentul care este menit să îl sprijine în
muncă.
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INIŢIATIVA LEGISLATIVĂ A CETĂŢENILOR LA NIVEL
EUROPEAN. DE LA TEORIE LA PRACTICĂ

Crina Ramona RĂDULESCU

Rezumat. Iniţiativa cetăţenilor constituie principala inovaţie a Tratatului de la Lisabona, prin
implicarea în mod direct a cetăţenilor europeni în dezvoltarea legislaţiei europene. În acelaşi
timp, permite introducerea în sistemul instituţional al Uniunii Europene a unui element al
democraţiei participative.
Această inovaţie a Tratatului de la Lisabona va permite ca cel puţin un milion de cetăţeni din cel
puţin o treime dintre statele membre să invite Comisia Europeană să formuleze iniţiative
legislative în domeniile sale de competenţă. Astfel, după intrarea în vigoare a Tratatului de la
Lisabona, Comisia Europeană a prezentat la data de 31 martie 2010 un proiect de Regulament
privind iniţiativa cetăţenească la nivel european. În urma mai multor discuţii între statele membre
asupra acestui proiect, a rezultat un text de compromis, agreat deopotrivă de Parlamentul
European şi de Consiliu şi concretizat prin adoptarea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011, privind iniţiativa cetăţenească.
Această iniţiativă include mai multe etape: identificarea şi dezvoltarea unei idei, verificarea
legalităţii, considerarea alternativelor, verificarea procedurii, scrierea iniţiativei, constituirea
comitetului naţional, crearea unei alianţe, a unui buget etc. În analiza noastră, vom evidenţia
punctele tari şi punctele slabe ale acestei proceduri. Metodologia de cercetare constă în analiza
literaturii de specialitate şi a reglementărilor europene în această materie (Regulamentul UE nr.
211/2011).
Abstract. The Lisbon Treaty introduces a new form of public participation in European Union
policy shaping, the European citizens’ initiative (ECI). The European Citizens’ Initiative is one of
the major innovations of this treaty aiming to increase participatory democracy in the European
Union (EU). The ECI will allow 1 million citizens from at least one quarter of the EU Member
States to invite the European Commission to call directly on the European Commission to bring
forward an initiative of interest to them in an area of EU competence. As required by the Treaty,
on a proposal from the European Commission, the European Parliament and the Council adopted
a Regulation which defines the rules and procedure governing this new instrument (the Regulation
(EU) No. 211/2011 of the European Parliament and of the Council, 16 February 2011, on the
citizens’ initiative). This initiative includes several steps: identifying and developing an idea,
verifying the legality, considering the alternatives, taking into account the research, ECI’s
procedures, writing the initiative, building a multinational citizens’ initiative committee, building
an alliance, evaluating the opposition, developing a budget. Our analysis will identify the
weaknesses and the strong points. The methodology of research comprises bibliographic studies
and different analysis of the Regulation (EU) No. 211/2011 of the European Parliament and of the
Council on the citizens’ initiative.
Cuvinte cheie: cetăţean european, iniţiativă cetăţenească, democraţie participativă.
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1. Consideraţii introductive
Democraţia participativă reprezintă, în prezent, o parte integrantă a modelului european de societate, iar noile reglementări europene consacră complementaritatea dintre democraţia reprezentativă şi cea participativă1. Tratatul de reformă
consolidează democraţia participativă, afirmând că la iniţiativa a cel puţin un
milion de cetăţeni ai Uniunii Europene, resortisanţi ai unui număr semnificativ de
state membre, Comisia Europeană poate fi invitată să prezinte, în limitele
atribuţiilor sale, o propunere corespunzătoare în materii în care aceşti cetăţeni
consideră că este necesar un act juridic al Uniunii, în vederea aplicării tratatelor2.
Totodată, Tratatul mai prevede că procedurile şi condiţiile necesare pentru
prezentarea iniţiativei cetăţeneşti, incluzând numărul minim de state membre din
care trebuie să provină cetăţenii, sunt stabilite printr-un regulament adoptat de
Parlamentul European şi Consiliu, la propunerea Comisiei Europene3. Astfel,
după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia Europeană a
prezentat la data de 31 martie 2010 un proiect de Regulament privind iniţiativa
cetăţenească la nivel european. În urma mai multor discuţii între statele membre
asupra acestui proiect, a rezultat un text de compromis, agreat deopotrivă de
Parlamentul European şi de Consiliu şi concretizat prin adoptarea Regulamentului
(UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie
2011, privind iniţiativa cetăţenească4. La fel ca orice alt regulament, şi cel
menţionat mai sus este obligatoriu în toate elementele sale, se aplică direct în toate
statele membre, dar începând cu 1 aprilie 2012. Această perioadă, de la adoptare
şi până la aplicarea efectivă a prevederilor regulamentului, a fost necesară pentru a
permite modificările interne în statele membre, privind instituirea mecanismelor
prevăzute în noua reglementare europeană.
Ideea de a oferi cetăţenilor europeni dreptul de iniţiativă legislativă nu este
nouă la nivelul Uniunii. Parlamentul European a prezentat de-a lungul timpului
1

I. Alexandru, Democraţia constituţională. Utopie şi/sau realitate, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2012, pp. 252-253.
2
A se vedea articolul 11 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană.
3
A se vedea paragraful 1 din Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011, privind iniţiativa cetăţenească: „Tratatul privind Uniunea Europeană
(TUE) consolidează cetăţenia Uniunii şi îmbunătăţeşte funcţionarea democratică a Uniunii,
prevăzând că fiecare cetăţean trebuie să aibă dreptul de a participa la viaţa democratică a Uniunii prin
intermediul unei iniţiative cetăţeneşti europene. Această procedură conferă cetăţenilor posibilitatea
de a contacta direct Comisia, prezentându-i o cerere prin care aceasta este invitată să prezinte o
propunere de act legislativ al Uniunii în vederea punerii în aplicare a tratatelor, această procedură
fiind similară cu dreptul conferit Parlamentului European în temeiul articolului 225 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) şi cu dreptul conferit Consiliului în temeiul
articolului 241 din TFUE”.
4
Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 65/1 din 11.03.2011, http://eurlex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:RO:PDF
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(începând cu anii ’80) propuneri privind introducerea unui instrument de iniţiativă
cetăţenească. Momentul în care iniţiativa cetăţenilor europeni şi-a găsit locul l-a
reprezentat Tratatul constituţional. După respingerea acestuia prin referendum în
Franţa şi Olanda, conceptul de iniţiativă a cetăţenilor a fost reluat de Tratatul de la
Lisabona.
Ca motivaţie a acestui proiect putem lua în consideraţie rezultatele
negative ale mai multor referendumuri privind Tratatele Uniunii Europene,
scăderea sprijinului pentru integrarea europeană şi a încrederii în instituţiile
europene reflectată în sondajele de opinie sau creşterea popularităţii partidelor
naţionaliste de extremă dreaptă în ţări precum: Olanda, Austria sau Ungaria, toate
acestea fiind considerate simptome recente ale relaţiei dificile dintre Uniunea
Europeană şi cetăţenii săi.
În acest context, introducerea iniţiativei cetăţeneşti europene s-a vrut a fi o
îmbunătăţire a capitolului încrederea cetăţenilor UE în instituţiile europene. S-a
considerat că ea va putea da Uniunii un plus de legitimitate, în contextul în care a
suferit tot timpul la acest capitol. Problemele ridicate de acest nou instrument,
considerat inovator, sunt însă multiple. Se ridică astfel o serie de întrebări: este
normal ca un eventual act normativ, iniţiat de un milion de cetăţeni, să afecteze
500 de milioane de cetăţeni? Poate fi aplicat un instrument al democraţiei, specific
unui stat, democraţiei originale existente la nivelul UE? Va reuşi dreptul de
iniţiativă al cetăţenilor europeni să reducă distanţa dintre cetăţeni şi instituţiile
europene şi să adauge o dimensiune participativă democraţiei de tip reprezentativ
ce caracterizează în prezent construcţia europeană?
Pornind de la aceste întrebări, ne propunem să evidenţiem câteva aspecte,
şi anume: în primul rând, acest instrument democratic extrem de inovator este
foarte greu de transpus în practică şi, în acelaşi timp, probabilitatea ca o iniţiativă
cetăţenească să se transforme în act comunitar este destul de mică. În al doilea
rând, ne dorim să subliniem faptul că aplicarea la nivelul UE a unui instrument
specific democraţiei participative, aplicate la nivelul unui stat, este riscantă, în
contextul în care democraţia la nivelul UE este diferită de cea de la nivelul unui
stat. Chiar dacă o iniţiativă s-ar transforma în act, riscul disproporţionalităţii este
destul de mare, putând duce la promovarea unor interese foarte particulare.
2. Scurtă prezentare a iniţiativei cetăţenilor europeni, potrivit
Regulamentului (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 16 februarie 2012
Potrivit definiţiei din Regulament, „iniţiativa cetăţenească” semnifică o
iniţiativă adusă Comisiei în conformitate cu prezentul regulament, prin care
Comisia este invitată să prezinte, în limitele atribuţiilor sale, orice propunere
corespunzătoare privind chestiuni pentru care cetăţenii consideră că este necesar
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un act juridic al Uniunii, în vederea punerii în aplicare a tratatelor, care a fost
susţinută de cel puţin un milion de semnatari eligibili, provenind din cel puţin un
sfert din toate statele membre5. În acest sens, apreciem că iniţiativa cetăţenilor
constituie principala inovaţie a Tratatului de la Lisabona, prin implicarea în mod
direct a cetăţenilor europeni în dezvoltarea legislaţiei europene şi permite
introducerea în sistemul instituţional al Uniunii Europene a unui element al
democraţiei participative ce va permite Uniunii să depăşească propriile state
membre în calea spre o democraţie transnaţională.
Totodată, această prevedere a Tratatului de la Lisabona reprezintă o
inovaţie semnificativă şi în sistemul instituţional al Uniunii Europene. În primul
rând, pentru că se introduce principiul dreptului cetăţenilor de a iniţia elaborarea
legislaţiei europene, deja existent în majoritatea statelor membre, fie la nivel
naţional, fie la nivel regional sau local. De exemplu, în Italia dreptul de iniţiativă
al cetăţenilor trebuie să numere 50.000 de semnături, iar în Spania 500.000 de
semnături. În al doilea rând, este vorba despre introducerea principiului
democraţiei participative într-un sistem instituţional caracterizat prin monopolizarea dreptului de iniţiativă al Comisiei şi creşterea rolului Parlamentului
European în sistemul decizional legislativ.
Dreptul la iniţiativă al cetăţenilor europeni nu trebuie să se confunde cu
dreptul de a adresa petiţii Parlamentului European, existent deja în temeiul
tratatelor anterioare adoptate la nivelul Uniunii. În timp ce petiţiile pot fi înaintate
de cetăţenii europeni, de persoane fizice sau juridice având reşedinţa sau sediul
social într-un stat membru, fie individual, fie în asociere cu alţi cetăţeni sau cu alte
persoane şi trebuie să se refere la aspecte care fac parte din domeniile de activitate
ale Uniunii Europene şi care îi afectează în mod direct6, iniţiativa cetăţenească,
aşa cum am mai afirmat, permite unui număr de cel puţin un milion de cetăţeni să
facă apel în mod direct la Comisie, pentru a propune noi iniţiative de politică. De
asemenea, prin această iniţiativă nu se poate face revizuirea veunui tratat, întrucât
iniţiativele cetăţenilor pot viza doar propuneri referitoare la aspectele cu privire la
care cetăţenii consideră că este nevoie de un act legislativ al Uniunii în vederea
punerii în aplicare a tratatelor7.
Iniţiativele cetăţenilor trebuie să fie organizate de comitete ale cetăţenilor,
alcătuite din cel puţin şapte persoane (denumite organizatori), care locuiesc în cel
puţin şapte state membre diferite. Membrii comitetului cetăţenilor trebuie să fie
cetăţeni ai Uniunii ce au împlinit vârsta care le conferă drept de vot în alegerile

5

Articolul 2 din Regulamentul privind iniţiativa cetăţenească.
Petiţiile sunt adresate Parlamentului European, reprezentantul direct al cetăţenilor la nivelul Uniunii
Europene.
7
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/683&format=HTML&aged
=0&language=RO&guiLanguage=en
6
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pentru Parlamentul European8. Aceştia vor trebui să desemneze un reprezentant şi
un supleant, care vor fi mandataţi să reprezinte comitetul cetăţenilor şi să
acţioneze în numele acestuia pe parcursul întregii proceduri.
În scopul înregistrării propunerii de iniţiativă cetăţenească, Comisia
examinează numai informaţiile referitoare la cei şapte membri ai comitetului
cetăţenilor şi poate solicita organizatorilor să furnizeze dovezi corespunzătoare cu
privire la îndeplinirea cerinţelor necesare. Înainte de a începe colectarea
declaraţiilor de susţinere de la semnatarii unei propuneri de iniţiativă cetăţenească,
organizatorii trebuie să înregistreze propunerea în registrul Comisiei, furnizând
informaţiile stabilite în anexa nr. II la Regulament. Aceste informaţii se referă la
titlul iniţiativei cetăţeneşti propuse, obiectul iniţiativei, o descriere a obiectivelor
propunerii de iniţiativă cetăţenească, pe baza căreia Comisia este invitată să
acţioneze, dispoziţiile tratatelor considerate relevante de organizatori pentru
acţiunea propusă; numele complet, adresele poştale, cetăţenia şi datele de naştere
ale celor şapte membri ai comitetului cetăţenilor, precizând reprezentantul şi
supleantul său, precum şi adresele lor de e-mail; toate sursele de sprijin şi de
finanţare ale propunerii de iniţiativă cetăţenească la momentul înregistrării.
Organizatorii pot pune la dispoziţie chiar şi un proiect de act juridic. Informaţiile
respective sunt furnizate în una dintre cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii, într-un
registru online pus la dispoziţie de Comisie în acest scop. După ce înregistrarea
este confirmată, organizatorii pot prezenta propunerea de iniţiativă cetăţenească în
alte limbi oficiale ale Uniunii, pentru a fi inclusă în registru.
În termen de două luni de la primirea informaţiilor menţionate în anexa
nr. II, Comisia înregistrează propunerea de iniţiativă cetăţenească cu un număr de
înregistrare unic şi trimite o confirmare organizatorilor, cu condiţia să fie
îndeplinite următoarele cerinţe: comitetul cetăţenilor să fie constituit; propunerea
de iniţiativă cetăţenească să nu se afle vădit în afara sferei de competenţă a
Comisiei în ceea ce priveşte prezentarea unei propuneri de act juridic al Uniunii în
scopul punerii în aplicare a tratatelor; propunerea de iniţiativă cetăţenească să nu
fie vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie şi propunerea de iniţiativă cetăţenească
să nu contravină vădit valorilor Uniunii, prevăzute la articolul 2 din Tratatul
Uniunii Europene.
Organizatorii sunt responsabili pentru colectarea (pe suport de hârtie sau în
format electronic) de la semnatari a declaraţiilor de susţinere a unei propuneri de
iniţiativă cetăţenească, ce a fost înregistrată anterior. Toate declaraţiile de susţinere se colectează după data de înregistrare a propunerii de iniţiativă cetăţenească
şi în termen de cel mult un an. După acest termen, în registru se indică faptul că
perioada a expirat şi, dacă este cazul, faptul că nu a fost colectat numărul necesar
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Organizatorii trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani (necesară în toate statele membre pentru a
participa la alegerile pentru Parlamentul European, cu excepţia Austriei, unde aceasta este de 16 ani).
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de declaraţii de susţinere. Când declaraţiile de susţinere sunt colectate online,
datele obţinute pe această cale se stochează pe teritoriul unui stat membru.
Semnatarii unei iniţiative cetăţeneşti trebuie să provină din cel puţin un
sfert din statele membre. Ei trebuie să reprezinte cel puţin numărul minim de
cetăţeni prevăzut în anexa nr. I la Regulament, în momentul înregistrării
propunerii de iniţiativă cetăţenească. Aceste numere minime corespund numărului
membrilor Parlamentului European aleşi în fiecare stat membru, înmulţit cu 750.
Raţiunea pentru a stabili numărul minim de semnatari se explică prin simplul fapt
că se asigură ca iniţiativa cetăţenilor să fie reprezentativă pentru un interes al
Uniunii Europene.9,10
În cazul în care un cetăţean este resortisant al unui stat membru, dar cu
reşedinţa în alt stat membru, se ridică problema în ce stat membru va fi luată în
considerare declaraţia sa de sprijin. S-a afirmat că sunt edificatoare datele pe care
le va furniza semnatarul şi statul membru care va verifica declaraţia sa de sprijin.
În cazul în care persoana în cauză furnizează datele necesare corespunzătoare
statului membru de reşedinţă, aceasta va fi luată în considerare în statul membru
de reşedinţă. În mod similar, în cazul în care persoana în cauză furnizează datele
necesare corespunzătoare statului al cărui resortisant este, aceasta va fi luată în
considerare în statul unde este resortisant. Se cuvine să precizăm că Regulamentul
garantează că organizatorii, statele membre şi Comisia vor respecta cerinţele în
materie de protecţie a datelor, atât pe parcursul organizării iniţiativei cetăţenilor,
cât şi în etapele ulterioare ale acesteia. Mai mult, Regulamentul prevede în mod
explicit că dispoziţiile sale respectă drepturile fundamentale şi principiile
consacrate în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (articolul 8,
care prevede că orice persoană are dreptul la protecţia datelor cu caracter
personal). Organizatorii unei iniţiative a cetăţenilor, în calitate de operatori de
date, vor fi răspunzători pentru daunele provocate, în conformitate cu dreptul
naţional aplicabil, şi vor face obiectul unor sancţiuni corespunzătoare în cazul
încălcării regulamentului.11
După colectarea de la semnatari a declaraţiilor de susţinere necesare,
organizatorii le prezintă pe suport de hârtie sau în format electronic, autorităţilor
competente relevante desemnate de statele membre pentru verificare şi certificare.
Declaraţiile de susţinere se prezintă statului membru de reşedinţă sau de cetăţenie
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Anexa nr. I din Regulamentul privind iniţiativa cetăţenească.
Belgia 16.500, Bulgaria 12.750, Republica Cehă 16.500, Danemarca 9.750, Germania 74.250,
Estonia 4.500, Irlanda 9.000, Grecia 16.500, Spania 37.500, Franţa 54.000, Italia 54.000, Cipru
4.500, Letonia 6.000, Lituania 9.000, Luxemburg 4.500, Ungaria 16.500, Malta 3.750, Ţările de
Jos 18.750, Austria 12.750, Polonia 37.500, Portugalia 16.500, România 24.750, Slovenia 5.250,
Slovacia 9.750, Finlanda 9.750, Suedia 13.500, Regatul Unit 54.000.
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al semnatarului sau statului membru care a emis numărul de identificare personal
sau documentul de identificare personal indicat în declaraţia de susţinere. În
termen de cel mult trei luni de la primirea cererii, autorităţile competente verifică
declaraţiile de susţinere depuse, prin efectuarea unor controale corespunzătoare, şi
eliberează organizatorilor un certificat care atestă numărul de declaraţii de
susţinere valabile pentru statul membru respectiv.
După obţinerea acestor certificate, organizatorii pot prezenta Comisiei
iniţiativa cetăţenească, însoţită de informaţii cu privire la toate formele de sprijin
şi de finanţare primite pentru iniţiativa în cauză. La primirea iniţiativei cetăţeneşti,
Comisia va publica iniţiativa cetăţenească în registru, în termen de trei luni, şi va
prezenta într-o comunicare concluziile juridice şi politice privind iniţiativa
cetăţenească, acţiunile pe care intenţionează să le întreprindă şi motivele acţiunilor
sau ale refuzului de a acţiona. Comunicarea se face publică şi se aduce la
cunoştinţa organizatorilor, Parlamentului European şi Consiliului.
Regulamentul mai prevede şi răspunderea organizatorilor pentru eventualele
prejudicii cauzate de ei în procesul de organizare a iniţiativei cetăţeneşti, potrivit
legislaţiei interne aplicabile. Mai mult, se impune statelor membre să se asigure că
organizatorii sunt supuşi unor sancţiuni corespunzătoare atât pentru încălcarea
dispoziţiilor Regulamentului, cât şi pentru declaraţiile false date de organizatori sau
utilizarea frauduloasă a datelor. Acest Regulament privind iniţiativa cetăţenească
este susceptibil de revizuire. Astfel că, până la 1 aprilie 2015 şi, ulterior, la fiecare
trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport privind
aplicarea prezentului regulament12.
3. De la teorie... la practică
La o primă vedere, lucrurile pot părea simple, dar dacă privim în conţinut,
se observă câteva obstacole în calea utilizării acestui nou instrument. În primul
rând, reglementările adoptate nu prevăd niciun fel de susţinere financiară pentru
iniţiativă, orice cetăţean sau ONG ce doreşte să iniţieze un act legislativ european
este nevoit să deţină sau să obţină din alte surse fondurile necesare pregătirii
iniţiativei, promovării sale, colectării semnăturilor ş.a.m.d.
În plus, numărul minim de semnături necesare pentru participarea unei ţări a
fost stabilit în funcţie de numărul de europarlamentari trimişi de acea ţară în Parlamentul European, multiplicat cu 750. În cazul României, acest număr este 24.750,
care nu ar fi o problemă, cunoscând fenomenul tot mai răspândit în România al
colectării semnăturilor pentru susţinerea diferitelor cauze, în special în mediul
online. Din punct de vedere matematic, semnăturile minime per stat însumate
12
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pentru toate statele membre (552.000) nu acoperă necesarul de semnături, deci va
fi nevoie de un efort mai mare din partea iniţiatorilor.
O dificultate cel puţin la fel de importantă legată de iniţiativa cetăţenilor se
regăseşte în regulile referitoare la formularea unei iniţiative. Astfel, documentul
adoptat de Parlament impune următoarea condiţie pentru acceptarea unei
iniţiative: „propunerea de iniţiativă a cetăţenilor nu se află vădit în afara sferei de
competenţe a Comisiei în ceea ce priveşte prezentarea unei propuneri de act
juridic al Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor”. Ce înseamnă acest
lucru? Se vor accepta doar iniţiative compatibile cu Uniunea? Este un prag destul
de greu de trecut, dat fiind faptul că transpunerea nevoilor locale din ţara noastră
spre exemplu, într-un limbaj compatibil, asigurarea trecerii lor prin filtrele
instituţiilor europene şi reconvertirea lor în acţiuni locale după o eventuală
adoptare, pare un proces anevoios, care prezintă posibilităţi de eşec aproape la
fiecare pas.
Sunt însă şi aspecte pozitive de semnalat. ICE oferă oportunităţi noi în
direcţia stimulării activismului societăţii civile din România13. Va grăbi crearea
unei dimensiuni noi în activitatea ONG-urilor în direcţia Iniţiativelor europene,
stimulând astfel o apropiere mai accentuată către folosirea fondurilor europene,
datorită familiarizării cu tematica Uniunii. Ne putem aştepta la o creştere în gradul
de interconectivitate al ONG-urilor din România şi o dezvoltare a apartenenţei la
structuri europene, precum şi la dobândirea acelui know-how, care, în timp, poate
fi convertit şi în acţiuni locale şi naţionale14.
În anul 2012, au fost deschise 12 iniţiative15: 1) European Initiative for
Media Pluralism; 2) End Ecocide in Europe: A Citizens’ Initiative to Give the
Earth Rights; 3) Central public online collection platform for the European
Citizen Initiative; 4) Suspension of the EU Climate & Energy Package; 5) Pour
une gestion responsable des déchets, contre les incinérateurs; 6) High Quality
European Education for All; 7) Stop vivisection; 8) Let me vote; 9) Unul dintre
noi; 10) Apa şi salubritatea reprezintă un drept al omului! Apa este un bun public
şi nu o marfă!; 11) Single Communication Tariff Act; 12) Fraternité 2020 –
Mobilitate. Progres. Europa. Toate aceste iniţiative se află, în prezent, la
momentul colectării declaraţiilor de susţinere (procedură care poate dura
maximum un an de zile).
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http://www.petitieonline.ro/petitii-top-semnaturi.html
http://www.cogitus.ro/ong/initiativa-cetatenilor-europeni-in-romania-se-fac-primii-pasi-spredemocratia-2-0
15
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000013
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4. Recomandări şi concluzii finale
Deşi funcţionarea Uniunii Europene continuă să se bazeze pe democraţia
reprezentativă, iar cetăţenii europeni sunt reprezentaţi direct, la nivelul Uniunii, în
Parlamentul European, iniţiativa cetăţenilor europeni permite acestora participarea
mai intensă la viaţa democratică a Uniunii, prin intermediul acestui nou
instrument, care este democraţia participativă. Câteva scurte recomandări se
impun în ceea ce priveşte procedura iniţiativei cetăţenilor europeni. Având în
vedere că această iniţiativă este un instrument utilizat de cetăţeni, modalitatea de
înregistrare ar trebui să fie mai uşor de realizat prin oferirea unui număr mai mic
de informaţii, faţă de cele prezentate în anexa nr. II la Regulament; noţiunea de
„organizator” ar trebui să includă, pe lângă persoanele fizice, şi persoanele juridice;
modificarea legislaţiei interne referitoare la răspunderea organizatorilor unei
iniţiative legislative şi pentru alte situaţii decât cele enumerate în Regulament.
Aşadar, iniţiativa cetăţenească poate reprezenta un instrument util în
vederea apropierii cetăţenilor de Bruxelles, dar în acelaşi timp îi poate îndepărta
mai mult de construcţia europeană. Aceasta, mai ales dacă aşteptările lor privind
rezultatele iniţiativei, stimulate de campaniile media şi de anumite organizaţii,
sunt exagerate. Altfel spus, noul instrument nu trebuie supraestimat, ci abordat
într-o manieră realistă şi pragmatică.
Cel mai probabil, iniţiativa cetăţenilor europeni nu va schimba nici modul
de funcţionare al UE, nici calitatea democratică a politicilor elaborate la nivel
european prin complicatul proces co-decizional. Iniţiativa cetăţenilor europeni nu
va fi un instrument legislativ sau decizional. Însă, în mod cert, iniţiativele cetăţenilor
europeni vor atrage atenţia mass-mediei chiar şi în cazul în care vor fi respinse de
Comisie, creând astfel o nouă dinamică. Prin stimularea dezbaterii asupra anumitor
teme, concomitent în mai multe ţări europene, un nou tip de comunicare între
cetăţenii europeni poate lua naştere. Astfel, va fi foarte dificil pentru Comisie să
rezolve în mod „birocratic” problemele ridicate de petiţiile cetăţeneşti şi să le şteargă
de pe agenda politică europeană16. Dezbaterea la nivel european este modalitatea prin
care se poate forma un adevărat spaţiu public european.
Faptul că cetăţenii Uniunii sunt, în primul rând, români, spanioli sau
francezi, ei sunt, în acelaşi timp şi cetăţeni ai Europei. Cetăţenia europeană este
complementară şi vine să completeze cetăţenia naţională.
În concluzie, principalul merit al iniţiativei cetăţeneşti ar fi stimularea
comunicării între cetăţeni aparţinând diferitelor ţări europene, contribuind astfel la
formarea unui spaţiu public european şi a unei societăţi civile active, implicate
direct, participativ, în elaborarea politicilor şi a legislaţiei europene17.
16

http://www.europuls.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=517:initiativa-cetateneasca
&catid=118:institutii&Itemid=1268
17
http://www.europuls.ro
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COMUNICAREA ADMINISTRAŢIEI CU CETĂŢENII –
STIMULAREA ATITUDINII PARTICIPATIVE*

Adriana GRIGORESCU**
Gheorghe RUSESCU

Rezumat. O bună activitate a administraţiei publice este condiţionată de cunoaşterea nevoilor
cetăţenilor, a opiniilor lor şi, în unele situaţii, de participarea efectivă a acestora. Din acest motiv,
comunicarea dintre instituţiile administraţiei publice şi cetăţeni capătă o importanţă deosebită.
Pentru a informa cetăţenii despre deciziile şi proiectele instituţiei au fost implementate diferite
sisteme de comunicare. În lucrare este prezentat sistemul online implementat de Consiliul
Judeţean Dâmboviţa pentru a informa cetăţenii, dar şi pentru a cunoaşte punctele de vedere ale
acestora. Alături de avantajele oferite de sistemele informatice actuale, există totuşi o serie de
dezavantaje care trebuie surmontate prin alte tehnici de comunicare sau acţiuni suport.
Abstract. A good work of public administration is related by the knowledge of the citizens’ needs,
their opinions and, in some cases, their effective participation. For this reason, communication
between public administration and citizens acquires a special importance. In order to inform
citizens about institution’s decisions and projects were implemented various communication
systems. In this paper is presented the on-line system implemented by the Dâmboviţa County to
inform citizens and to know their perceptions and views. Besides the benefits of current informatic
systems, there are however some disadvantages to be overcome by other means of communication
or support actions.
Cuvinte cheie: comunicare, IT, administraţie publică, cetăţean, atitudine proactivă.

Introducere
Există o acceptare generalizată a creşterii influenţei comportamentului
cetăţeanului asupra structurii serviciilor publice, asupra sistemelor politice şi
administrative. Pe de altă parte, cresc pretenţiile cetăţenilor vizavi de calitatea
serviciilor, de prestaţiile aleşilor locali. Colectivitatea locală devine o întreprindere originală cu logică proprie de funcţionare, bazată pe relaţii de parteneriat, pe
de o parte cu mandatarii săi care sunt cetăţenii electori – consumatori de servicii
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publice, iar pe de altă parte, cu prestatorii de servicii – funcţionari sau operatorii
privaţi – publici, care constituie instrumentele de acţiune în îndeplinirea
mandatului încredinţat.
O mai mare orientare către client necesită un dialog semnificativ privind
modul de operare a serviciilor publice. Personalul trebuie să primească pregătirea
necesară, precum şi semnale şi stimuli. Preocuparea de a presta eficient şi eficace
serviciile publice, recunoscând interesele clienţilor şi pe cele ale contribuabililor,
pare a fi general acceptată ca un important fundament etic şi profesional pentru un
serviciu public modern. Motivarea acţiunilor administraţiei, scurtarea termenelor
şi transparenţa actului de administrare constituie pârghii prin care se poate genera
un proces de schimbare a raportului dintre administraţie şi cetăţeni.
Serviciul public poate fi definit ca fiind acea organizaţie de stat sau a
colectivităţii locale, înfiinţată de autorităţile competente cu scopul de a asigura
satisfacerea unor cerinţe ale membrilor societăţii, un regim de drept administrativ
sau civil, în procesul de executare a legii1.
Unul din factorii care frânează dialogul este birocraţia. Raţionalizarea
procedurilor şi informatizarea pot contribui substanţial la apropierea dintre
administraţie şi cetăţean, permiţând în acest mod o mai amplă implicare a acestuia
în procesul decizional.
Reforma administraţiei se bazează pe o serie de principii, dintre care unele
vizează relaţia cetăţeanului cu administraţia:
− respectul faţă de cetăţean;
− asigurarea transparenţei actului de guvernare şi a celorlalte acte
administrative pentru a permite participanţilor să urmărească procesele
administrative şi să obţină informaţii referitoare la drepturile lor în relaţiile cu
sectorul public.
Principiile relaţiei administraţiei cu cetăţenii
Relaţia dintre administraţie şi cetăţean se bazează pe următoarele principii:
a) Principiul parteneriatului
Parteneriatul ar putea fi definit ca ,,un acord între două sau mai multe
organisme, cu scopul realizării unui obiectiv cu impact pozitiv asupra dezvoltării
locale şi asupra pieţei locale a forţei de muncă”. Astfel, cele două părţi care
dialoghează şi pun în comun experienţă, inovaţie, resurse materiale, umane şi
financiare trebuie să aibă girul organizaţiilor din care provin, pentru a putea să

1

Ioan Alexandru, Administraţia publică: teorii, realităţi, perspective, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 1999, p. 291.
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soluţioneze problemele colectivităţilor locale. Aşadar, vorbim despre caracterul
deschis al parteneriatului dintre cele două sectoare (public/privat)2.
În cadrul parteneriatului local este importantă relaţia de asociere care se
stabileşte între diferiţi actori ai dezvoltării locale. Fiecare dintre aceşti actori
trebuie să-şi cunoască foarte bine atribuţiile, contribuţiile, şi modul de participare
la parteneriat. Relaţiile fundamentale care se stabilesc între aceşti actori în cadrul
parteneriatelor este coeziunea şi colaborarea în scopul realizării proiectelor
comune şi a atingerii obiectivelor propuse.
b) Principiul transparenţei
Esenţa democraţiei reprezintă un sistem de guvernare care este cu şi pentru
oameni. Aceste cuvinte sunt la fel de adevărate şi actuale acum, deşi au fost rostite
pentru prima dată în 1863 de preşedintele american Abraham Lincoln. Acest
concept rămâne chintesenţa relaţiei dintre administraţie şi cetăţean. „Nu există
niciun motiv care să ne facă să credem că această piatră fundamentală a guvernării
democratice se va schimba în viitorul apropiat”3.
Guvernarea cu şi pentru oameni, în ţările cu democraţie consolidată se
bazează pe încredere, care se stabileşte şi dezvoltă prin onestitate şi transparenţă
din partea oficialilor, şi prin oportunitatea oferită oamenilor de a juca un rol în
procesul guvernării. Parteneriatul dintre cetăţeni şi administraţie depinde de
măsura în care aceştia au acces la informaţiile care le influenţează viaţa.
c) Etica în serviciul public
Etica în cadrul funcţiei publice poate fi definită ca un ansamblu de
principii şi norme de comportament adecvat în cadrul administraţiei publice. În
funcţie de legislaţie şi de tradiţia administrativă, aceste reguli fac parte integrantă
fie din cultura administrativă, fie dintr-un cadru juridic bine definit. Etica în
serviciul public vizează reducerea neregulilor din acest sector şi restabilirea
încrederii publicului în administraţie. Pe de altă parte, prin etica administrativă se
doreşte o reformulare a regulilor de conduită, în contextul unei perioade de
restricţii bugetare şi de reforme administrative.
Formarea funcţionarilor publici în sensul normelor etice constituie
conştientizarea normelor şi valorilor activităţii administrative şi de aplicare a
regulilor de conduită abstracte în situaţii concrete de luare a deciziilor.
d) Eficienţă, eficacitate, economicitate
Eficienţa este definită ca raportul dintre efectul obţinut şi efortul depus
pentru realizarea unui obiectiv. Este vorba despre relaţia dintre outputuri şi
inputuri, fiind diferită de conceptul de eficacitate. Economic, conceptul de
eficienţă evidenţiază modul de utilizare a resurselor în vederea obţinerii unui
cuantum mai mare al rezultatelor. Cu alte cuvinte, o utilizare eficientă a resurselor
2
3

Lucica Matei, Managementul dezvoltării locale, Editura Economica, Bucureşti, 2001.
*** Participarea cetăţenească în luarea deciziei, Manual de instruire, RTI, Bucureşti, 2002.
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conduce la obţinerea unei cantităţi sporite de rezultat şi implicit la o mai bună
satisfacere a nevoilor beneficiarilor. Reticenţele principale ale introducerii noţiunii
de eficienţă în sectorul public se leagă în principal de apropierea de ideea de
„randament”.
Eficacitatea reprezintă raportul dintre rezultatul obţinut şi obiectivul atins.
Această definiţie presupune ca obiectivul să fie definit înainte, iar rezultatul
obţinut să poată fi măsurat sau cel puţin să poată fi estimat. O particularitate de
aplicare a conceptului de eficacitate în sectorul public o constituie luarea în
considerare a efectelor atât la nivel „macro”, cât şi la nivel „micro”, fără de care
s-ar pierde condiţiile de reuşită şi ne-am îndepărta fundamental de sensul acţiunii
serviciului public.
Economicitatea corespunde unei programări de mijloace în raport cu
obiectivele şi urmărirea îndeplinirii acestora. Logica procesului de bugetare în
sectorul public are în vedere definirea unei referinţe a priori privitoare la alocarea
de resurse în funcţie de activitatea ce trebuie realizată. Performanţa în acest caz
reprezintă realizarea unui nivel maxim adecvat între nivelul de consum al
resurselor şi previziunea iniţială, fără a se lua în calcul rezultatul obţinut.
Dintre măsurile de realizare a unei administraţii orientate către cetăţean
menţionăm:
• Crearea mecanismelor de consultare efectivă a cetăţenilor, în scopul
creşterii gamei de servicii oferite şi primirea unui feedback privind calitatea
serviciilor – pentru îmbunătăţirea ofertei de servicii publice atât din perspectiva
structurii, cât şi a calităţii acestora este necesar să fie cunoscută opinia cetăţenilor
beneficiari. Prin înregistrarea feedbackului de la cetăţeni, autorităţile pot identifica
formele de reglare a sistemelor de furnizare a serviciilor publice, astfel încât să se
apropie într-o mai mare măsură de aşteptările beneficiarilor.
• Diminuarea birocraţiei prin schimbarea mentalităţii – creşterea calităţii
înseamnă schimbarea modului de a gândi şi a aborda diversele probleme, trecerea
la o gândire flexibilă, orientată către rezultate. Aceasta implică atât funcţionarii
publici care trebuie să conştientizeze că rolul lor este acela de a servi interesul
public şi cetăţeanul, cât şi cetăţeanul, care trebuie să înţeleagă necesitatea
respectării regulilor şi procedurilor.
• Integrarea furnizării serviciilor – accesibilitatea cetăţenilor la serviciile
publice se poate realiza prin constituirea unor sisteme de furnizare atât pe
verticală, cât şi pe orizontală, utilizând, acolo unde este posibil, diferite forme,
astfel încât orice cetăţean, indiferent de vârstă, sex, localizare, educaţie etc. să le
poată accesa cu uşurinţă.
• Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicării – reprezintă forma
modernă de apropiere a furnizorilor de servicii de cetăţeni. O administraţie publică
ce funcţionează pe principiul 7 × 24 (7 zile pe săptămână şi 24 de ore pe zi) ajută la
crearea unei administraţii publice mai accesibile şi transparente.
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Studiu de caz – Consiliul Judeţean Dâmboviţa
În cadrul procesului de construire a unei relaţii stabile şi benefice între
administraţie şi cetăţeni, Consiliul Judeţean Dâmboviţa (CJD) a implementat un
sistem informatic integrat. Prin intermediul acestuia au fost dezvoltate servicii
publice online. Unul dintre rolurile îndeplinite de site-ul CJD este acela de a
informa cetăţenii din raza de competenţă cu privire la deciziile pe care consiliul le
ia şi proiectele pe care doreşte să le realizeze, precum şi alte aspecte de interes
cetăţenesc şi administrativ.
În figura următoare se pot observa serviciile pe care CJD le pune la
dispoziţia cetăţenilor cu ajutorul internetului. Astfel, pot fi depuse petiţii sau
reclamaţii, se pot accesa informaţii de interes public, efectua plăţi online, descărca
formulare, dar şi dezbate hotărâri ale consiliului.
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Secţiunea de descărcare a formularelor tipizate (vezi figura de mai jos)
permite cetăţeanului să acceseze cu mai mare uşurinţă formularele pe care este
necesar să le completeze pentru a accesa un serviciu public. În această formă,
administraţia uşurează procesul de acces al cetăţeanului, la serviciile oferite.

Astfel, cetăţeanul are posibilitatea de a selecta din lista de formulare
formularul dorit şi a-l salva în vederea completării. Ulterior, acesta va fi nevoit să
se deplaseze la biroul unde formularele respective trebuie depuse, iar de la caz la
caz să respecte termenele limită, ceea ce poate conduce la aglomerări.
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Secţiunea depunerii unei petiţii reprezintă un pas suplimentar în
relaţionarea administraţiei cu cetăţenii săi. De această dată, cetăţeanul, sau
reprezentantul unei persoane juridice poate înregistra şi trimite direct o plângere
sau o petiţie.

În acest mod cetăţeanul nu mai este nevoit să se deplaseze la un birou
specializat sau la sediul instituţiei; poate realiza acest demers la orice oră şi în
orice zi, fără nicio constrângere, urmând să primească răspunsul pe baza
coordonatelor de contact furnizate.
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Tot ce trebuie să facă un cetăţean este crearea unui cont personal prin
intermediul căruia îşi va stabili propriul USER NAME (adresa de mail) şi propria
parolă. Cu ajutorul acestora, cetăţeanul se va putea conecta la serviciul respectiv.
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Ulterior va putea trimite reclamaţiile sau petiţiile sale, sau va putea verifica
stadiul de soluţionare a acestora prin accesarea contului propriu.
Un alt serviciu online oferit de CJD cetăţenilor săi este acela al dezbaterii
hotărârilor consiliului.
Cetăţeanul poate accesa şi consulta conţinutul hotărârilor puse în dezbatere
şi prin accesarea butonului „adaugă comentariul tău” îşi poate spune punctul de
vedere. În acest mod autoritatea publică va cunoaşte dacă hotărârile sale sunt în
concordanţă sau nu cu dorinţele şi aşteptările cetăţenilor.
Totuşi aceste forme de relaţionare au la rândul lor o serie de limite, dintre
care amintim:
- slaba implicare a cetăţenilor, deoarece nu au un feedback asupra
modului în care administraţia a ţinut cont de punctul lor de vedere;
- nu toţi cetăţenii pot accesa aceste forme de consultare (cu predilecţie cei
din mediul rural, sau cei cu vârste înaintate);
- administraţia nu cunoaşte nevoile şi percepţia cetăţenilor săi decât pe
aspecte punctuale.
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Evident, formele de relaţionare trebuie extinse pe mai multe paliere
similare, dar cu adresabilitate diferită pentru categorii de cetăţeni şi se află în
continuu proces de îmbunătăţire.
Concluzie
Un cetăţean informat nu poate fi indiferent faţă de contextul socialeconomic în care trăieşte şi faţă de modul în care administraţia locală este
preocupată de îmbunătăţirea acestuia. Ajutorul dat administraţiei să identifice
nevoile comunităţii mai repede poate oferi satisfacţie pentru participanţi prin
conştientizarea importanţei şi a rolului deţinut în procesul de administrare
performantă. Totodată, participarea la deciziile publice contribuie la întărirea
conştiinţei democratice a cetăţenilor şi la dezvoltarea sentimentului de apartenenţă
la o colectivitate.
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Cetăţenii vor contribui la acţiune dacă apreciază că problema este destul de
importantă pentru a justifica implicarea lor. Unii cetăţeni sceptici în privinţa
apetenţei administraţiei de a lua în considerare opiniile lor vor rămâne într-o stare
rezervată o perioadă de timp, până vor avea convingerea utilităţii gestului lor.
Alţii sunt în favoarea participării de dragul participării, susţinând că exprimă
îngrijorarea comunităţii din care face parte cetăţeanul şi îi dă acestuia
oportunitatea să înveţe arta de a fi cetăţean. Susţinătorii modalităţilor de
participare care facilitează implicarea largă în dezbateri consideră că participarea
nu are valoare în sine, scopul de bază fiind crearea unei structuri în care cetăţenii
să poată schimba impresii şi să găsească soluţii.
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PERFORMANŢA – EXIGENŢĂ A SCHIMBĂRILOR

Gheorghe TEODOROF
Daniela POPESCU

Rezumat. Criza financiară a condus şi în România la schimbări importante, atât în sectorul
privat, cât mai ales în cel public, ajungându-se la situaţia adoptării unor măsuri drastice de
restrângere a cheltuielilor, prin reducerea numărului de personal şi a veniturilor acestuia, în
situaţia în care se prevede ca activitatea să continue, chiar în condiţii de performanţă. Prin
modificări ale cadrului legislativ, au apărut noi transformări pe piaţa muncii, performanţa
devenind prioritară în evaluarea rezultatelor organizaţiilor, dar şi ale fiecărei persoane –
funcţionar public sau angajat contractual, neîndeplinirea ei putând conduce la disponibilizare.
Lucrarea analizează aspecte privind importanţa unor concepte şi instrumente cunoscute, dar şi
reglementarea şi aplicarea unui nou concept – „flexicurity” (l-am traduce flexi-securitate). În
final, autorii propun anumite orientări care ar putea conduce la soluţii de asigurare a unui anumit
grad de securitate a personalului, chiar în condiţiile creşterii flexibilităţii raporturilor de muncă,
sau de funcţie publică.
Abstract. The financial crisis has led to important changes in Romania, both in the private sector,
but especially in the public sector, leading to the adoption of drastic measures by the state in order
to restrict spending by reducing the number of staff and their wages, while providing that activity
must continue under conditions of performance. Through changes in the legal framework, the
labor market has undergone transformations; the criterion of performance is becoming a priority
in evaluating organizations and individuals – public officials or contract employees. Failure to
achieve performance can lead to dismissal.
This paper examines aspects regarding the importance of known concepts and tools, as well as the
regulation and enforcement of a new concept “flexicurity” (flexi-security). Finally, the authors
propose certain guidelines that could lead to solutions for ensuring a degree of personnel security,
even under conditions of increased flexibility of employment or public office.
Cuvinte-cheie: schimbare, performanţă, fişa postului, evaluare, flexi-securitate.

1. Noi transformări pe piaţa muncii
Într-o societate în care schimbarea este tot mai evidentă, iar necesitatea ei
se impune, tot mai des, piaţa muncii rămâne descoperită, atât sub aspectul
cantităţii, cât mai ales sub aspectul calităţii.
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Numărul de şomeri este, evident, în creştere1, locurile de muncă impun o
continuă perfecţionare, rezistenţa pe piaţa muncii, ca necesitate, începe să fie un
deziderat, oamenii sunt derutaţi, speriaţi chiar şi, mai ales, neîncrezători.
Toate acestea sunt rezultatul mentalităţii existente.
De aceea, se impune schimbarea, care presupune: cunoaştere, curaj, inovaţie.
A) Un prim aspect al mutaţiilor survenite pe piaţa muncii apreciem că se
reflectă în apariţia unor noi meserii, care se structurează în prezent în:
a) profesii dominante2;
b) profesii care şi-au schimbat semnificativ conţinutul3;
c) profesii de străpungere4;
B) O altă mutaţie pe piaţa muncii a început să apară începând din anul
2009, întâi în Italia, apoi şi în România, prin disponibilizarea angajatului şi prin
înlocuirea contractului individual de muncă, de dreptul muncii, cu contract de
prestări servicii, de natură comercială, încheiat cu aceeaşi persoană, dar după
înregistrarea sa ca persoană fizică autorizată (PFA), întreprindere individuală, sau
chiar ca SRL.
1
În trimestrul IV 2010, numărul persoanelor ocupate a fost de 9.052 de mii, în scădere faţă de
trimestrul anterior (-430 de mii de persoane). Dintre acestea, persoanele rezidente din mediul
urban reprezentau 56,0%, iar persoanele ocupate în vârstă de muncă (15-64 de ani) deţineau o
pondere de 95,8%. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (proporţia persoanelor
ocupate în vârstă de 15-64 de ani în populaţia totală de această vârstă) a fost de 57,9% (din care
64,7% erau bărbaţi), cu valori apropiate pe cele două medii de rezidenţă, urban şi rural (57,9%).
Analiza după nivelul de instruire reflectă faptul că rata de ocupare a persoanelor în vârstă de
muncă ce au nivel superior de instruire a fost de 81,5%, cu diferenţe mari pe medii de rezidenţă
(82,5% în mediul urban şi 74,2% în mediul rural). Dintre persoanele cu nivel mediu de instruire,
erau ocupate 61,5%.
2
Profesiile dominante reprezintă profesii bine cristalizate, cu o anumită tradiţie în modelul
românesc de ocupare a forţei de muncă: Flexi(se)curitatea şi dialogul social – Un studiu pe cazul
României – IER (Varianta preliminară), Bucureşti, 2009, p. 31.
3
Respectiv, profesii care au fost puternic influenţate de procesul de restructurare a economiei.
Asemenea profesii pot fi găsite în industrie, dar şi în servicii unde a sporit preocuparea pentru
creşterea adaptabilităţii la cerinţele clienţilor: Ibidem.
4
Profesiile de străpungere sunt profesii specifice unor domenii noi de activitate, cu o valoare
adăugată ridicată, care contribuie la flexibilizarea modelului de ocupare a forţei de muncă,
deoarece sunt specifice unor nişe de piaţă şi au un nivel ridicat de competenţe şi calificare.
Programul de lucru al persoanelor care practică respectivele profesii tinde să fie unul flexibil, în
sensul predominării activităţilor cu timp parţial sau al contractelor pe o perioadă de timp
determinată. Acceptarea unor forme de ocupare atipice a forţei de muncă este în aceste cazuri un
rezultat al nivelului ridicat al productivităţii muncii: Ibidem.
Pentru combaterea şomajului trebuie avute în vedere două direcţii importante:
a) educaţia nonformală: prin realizarea de programe speciale de training, atât pentru tineri, cât şi
pentru persoanele ocupate, în general, care se pot desfăşura fie la sediul companiilor, fie în cadrul
universităţilor, în parteneriat cu asociaţii studenţeşti sau instituţii de învăţământ, sau în parteneriat
public-privat;
b) bursa locurilor de muncă, formă organizată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă, menită să atenueze efectul crizei.
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C) Schimbări la nivel legislativ
În urma modificării Codului muncii, în martie 2011, sfera documentelor
contractuale privind reglementarea raporturilor de muncă a fost reconfigurată, în
scopul adaptării la mutaţiile care au avut loc pe piaţa muncii, precum şi la
alinierea dreptului românesc la reglementările europene specifice.
În dreptul muncii din România au fost prevăzute formele contractuale care
vor reglementa, începând din anul 2011, raporturile de muncă:
1) contractul individual de muncă (CIM) pe perioadă nedeterminată5;
2) contractul individual de muncă cu durată determinată6;
3) contractul cu agent de muncă temporară7;
4) contractul individual de muncă cu timp parţial8;
5) munca la domiciliu9.
În afară de formele contractuale reglementate, ca regulă, de Codul muncii,
prin legi speciale au fost reglementate şi alte forme de muncă10.

5

De regulă, pe perioadă nedeterminată – considerat pentru norma de bază.
De regulă de trei ani, cu posibilitatea reînnoirii sau prelungirii acestuia de maxim două ori, cu
câte un an, ca excepţie, prin act adiţional; corelat cu dispoziţiile Directivei 1999/70/CE a
Consiliului European privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, trebuie
observat că prevederile Directivei Consiliului Europei 91/383/CEE privind completarea măsurilor
ce vizează promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii muncii lucrătorilor ce au un raport de
muncă pe durată determinată sau un raport de muncă temporară şi ale Directivei Consiliului
Europei 99/70/CE privind acordul-cadru asupra muncii pe durată determinată pun accentul pe
interzicerea oricărei discriminări între salariaţii încadraţi pe durată nedeterminată şi cei încadraţi
pe durată determinată, fără a preciza care dintre cele două modalităţi de încadrare trebuie să
constituie regula şi care excepţia, opţiunea pentru consacrarea caracterului de regulă în ceea ce
priveşte contractul pe durată nedeterminată şi a celui de excepţie pentru contractul pe durată
determinată aparţinând legiuitorului naţional – Flexi(se)curitatea şi dialogul social – Un studiu pe
cazul României – Varianta preliminară, 2009, p. 31.
7
Echivalentul contractului de antrepriză din dreptul civil, sau de listing de personal – agentul de
muncă temporară autorizat de MMFPS încheie un contract cu persoana fizică pentru îndeplinirea
unei misiuni cu o durată de până la 24 de luni în scopul punerii la dispoziţia unor beneficiari ai
serviciilor acestuia (babysitter, guvernantă, îngrijitor locuinţă, bucătar, ospătar – pentru diverse
festivităţi), încheind cu beneficiarul un alt contract distinct, de prestări servicii.
Şi în acest caz există, ca excepţie, posibilitatea prelungirii contractului, pe o perioadă care
împreună cu perioada anterioară să nu depăşească 36 de luni.
8
Neprecizând însă, ca în norma veche, care este durata medie zilnică minimă.
Menţiune: de fapt acesta poate fi considerat o specie a primelor două forme de contract: pe durată
nedeterminată şi, respectiv, pe durată determinată.
9
La care am adăuga – din practica străină – şi telemuncă (pe baza tehnologiei informaţionale a
cărei specificitate este realizarea obiectului de activitate în condiţiile stabilirii programului de lucru
chiar de angajat).
10
a) Pentru exercitarea unor activităţi ocazionale a fost adoptată Legea „zilierilor” nr. 52/2011;
b) contractele de plată cu ora în mediul educaţional au fost reglementate de Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011; c) în dreptul pozitiv au rămas reglementate convenţiile civile, nefiind
abrogate în mod explicit (cele de prestări servicii, de drepturi de autor).
6
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În articolul 35 alineatul 1 din Codul muncii este prevăzut, însă, că
activităţile profesionale pot fi desfăşurate în mai multe locuri de muncă simultan,
pe baza contractelor de muncă individuale11.
2. Performanţa – criteriu prioritar al sistemelor socio-economice
globale
În contextul tuturor acestor transformări pe piaţa muncii este evident că
performanţa reprezintă cheia succesului.
La baza performanţei stă însă competenţa, dublată de efort şi de
dezvoltarea personalităţii, a abilităţilor personale, fără de care performanţa nu
poate fi atinsă.
Încercând să analizăm succint factorii care conduc la performanţă, ne-am
oprit şi la sănătate, ca o premisă a educaţiei.
Am stabilit, în acest fel, următoarea legătură cauzală:
A) Sănătatea este premisa educaţiei;
B) Educaţia este premisa competenţei;
C) Competenţa este premisa performanţei.
Toate sunt menite să asigure atingerea obiectivelor în activitatea
practică, asigurând, astfel, succesul.
Putem spune, fără să greşim, că performanţa nu este o formă fără fond.
Din această perspectivă, Codul muncii, în noua sa formă, schimbă ordinea
priorităţilor: situaţia socială, care în vechiul Cod era pe primul loc, trece în planul
al doilea, făcând loc competenţei profesionale, care devine prioritară.12

11

Cunoscând că în cazul unui CIM în afara impozitului pe venit (în prezent de 16%), atât
angajatorul cât şi angajatul sunt obligaţi la achitarea contribuţiilor sociale către stat (circa 53% –
angajatorul şi circa 33% – angajatul, respectiv 86% – ca total obligaţii), faţă de cazul convenţiilor
civile, în care legea obligă doar la plata impozitului pe venit, rezultă clar că intenţia legiuitorului a
fost de a obliga toate părţile implicate în raporturi de muncă să contribuie la fondurile sociale de
stat cu o sumă aproape egală salariului, indiferent de forma contractuală încheiată între părţi.
Ca o deducţie logică rezultă că, deşi convenţiile civile nu au fost abrogate de drept, ele vor fi
înlocuite, de fapt, de contractele individuale de muncă, sub una din formele enumerate.
Apreciem că această soluţie nu poate decât să creeze confuzie şi să îngreuneze procesul de
stabilizare şi dezvoltare a pieţei forţei de muncă, având în vedere că personalul inspectoratelor
teritoriale de muncă, dar şi al administraţiilor financiar fiscale ar necesita, înainte de punerea în
practică a actualelor reglementări, instruirea în scopul evitării abaterilor şi a apariţiei unor
eventuale litigii.
12
Situaţia socială interesează, doar, ca excepţie, în caz de departajare.
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În aprecierea performanţei, cel puţin la nivelul administraţie publice, se au
în vedere anumite criterii de performanţă13.
La nivelul administraţiei publice, în perioada 2004-2009, ANFP a emis
patru ordine privind criteriile de performanţă. Cum aceasta s-a oprit la anul 2009,
se pune problema, dacă aceste criterii de performanţă, de la nivelul anului 2009,
sunt şi rămân valabile şi în continuare14.
Pentru personalul contractual din administraţia publică, suntem de părere
că sarcina acestor criterii de performanţă15 ar reveni Ministerului Administraţiei şi
Internelor (MAI) pentru personalul propriu şi, respectiv, Ministerului Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), pentru personalul contractual din sectorul
privat, cu scopul stabilirii unor criterii unice la nivel naţional, de evaluare a
persoanelor ocupante ale unui post, încadrat într-un anume standard ocupaţional,
indiferent de locul prestării serviciilor pe teritoriul naţional.
Având în vedere că pentru orice ocupaţie regăsită în COR ar trebui să
existe un standard ocupaţional aliniat la exigenţele europene, rezultă că cele trei
instituţii de resort trebuie sa aibă ca atribuţie principală elaborarea şi gestionarea
standardelor ocupaţionale pentru toate ocupaţiile prevăzute în COR.
3. Fişa postului
Fişa postului, ca document al managementului resurselor umane, este un
instrument de lucru care are la bază obiectivele postului de muncă date de suma
ţintelor de atins prin activităţile care se derulează în cadrul acestuia.

13

Cu titlu de exemplu vom reda în continuare criteriile de performanţă specifice funcţiei de execuţie,
astfel cum au fost ele stabilite la nivelul administraţiei publice: 1) realizarea obiectivelor; 2) adaptabilitate; 3) asumarea responsabilităţilor; 4) capacitatea de a rezolva problemele; 5) capacitatea de
implementare; 6) capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite; 7) creativitate şi spirit de iniţiativă; 8) capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic; 9) capacitatea de a
comunica; 10) capacitatea de a lucra independent; 11) capacitatea de a lucra în echipa; 12) capacitatea de consiliere; 13) capacitatea de îndrumare; 14) abilitaţi în utilizarea calculatoarelor şi a altor
echipamente informatice; 15) respectul faţă de lege şi loialitatea faţă de interesele instituţiei;
16) conduita în timpul serviciului.
14
Aceasta este o explicaţie plauzibilă, dar nu ştim dacă acesta este motivul real pentru care ANFP
s-a oprit la anul 2009, în stabilirea criteriilor de performanţă la nivelul administraţiei publice.
15
Ordinul nr. 64 din 28 februarie 2003 al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru
aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, publicat în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, la iniţiativa Inspecţiei Muncii, va fi modificat, astfel încât, să
răspundă Noului Cod al muncii, modificat şi completat prin Legea nr. 40/2011, prin includerea
criteriilor de performanţă şi de evaluare a acesteia.
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Pe de altă parte, obiectivele reprezintă motivaţia care stă la baza înfiinţării
postului16.
Pentru a putea fi înţeles, proiectat, analizat, evaluat şi reproiectat, postul
are nevoie de o fişă a sa17.
De aici importanţa, fără precedent a fişei postului, astfel cum este
reglementată de noul Cod al muncii18.
Recrutarea, selecţia, integrarea personalului sunt direct legate de fişa
postului.
Noul Cod al muncii prevede că viitorul ocupant al postului trebuie să
cunoască atribuţiile sale înainte de semnarea contractului individual de muncă,
respectiv fişa postului trebuie să însoţească obligatoriu contractul individual de
muncă.
Mai mult, contractul individual de muncă, astfel cum se apreciază, trebuie
să conţină atribuţiile cuprinse în fişa postului.
În vederea întocmirii unei fişe a postului, cât mai aproape de realitate şi
necesităţi, se impune o reanalizare sau revizuire periodică a acesteia.
În caz contrar, există riscul de angajare a unor oameni nepotriviţi pe un
post care are, în fapt, cu totul alte caracteristici decât cele prezentate iniţial,
generând nemulţumire, absenteism, fluctuaţie a personalului19.
Pentru eliminarea fluctuaţiei de personal se impune o analiză mai atentă a
raportului atribuţii post – competenţe persoană.
Pentru aceasta, la nivelul administraţiei publice analiza anuală a fişei
postului trebuie să fie una reală, să urmărească redimensionarea celor două
componente ale acesteia, descrierea postului şi specificarea postului20.
16

„Postul este definit ca un ansamblu de sarcini, activităţi, condiţii, stiluri şi valori ale muncii,
realizate de către persoane angajate de organizaţie conform unui profil specific al acestora bazat
pe studii, cunoştinţe, aptitudini, abilităţi, experienţă şi alte caracteristici necesare îndeplinirii
scopului înfiinţării sale” – Fişa postului.
17
Printre obligaţiile salariaţilor figurează aceea de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a
îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului (articolul 39, alineatul 2 litera a din Codul
muncii).
18
Modificat şi completat prin Legea nr. 40/2011.
19
Cu titlu de exemplu, ne referim la fluctuaţia personalului de la nivelul Autorităţii de
Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, direcţie
generală din cadrul MMFPS, în care activitatea de elaborare şi implementare a proiectelor privind
dezvoltarea resurselor umane este una complexă, care impune obiective specifice ale postului şi
calităţi anume ale ocupantului acestuia.
Volumul sporit de muncă, de cunoştinţe, de răspundere sunt factori care determină angajatul să
renunţe, în scurt timp de la angajare, la postul ocupat prin concurs.
Sporul la salariu de 75%, care atrage personalul la angajare, nu asigură şi stabilitatea acestuia.
20
Eliminându-se formule de tipul „alte sarcini”, care pot încărca activitatea salariatului, dând
posibilitatea şefului ierarhic superior de a obliga salariatul să efectueze sarcini fără legătură cu
specificul postului şi competenţele impuse de acesta.
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4. Criterii de evaluare a performanţelor
Evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor este o componentă a
managementului resurselor umane care are drept scop aprecierea gradului în care
angajaţii îşi îndeplinesc responsabilităţile ce le revin în raport cu standardele de
performanţă stabilite şi comunicate.
Rezultatele procesului de evaluare a performanţelor stau la baza unor
decizii importante privind salarizarea, identificarea nevoilor de instruire şi
dezvoltare profesională, promovarea, concedierea etc.
În concret, evaluarea performanţelor presupune întocmirea fişei de
evaluare a performanţelor.
Din analiza fişei de evaluare se desprind următoarele concluzii:
1) Evaluarea performanţelor, numită şi clasificarea angajaţilor sau evaluarea
rezultatelor, constă în aprecierea gradului în care angajaţii îşi îndeplinesc
responsabilităţile de serviciu;
2) Fişa de evaluare se completează distinct, pe funcţii de execuţie şi pe
funcţii de conducere;
3) Criteriile evaluate sunt gradual diferite, în raport de funcţia deţinută;
4) În ambele cazuri se stabileşte nivelul ierarhic deţinut şi relaţiile de
subordonare şi coordonare.
Evaluarea personalului poate avea: a) un scop imediat şi limitat
(evaluarea realizată în vederea disponibilizării21 sau promovării ori trimiterii la
specializare); b) un scop cu consecinţe pe termen mediu (evaluarea personalului
în vederea ierarhizării acestuia şi stabilirii treptelor de salarizare); sau, c) un scop
general cu consecinţe pe termen lung (evaluarea angajaţilor parte a procesului
continuu şi integrat de gestiune a personalului – gestiunea carierei, dezvoltarea
personalului).
Evaluarea poate fi benefică atât organizaţiei, cât şi indivizilor, numai dacă
este efectuată în corect.
Rolul evaluatorului este unul foarte important. Acesta trebuie să evite
următoarele greşeli de evaluare:
− indulgenţa/severitatea22;

21

În anul 2010, prin măsurile de reorganizare a sectorului public au fost disponibilizaţi circa 25%,
neavând la bază criterii de evaluare a performanţei.
22
Fiind îngăduitor, evaluatorul evită posibilele nemulţumiri şi discuţii neplăcute cu angajatul în
cauză; fiind sever, pur şi simplu îl reduce la tăcere: Flexi(se)curitataea şi dialogul social – Un
studiu pe cazul României – IER (Varianta preliminară), Bucureşti, 2009. Evaluatorii au adesea
tendinţa de a nivela aprecierile legate de performanţele subordonaţilor; ei ezită să facă aprecieri
utilizând şi calificativele extreme.
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− tendinţa de centru23;
− eroarea de proximitate24;
− eroarea de contrast/similaritate25;
− efectul de halo26;
− preferinţele personale, prejudecăţile, alţi factori perturbatori.27
Punerea în valoare a calificării salariaţilor, potenţarea performanţelor
acestora se poate face pornind de la o bună evaluare a performanţelor, a
abilităţilor şi cunoştinţelor fiecărui salariat, în vederea descoperirii modului optim
de utilizare a capacităţilor acestuia.
Din acest motiv, evaluarea performanţelor poate constitui punctul tare
sau punctul slab al managementului strategic.
În mod simplist, se poate afirma că organizaţia caută să obţină din partea
angajaţilor un anumit comportament pe care îl apreciază şi îl răsplăteşte.
Cei mai mulţi oameni doresc să îndeplinească sarcini care să le aducă
succes şi avansare în carieră.
Din aceste motive, este foarte important ca sistemul de evaluare a
performanţelor să fie ajustat pentru a putea evalua aspectele comportamentale
necesare atingerii obiectivelor strategice28.
5. Flexi-securitatea
Potrivit unui clasament mondial al rigidităţii pieţei muncii publicat în
OECD din 2009, România se situa pe locul 114 din 139 de ţări.
23

Atunci când rezultatele evaluării indică faptul că majoritatea angajaţilor evaluaţi prezintă acelaşi
nivel al performanţei (lucru posibil, dar improbabil); eroare ce determină penalizarea angajaţilor
merituoşi şi favorizarea celor cu rezultate mai slabe: Flexi(se)curitataea şi dialogul social – Un
studiu pe cazul României – IER (Varianta preliminară), Bucureşti, 2009.
Consecinţa: tendinţa de centru împiedică identificarea celor apţi pentru promovare.
24
Constă în luarea în considerare a activităţii celei mai apropiate de perioada evaluată, dând uitării
nereuşite mai vechi sau chiar gafe, înregistrate la începutul perioadei: Ibidem.
25
Constă în aprecierea angajatului comparativ cu persoana evaluatorului, acolo unde evaluatorul
este o persoană extrem de performantă şi notarea celor mai puţini performanţi este una severă. De
aceea, evaluatorii nu trebuie să se lase influenţati de opinii exterioare, căutând să vadă în
comportarea persoanei evaluate confirmarea acestor opinii şi prejudecăţi: Ibidem.
26
Apare când evaluatorul este influenţat de o trăsătură dominantă a celui evaluat, prin prisma
căreia apreciează fiecare aspect ce trebuie evaluat separat: Ibidem.
27
Pot provoaca, la rândul lor, erori de apreciere a performanţei: Ibidem.
28
În prezent, Inspecţia Muncii, instituţie cu sarcini specifice domeniului raporturilor de muncă‚
ţinând cont de Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003, Codul
muncii 2011 a înaintat MMFPS propunerea modificării Ordinului Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale nr. 64 din 28 februarie 2003 (Ordinul nr. 64/2003) pentru aprobarea
modelului-cadru al contractului individual de muncă, prin introducerea criteriilor de evaluare şi de
performanţă – vezi şi p. 9, al doilea paragraf.
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Indicele rigidităţii se stabileşte ca medie a punctelor obţinute pe trei
criterii:
− greutatea procedurilor de angajare;
− greutatea procedurilor de concediere, şi
− lipsa de flexibilitate a programului de lucru29.
Potrivit unui top al Băncii Mondiale din 2008, înaintea noastră se plasau
Luxemburg, Franţa, Slovenia, Estonia şi Grecia, din cauza dificultăţii de
concediere şi a rigidităţii programului de muncă.
Statele cele mai flexibile din acest punct de vedere sunt Danemarca,
Irlanda şi Marea Britanie.
Până la apariţia noului Cod al muncii, legislaţia românească punea
angajatorii într-o situaţie ingrată, cât priveşte eliminarea salariaţilor incompetenţi,
atâta timp cât aceştia veneau la muncă şi respectau programul de lucru.
Noul Cod al muncii dă posibilitatea trimiterii în şomaj a angajaţilor cu
75% din veniturile de pe cartea de muncă, precum şi reducerea săptămânii de
lucru, cu plata corespunzătoare a numărului diminuat de ore.
Schimbarea legislaţiei prin noul Cod al muncii este, prin aceasta,
expresia conceptului de flexi-securitate.30
Statuarea principiului flexicurităţii ca unul dintre procedeele prin care se
poate îmbunătăţi, în mod substanţial, funcţionarea pieţelor forţei de muncă şi
competitivitatea firmelor avea în vedere experienţa pozitivă relativă la creşterea
numărului de persoane ocupate în Danemarca, Olanda, Irlanda şi Austria31, dar şi
avansurile realizate în plan conceptual-teoretic.
29

Codul muncii pe înţelesul tuturor, Editura Adevărul Holding, 2011, p. 10.
În esenţă, flexicuritatea defineşte o strategie integrată prin care să se asigure un echilibru între
funcţionarea flexibilă a pieţei forţei de muncă, securitatea ocupării şi managementul perioadelor de
tranziţie de la un status ocupaţional la altul – European Commission – Towards Common
Principles of Flexicurity: More and better jobs through flexibility and security, Luxemburg, 2007,
citat în Flexi(se)curitatea şi dialogul social – Un studiu pe cazul Romaniei – IER (Varianta
preliminară), Bucureşti, 2009. Termenul de flexicuritate, sau flexisecuritate a apărut în contextul
căutării de soluţii pentru o mai bună funcţionare a pieţei forţei de muncă pe parcursul ultimului
deceniu al secolului al XX-lea. Ca remediu la accentuarea dezechilibrelor dintre cererea şi oferta
de forţă de muncă a fost testată implementarea în practică a conceptului de „politici active ale
pieţei forţei de muncă”. În acest context, cele mai bune rezultate au fost obţinute în Danemarca,
unde rata şomajului s-a redus de la peste 14% la mijlocul anilor ’90 la 3,3% în anul 2008. În fapt,
măsurile de reformă a pieţei forţei de muncă din această ţară în anii 1994-1996 nu au reprezentat
doar o implementare cu succes a conceptului de „politică activă” pentru respectivul domeniu de
activitate, ci şi un punct de plecare spre definirea teoretică şi testarea conceptului de „flexicuritate”,
care, începând de la mijlocul anilor 2000, a fost recomandat de Comisia Europeană de a fi
implementat în toate statele-membre pentru atingerea obiectivelor Strategiei de la Lisabona şi a
Strategiei Europene pentru ocuparea forţei de muncă.
31
P. Auer, Employment revival in Europe. Labour Market success in Austria, Denmark, Ireland
and the Netherlands, ILO, Geneva, 2000.
30

Europa 2020

159

În cadrul liniilor directoare referitoare la implementarea Strategiei
europene a ocupării forţei de muncă în perioada 2005-200832, între metodele care
erau recomandate pentru asigurarea unui nivel ridicat al utilizării resurselor umane
din ţările-membre se număra şi flexicuritatea 33 . Având în vedere experienţa
acumulată în Uniunea Europeană, precum şi necesitatea unei abordări integrate, a
rezultat că atingerea unui grad ridicat de flexicurizare este determinat de
îndeplinirea concomitentă a următoarelor condiţii:
a) posibilitatea flexibilizării contractelor de muncă şi a formelor de
organizare a muncii;34
b) elaborarea şi implementarea eficientă a unor politici active ale pieţei
forţei de muncă;
c) extinderea şi îmbunătăţirea funcţionării sistemului de învăţare pe tot
parcursul vieţii35;
d) modernizarea sistemului de securitate socială.36
Din analiza dreptului pozitiv, rezultă că acest concept al flexisecurităţii a
fost implementat şi la noi, prin modificările aduse atât Codului muncii, cât şi
Statutului privind funcţionarii publici 37 , România făcând, prin aceasta, un pas
înainte.
32

European Commission, Working together for Growth and Jobs; Integrated Guidelines for
Growth and Jobs (2005-2008), Luxemburg, 2005.
33
În fapt, procesul de extindere a aplicării flexicurităţii pe ansamblul Uniunii Europene reprezintă
un caz al aplicării Metodei Deschise de Coordonare. Reducerea rolului autorităţilor publice şi al
sindicatelor în cadrul relaţiilor industriale s-a încercat să fie compensat prin acordarea de
stimulente fiscale pentru firmele care acţionează pe piaţa forţei de muncă, pentru crearea de noi
locuri de muncă şi îmbunătăţirea condiţiilor de lucru, promovarea „codurilor voluntare de
conduită” ale managerilor sau ale patronilor în raporturile cu salariaţii, sau a „responsabilităţii
sociale a corporaţiilor”.
34
În prezent, în Polonia se aplică, pe scară largă, contractele pe perioadă determinată, cu rezultate
imediate în planul ocupării forţei de muncă. Organizarea muncii presupune şi repartizarea
judicioasă a timpului de lucru. Noul Cod al muncii flexibilizează programul de lucru atât în
sectorul privat, cât şi în sistemul public, ţinând cont de nevoile şi opţiunile angajaţilor; acesta
putând fi configurat cu consultarea personalului, respectând numărul de 40 de ore pe săptămână,
sau, după caz, de cel mult 48 de ore, în considerarea şi a orelor suplimentare care pot fi recuperate,
cu timp liber, sau plătite.
Fondul Monetar Internaţional a propus, deja, modificarea noului Cod al muncii, care va avea loc,
cel mai probabil, în septembrie 2012. Modificarea vizează, printre altele, şi compensarea muncii
suplimentare în maximum trei luni, precum şi includerea altor forme de contracte de muncă pe
perioadă determinată necuprinse în acesta.
35
Atât prin Legea educaţiei naţionale, cât şi prin legi speciale, în România este reglementată
învăţarea pe tot parcursul vieţii, fiind un obiectiv al actualului program de guvernare.
36
O formă de securitate o reprezintă medicina muncii; rolul acesteia este avut în vedere mai
pregnant şi în ţara noastră.
37
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare.
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6. Concluzii
Criza economică a atras după sine mutaţii majore şi în piaţa forţei de
muncă.
Pentru a asigura o rată (de dorit, cât mai mare posibil) de creştere
economică pozitivă, într-un ritm susţinut, criteriul prioritar care va trebui să stea
de drept, dar mai ales de fapt, la baza acţiunilor de selecţie, recrutare, promovare
sau disponibilizare a personalului, din orice sector, public sau privat, este
performanţa (nu cel politic sau traficul de influenţă).
Într-o economie de piaţă liberă, concurenţială, bazată pe autonomie
economică, standardele de performanţă profesională şi economică sunt
stabilite, în condiţiile legii, de fiecare operator economic.
În sectorul public, însă, standardele de performanţă pentru un anume
post sau o anumită activitate ar trebui să aibă un caracter şi o aplicabilitate
unitară.
Ca un corolar al ideilor prezentate anterior, rezultă concluzia potrivit
căreia în România, aplicarea conceptelor, metodelor şi tehnicilor ce se impun în
contextul consacrării performanţei în orice sector de activitate, precum şi al
alinierii la noile exigenţe ce se manifestă pe plan comunitar, dar şi internaţional,
nu poate conduce la rezultatele urmărite fără formarea unei puteri consociative
de factorii politici, economici şi sociali, care să configureze o strategie de
dezvoltare sustenabilă.
Propuneri
Consacrarea fişei postului ca instrument de referinţă în evaluarea
personalului şi redimensionarea acesteia în scopul obţinerii performanţei, în
condiţii de competitivitate, dar şi excluderea din practică a inserării atribuţiei
arbitrare „îndeplineşte şi alte însărcinări stabilite de şeful ierarhic”, acestea
putând fi atribuite şi îndeplinite pe baza unei delegări de competenţe, recompensate proporţional.
Ţinând cont de mutaţiile din societatea românească, în parte rezultat al
crizei financiare, apreciem că se impune o analiză riguroasă a situaţiei ocupării
forţei de muncă şi a necesarului acesteia, pe domenii de activitate şi perioade
delimitate de timp, printr-o prognoză a resursei umane, la nivel naţional şi
teritorial şi, în acelaşi timp, prin promovarea, fără oprelişti, a competenţei.
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SERVICIILE PUBLICE ÎN CONTEXTUL SOCIETĂŢII
INFORMAŢIONALE

Dan Răzvan GRIGORESCU

Rezumat. În contextul societăţii informaţionale europene, pentru realizarea unui flux adecvat
de informaţii, normele şi reglementările trebuie armonizate. E-activităţile nu sunt restricţionate de
frontierele geografice, însă ele depind de existenţa (sau de nonexistenţa) reţelelor de calculatoare.
Informaţia are efect de multiplicator asupra tuturor sectoarelor, iar informaţiile digitale pot fi
transformate în noi valori economice şi sociale. În acest context, tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor reprezintă o oportunitate pentru crearea de noi surse de creştere economică,
inclusiv prin facilitarea dobândirii de noi competenţe şi deprinderi.
Apariţia internetului a revoluţionat modul de diseminare a informaţiei şi – nu în ultimul rând –
maniera de efectuare a anumitor activităţi. Pe lângă furnizarea unei expuneri globale, internetul
reprezintă un mediu rapid, accesibil, mai puţin costisitor, potrivit oricărui tip de utilizator
(persoană fizică sau juridică), în măsură să asigure promovarea şi/sau informarea cu privire la o
gamă largă de produse şi servicii. Pe acest fond, comunicarea, educaţia şi instruirea, publicitatea
şi comerţul pot fi considerate drept funcţiuni ale internetului.
La nivel european, serviciile furnizate cetăţenilor şi companiilor prin intermediul mijloacelor
electronice angrenează mai multe nivele de complexitate: (a) servicii cu scop de informare
(furnizarea de informaţii cu privire la serviciile şi activităţile instituţiilor publice etc.); (b) servicii
cu interacţiune uni-direcţională (descărcarea de formulare din mediul internet etc.); (c) servicii cu
interacţiune bi-direcţională (formulare pentru procesare, inclusiv autentificare; implică un sistem
de circulaţie electronică a documentelor); (d) tranzacţii (transmitere de informaţii, adoptare
decizii, livrare, plăţi electronice).
Circuitul extern include infrastructura publică, aceasta asigurând interacţiunile dintre cetăţeni,
mediul de afaceri şi administraţia publică. Circuitul extern este alcătuit din sisteme informatice
capabile să efectueze interacţiunile menţionate prin intermediul unui portal şi cuprinde două
componente ale e-guvernării – „guvern-cetăţeni” (G2C) şi „guvern-mediul de afaceri” (G2B).
Pentru ca serviciile să fie accesibile, dar şi accesate, ele trebuie structurate pentru a satisface
nevoile şi aşteptările cetăţenilor. Prin utilizarea unui portal, într-o primă etapă, cetăţenii au
posibilitatea de a consulta în timp real (online) diverse informaţii publice. Pe palierul următor,
relaţia dintre guvern şi cetăţean devine interactivă, având loc un schimb de date în ambele
sensuri. Într-o etapă ulterioară, devin disponibile serviciile de tranzacţionare (ex. plata taxelor),
precum şi alte servicii care implică informaţii personale/sensibile/confidenţiale.
În plus, cetăţenii solicită o rezolvare cât mai rapidă a problemelor, fără a fi obligaţi sau
interesaţi să cunoască nivelele de complexitate şi de decizie, compartimentele responsabile,
bazele de date care trebuie accesate. În acelaşi timp, administraţia (guvernul) are posibilitatea
de a reevalua, prin mijloace electronice, modul de funcţionare al instituţiilor, inclusiv la nivel
de secţiune, cu scopul de a elimina suprapunerile, de a restructura cadrul administrativ din
perspectiva circuitelor/fluxurilor informaţionale, toate eforturile fiind îndreptate către un rezultat
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final cât mai bun. În acest context, structurile vor fi optimizate, ceea ce nu înseamnă neapărat
disponibilizări de personal, ci costuri diminuate, în funcţie de poziţia şi de contribuţia fiecărei
unităţi administrative la eficienţa informaţiilor aferente guvernării online.
Abstract. In the context of the European information society, rules and regulations need to be
harmonized in order to ensure proper flows of information. E-activities are not restricted by
geographical borders, but they depend on the existence (or non-existence) of computer networks.
Information has a multiplying effect on all sectors. Digital information can be turned into new
economic and social values. Against this background, the information and communication
technology represents an opportunity for creating new sources of economic growth by acquiring
new skills and competencies.
The emergence of the Internet has revolutionized the ways of disseminating information and – last
but not least – the manner of how to perform activities. Besides offering a world exposure, the
Internet is a fast, accessible, less expensive environment, suitable to any user or legal person for
promoting or being informed on a wide range of products and services. In this context,
communication, learning, advertising and trade can be considered as Internet functions.
At the European level, services presented to citizens and businesses via electronic means are
provided at several levels of complexity: information purposes (providing information on public
services and on the work of public bodies); uni-directional interaction (downloading forms from
the Internet etc.); bi-directional interaction (processing forms, including authentication, system
for electronic document circulation); transactions (transmission of information, decision making,
delivery, including electronic payments).
The external circuit includes the public infrastructure, performing the interaction between citizens,
the business environment and the public administration. Consisting of information systems able to
perform interaction of the kind via a portal, it encompasses two components of the e-government –
“government-citizen” (G2C) and “government-business” (G2B).
For services to be accessible, they should be structured to meet the needs and the expectations of
the citizens. By the use of a portal, in an initial stage, citizens are given the opportunity to consult
in real time (online) various public information. On the next level, the relationship between
government and citizen becomes interactive, the communication taking place involving exchange
of data in both directions. At a later stage, transaction services are becoming available – payment
of fees and charges, and other sensitive information services.
In addition, citizens will require matters to be solved as quickly as possible, without being obliged
to know which institution is responsible, the decision levels and the complexity of the issue, or
which databases are – or need to be – accessed. Thus, the government/the administration can reevaluate, through electronic means, the functioning of the institutions, including at section level, in
order to eliminate duplication, to restructure the administrative framework from an information
perspective, all efforts being directed towards the end result. In this respect, structures will be
optimized, which does not necessarily mean staff layoffs, but cost savings depending on the
position and contribution of each administrative unit to the information efficiency of online
government.
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1. Elemente de context
Modernizarea sistemului economic naţional poate fi accelerată prin
aplicarea gândirii şi tehnologiei specifice erei informaţionale, în scopul dezvoltării
unui sistem cu viteză de reacţie crescută, cu un mod de acţiune mai eficient
(capabil să opereze într-o reţea globală)1.
România acţionează într-un mediu internaţional şi regional concurenţial, în
care este nevoită să îşi promoveze cu fermitate – în faţa celorlalţi competitori –
interesele politice, de imagine, financiare, economice, sociale, pentru accesul la
resurse, integrare europeană, programe regionale de dezvoltare, fonduri nerambursabile etc. Liantul tuturor domeniilor (politică externă, economico-financiar, securitate naţională, economico-social) în care România se poate manifesta pentru
îndeplinirea obiectivelor naţionale este informaţia.
Accesul nemijlocit la informaţie, rapiditatea actului decizional (fenomenul
globalizării şi informatizării societăţii reducând mult durata ciclului decizional),
concurenţa acerbă pentru resurse din ce în ce mai limitate determină creşterea
importanţei informaţiei prelucrate în obţinerea avantajului concurenţial.
Mediile internaţionale de interes pentru societăţile româneşti sunt extrem
de competitive, motiv pentru care numeroase entităţi româneşti, indiferent de
mărime, au nevoie de resursele, competenţele şi abilităţile necesare pentru a
obţine, procesa, analiza, utiliza informaţiile relevante pentru jocul competiţional.
Fără obţinerea unui palier competitiv la nivelul întregii organizaţii nu
poate exista un avantaj competitiv durabil, succes (sau chiar supravieţuire) pentru
societăţile româneşti care operează în medii electronice globale.
Competitivitatea prin informaţie implică promovarea şi implementarea, la
nivelul societăţilor româneşti, a unor modele, practici de succes, proceduri şi
instrumente care să asigure execuţia ireproşabilă a unei/unor strategii competitive,
bazate pe informaţii oportune şi evaluarea continuă a riscurilor şi oportunităţilor
din mediul extern (electronic).
Exemplul ţărilor avansate sugerează mai multe direcţii de acţiune pentru
dezvoltarea mediilor electronice, care necesită dezbatere şi decizie politică:
formarea de opinii şi conştientizare, crearea/dezvoltarea de capabilităţi/infrastructură, realizarea unui parteneriat strategic public-privat, consultanţă şi sprijin.
Programele de dezvoltare progresivă de capabilităţi informaţionale
reprezintă o soluţie reală şi robustă de creştere a performanţelor societăţilor
româneşti care urmează să acţioneze în medii (electronice) competitive şi agresive –
în termeni de cotă de piaţă, grad de inovare, valoare de brand şi reputaţie.

1

Conceptul de „naţiune competitivă” presupune acea stare a proceselor decizionale, economice şi
sociale (specifice), care facilitează utilizarea eficientă a informaţiei şi cunoaşterii.
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Aceste programe – prin creşterea semnificativă a abilităţilor de obţinere şi
utilizare efectivă a informaţiilor – asigură, pentru societăţile româneşti, un mix
competitiv de capabilităţi şi o atitudine de jucător, conştient de propriul potenţial,
de valoarea competitorilor, de regulile jocului, de strategiile şi tacticile de acţiune
în piaţă.
Mai multe aspecte – prin dezvoltare, sincronizare şi integrare – facilitează
o evoluţie progresivă a capabilităţilor informaţionale într-o societate (autohtonă):
comportamentul faţă de informaţii, practicile de management informaţional,
practicile de tehnologia informaţiei şi (tele)comunicaţii.
Comportamentul competitiv impune un grad strâns de corelare între
componente. A trata sau a investi mai puţin în oricare dintre aceste elemente poate
conduce la capabilităţi şi, implicit, la performanţe mai scăzute.
Practica de a coordona şi cultiva informaţia ca un bun major al societăţii,
alături de practicile şi sistemele IT&C (pe care unităţile le dezvoltă uneori înainte
de maturizarea procedurilor interne de management informaţional) generează una
dintre cele mai importante capabilităţi interne ale unei societăţii (electronice) de
succes – capabilitatea informaţională. La dezvoltarea acesteia contribuie
existenţa unor proceduri şi a unui comportament pro-activ al tuturor angajaţilor,
care să faciliteze integritatea, transparenţa, comunicarea, partajarea şi protejarea
informaţiei.
În societatea actuală este necesar să fie cunoscute metodele de producere,
prelucrare şi regăsire a informaţiei, la care se adaugă procedurile şi tehnicile de
bază pentru controlul şi utilizarea informaţiei. Sistemul modern electronic trebuie
„orientat-utilizator”.
Apar o serie de factori de (posibil) succes în mediul electronic (românesc):
legislaţie şi instituţii pentru dezvoltarea-integrarea proceselor electronice;
comunicaţii rapide, sigure şi ieftine; infrastructură şi standardizare necesare
tranzacţiilor sigure şi rapide, inclusiv servicii de interfaţă (protocoale şi interfeţe
standard de comunicare, de schimb de date şi metadate; colaborare cu parteneri şi
competitori în adoptarea de standarde tehnice de interes comun); valorificarea
posibilităţilor de prelucrare paralelă (baze de date relaţionale şi orientate obiect,
depozite de date, inteligenţă artificială, prelucrări avansate multimedia);
incorporarea funcţiunilor complete de asigurare a securităţii şi protecţiei
informaţiei; diversificarea şi creşterea performanţelor echipamentelor din
domeniul tehnologiei informaţiei şi (tele)comunicaţiilor (mobilitate, standardizare,
diversificare, reduceri de preţuri, dezvoltarea de funcţiuni).
Există câteva aspecte esenţiale pentru dezvoltarea mediului electronic
autohton: masa critică a utilizatorilor, care să folosească mecanismele electronice
(mediul electronic trebuie să pună în evidenţă produsele şi serviciile de care
utilizatorii internetului au nevoie; evaluarea independentă a cerinţelor
consumatorilor prin dialog-discuţii şi stabilirea oportunităţilor); posibilităţi de
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negociere (nicio piaţă nu este completă dacă nu suportă negocierea; utilizatorii şi
furnizorii trebuie să aibă posibilitatea de a negocia până la obţinerea unei
satisfacţii cât mai mari); promovarea unor produse şi servicii noi (mediul
electronic angajează un serviciu de informare care suportă întreg procesul de
inovare; într-o piaţă viabilă, consumatorii trebuie să poată face cereri pentru
produse şi servicii care încă nu sunt oferite în mod curent); interfeţe standardizate
şi feedback pentru reacţiile utilizatorilor (o piaţă adecvată trebuie să posede un
mecanism de rezolvare a disputelor dintre utilizatori şi furnizori).
Demersul reglementării în domeniul mediului electronic necesită un
echilibru între măsurile destinate să înlăture riscuri (ex. contracararea fraudelor
online) şi cele menite a stimula concurenţa şi capacitatea consumatorilor de a
utiliza/cumpăra bunuri şi servicii prin intermediul internetului. Reglementarea
mediului electronic este justificată atunci când dinamica sa (accentuată) conduce
la formarea unei pieţe de dimensiuni semnificative şi/sau atunci când comportamentele actorilor implicaţi reclamă o intervenţie regulatoare a autorităţilor.
Piaţa globală, cu concurenţă şi complexitate crescânde, impune reingineria
organizării şi funcţionării societăţilor adaptate mediului electronic. Sunt necesare
aplicaţii integrate complete, orientate reţea, diversificate conform activităţilor
specifice. Dezvoltarea aplicaţiilor angrenează concepte de tipul: modularizare,
standardizare interfeţe şi proceduri, parametrizare formate, integrare Web.
Platformele generale, bazele de date, alte aplicaţii avansate includ produse
program, înglobând cea mai bună experienţă şi satisfăcând cerinţele specifice ale
utilizatorilor şi ale managementului (executiv).
Dezvoltarea funcţiilor şi creşterea performanţelor staţiilor şi dispozitivelor de lucru staţionare şi mobile, serverele puternice şi scalabile determină
apariţia tot mai multor furnizori de aplicaţii dedicate (ASP – Application Service
Provider). Aceştia pot opta pentru: (a) servicii orientate reţea – operatori de
infrastructură (furnizori de servicii de memorare, furnizori de hosting, furnizori
de co-locare), servicii de infrastructură (furnizori de servicii de management
şi/sau consultanţă, ASP de infrastructură, furnizori de aplicaţii şi ASP de
infrastructură); (sau) (b) servicii orientate utilizator – furnizori de aplicaţii
(producători de produse program, vânzători de produse program, furnizori de
servicii), integratori de servicii (agregatori ASP, ASP de întreprindere, furnizori
de servicii complete, furnizori de portaluri), furnizori de acces (furnizori de
resurse de calcul prin abonament, furnizori de servicii de internet – ISP).
Rolul managerului modern este de a orienta societatea către progres
tehnologic, cercetare-dezvoltare, dar şi de adaptare a unităţii la procesul de
instituţionalizare în cadrul noii economii interconectate. Punerea în aplicare a unei
strategii de dezvoltare-integrare necesită adoptarea unor măsuri specifice, de
exemplu transferuri de tehnologie şi competenţe, crearea unor structuri care să
gestioneze activităţile orientate pe mediile internaţionale, specializarea unor
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operaţiuni şi activităţi în funcţie de specificul spaţiilor pe care se doreşte
extinderea. Informatizarea contribuie la creşterea flexibilităţii şi capabilităţii
societăţii (româneşti) de a oferi produse şi servicii şi de a concura pe pieţe noi.
Conectivitatea determină promovarea şi dezvoltarea unor noi forme de
relaţii organizatorice. Între societăţi apare posibilitatea apariţiei unor alianţe
strategice pentru dezvoltarea de activităţi creative.
Mobilitatea se constituie într-un factor-cheie ce contribuie la dezvoltarea
unor noi moduri de lucru, ce redefineşte modul de conducere a afacerilor,
interacţiunile dintre indivizi (consumatori) şi organizaţii. Dezvoltarea rapidă a
tehnologiei informaţiei şi (tele)comunicaţiilor va contribui la globalizarea
economiei, utilizarea reţelelor wireless fiind considerată un element esenţial
pentru creşterea randamentelor transmisiilor de date. Internetul mobil, accesibil
direct cu ajutorul unui echipament sau telefon portabil, reprezintă o oportunitate
semnificativă. Apar facilităţi tot mai atractive în domenii tot mai diverse: aplicaţii
de comunicare şi informare, operaţiuni bancare sau plăţi mobile, aplicaţii de nişă
(chat-rooms, forumuri de discuţii etc.).
În acelaşi timp, sistemele inteligente constituie, la momentul actual, acea
tehnologie informaţională de vârf capabilă să identifice elemente de optimizare în
derularea proceselor, fundamentale pentru evoluţia societăţii.
2. Necesitatea modernizării serviciilor publice
Necesitatea modernizării serviciilor publice provine din faptul că, la ora
actuală, acestea sunt supuse din ce în ce mai mult concurenţei, iar unele dintre
rezultatele lor sunt criticabile. Ele trebuie să se poziţioneze faţă de concurenţi şi
să obţină adeziunea celor cărora li se adresează (utilizatori sau clienţi).
În cadrul serviciilor publice, există cel puţin două categorii de specificităţi
care îngreunează procesul de modernizare: complexitatea obiectivelor, respectiv
comportamentele organizaţionale.
De aceea, pentru a transforma o organizaţie, trebuie să aibă loc o
consultare, o informare şi un dialog între toţi actorii implicaţi în schimbare; în
plus, va trebui să se realizeze şi o analiză strategică (un studiu al reacţiei probabile
a celor afectaţi de schimbare).
În toate ţările în care reforma serviciilor publice a reuşit, ea s-a bazat pe
câteva caracteristici comune: clarificarea rolurilor; asigurarea mijloacelor necesare
îndeplinirii; evaluarea echitabilă a rezultatelor şi consecinţelor pentru funcţionarii
responsabili.
Este necesară o evoluţie profundă a serviciilor publice şi a serviciilor de
interes general, astfel încât acestea să răspundă cât mai bine aşteptărilor şi
nevoilor societăţii. Această evoluţie presupune participarea activă a cetăţenilor.
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Adeziunea şi participarea utilizatorilor/clienţilor/cetăţenilor sunt strâns legate de
noţiunea de calitate a serviciilor publice.
Pentru ca participarea să fie fructuoasă, pentru ca utilizatorul să fie un
cetăţean activ, membru cu drepturi depline al comunităţii, trebuie ca acesta să
participe la exprimarea nevoilor, la conceperea prestaţiilor, la implementarea şi la
evaluarea lor, fără a-şi pierde individualitatea.
Serviciile publice au şi ele interes în a avea interlocutori (chiar şi exigenţi)
cu care să discute, să observe, să cerceteze, să-şi confrunte ideile. Recunoaşterea
complementarităţii dintre utilizatori şi profesionişti presupune o evoluţie a
atitudinii tradiţionale a serviciilor publice cu privire la asociaţii (câteodată
considerate ca adversari), dar şi a acestor asociaţii care au tendinţa de a se opri
asupra unor atitudini denunţiative, atunci când văd că punctul lor de vedere nu e
luat în considerare de serviciile publice. În acelaşi timp, problema reprezentativităţii utilizatorilor se va pune mereu.
În esenţă, raţiunea pentru care administraţia există este aceea de a servi
cetăţenii şi comunitatea pe care au creat-o. Orice administraţie care se respectă şi
îşi respectă susţinătorii trebuie să-şi creeze structurile funcţionale necesare, care să
sprijine cetăţenii şi grupurile de cetăţeni pentru a-şi rezolva cât mai bine şi cât mai
rapid problemele personale sau comune, să asigure acestora confort psihic şi
încredere în disponibilitatea de a le prelua şi rezolva problemele, prin eliminarea
greutăţilor pe care aceştia le întâmpină pe traseul rezolvării lor şi prin dezbaterea
într-o atmosferă deschisă a problemelor comunităţii, inclusiv a celor controversate
sau greu de soluţionat. Mai mult, trebuie să-şi creeze acele canale de comunicare
verticale care să-i permită să cunoască opiniile cetăţenilor şi starea de spirit din
comunitate, priorităţile acesteia, obţinându-se sprijin popular pentru programele
promovate şi chiar atragerea/participarea cetăţenilor la viaţa publică.
Tehnicile şi instrumentele pentru participarea cetăţenească sunt modalităţi
la care apelează atât administraţia locală, cât şi cetăţenii, pentru a se informa,
comunica şi implica.
Astfel de metode pot fi: forumul; anunţurile publice; întrunirile publice;
sondajele de opinie; căsuţa poştală a cetăţeanului; grupuri de discuţie şi întruniri
cu caracter neoficial; colaborarea cu mass-media; comitetele consultative
cetăţeneşti; centrul de informaţii pentru cetăţeni, centrul de relaţii cu publicul;
colaborarea cu ONG-urile etc.
O adevărată participare cetăţenească este atunci când cetăţenii au cât mai
multe posibilităţi de a-şi exprima opiniile, de a fi ascultaţi, de a primi răspunsuri şi
de a se simţi implicaţi cu adevărat.
Centrul de informaţii pentru cetăţeni (CIC) este un compartiment în cadrul
aparatului administraţiei publice locale; în acelaşi timp, reprezintă o modalitate
nouă, modernă, bazată pe respect reciproc, de abordare a relaţiei dintre
administraţie şi cetăţean; o bază a comunicării în ambele sensuri între cetăţeni şi
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administraţie; un cadru pentru o comunicare agreabilă, decentă, profesională; un
loc şi un cadru pentru un dialog social real.
Scopul pe care fiecare administraţie locală doreşte să îl stabilească la
înfiinţarea unui asemenea compartiment nu poate fi altul decât acela de a realiza
un serviciu pentru cetăţeni care să rezolve prompt şi cu profesionalism
problemele.
Rolul unui CIC este acela de a fi cadrul unde cetăţenii pot comunica, se
pot informa şi pot obţine informaţii din cele mai diverse domenii, unde toţi
cetăţenii, în mod egal, pot să beneficieze de servicii, pot face sugestii, pot pune la
dispoziţia administraţiei diverse informaţii legate de evenimentele comunităţii.
Atunci când se doreşte realizarea, în cadrul administraţiei publice locale, a
unui Centru de informaţii pentru cetăţeni, regula care trebuie respectată se referă
la faptul că CIC trebuie să reflecte dimensiunile comunităţii şi realităţile bugetului
disponibil.
Pentru îmbunătăţirea calităţii acestui serviciu, ar trebui luate câteva măsuri
de tipul: măsuri de descentralizare, în special descentralizarea din domeniul
administrativ către domeniul serviciilor; clarificarea şi simplificarea regulilor şi
regulamentelor; dezvoltarea unor condiţii bune privind accesul la informaţii;
sublinierea responsabilităţii pentru grija faţă de cetăţean; furnizarea unor
informaţii de calitate; organizarea şi stimularea participării cetăţenilor la
dezvoltarea acestui serviciu; organizarea şi dezvoltarea unui schimb îmbunătăţit
de informaţii între instituţiile administraţiei publice; diversificarea informaţiilor
furnizate.
Dezvoltarea noii culturi digitale va fi susţinută de un spirit antreprenorial
favorabil finanţării şi dezvoltării ideilor noi. Principalii beneficiari, cel puţin sub
aspect conceptual, ai noului tip de societate sunt consideraţi cetăţeanul şi
consumatorul.
Cetăţeanul este locuitorul unei ţări, care acţionează în problemele/afacerile
publice, în concordanţă cu un set de reguli (drepturi şi îndatoriri). Câmpul său
principal de acţiune este sfera publică, în care interacţionează şi comunică cu alţi
cetăţeni.
Consumatorul este un cumpărător sau un utilizator de resurse (sub formă
de bunuri sau servicii) de natură privată (de pe piaţă) sau de natură publică (bunuri
sau servicii publice). Câmpul său principal de acţiune este piaţa2.
În timp ce cetăţeanul se manifestă în raport cu problemele publice
(inclusiv cele politice), consumatorul se manifestă în raport cu probleme de natură
economică. Toţi cetăţenii sunt egali în faţa legii, atât ca drepturi, cât şi ca

2

Noua Economie, Centrul Român de Educaţie Integrată (CRIE.ro).
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îndatoriri; consumatorii nu sunt egali din punct de vedere al resurselor procurate
sau utilizate3.
În condiţiile actuale, guvernele trebuie să facă faţă unor noi presiuni pentru
a răspunde necesităţilor şi cerinţelor cetăţenilor. Problema devine cu atât mai
complexă cu cât mediul socio-politic este marcat de interese multiple şi de
provocările pe termen lung privind tranziţia la noua economie, globalizarea,
dezvoltarea durabilă. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor poate
contribui substanţial la îmbunătăţirea relaţiei guvern-cetăţeni, având în vedere
faptul că cetăţenii cu un anumit nivel de educaţie pretind transparenţă şi
eficacitate măsurabile pentru serviciile publice (servicii care să le satisfacă
cerinţele şi exigenţele de calitate, la costuri cât mai scăzute). Guvernele, pe de altă
parte, sunt conştiente de faptul că nu îşi pot pune în aplicare politicile, oricât de
bune, fără sprijinul efectiv al cetăţenilor. Acest aspect devine critic în situaţiile în
care guvernele au de implementat reforme majore la scară economico-socială sau
trebuie să răspundă unor provocări pe termen lung (dezvoltarea durabilă,
globalizarea).
Tot mai mulţi cetăţeni se consideră îndreptăţiţi să fie informaţi şi să
înţeleagă informaţia comunicată de administraţia publică; să participe la procesul
de luare a deciziei privind politicile guvernamentale naţionale/locale şi furnizarea
serviciilor publice (să li se ia în considerare opiniile exprimate); să beneficieze de
servicii publice conforme cu cerinţele lor şi să aibă posibilităţi de opţiune privind
aceste servicii (de exemplu calitate, costuri)4.
Aceste exigenţe pot lua forme diverse în funcţie de cei care le formulează:
cetăţeni individuali (în special ca utilizatori ai serviciilor publice sau ca decidenţi
individuali) sau grupuri de cetăţeni cu interese specifice, care acţionează ca
intermediari între cetăţenii individuali şi guvern. Dialogul guvern-cetăţeni are
totuşi unele limite: dacă anumite grupuri de interese se implică mai intens în
procesul de luare a deciziei politice, prin acţiuni de lobby pot influenţa (sau frâna)
unele acţiuni guvernamentale pozitive. O altă problemă este fragmentarea
intereselor cetăţenilor şi varietatea de opţiuni cărora guvernele trebuie să le facă
faţă. Pe cale de consecinţă, încrederea mutuală este o condiţie esenţială în acest tip
de dialog5. Creşterea cererii de servicii publice, restricţiile bugetare, costurile de
personal, noile facilităţi oferite de tehnologie au constituit provocări generatoare
de noi concepte – „guvernare online”, „e-Government”, „democraţie electronică”.
3

M. Hilton, Consumerism in Twentieth-century Britain, Cambridge University Press, Cambridge,
UK, 2003.
4
R.H. Gay, R.A. Davis, D.T. Phillips, D.Z. Sui, “Modeling paradigm for the environmental
impacts of the digital economy”, Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce,
Vol. 15, Issue 1, 2005.
5
Louise Canning, “Relationship Marketing: Dialogue and Networks in the E-commerce Era”,
European Journal of Marketing, ABI/INFORM Global, 2004.
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Elementul cheie al conceptului „e-Government” este îmbunătăţirea relaţiei
şi fluidizarea schimbului de informaţii dintre sectorul public, pe de-o parte,
cetăţeni şi mediul de afaceri, pe de altă parte. Termenul e-Government se referă
atât la furnizarea informaţiilor şi serviciilor către cetăţeni şi mediul de afaceri
(aplicaţii externe), cât şi la utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în
cadrul/în interiorul instituţiilor publice (aplicaţii interne).
Obiectivele guvernării electronice includ asigurarea accesului la informaţie
oficială, prestarea de servicii prin mijloace electronice pentru cetăţeni şi mediul de
afaceri, sporirea gradului de participare a cetăţenilor la procesul de guvernare,
îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice, eficientizarea administraţiei publice.
Implementarea guvernării electronice urmăreşte segmente specifice:
asigurarea transparenţei activităţii administraţiei publice; crearea şi implementarea
sistemelor şi aplicaţiilor informatice, menite să susţină procesele de reformă
politică, socială, economică (dezvoltarea infrastructurii informaţionale de stat,
destinate implementării guvernării electronice; creşterea nivelului de pregătire a
funcţionarilor publici în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii);
dezvoltarea cadrului juridic privind guvernarea şi democraţia electronică6.
Implementarea e-guvernării necesită o arhitectură coerentă de sisteme şi
aplicaţii informatice, plus un set de servicii generice. Trebuie dezvoltată o
infrastructură sigură şi modernă, actualizată constant, pentru a satisface cerinţele
utilizatorilor şi a corespunde progresului tehnologic. Guvernarea electronică
transformă atât relaţiile dintre cetăţeni şi structurile administraţiei publice, cât şi
relaţiile din interiorul administraţiei (ceea ce presupune informatizarea proceselor
de interacţiune inter-sectoriale). Integrarea sistemelor informaţionale departamentale şi teritoriale existente reprezintă un pas major spre implementarea unor
soluţii de guvernare electronică. Abordarea neunivocă a acestei probleme poate
conduce la complexitate exagerată. Alternativa constă în implementarea unor
proceduri, mecanisme şi instrumente unice, care vor asigura o integrare eficientă
şi operativă7.
Pe acest fond, resursele informaţionale constituie, alături de cele clasice
(financiare, materiale şi umane), o componentă relativ nouă a ansamblului
resurselor societăţii, a cărei calitate tinde însă să condiţioneze într-o măsură
crescândă conţinutul şi eficienţa de ansamblu a instituţiei. Aceste resurse
informaţionale sunt cu atât mai folositoare cu cât se obţin într-un timp mai scurt şi
cu cât sunt mai bine organizate spre a fi accesate mai rapid şi mai simplu.
Sistemul informaţional este eficient, din punct de vedere al managementului, în măsura în care reuşeşte să informeze complet cadrele de conducere,
6

B.J. Keys, R.M. Fulmer, S.A. Stumpf, “Micro-worlds and simu-worlds: Practice fields for the
learning organization”, Organizational Dynamics, Vol. 24, Issue 4, 1996.
7
S. Jiwa, D. Lavelle, A. Rose, “E-entrepreneurship: Learning in a simulated environment”,
Journal of Electronic Commerce in Organizations, Vol. 3, Issue 3, July 2005.
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indiferent de nivelul ierarhic pe care sunt situate, despre toate evenimentele
economice, sociale, tehnice, politice etc. care au loc în instituţie şi în mediul ei
ambiant şi care influenţează, într-un fel sau altul, activitatea compartimentului pe
care îl conduc.
Sistemul informaţional trebuie să ofere cadrelor de conducere instrumente
care să le permită să ia la momentul oportun cele mai raţionale decizii, în cadrul
„câmpului” lor de competenţă decizională. Tabloul de bord se numără printre cele
mai eficiente8.
Sistemul de tablouri de bord dintr-o instituţie, care este ierarhizat, din
punct de vedere al conţinutului, pe centre de decizie, are rolul de a grupa şi
prezenta (sistematic şi în evoluţia lor) toate informaţiile semnificative şi indispensabile, precum şi pe cele de excepţie ce au drept destinaţie nivelul respectiv de
decizie. În acelaşi timp, sistemul informatic va permite validarea sintactică şi
logică a datelor, înregistrarea, stocarea precum şi clasificarea datelor şi informaţiilor. Informaţiile vor putea fi astfel mai uşor actualizate, corectate sau
completate.
3. Factori determinanţi ai unei administraţii publice eficiente
Arhitectura unitară a e-guvernării reprezintă viziunea integrată asupra
activităţii instituţiilor statale, inclusiv asupra modului în care tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii asigură sprijinul necesar pentru activitate (figura 1).
Fără o abordare sistemică, implementarea iniţiativelor de e-guvernare se va
confrunta cu un număr sporit de probleme şi cheltuieli ineficiente.
Arhitectura

arhitectura activităţilor

arhitectura aplicaţiilor

arhitectura tehnologică

Figura 1. Arhitectura guvernării electronice – Elemente componente

În mod structurat, sunt asigurate corectitudinea proiectelor, coordonarea şi
estimarea eficienţei lor, optimizarea cheltuielilor prin eliminarea paralelismelor,
investiţiile în tehnologii de perspectivă şi sisteme compatibile.

8

Un centralizator de informaţii, prezentat într-o formă sistematică, sinoptică, reprezentând starea
şi evoluţia principalilor factori ce caracterizează domeniul de activitate a cărui responsabilitate
revine unui cadru de conducere; prin definiţie, el nu trebuie să conţină nici o informaţie în plus, dar
nici în minus, faţă de cele strict necesare conducerii compartimentului respectiv.
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Pentru ca e-guvernarea să funcţioneze ca un singur sistem este necesar să
fie asigurată integritatea şi interoperabilitatea tuturor componentelor, compatibilitatea datelor, garantarea securităţii şi protecţiei informaţiilor. De asemenea, este
important să fie asigurată posibilitatea de estimare a productivităţii şi eficienţei
guvernării, de la procese şi sisteme informaţionale separate, până la rezultate.
Aceste funcţionalităţi ale sistemului de e-guvernare sunt asigurate (pe cele
trei nivele) de alte patru componente: arhitectura integrării şi interconectivităţii;
arhitectura informaţiei şi a datelor; arhitectura securităţii informaţionale;
arhitectura rezultatelor obţinute (figura 2).
arhitectura integrării şi interconectivităţii

Nivele funcţionale ale
sistemului de
e-guvernare

arhitectura informaţiei şi a datelor

arhitectura securităţii informaţionale

arhitectura rezultatelor obţinute

Figura 2. Guvernare electronică – Elemente de ordin funcţional

Arhitectura integrării şi interconectivităţii asigură posibilitatea interacţiunii
şi schimbului de informaţii dintre ministere, agenţii, administraţii locale, cetăţeni şi
mediul de afaceri9. Cele mai importante componente pentru asigurarea acestor
interacţiuni sunt intranetul guvernamental securizat şi portalul guvernamental.
Arhitectura informaţiei şi a datelor va asigura utilizarea unor standarde
tehnologice centralizate pentru uniformizarea activităţilor, precum şi asigurarea
securităţii tranzacţiilor şi informaţiilor (autentificarea, utilizarea tehnologiilor
smart-card etc.). Vizează datele, schimburile de informaţii, metadatele, căutarea
informaţiilor.
Arhitectura securităţii informaţionale include metode şi mecanisme, care
vor face ca informaţiile să nu poată fi accesate sau interceptate de persoane
neautorizate; vor împiedica falsificarea informaţiilor transmise sau utilizarea
neautorizată a serviciilor destinate unor categorii specifice de utilizatori.
9

J.R. Levine, Carol Baroudi, Margaret Levine Young, Internet, Editura Tehnică, Bucureşti, 2001.
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Arhitectura rezultatelor obţinute reprezintă un sistem echilibrat de
indicatori şi metrici generale, folosit pentru estimarea productivităţii, eficienţei10
e-guvernării pentru întreg cadrul vertical (de la componente fizice, procese şi sisteme informaţionale separate, până la rezultatele principale ale activităţilor şi
consecinţele strategice ale acestora).
Cu toate că, în documentele Uniunii Europene, se pune un accent deosebit
pe aplicaţiile externe, ele nu pot fi realizate independent de aplicaţiile interne, ci
sunt direct condiţionate de calitatea şi eficienţa acestora.
Serviciile oferite cetăţenilor11 sub eticheta e-Government G2C (Governmentto-Citizen) sunt, în principal, de trei tipuri12 (după funcţiile oferite) (figura 3)13.
E-Government

Servicii de Informare

Servicii de Comunicare
Interactivă

Servicii Tranzacţionale

Figura 3. Servicii e-Government la dispoziţia cetăţenilor

Serviciile tranzacţionale sunt considerate ca fiind cele mai reprezentative
pentru viitorul e-Government, completarea şi prezentarea de formulare de către
populaţie continuând să aibă un rol semnificativ în relaţia cu administraţia publică14.
Realizarea acestor servicii – deschise către cetăţean şi mediul de afaceri – necesită
investiţii importante, dublate de re-ingineria proceselor administrative şi de o
nouă cultură a funcţionarului public.
Implementarea conceptului de e-Government aduce o serie de avantaje
conexe (derivate), de exemplu stimularea utilizării tehnologiilor informatice şi de
comunicaţii prin forţa exemplului instituţiilor guvernamentale, respectiv dezvoltarea unor noi servicii cu valoare adăugată în sectorul privat, pe baza informaţiilor
publice furnizate de instituţiile guvernamentale.
Pentru a îmbunătăţi comunicarea cu cetăţenii, administraţia publică trebuie
să furnizeze servicii de calitate populaţiei. Aceasta înseamnă că trebuie să lucreze
mai bine cu cetăţenii şi pentru cetăţeni.
10

Evident, estimarea eficienţei e-guvernării se face în funcţie de rezultatele obţinute.
Conceptul e-Government include şi alte componente – G2G (relaţii interdepartamentale), G2B
(relaţii cu mediul de business), G2E (relaţii cu angajaţii).
12
Centrul Român pentru Integrarea Educaţiei, 2005.
13
Satya N. Prattipati, “Adoption of e-Governance: Differences between countries in the use of
online Government Services”, Journal of American Academy of Business, ABI/INFORM Global,
Cambridge, September 2003
14
Centrul Român pentru Integrarea Educaţiei, 2005.
11
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Importanţa serviciului este dată de principiile, organizarea şi procedurile
de lucru cu cetăţenii. Lucrul cu cetăţenii include câteva posibile activităţi care,
împreună, alcătuiesc „evenimentele serviciului” sau operaţiunile serviciului. De
obicei trebuie analizate şi planificate următoarele componente ale serviciului:
informaţiile oferite publicului; munca de recepţie; consultanţa acordată
cetăţenilor; fluxul serviciului: servicii de bază, servicii de rutină; înregistrarea şi
comunicarea rezultatelor sau a impactului; comunicarea şi contactele după
furnizarea serviciului; sprijinul intern acordat activităţilor serviciului.
Cele mai numeroase activităţi ale serviciului sunt comunicările şi
procesele de schimb. Toate componentele variate ale serviciului pot include atât
comunicarea orală, cât şi cea scrisă. Pot include, de asemenea, alte tipuri de lucru:
achiziţionarea informaţiilor, procesarea datelor, reflecţia, luarea deciziilor şi
folosirea instrumentelor tehnice. În concluzie, toate aceste componente de lucru
cu cetăţenii formează partea vizibilă a serviciului. Principiile, organizarea şi
procedurile de lucru ar trebui să se refere, ca întreg, la studiul şi dezvoltarea
funcţiilor serviciului, într-o organizaţie. De asemenea, este important a se nota
activităţile de sprijin ale serviciilor. Serviciile trebuie sprijinite de întreaga
organizaţie, dacă ideea serviciului este considerată a fi destul de importantă.
4. Concluzii
La nivel european15, serviciile oferite cetăţenilor şi agenţilor economici
prin intermediul mijloacelor electronice sunt furnizate pe mai multe nivele de
complexitate: informare (furnizarea informaţiilor despre serviciile publice şi
despre activitatea organismelor publice); interacţiune uni-direcţională (descărcare
de formulare de pe internet etc.); interacţiune bi-direcţională (procesare formulare,
inclusiv autentificare, sistem de circulaţie a documentelor electronice); tranzacţii
(transmiterea informaţiilor, luarea deciziilor, livrare, inclusiv efectuarea plăţilor
prin mijloace electronice).
Circuitul extern include infrastructura publică, menită să asigure
interacţiunea cetăţenilor şi a businessului cu administraţia publică. Fiind alcătuit
din sisteme informaţionale care deservesc procesele de interacţiune a populaţiei şi
businessului cu administraţia prin intermediul portalului guvernamental, va
cuprinde două componente ale e-guvernării – „guvern-cetăţean” (G2C) şi
„guvern-business” (G2B).
Pentru ca serviciile să fie uşor accesibile, acestea trebuie structurate astfel
încât să răspundă necesităţilor şi aşteptărilor cetăţenilor. Prin intermediul
portalului guvernamental, în etapa iniţială, cetăţenilor li se oferă posibilitatea de a
consulta, în timp real (online), diverse informaţii cu caracter public. Pe nivelul
15

Programul „eEurope – o Societate Informaţională pentru toţi”.
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următor, relaţia dintre guvern şi cetăţean devine interactivă, având loc o
comunicare ce presupune schimbul de date în ambele direcţii. Ulterior, la o etapă
mai avansată, devin posibile serviciile tranzacţionale – achitări de plăţi şi taxe,
alte servicii cu informaţii sensibile.
În plus, cetăţeanul va solicita ca problema să fie rezolvată cât mai rapid,
fără să fie obligat să ştie ce instituţie este responsabilă, ce nivele de decizie şi de
complexitate există, care anume baze de date sunt accesate. Astfel, guvernul poate
reevalua, pe cale electronică, atribuţiile instituţiilor la nivel de subdiviziuni şi la
nivel de angajaţi şi va trebui să elimine paralelismele, să restructureze cadrul
administrativ din perspectivă informaţională, demersurile fiind orientate spre
rezultatul final. În acest sens, vor fi optimizate structurile, ceea ce nu înseamnă
obligatoriu disponibilizări de personal, ci reduceri de costuri în funcţie de poziţia
şi de aportul fiecărei unităţi administrative la eficienţa informaţională a guvernării
online.
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SOCIETATEA CUNOAŞTERII.
EVOLUŢII EUROPENE ŞI NAŢIONALE

Carmen SĂVULESCU

Rezumat. În contextul unei crize profunde financiare şi economice, studiul societăţii cunoaşterii
devine un obiectiv de maximă importanţă.
Lucrarea încearcă să realizeze o analiză comparativă a principalelor fundamente ale societăţii
cunoaşterii, prin utilizarea unor indicatori structurali şi să surprindă principalii factori de succes.
Abstract. In the context of a profound financial and economic crisis, the study concerning
knowledge society becomes an objective of main importance.
The paper attempts to achieve a comparative analysis of the main pillars of knowledge society,
using structural indicators, as well as to reveal the main success factors.
Cuvinte-cheie: societatea cunoaşterii, competitivitate, analiză comparativă.

1. Conceptualizarea societăţii cunoaşterii
Fenomenul complex al societăţii cunoaşterii reprezintă un subiect important de cercetare, alături de alte subiecte de actualitate, precum schimbările
climatice, dezvoltarea durabilă, globalizarea.
Cercetările ştiinţifice privind procesele de creare şi modernizare a
societăţii cunoaşterii ar putea fi definite ca o direcţie promiţătoare a cercetării
teoretice în domeniul ştiinţelor sociale, administrative, economice, precum şi o
prioritate importantă a activităţilor practice în diverse domenii ale vieţii
economice, politice, sociale şi progresului tehnologic. Societatea cunoaşterii este
recunoscută şi abordată ca un subiect major atât la nivel naţional, cât şi
internaţional.
La începutul mileniului III, conceptualizarea societăţii cunoaşterii are o
diversitate de abordări, reflectând astfel preocupările privind operaţionalizarea
acestui concept.
În literatura naţională acest fenomen complex a fost abordat de teoreticieni
şi practicieni care au analizat rolul, importanţa, caracteristicile şi tendinţele
societăţii cunoaşterii (de exemplu: M. Drăgănescu; I.Gh. Roşca; C. Zamfirescu;
B. Ghilic).
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O societate bazată pe cunoaştere se referă la tipul de societate care este
necesară pentru a concura şi a reuşi în dinamica schimbării economice şi politice a
lumii moderne.
Societatea cunoaşterii se caracterizează prin valorile predominante ale
creativităţii şi activităţii creative, precum şi prin valorile care exprimă generarea,
transmiterea şi utilizarea noilor tehnologii.
Societatea cunoaşterii vizează obiectivele de a crea, transmite şi utiliza
noile produse în domeniul tehnic, al artei, afacerilor, precum şi obiectivele de a
iniţia, genera şi implementa ideile creative şi inovaţiile în toate domeniile vieţii.
Procesul de creare a societăţii cunoaşterii trebuie înţeles într-un ansamblu
unitar, fiind relevant pentru toate sferele vieţii sociale, economice, politice, ale
culturii, ştiinţei şi tehnologiei (Gediminas, 2010).
Crearea şi modernizarea societăţii cunoaşterii sunt orientate spre formarea
unei noi calităţi a societăţii şi stilului de viaţă.
Cercetarea problematicii referitoare la societatea cunoaşterii este multi şi
pluridisciplinară.
În primul rând, societatea cunoaşterii înseamnă:
− extindere şi aprofundare a cunoaşterii ştiinţifice şi a adevărului despre
existenţă;
− utilizarea şi managementul cunoaşterii existente;
− producerea de noi cunoştinţe;
− diseminare fără precedent a cunoaşterii pentru toţi oamenii prin
mijloace noi (internet, e-learning).
Caracteristicile societăţii cunoaşterii (Roşca, 2006) pot fi exprimate:
− din perspectivă politică – societatea cunoaşterii este cu siguranţă o
societate democratică;
− din perspectivă administrativă – aceasta furnizează oportunităţi de
dezvoltare pentru administraţia publică şi mediul de afaceri;
− din perspectivă socială – aceasta oferă accesibilitate la sistemul
educaţional prin dezvoltarea infrastructurii informaţionale şi de comunicaţii;
− din perspectivă juridică – aceasta creează condiţii pentru desfăşurarea
activităţilor specifice sistemelor informaţionale;
− din perspectivă economică – determină îmbunătăţirea potenţialului de
afaceri şi a productivităţii muncii;
− din perspectivă culturală – este o societate bazată pe cunoaştere,
asigurând consacrarea valorilor umane (tradiţie, religie, relaţii interumane etc.);
− din perspectivă individuală – aceasta permite valorificarea inteligenţei
cu cele mai mici investiţii.
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2. Fundamentele societăţii cunoaşterii
Strategia Lisabona a stabilit ca, până în 2010, Uniunea Europeană să
devină „cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din
lume, capabilă să genereze o creştere economică susţinută, o rată mare de
ocupare a forţei de muncă şi o ridicată coeziune socială”. În 2005, Banca
Mondială a determinat pilonii unei economii bazate pe cunoaştere: stimularea
spiritului antreprenorial (calitatea reglementărilor, respectarea legii etc.); educaţia
şi nivelul de dezvoltare a resurselor umane; un sistem inovativ format din
întreprinderi, centre de cercetare, universităţi, în vederea asimilării, adaptării şi
creării noilor tehnologii; dezvoltarea reţelelor tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (utilizarea calculatorului, acces la telecomunicaţii şi internet).
Fundamentele societăţii cunoaşterii se referă la educaţie, cercetare şi dezvoltare, inovare, competitivitate globală, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
2.1. Educaţia
Fundamentul privind
comparativă în ţările UE27,
cheltuielilor cu educaţia în
programele de formare.
Procentul cheltuielilor
tabelul 1 şi graficul 1.

educaţia poate fi evaluat realizând o analiză
cu ajutorul unor indicatori structurali: ponderea
PIB, indicele privind învăţământul superior şi
din PIB pentru educaţie în 2009 este prezentat în
Tabelul 1

Procentul cheltuielilor din PIB pentru educaţie în statele membre
ale UE (2009)
Ţara
%PIB
Ţara
Austria
5,44
Lituania
Belgia
6,03
Luxemburg
Bulgaria
4,24
Malta
Cehia
4,61
Marea Britanie
Cipru
6,50
Olanda
Danemarca
7,92
Polonia
Estonia
4,92
Portugalia
Finlanda
6,14
România
Franţa
5,58
Slovacia
Germania
4,41
Slovenia
Grecia
3,98
Spania
Irlanda
4,81
Suedia
Italia
4,75
Ungaria
Letonia
5,07
UE27
Sursa: Date prelucrate din Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu

%PIB
4,84
3,70
6,20
5,64
5,52
5,66
5,25
3,48
3,79
5,72
4,28
6,85
5,42
5,21
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Sursa: Interpretare autor.

Graficul 1. Procentul cheltuielilor din PIB pentru educaţie în statele membre
ale UE (2009)

Se observă cu uşurinţă faptul că România alocă cel mai mic procent din
PIB pentru educaţie, în timp ce ţările nordice, Danemarca, Suedia, Finlanda, deţin
supremaţia. De asemenea, calitatea învăţământului superior este crucială pentru
domeniul socio-economic. Indicele privind învăţământul superior şi programele
de formare măsoară rata de înmatriculare în licee şi facultăţi, calitatea educaţiei,
programele de formare pentru profesori.
Tabelul 2
Indicele privind învăţământul superior şi programele de formare
în statele membre ale UE (2009)
Ţara
%PIB
Ţara
Austria
5,4
Lituania
Belgia
5,7
Luxemburg
Bulgaria
4,1
Malta
Cehia
5,1
Marea Britanie
Cipru
4,9
Olanda
Danemarca
5,8
Polonia
Estonia
5,2
Portugalia
Finlanda
6,1
România
Franţa
5,4
Slovacia
Germania
5,3
Slovenia
Grecia
4,7
Spania
Irlanda
5,2
Suedia
Italia
4,6
Ungaria
Letonia
4,8
UE27
Sursa: Date prelucrate din Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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Sursa: Interpretare autor.

Graficul 2. Indicele privind învăţământul superior şi programele de formare
în statele membre ale UE (2009)

România se situează pe locul 25-26, cu o valoare de 4,5, în timp ce
Finlanda deţine supremaţia, cu 6,1, iar media în UE este de 5,1.
2.2. Cercetare-dezvoltare
Programele Cadru de Cercetare reprezintă principalul instrument pentru
finanţarea cercetării şi dezvoltării în cadrul Uniunii Europene. Programul Cadru
de Cercetare 7 (FP7) a început în 2007. Spaţiul European al Cercetării (ERA)
cuprinde toate activităţile, programele şi politicile de cercetare şi dezvoltare din
Europa care implică o perspectivă transnaţională.
Unul din obiectivele cheie ale UE în ultimul deceniu a fost acela de
încuraja creşterea nivelului de investiţii, pentru a stimula competitivitatea UE. La
Consiliul de la Barcelona din 2002, UE a convenit o ţintă de cel puţin 3% din PIB
pentru cercetare. Cele mai multe state membre ale Uniunii Europene şi-au
specificat propriile obiective în programele lor naţionale de reformă.
Procentul din PIB destinat cercetării-dezvoltării este prezentat pentru
statele membre ale UE în tabelul 3 şi graficul 3, relevând faptul că România se
situează pe locul 25. Deşi cercetarea în România este subfinanţată, există domenii
de activitate care prin excelenţă aduc contribuţii importante prin noile aplicaţii în
domeniul ştiinţei şi tehnologiei (de exemplu, Agenţia Spaţială Română).
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Tabelul 3
Procentul din PIB destinat cercetării-dezvoltării în statele membre
ale UE (2009)
Ţara
%PIB
Ţara
Austria
2,5
Lituania
Belgia
1,7
Luxemburg
Bulgaria
0,48
Malta
Cehia
1,4
Marea Britanie
Cipru
0,46
Olanda
Danemarca
2,4
Polonia
Estonia
1,29
Portugalia
Finlanda
3,1
România
Franţa
1,9
Slovacia
Germania
2,3
Slovenia
Grecia
0,6
Spania
Irlanda
1,4
Suedia
Italia
1,1
Ungaria
Letonia
0,61
UE27
Sursa: Date prelucrate din Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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Sursa: Interpretare autor.

Graficul 3. Procentul din PIB destinat cercetării-dezvoltării în statele membre
ale UE (2009)

2.3. Inovare
Pe baza datelor furnizate de Global Competitiveness Report 2010-2011, la
capitolul inovare, România înregistrează un scor de 3,24 (locul 91 din 134 de
state).
Indicele pentru inovare şi factori de sofisticare în statele membre ale UE
este prezentat în tabelul 4 şi graficul 4.
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Tabelul 4
Indicele pentru inovare şi factori de sofisticare în statele membre
ale UE (2010)
Ţara
Indice
Ţara
Austria
4,97
Lituania
Belgia
4,91
Luxemburg
Bulgaria
3,20
Malta
Cehia
4,19
Marea Britanie
Cipru
4,07
Olanda
Danemarca
5,15
Polonia
Estonia
3,90
Portugalia
Finlanda
5,43
România
Franţa
4,83
Slovacia
Germania
5,51
Slovenia
Grecia
3,41
Spania
Irlanda
4,55
Suedia
Italia
4,11
Ungaria
Letonia
3,37
UE27
Sursa: Date prelucrate din Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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Sursa: Interpretare autor.

Graficul 4. Indicele pentru inovare şi factori de sofisticare în statele membre
ale UE (2010)

Acest indice se referă la reprezentarea investiţiilor în cercetare-dezvoltare,
în special realizate de sectorul privat, prezenţa institutelor de cercetare ştiinţifică
de vârf, colaborarea extinsă în domeniul cercetării dintre universităţi şi industrie,
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protecţia drepturilor intelectuale. Este deosebit de important mediul care favorizează activităţile inovatoare sprijinite de sectorul public şi privat.
În România performanţa inovării este sub media celei din UE, dar are o
rată de îmbunătăţire foarte mare. Punctele tari ale României în acest domeniu
sunt: invenţii de excepţie, efecte economice deosebite ale invenţiilor.
Punctele slabe se referă la finanţare, sprijinirea implementării invenţiilor.
Din păcate România s-a oprit la faza de dezvoltare a invenţiilor şi nu la
implementarea acestora.
Analizând acest indice, putem constata faptul că România se situează pe
penultimul loc, media în UE fiind de 4,30, deşi este o ţară cu un potenţial
extraordinar în acest domeniu, având în vedere numărul de brevete, numărul de
premii câştigate în competiţii internaţionale sau expertiza cercetătorilor.
2.4. Competitivitate globală
Indicele de competitivitate globală este utilizat pentru măsurarea
competitivităţii naţionale, care surprinde fundamentele micro şi macro economice
ale acesteia. Competitivitatea reprezintă un set de instituţii, politici şi factori care
determină nivelul producţiei unei ţări. Se măsoară 12 elemente: instituţii, infrastructură, mediul macro economic, sănătate şi educaţie primară, învăţământ superior şi
formare, eficienţa pieţei bunurilor, eficienţa pieţei muncii, dezvoltarea pieţei
financiare, gradul tehnologic, dimensiunea pieţei, sofisticarea afacerilor, inovarea.
Tabelul 5
Indicele de competitivitate globală în statele membre ale UE (2010-2011)
Ţara

Indice CG

Ţara

Indice CG

Austria
5,09
Lituania
4,38
Belgia
5,07
Luxemburg
5,05
Bulgaria
4,13
Malta
4,34
Cehia
4,57
Marea Britanie
5,25
Cipru
4,50
Olanda
5,33
Danemarca
5,32
Polonia
4,51
Estonia
4,61
Portugalia
4,38
Finlanda
5,37
România
4,16
Franţa
5,13
Slovacia
4,25
Germania
5,39
Slovenia
4,42
Grecia
3,99
Spania
4,49
Irlanda
4,74
Suedia
5,56
Italia
4,37
Ungaria
4,33
Letonia
4,40
UE27
4,71
Sursa: Date prelucrate din World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2010-2011.
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Graficul 5. Indicele de competitivitate globală în statele membre ale UE (2010-2011)

Analizând acest indice la nivelul statelor membre ale UE, se constată că
cele mai performante ţări sunt Suedia, Finlanda, Germania, Olanda, Danemarca şi
Marea Britanie, confirmând faptul că acestea reprezintă cele mai competitive ţări
din Uniunea Europeană. La cealaltă extremă se situează Bulgaria, România şi
Grecia (tabelul 5, graficul 5).
În continuare, am realizat un studiu pentru a determina poziţia României
privind dezvoltarea societăţii cunoaşterii în grupul statelor membre ale UE.
În acest sens, am utilizat metodologia de evaluare a cunoştinţelor
(Knowledge Assessment Methodology), elaborată de Banca Mondială. Aceasta
reprezintă un instrument interactiv de benchmarking, creat pentru a oferi sprijin
diverselor ţări în identificarea provocărilor şi oportunităţilor cu care se confruntă
pentru realizarea unei economii bazate pe cunoaştere.
Am utilizat indicele cunoaşterii (KI) care măsoară abilitatea unei ţări de a
genera, adopta şi disemina cunoştinţe. Acest indice reprezintă media scorurilor
unei ţări privind următorii trei piloni: educaţie, inovare şi tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor.
Alt indice utilizat (KEI) se referă la indicele economiei bazate pe
cunoaştere, care ia în considerare şi mediul pentru utilizarea eficientă a cunoştinţelor în dezvoltarea economică a unei ţări. Acesta se calculează pe baza mediei
scorurilor unei ţări privind stimulentele economice şi mediul instituţional,
educaţie, inovare şi tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
Analizând indicele KI şi KEI în ţările membre ale UE, observăm din
graficul 6 faptul că ţările nordice, Suedia, Danemarca, Finlanda, au o poziţie
dominantă în realizarea unei societăţi a cunoaşterii.
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Tabelul 6
Indicele KI şi KEI în statele membre ale UE
Ţara
KI
KEI
Ţara
KI
KEI
Austria
8,78
8,91
Lituania
7,70
7,77
Belgia
8,77
8,80
Luxemburg
8,37
8,64
Bulgaria
6,94
6,99
Malta
7,18
7,58
Cehia
7,90
7,97
Marea Britanie
9,06
9,10
Cipru
7,47
7,50
Olanda
9,39
9,35
Danemarca
9,49
9,52
Polonia
7,38
7,41
Estonia
8,31
8,42
Portugalia
7,34
7,61
Finlanda
9,39
9,37
România
6,25
6,43
Franţa
8,64
8,40
Slovacia
7,37
7,47
Germania
8,92
8,96
Slovenia
8,17
8,15
Grecia
7,58
7,39
Spania
8,18
8,28
Irlanda
8,98
9,05
Suedia
9,57
9,51
Italia
8,18
7,79
Ungaria
7,88
8,00
Letonia
7,52
7,65
UE27
8,17
8,22
Sursa: Date prelucrate din World Bank, Knowledge Assesment Framework, http://info.worldbank.org/
etools/kam2/KAM_page5.asp
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Graficul 6. Indicele KI şi KEI în UE27, România şi Danemarca
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Din păcate, România se situează pe ultimul loc în grupul statelor membre
ale Uniunii Europene, atât privind indicele cunoaşterii, cât şi indicele societăţii
bazate pe cunoaştere.
3. Strategii şi programe privind societatea cunoaşterii în România
Strategia „Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii” conţine
soluţiile operaţionale pentru perioada 2009-2015, astfel încât prin educaţie şi
cercetare să construim în România o societate a cunoaşterii, singura care poate
aduce prosperitatea, dezvoltarea durabilă şi dezvoltarea personală a fiecărui
cetăţean.
Promovarea fundamentelor societăţii cunoaşterii nu înseamnă doar
susţinerea prioritară a acestor activităţi sociale; înseamnă, în primul rând, o nouă
grilă de valori.
Strategia Naţională de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare 2007-2013
urmăreşte creşterea competitivităţii economiei romaneşti prin inovare. Prin
politicile CDI promovate, România îşi asumă stimularea activităţilor realizate, la
nivelul întreprinderilor, în parteneriat între instituţiile cu profil de cercetaredezvoltare, universităţi şi întreprinderi.
Aceste obiective sunt susţinute prin implementarea Planului Naţional CDI
2007-2013 – programul Parteneriate în domeniile CDI prioritare – care urmăreşte
stimularea parteneriatelor în domenii ştiinţifice şi tehnice, specifice tehnologiilor
de vârf, în vederea realizării de tehnologii, produse şi servicii inovative.
Programul Inovare susţine proiecte iniţiate şi dezvoltate de întreprinderi, orientate
spre creşterea capacităţii de inovare, dezvoltarea tehnologică şi asimilarea în
producţie a rezultatelor cercetării, punându-se accentul pe dezvoltarea surselor
interne de competenţă ştiinţifică şi expertiză tehnică în domeniile de înaltă
tehnologie.
România asigură complementaritatea politicilor şi măsurilor naţionale din
Programul Naţional de Reforme cu măsurile cuprinse în programele comunitare:
Programul cadru pentru cercetare-dezvoltare FP7 şi Programul pentru
Competitivitate şi Inovare – CIP 2007-2013.
În Programul de guvernare, la capitolul „Societatea informaţională”,
regăsim obiective ambiţioase, dintre care menţionăm: implementarea unui cadru
strategic unitar şi coerent, respectiv „Strategia România Digitală e-strategia pentru
o societate informaţională”, pe următoarele direcţii strategice: interoperabilitate;
tehnologia informaţiei; administraţia publică minimală; dezvoltarea platformei
naţionale e-România şi a Sistemului Electronic Naţional prin integrarea de noi
servicii electronice, în paralel cu creşterea gradului de acces al populaţiei la
serviciile publice informatizate la un nivel de 55%.
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Strategia Naţională „e-România” (HG nr. 195/09.03.2010) vizează
consolidarea sistemului naţional de furnizare online a unor servicii publice către
cetăţeni, companii sau administraţie. e-România reprezintă un mijloc important
de implementare a strategiei de guvernare, care vizează să asigure o interfaţă
unitară, coerentă şi prietenoasă între administraţia publică şi cetăţean şi între
administraţie şi comunitatea de afaceri. Este o strategie naţională, însoţită de un
plan de acţiune care are scopul de a orienta întregul sector public spre societatea
cunoaşterii, în cel mai scurt timp, principalul instrument de acţiune fiind
sistemul de e-guvernare.
Strategia Europa 2020 reprezintă strategia UE de creştere economică
pentru următorii zece ani. Într-o lume aflată în permanentă schimbare, UE doreşte
să devină o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Aceste trei
priorităţi se sprijină reciproc şi sunt în măsură să sprijine UE şi statele membre
pentru a avea un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi de
coeziune socială. În practică, Uniunea a stabilit cinci obiective majore care
urmează să fie realizate până în 2020. Statele membre au adoptat propriile
obiective naţionale în aceste domenii.
4. Factori de succes pentru societatea cunoaşterii
Ca urmare a analizării indicatorilor prezentaţi anterior, am identificat
următorii factori pentru succesul societăţii cunoaşterii la nivel naţional şi
european: dinamica şi dimensiunea sistemului educaţional; creşterea cotei din PIB
alocată educaţiei; creşterea numărului de întreprinderi care să aibă cercetarea şi
dezvoltarea ca obiect de activitate; creşterea cotei din PIB alocate cercetării,
dezvoltării şi inovării; prezenţa cercetătorilor şi a mediului academic la
manifestări internaţionale; elaborarea de articole de specialitate şi publicarea
acestora în jurnale indexate în baze de date internaţionale; participarea la
evenimente în domeniul ştiinţei şi tehnologiei; creşterea numărului de proiecte
câştigate în FP7; realizarea de proiecte şi studii în domeniul societăţii cunoaşterii;
colaborarea în proiecte internaţionale finanţate de UE; crearea cadrului favorabil
pentru sprijinirea invenţiilor; încurajarea parteneriatului public-privat pentru
implementarea invenţiilor; stimularea participării sectorului privat la activităţile
de cercetare-dezvoltare; stimularea utilizării celor mai noi tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor.
Concluzii
Faptul că trăim în societatea cunoaşterii este larg acceptat la începutul
noului secol. Se ştie că niciodată în istoria omenirii ritmul de creştere a sferei
cunoştinţelor nu a fost ca cel de astăzi, iar ştiinţa nu a fost niciodată atât de
îndrăzneaţă şi productivă.
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Abordarea societăţii cunoaşterii din perspectiva principalelor sale fundamente, precum şi din prisma competitivităţii globale conduce la determinarea
factorilor de succes atât la nivel naţional, cât şi internaţional.
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CONTRIBUŢIA LOGICII LA DEZVOLTAREA ŞTIINŢELOR
ADMINISTRATIVE

Andy LEOVEANU

Rezumat. În introducerea lucrării de faţă au fost prezentate principalele raţiuni ce justifică
utilitatea logicii în domeniul ştiinţelor administrative. Nucleul lucrării este dedicat realizării unei
analize logice a „Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3955/2008, prin care
se aprobă Cadrul general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii
universitare de licenţă şi de masterat şi Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică
în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat”. Actul normativ de mai sus
este analizat din mai multe perspective: analiza validităţii juridico-administrative, analiza din
perspectiva logicii deontice şi analiza logică a noţiunilor.
În final vor fi prezentate concluziile care decurg din analiza logică a deciziei publice materializate
prin actul normativ mai sus numit.
Abstract. In the introduction to this paper were presented the main reasons justifying the
usefulness of logic in administrative sciences. The core of this work represents a logical analysis
made on the Order of Minister of Education and Research no. 3955/2008, “approving the general
framework for the organization of internships in the bachelor and master studies and the
Framework Convention on performing internships in university programs or master’s degree”.
The normative act above is analyzed from several perspectives: legal-administrative validity
analysis, the analysis from the perspective of deontic logic and the logical analysis of concepts.
At the end of the paper will be presented the conclusions resulted from the logical analysis of
public decision reflected by the above named legal act.
Cuvinte-cheie: logică deontică, decizie publică, interdisciplinaritate, analiză logică, administraţie
publică.

Introducere
Trebuie reţinut încă de la început că există numeroase raţiuni care justifică
utilitatea logicii în domeniul ştiinţelor administrative:
a) caracterul raţional al actelor normative (legi, hotărâri şi ordonanţe ale
guvernului, hotărâri ale consiliilor locale şi judeţene, dispoziţii ale primarilor,
etc.), în care regăsim norme juridice de drept administrativ;
b) orientarea activităţii legislative şi deliberative în conformitate cu un
model raţional;
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c) caracterul raţional, logic al procesului decizional din administraţia
publică;
d) caracterul logic al activităţilor de aplicare a actelor normative ce conţin
norme juridice de drept administrativ.
Logica îşi aduce aportul la corecta aplicare a dreptului, şi prin aceasta, la
consolidarea securităţii juridice şi la întărirea legalităţii. Precizia şi justeţea
gândirii juridico-administrative depind de conformitatea ei cu regulile şi concluziile logice. Procesul de cunoaştere în materie de drept (al administraţiei) implică
un anumit grad de abstractizare, de formalizare logică.1
În cadrul administraţiei publice, datorită multitudinii domeniilor în care o
întâlnim, nu se poate aplica numai un anumit tip de logică, ci putem spune că
avem de a face cu o logică de tip „juridico-acţional”, care cuprinde elemente din
cadrul mai multor discipline: logica generală, logica juridică, logica deontică
(a normelor), logica acţiunii, logica deciziei, teoria argumentării etc.
Chiar dacă în literatura de specialitate există puncte de vedere diferite în
ceea ce priveşte logica aplicabilă administraţiei publice, putem concluziona că un
rol important îl are logica formală, dar existând şi activităţi care ies din sfera
acesteia, o aplicabilitate ridicată o manifestă şi logica deontică, logica decizională,
teoria argumentării, logica acţiunii etc.
Analiza logică a deciziei publice
Prezentarea actului normativ prin care se materializează decizia
publică
După cum ştim, în cele mai multe cazuri, deciziile publice se materializează prin acte juridice cu caracter normativ.
Actul normativ ce va fi analizat din punct de vedere logic este Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3955/20082. Acesta conţine
norme juridice de drept administrativ şi a fost publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 0440, din data de 12 iunie 2008.
Analiza validităţii juridico-administrative
Putem spune că Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului
nr. 3955/2008 este valid3, deoarece îndeplineşte următoarele condiţii:

1

Gheorghiţă Mateuţ, Arthur Mihăilă, Logica juridică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998, p. 13.
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3955/2008, prin care se aprobă Cadrul
general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă
şi de masterat şi Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de
studii universitare de licenţă sau masterat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
0440, din data de 12 iunie 2008.
3
A se vedea Petre Bieltz şi Dumitru Gheorghiu, Logică juridică, Editura Pro Transilvania,
Bucureşti, 1998, pp. 42-44.
2
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− el este încă în vigoare, deci produce efecte juridice;
− aprobă Cadrul general de organizare a stagiilor de practică pentru
programele de studii universitare de licenţă şi de masterat şi Convenţia-cadru
privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii
universitare de licenţă sau masterat;
− este emis de Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, care are
competenţa legală pentru a produce Ordine ca acte administrative;
− există o bază legală pentru această decizie publică, şi anume este emis în
baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea
şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor şi ale Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România,
republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, ţinând cont de Recomandarea
2006/961/CE a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la mobilitatea
transnaţională în cadrul Comunităţii Europene în scopul învăţământului şi al
formării profesionale: Carta europeană a calităţii pentru mobilitate şi de Decizia
1.720/2006 a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la programul de
acţiune „Învăţare pe tot parcursul vieţii” 2007-2013, în temeiul Hotărârii
Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare;
− împreună cu Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor
nu îndeamnă la comportamente care se exclud reciproc, deci se poate spune că
cele două reglementări sunt reciproc valide în raport cu reglementarea activităţii
de practică studenţească.
Din analiza atentă a accepţiunilor de mai sus ale termenului de validitate,
putem spune că oricare dintre ele poate fi considerată din perspectiva condiţiilor
logice de raţionalitate, în special din perspectiva principiilor noncontradicţiei4 şi
terţului exclus5, ca un caz particular de raportare la aceste condiţii fundamentale
de raţionalitate. Dacă luăm ca exemplu doar ultima accepţiune a termenului de
validitate, care spune că două reglementări juridice sunt reciproc valide numai
dacă nu îndeamnă la comportamente care se exclud reciproc, înseamnă acelaşi
lucru cu a afirma că normele administrative, respectiv comportamentele la care ele
îndeamnă, nu sunt reciproc logic inconsistente.
Concluzionând, putem spune că Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului nr. 3955/2008 este construit şi în sensul principiului raţiunii suficiente6,
fiindcă îşi află un temei suficient în cadrul Legii nr. 258/2007 privind practica
elevilor şi studenţilor, care este la rândul său o reglementare validă, deoarece este
constituţională.
4

A se vedea în acest sens Petre Bieltz şi Dumitru Gheorghiu, op. cit., pp. 31-38.
Ibidem.
6
Ibidem.
5
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Analiza logică din perspectiva logicii deontice
Dacă apelăm la logica deontică (a normelor)7 şi considerăm că în articolul 2,
alineatul (1) avem o propoziţie compusă alcătuită din propoziţiile simple p1 şi q1,
aceasta se poate formaliza deontic în felul următor: O (p1 & q1), care se citeşte
„este obligatoriu ca instituţiile de învăţământ superior să elaboreze, în baza
prevederilor ordinului şi să facă publice propriile reglementări detaliate privind
stagiile de practică, existente în ghiduri de practică”.
Se poate afirma că alineatul (1) din cadrul articolului 2 al Ordinului
ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3955/2008 se poate formaliza
deontic prin următoarea formulă cu valoarea de adevăr adevărul:
1. O (p1 & q1) ≡ (Op1 & Oq1), deoarece ştim că modul deontic obligatoriu
este distributiv faţă de conjuncţie, ceea ce înseamnă că nu are nicio importanţă
amplasarea sa în faţa unei conjuncţii sau amplasarea sa în faţa fiecărui termen al
acelei conjuncţii.
Propoziţia p2 din cadrul alineatului (2) al articolului 2 din actul administrativ de mai sus se poate formaliza prin următoarea formulă deontică atomică:
Op2, care se poate citi „este obligatoriu ca instituţiile de învăţământ superior să
desemneze structurile interne responsabile cu desfăşurarea activităţii de practică”.
În această ordine de idei trebuie să precizăm că formula nr. 2: Op2 ⊃ Pp2 este o
implicaţie logică adevărată, şi anume putem spune că „dacă este obligatoriu ca
instituţiile de învăţământ superior să desemneze structurile interne responsabile cu
desfăşurarea activităţii de practică, atunci este permis ca instituţiile de învăţământ
superior să desemneze structurile interne responsabile cu desfăşurarea activităţii
de practică”.
Formula nr. 3: Op2 ≡ F∼p2 este o echivalenţă adevărată, care arată că a
susţine că „este obligatoriu ca instituţiile de învăţământ superior să desemneze
structurile interne responsabile cu desfăşurarea activităţii de practică” înseamnă,
totodată, a susţine că „este interzis ca instituţiile de învăţământ superior să nu
desemneze structurile interne responsabile cu desfăşurarea activităţii de practică”.
Articolul 3, care conţine o propoziţie simplă p3, poate fi formalizat prin
următoarea formulă deontică atomică: Op3, care se poate citi: „este obligatoriu ca
înainte de începerea stagiului de practică să fie încheiată o convenţie-cadru
privind efectuarea stagiului de practică între organizatorul de practică, partenerul
de practică şi practicant, în conformitate cu anexa nr. 2 la ordin.” Trebuie precizat
că şi această formulă se poate bucura de proprietăţile exprimate în cadrul
formulelor (2) şi (3) de mai sus.
În cadrul articolului 4 alineatul (1) avem o propoziţie compusă, alcătuită
din două propoziţii simple p4 şi q2, ce poate fi formalizată deontic prin formula
O (p4 & q2), care se citeşte: „este obligatoriu ca stagiul să fie de minimum o
7

A se vedea în acest sens Petre Bieltz şi Dumitru Gheorghiu, op. cit., pp. 244-261.
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săptămână şi maximum 12 luni, calculate pe parcursul întregului ciclu de studii de
licenţă sau de masterat.” În aceeaşi ordine de idei putem afirma că această formulă
are proprietatea exprimată în cadrul formulei nr. (1).
La alineatul (2) din cadrul articolul 4 avem o propoziţie compusă, alcătuită
la rândul ei din două propoziţii simple, p5 şi q3. Această propoziţie poate fi
formalizată deontic prin formula P (p5 & q3) şi se citeşte: „este permis ca perioada
de desfăşurare a stagiului să poată fi cuprinsă în cursul anului universitar, dar şi în
perioada vacanţelor universitare”. Dacă luăm în considerare formula de mai sus
vom obţine formula nr. 4: P (p5 & q3) ⊃ (Pp5 & Pq3), din care reiese că „dacă
este permis ca perioada de desfăşurare a stagiului să poată fi cuprinsă în cursul
anului universitar, dar şi în perioada vacanţelor universitare, atunci este permis ca
perioada de desfăşurare a stagiului să poată fi cuprinsă în cursul anului universitar
şi este permis ca perioada de desfăşurare a stagiului să poată fi cuprinsă în
perioada vacanţelor universitare” este o implicaţie logică adevărată.
Alineatul (4) al articolului 4 conţine o propoziţie simplă, p6, ce poate fi
formalizată deontic prin următoarea formulă atomică: Op6, care se poate citi:
„este obligatoriu ca durata stagiilor de practică pentru care se solicită finanţare
prin Fondul Social European să fie inclusă în planul de învăţământ obligatoriu”.
Trebuie precizat că şi această formulă se poate bucura de proprietăţile exprimate
în cadrul formulelor (2) şi (3) de mai sus.
La articolul 5 din anexa nr. 1 avem o propoziţie compusă, alcătuită din trei
propoziţii simple: p7, q4 şi r1. Această propoziţie poate fi formalizată deontic prin
formula: O [(p7 & q4) & r1] care se poate citi: „este obligatoriu ca obiectivele
educaţionale ce urmează a fi atinse şi competenţele ce urmează a fi obţinute prin
stagiul de practică, precum şi modalităţile de derulare a stagiului de practică să fie
descrise în portofoliul de practică”. Dat fiind faptul că modul deontic obligatoriu
este distributiv faţă de conjuncţie, ceea ce înseamnă că nu are nicio importanţă
amplasarea sa în faţa unei conjuncţii sau amplasarea sa în faţa fiecărui termen al
acelei conjuncţii, putem afirma că formula nr. (5) este o formulă adevărată:
5. O [(p7 & q4) & r1] ≡ [(Op7 & Oq4) & (Op7 & Or1)]
Credem că articolul 5 ar fi putut fi mai clar exprimat dacă ar fi fost alcătuit
din cel puţin două alineate, pentru că propoziţia compusă deontică s-ar
descompune după cum urmează:
− la alineatul 1 – „Este obligatoriu ca obiectivele educaţionale ce urmează
a fi atinse şi competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică să fie
descrise în portofoliul de practică”;
− la alineatul 2 – „Este obligatoriu ca modalităţile de derulare a stagiului
de practică să fie descrise în portofoliul de practică”.
În alineatul (1) al articolului 6 regăsim o propoziţie compusă alcătuită din
propoziţiile simple p8 şi q5, ce poate fi formalizată deontic prin următoarea
formulă atomică: O (p8 & q5), care se poate citi: „este obligatoriu ca partenerul de
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practică să desemneze un tutore pentru stagiul de practică, tutore care să asigure
respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândirea de practicant a competenţelor
profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică”.
Alineatul (2) al articolului 6 conţine, de asemenea, o propoziţie compusă
din propoziţiile simple p9, q6 şi r2. Propoziţia poate fi formalizată prin
următoarea formulă deontică atomică: O [(p9 & q6) & r2], care se poate citi:
„este obligatoriu ca organizatorul de practică să desemneze un cadru didactic
supervizor, responsabil cu planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării stagiului de practică”. Formula respectă proprietatea exprimată în cadrul
formulei (5) de mai sus.
La alineatul (3) al articolului 6 întâlnim o propoziţie compusă alcătuită din
propoziţiile simple p10 şi q7, ce poate fi formalizată prin următoarea formulă
deontică atomică: O (p10 & q7), care se poate citi: „cadrul didactic supervizor
împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică au obligaţia de a stabilii
tematica de practică şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de
pregătire practică.”
Alineatul (4) al articolul 6 conţine două propoziţii simple pe care le notăm
cu p11 şi q8. Propoziţia p11 poate fi formalizată prin formula deontică Op11, care se
poate citi: „este obligatoriu ca la finalul stagiului de practică, tutorele să elaboreze
un raport, pe baza evaluării nivelului de dobândire a competenţelor de către
practicant”. Propoziţia q8 se poate formaliza prin formula deontică Oq8, ce se
citeşte: „este obligatoriu ca rezultatul evaluării efectuate de tutore să stea la baza
notării practicantului de cadrul didactic responsabil cu derularea stagiului de
practică.” Ambele formule, atât Op11, cât şi Oq8 beneficiază de proprietăţile
exprimate în cadrul formulelor (2) şi (3) exprimate mai sus.
În articolul 7 care conţine două alineate, primul este alcătuit dintr-o
propoziţie compusă, alcătuită din trei propoziţii simple p12, q9 şi r2. Această
propoziţie poate fi formalizată deontic prin formula: Op12 & F (q9 & r2), care se
poate citi: „este obligatoriu să se acorde 1,5 credite transferabile, stabilite prin
Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică, pentru un stagiu cu
durata de o săptămână şi este interzis să se acorde mai mult de 30 de credite
transferabile pentru un stagiu cu durata de un semestru şi mai mult de 60 de
credite pentru îndeplinirea unui stagiu desfăşurat pe durata întregului an academic.
Ţinând cont de cele de mai sus putem construi formula adevărată nr. 6:
[Op12 & F (q9 & r2)] ≡ [Op12 & (Fq9 & Fr2)].
Alineatul (2) al articolului 7 este alcătuit din două propoziţii simple,
propoziţia p13, care poate fi formalizată prin formula deontică Op13 şi se poate
citi: „este obligatoriu, ca în urma desfăşurării stagiului de practică, organizatorul
de practică să acorde practicantului numărul de credite transferabile specificate în
Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică.” Propoziţia q10 poate fi
formalizată prin formula deontică Oq10, şi se poate citi: „este obligatoriu ca
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acestea (creditele) să fie înscrise şi în Suplimentul la diplomă, potrivit Deciziei
2.241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (Europass).” Ambele
formule, atât Op13, cât şi Oq10, beneficiază de proprietăţile exprimate în cadrul
formulelor (2) şi (3) exprimate mai sus.
Articolul 8, alineatul (1) conţine propoziţia simplă p14, care poate fi
formalizată prin formula deontică Op14 şi se poate citi: „este obligatoriu, ca
stagiile de practică derulate în străinătate în cadrul programului comunitar
«Învăţare pe tot parcursul vieţii», în conformitate cu Decizia 1.720/2006/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului, să fie recunoscute ca programe de stagiu
de practică în sensul prezentului ordin.” Formula Op14 se bucură de proprietăţile
exprimate în cadrul formulelor (2) şi (3) exprimate mai sus.
În alineatul (2) din cadrul articolului 8 întâlnim o propoziţie compusă,
alcătuită din două propoziţii simple, p15 şi q11, cu ajutorul operatorului
propoziţional condiţional. Aceasta poate fi formalizată: q11 ⊃ p15, şi se poate citi:
„dacă practicantul îşi îndeplineşte obligaţia asumată prin Convenţia-cadru privind
efectuarea stagiului de practică, atunci organizatorul de practică va iniţia,
împreună cu tutorele, emiterea certificatului Mobilipass, potrivit Deciziei
2.241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (Europass)”. În sprijinul
celor exprimate mai sus, avem formula nr. 7, care are valoarea de adevăr adevărul:
7. (q11 ⊃ p15) ⊃ (Oq11 ⊃ Op15).
Articolul 9 conţine propoziţia simplă p16, care poate fi formalizată deontic
Fp16 şi se citeşte: „este interzis ca prezentul ordin să se aplice situaţiilor
reglementate de Ordinul ministrului sănătaţii publice şi al ministrului educaţiei,
cercetării şi tineretului nr. 140/1.515/2007 pentru aprobarea Metodologiei în baza
căreia se realizează colaborarea dintre spitale şi instituţiile de învăţământ superior
medical, respectiv unităţile de învăţământ medical”.
Din punct de vedere al logicii normelor şi pe baza analizei de mai sus
putem afirma că actul normativ analizat este valid şi conţine în cea mai mare
proporţie norme obligaţii, permisiunile şi interdicţiile regăsindu-se aici într-un
număr destul de mic.
Autoritatea acestui act normativ este reprezentată de Ministrul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului, care a emis Ordinul nr. 3955/20088. Pornind de la ideea
că normele prevăzute de actul normativ de mai sus se adresează unor subiecte bine
specificate (instituţiile de învăţământ ca organizator de practică, persoane juridice
de drept public sau privat ca partener de practică şi studenţii ca practicanţi), putem
spune că în acest caz suntem în prezenţa unor prescripţii particulare. În ceea ce
8

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3955/2008, prin care se aprobă Cadrul
general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă
şi de masterat şi Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de
studii universitare de licenţă sau masterat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
0440, din data de 12 iunie 2008.
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priveşte ocazia normelor cuprinse în actul analizat mai sus se poate preciza că sunt
norme generale, deoarece se aplică într-un număr nelimitat de ocazii şi pe întregul
teritoriu al României. Promulgarea9 (aducerea la cunoştinţa subiectelor normei a
conţinutului acesteia) acestor norme s-a realizat prin publicarea în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 0440, din data de 12 iunie 2008. Actul normativ
de mai sus nu conţine în textul acestuia sancţiuni specifice.
Analiza logică a noţiunilor
Principalele operaţii logice cu noţiuni sunt definiţia, clasificarea şi
diviziunea. Pentru a fi corecte acestea trebuie realizate cu respectarea anumitor
reguli specifice10.
În cadrul Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr.
3955/200811 sunt definite şapte noţiuni, pentru o a opta făcându-se trimitere la un
alt act normativ care conţine acea definiţie, iar operaţia logică de clasificare nu
este întâlnită.
În sensul prezentului act normativ sunt definite următoarele noţiuni, după
cum urmează:
1) Stagiu de practică reprezintă activitatea desfăşurată de studenţi şi
masteranzi, în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop
verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul
programului de instruire.
2) Organizator de practică este instituţia de învăţământ superior care
desfăşoară activităţi instructiv-educative şi formative, potrivit legislaţiei române
în vigoare.
3) Partener de practică este instituţia centrală ori locală sau orice altă
persoană juridică din România, dintr-o ţară participantă la programul „Învăţare pe
tot parcursul vieţii”, într-un proiect finanţat din Fondul Social European sau dintr-o
ţară terţă, ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în
nomenclatorul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi care poate
participa la procesul de instruire practică a studenţilor şi masteranzilor.
4) Practicant este studentul sau masterandul care desfăşoară activităţi
practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor,
spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte.

9

A se vedea Georg Henrik von Wright, Normă şi acţiune, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1982, p. 114.
10
A se vedea Petre Bieltz şi Dumitru Gheorghiu, op. cit., pp. 130-162.
11
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3955/2008, prin care se aprobă Cadrul
general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă
şi de masterat şi Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de
studii universitare de licenţă sau masterat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
0440, din data de 12 iunie 2008.
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5) Cadru didactic supervizor este persoana desemnată de organizatorul de
practică. Acesta va asigura planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării
stagiului de practică.
6) Tutore este persoana desemnată de partenerul de practică, ce va asigura
respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândire de practicant a competenţelor
profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică.
7) Convenţie-cadru privind efectuarea stagiului de practică înseamnă
acordul încheiat între organizatorul de practică, partenerul de practică şi
practicant, pe baza anexei nr. 2 la ordin.
8) Portofoliu de practică reprezintă documentul ataşat Convenţiei-cadru
privind efectuarea stagiului de practică, ce cuprinde obiectivele educaţionale care
urmează a fi atinse, competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică,
precum şi modalităţile de derulare a stagiului de practică.
Noţiunea de credit transferabil este înţeleasă potrivit Legii nr. 288/2004.
Potrivit acestui act normativ, creditele de studiu transferabile sunt valori numerice
alocate unor unităţi de cursuri şi altor activităţi didactice. Prin creditele de studiu
transferabile, se apreciază, în medie, cantitatea de muncă, sub toate aspectele ei,
efectuată de student pentru însuşirea unei discipline.
Definiţiile noţiunilor din actul normativ analizat sunt corecte, deoarece
respectă următoarele reguli:
− definiţiile sunt caracteristice, cu alte cuvinte definitorul fiecăreia
corespunde întregului definit şi numai lui;
− definiţiile nu sunt circulare, ceea ce înseamnă că definitorii nu conţin în
alcătuirea lor elemente din sferele definiţilor;
− definiţiile sunt logic afirmative;
− definiţiile sunt clare şi precise, cu alte cuvinte definitorii nu conţin
termeni figuri de stil (metafore) sau ambiguităţi;
− definiţiile sunt consistente – ceea ce înseamnă că ele nu intră în raport
de opoziţie cu orice alte definiţii sau propoziţii acceptate în domeniul educaţiei şi
al învăţământului.
Concluzii
Concluzionând, putem afirma că eficienţa unui model logic destinat unei
aplicaţii în domeniul juridic, administrativ sau în oricare alt domeniu al
investigaţiilor socioumane depinde direct, în acelaşi timp, de calităţile formale ale
acestui model şi de interpretarea sa corectă, care, nu de puţine ori, impune o
reconstrucţie şi o regândire continuă a multor demersuri teoretice de competenţa
acestor discipline, greşit considerate de unii „specialişti” în acele domenii ca
imuabile, ca imune la orice fel de îmbunătăţiri şi mai ales la o analiză logică.
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Trebuie reţinut şi faptul că deciziile publice, mai ales atunci când se
reflectă asupra oamenilor, nu trebuie să se bazeze pe simple analize realizate în
birourile guvernamentale, pe „calcule contabile”, ci trebuie:
− să fie fundamentate ştiinţific (utilizându-se anumite metode logicomatematice şi manageriale de evaluare a alternativelor posibile, printre care pot fi
enumerate: metoda arborilor decizionali şi analiza diagnostic);
− să reprezinte rezultatul unui proces decizional logic, raţional;
− să fie elaborate şi puse în practică în perioada decizională optimă;
− să fie clar formulate, având unul sau mai multe obiective ce trebuie
atinse, acestea putând fi uşor cuantificabile.
Prin urmare, planul decizional public trebuie să cuprindă următoarele
dimensiuni: complexitatea sistemului public, timp, sensibilitatea la risc,
incertitudinea, topologia universului de modelare, care poate fi determinată
cantitativ, calitativ sau vag.
Deci, în ceea ce priveşte aplicarea logicii pe tărâmul ştiinţelor administrative, se poate afirma că acest fapt duce la explicarea anumitor proceduri şi
fenomene, şi în final la dezvoltarea acestora. Trebuie reţinut că în domeniul
ştiinţelor administrative, o aplicabilitate ridicată o manifestă:
− principiile logice (principiul identităţii, terţului exclus, raţiunii
suficiente şi noncontradicţiei, valabile în logica bivalentă) care constituie condiţii
fundamentale de raţionalitate, şi a căror încălcare duce la crearea de confuzii şi
contradicţii în gândire;
− teoria alegerii raţionale, cu precădere în procesul decizional, a cărei
nerespectare duce la ineficienţa acţiunilor întreprinse de administraţia publică;
− cele trei principii ale lui Rawls: principiul mijloacelor efective,
caracterului cuprinzător şi probabilităţii mai mari;
− operaţiile logice cu noţiuni (definiţia, clasificarea şi diviziunea);
− analiza limbajului, nerespectarea regulilor logice putând duce la
numeroase erori informale;
− logica normelor sau logica deontică, ce analizează din punct de vedere
logic normele;
− logica decizională.
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REZISTENŢA LA SCHIMBARE A INSTITUŢIILOR
PUBLICE. STUDIU DE CAZ

Corina Georgiana LAZĂR

Rezumat. Schimbarea structurilor organizaţionale ale instituţiilor din sectorul public ridică
adesea probleme, deoarece structurile acestora sunt considerate a fi mai rigide. Există două
strategii contrastante pentru implementarea schimbării: de sus în jos şi egalizarea puterii
(Greiner, 1967). Oricare ar fi strategia selectată, rezistenţa la schimbare trebuie anticipată şi
analizată, iar tehnicile ar trebui să fie selectate, astfel încât să minimizeze această rezistenţă.
Alegerea strategiei potrivite depinde de o multitudine de factori, lucru valabil şi pentru multe alte
aspecte ale teoriei organizaţionale.
Lucrarea are drept obiectiv analiza rezistenţei la schimbare a instituţiilor din sectorul public în
general, punând accentul pe factorii schimbării şi pe factorii care se opun acesteia, având drept
studiu de caz o instituţie publică de la nivel central din România – Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale.
Resumé. Le changement des structures organisationnelles des institutions du secteur public pose
souvent des questions, leurs structures étant considérées plus rigides. Il y a deux stratégies
contrastantes pour l’application du changement: du haut au bas et l’égalisation du pouvoir
(Greiner, 1967). Quelle que ce soit la stratégie sélectionnée, il faut anticiper et analyser la
résistance au changement et il faut aussi sélectionner des techniques de telle sorte qu’elles
minimisent cette résistance. Le choix de la stratégie appropriée dépend de plusieurs facteurs, de
même que pour plus autres aspects de la théorie organisationnelle.
L’objectif de l’œuvre est d’analyser la résistance au changement des institutions du secteur public
à titre général, l’accent étant mis sur les facteurs du changement et sur les facteurs s’y opposant,
ayant comme étude de cas une institution publique de niveau central – le Ministère du Travail, de
la Famille et de la Protection Sociale.
Cuvinte-cheie: schimbare organizaţională, rezistenţă la schimbare, instituţie publică.

1. Introducere
Tehnologia se schimbă, valorile şi atitudinile se schimbă, obiectivele şi
nevoile, disponibilitatea resurselor, legile, controlul politic al guvernului se
schimbă.
Pentru organizaţiile publice în special, nevoia de schimbare vine de obicei
din partea mediului înconjurător. Noi legi le măresc sau le micşorează acestora aria
jurisdicţională, modificându-le în acelaşi timp obiectivele. O schimbare a controlului politic aduce cu ea o schimbare a managementului, a politicilor, a propunerilor
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de reorganizare şi, de cele mai multe ori, o schimbare a tehnicilor de management.
Schimbările în economie sau în atitudinile politice rezultă în resurse diminuate sau
reduceri ale puterii acestor organizaţii. Schimbări ale legii serviciilor publice duc la
schimbarea procedurilor de recrutare şi a tipului de angajat care este adus în
organizaţie. Profesiile îşi schimbă procedurile şi noi tehnologii trebuie să fie încorporate. Nevoile şi atitudinile publicului se schimbă, în consecinţă schimbându-se şi
modul de prestare a serviciilor pentru a satisface aceste nevoi. Evaluarea politică,
publică, juridică sau a mass-mediei poate indica faptul că organizaţia nu are o
funcţionare adecvată şi se pot face presiuni pentru ca ea să-şi îmbunătăţească
performanţele.
Cercetarea de faţă a pornit de la întrebarea: Care sunt factorii care
stimulează şi cei care opun rezistenţă schimbării organizaţionale?
Pentru a răspunde la întrebarea de cercetare mi-am propus ca obiectiv
general al lucrării observarea şi analizarea rezistenţei la schimbare a structurii
organizaţionale a instituţiilor din sectorul public, iar ca obiectiv specific analiza
schimbărilor organizaţionale ale MMFPS, punând accentul pe factorii declanşatori
ai schimbării şi pe factorii care se opun acesteia.
În vederea realizării obiectivelor propuse am combinat metodologia
calitativă (analiza surselor bibliografice, a documentelor (rapoarte oficiale ale
MMFPS, regulamente etc.), a legislaţiei şi observaţia directă) cu cercetarea
cantitativă (în urma studierii documentelor şi a legislaţiei am centralizat într-un
tabel (vezi anexa 1) indicatorii care arată dinamica schimbării în MMFPS).
2. Alegerea cadrului conceptual şi a abordării teoretice
2.1. Schimbarea organizaţională în instituţiile publice
Schimbarea este încă o noţiune care „înglobează numeroase semnificaţii
diferite. A schimba înseamnă în acelaşi timp a deveni, a se ajusta, a se adapta şi a
se transforma” (Beaudoin, 1990, p. 43).
Schimbarea reprezintă „înlocuirea, modificarea, transformarea sau
prefacerea în formă şi/sau conţinut a unui obiect, produs, lucrare, serviciu,
activitate sau proces” (Burduş, Căprărescu, Androniceanu, 2008, p. 14) faţă de
care managementul oricărei organizaţii trebuie să manifeste o atitudine pozitivă.
Alţi autori (Collerette, Delisle, Perro, 1997, p. 20) au definit schimbarea ca
fiind „trecerea de la o stare la alta, observată în mediul înconjurător şi care are un
caracter relativ durabil”.
Pornindu-se de la aceste definiţii, se poate constata că noţiunea de
schimbare înglobează mai multe elemente, uneori complementare. Cu toate
acestea, dorim să punem accentul pe conceptul de schimbare organizaţională.
Există un număr mare de definiţii ale schimbării organizaţionale. Dintre
acestea, următoarele două par pertinente.
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După Grouard şi Meston (2005, p. 98), schimbarea organizaţională este
„procesul de transformare radicală sau marginală a structurilor şi a competenţelor
punctate în cadrul procesului de evoluţie a organizaţiilor”.
Pentru Collerette, Delisle şi Perro (1997, p. 20), schimbarea organizaţională este „orice modificare relativ durabilă apărută în cadrul unui subsistem al
organizaţiei, cu condiţia ca această modificare să poată fi observată de membrii
săi sau de cei care se află în legătură cu respectivul sistem”.
Schimbarea apare sub multe forme şi nu toate formele de schimbare sunt
benefice – ele aduc aproape întotdeauna cu ele costuri şi beneficii. Chiar şi atunci
când schimbarea este benefică, organizaţiile, ca şi indivizii, adesea îi rezistă şi o
resping.
Schimbarea structurilor organizaţionale ale instituţiilor din sectorul public
ridică adesea probleme, deoarece structurile acestora sunt considerate a fi mai
rigide.
2.2. Tipuri de schimbări organizaţionale
La baza acestei cercetări vom folosi modelul de schimbare organizaţională
dezvoltat de Pollitt şi Bouckaert (2009, p. 18) construit pe paternurile lui Streeck
şi Thelen (2005) (vezi tabelul 1).
Tabelul 1
Modele de shimbare: schema „BEST”
(Notă: BEST – Boomerang, Earthquake, Stalactite, Tortoise)
Procesul de
schimbare

Gradual

Rezultatul schimbării
A. Clasic, incremental

B. Gradual, dar proces de
schimbare fundamental
„STALACTITE”
D. Schimbare radicală, bruscă

„BROASCĂ ŢESTOASĂ”
C. Conservatorism radical –
revenirea rapidă la modalităţile
antrioare
„BUMERANG”
„CUTREMUR”
Sursa: Pollitt, Christopher, Bouckaert Geert, Continuity and Change in Public Policy and
Management, Edward Elgar, UK, 2009, p. 18.
Abrupt

În prima casetă, A, au loc schimbări mici şi frecvente în proces, care duc la
schimbări mici şi frecvente în rezultate. A fost denumită de autori schimbare tip
„Broască ţestoasă” deoarece se fac paşi mici, dar regulaţi înainte (sau înapoi, sau
în lateral – ţestoasa nu se mişcă numai într-o singură direcţie). Aceasta este o
situaţie destul de stabilă în timp.
În cea de-a doua casetă, B, procesul de schimbare este din nou gradual, dar
aici, direcţia de schimbare este constantă, iar „paşii” se fac unii după alţii. A fost
denumită schimbare tip „stalactite”, în sensul că, fără să se întâmple nimic
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dramatic, schimbarea se realizează încet, în aceeaşi direcţie, în cele din urmă
acumulând o nouă caracteristică majoră.
Caseta C denotă un model de schimbare des întâlnit în lumea reală.
Procesul decizional pare să fie unul radical.
Caseta D este tipul de schimbare: „Marele Salt Înainte”, sau „Cutremur”,
aşa cum îl numesc autorii. Procesul politic a anunţat schimbări radicale şi
rezultatele au arătat o corespondenţă cu un impact dramatic şi de durată (Pollitt,
Bouckaert, 2009, pp. 18-19).
2.3. Factori stimulatori ai schimbării
Trebuie să luăm în considerare faptul că există factori care exercită
presiuni de schimbare asupra mediului indiferent de cât de puternic ar fi
(Christensen, Lægreid, Roness, Røvik, 2007, p. 132). Presiunea pentru iniţierea
schimbării poate avea multe forme, de la diferiţi actori, atât de la nivel naţional,
cât şi internaţional (vezi Christensen, Lægreid, Roness, Røvik, 2007).
În cadrul acestei secţiuni sunt prezentaţi factorii care contribuie la
angajarea organizaţiei într-un proces de schimbare organizaţională. În acelaşi
timp, suntem conştienţi de faptul că schimbarea poate rezulta şi din alte fenomene,
pe cât de numeroase, pe atât de diferite. Specificul fiecărei organizaţii face ca
fiecare schimbare să fie unică. Există totuşi cauze comune care declanşează
schimbarea în general explicabilă prin factorii externi sau interni.
Factorii schimbării sunt anumite elemente ale unei situaţii, care prin
existenţa, apariţia sau acţiunea lor produc sau declanşează o schimbare.
2.3.1. Factori externi
Factorii externi sunt, în general, asociaţi fie mediului în care se găseşte
organizaţia, fie unor elemente exterioare acestuia şi care îl schimbă. Grouard şi
Meston (2005) au identificat şase factori externi principali, consideraţi şi motive
ale schimbării: piaţa, concurenţa, inovaţiile tehnologice, evoluţia legislaţiei şi a
reglementărilor, modificarea structurilor şi evoluţia societăţii, a modului de viaţă
şi a modului de a gândi.
Principalii factori care justifică necesitatea schimbării sunt:
1) Evoluţia în domeniul tehnologiilor: utilizarea unor tehnologii din ce în
ce mai sofisticate într-o manieră personalizată; echipamente de producţie
complexe; utilizarea roboţilor şi a inteligenţei artificiale în procesul de producţie;
extinderea reţelei internet; apariţia unor metode performante de culegere, stocare,
transmitere şi utilizare a informaţiei ce permit o reducere substanţială a costurilor,
concomitent cu ridicarea calităţii produselor şi serviciilor;
2) Factorii economici: globalizarea pieţei, crize economice, diferenţierea
pronunţată a segmentelor de piaţă, circulaţia liberă a capitalului (uman, financiar)
la nivel global;
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3) Factorii socio-culturali: situaţia demografică, polarizarea societăţii,
schimbări în sistemul de valori şi aspiraţii, nivelul de corupţie în ţară;
4) Factorii politico-legislativi: atitudinea statului faţă de antreprenoriat,
tentative de naţionalizare a organizaţiilor, instabilitatea politică, bază legislativă
ineficientă;
5) Factorii ecologici: schimbarea climei, influenţa negativă asupra
ecosistemului.
Un lucru important referitor la aceşti declanşatori externi este că unii
dintre ei sunt mai puţin previzibili decât alţii şi astfel mai puţin deschişi
schimbării planificate (proactive).
La rândul său, Rondeau (1999, pp. 12-19) vorbeşte de patru forţe care
afectează în prezent mediul organizaţiilor: schimbările economice, politice,
tehnologice şi sociale. Aproape toate aceste elemente diferite se regăsesc în cea
mai mare parte a lucrărilor care studiază schimbarea organizaţională.
O altă forţă activă, în cadrul mediului organizaţiilor, este evoluţia mediului
lor politic. Într-adevăr, dereglementarea pieţelor şi diminuarea structurilor de
control al statului au dus la apariţia unor noi strategii la nivelul organizaţiilor.
După cum se poate constata, în ceea ce priveşte organizaţiile, toate aceste
transformări sunt asociate unor presiuni externe: contextul în care acestea încearcă
să devină una dintre sursele lor de transformare. Alte cauze, pe care le numim
factori interni, pot fi de asemenea sursa acestor schimbări. Într-adevăr, în cea mai
mare parte a cazurilor, schimbările nu au o singură cauză. În general, ele sunt
rezultatul unui amalgam de factori externi şi interni, care pot determina reacţii
diferite în cadrul organizaţiilor aparţinând aceluiaşi sector.
2.3.2. Factori interni
Factorii interni sunt asociaţi cu organizaţia înseşi. Ei pot apărea la nivelul
întregii organizaţii sau doar la nivelul uneia dintre structurile sale: birou sau
serviciu. De asemenea, aceştia se află în strânsă legătură cu factorii externi care
acţionează ca declanşatori ai schimbării.
Pe lângă influenţa vădită a factorilor din mediul extern, schimbările pot fi
provocate şi de forţe din mediul intern organizaţiei, şi anume: conflicte interne:
psihologice, conflicte de interese, confruntări între diferite sisteme de valori;
fluctuaţia personalului; greve (revendicări salariale, îmbunătăţirea condiţiilor de
muncă); inovaţii; eforturi de a introduce schimbări culturale (în stilul managerial)
(Gerald, 2004, p. 185); nevoia de a îmbunătăţi calitatea serviciilor, a utiliza mai
bine resursele; nevoia de a răspunde potenţialelor servicii nou create de
departamentul cercetare-dezvoltare şi marketing; crizele – sunt o cauză frecventă
de lansare a unor programe de schimbare (eşecul lansării unui nou serviciu, eşecul
unui manager).
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Grouard şi Meston (2005) au identificat doi factori interni, numiţi şi determinanţi ai schimbării: (1) dezvoltarea organizaţiei şi creşterea sa, şi (2) viziunea
conducerii.
În literatura de specialitate străină (Adizes, 1975) se mai analizează încă
un termen care are atribuţie la factorii ce generează schimbarea, şi anume
patologia organizaţională.
Patologiile organizaţionale constituie acele stări de dezechilibru în
funcţionarea normală a organizaţiei, care apar şi se menţin în timp, iar criteriul de
constatare a patologiei este acea stare a organizaţiei în care nu mai este capabilă
să-şi atingă scopurile stabilite.
Comarov şi Cordon (2001, p. 48) consideră că patologiile organizaţionale
pot surveni în urma unor devieri în procesul normal de adaptare al organizaţiei,
când: a) situaţia s-a schimbat, iar organizaţia nu posedă resurse şi tehnici necesare
de adaptare la situaţii noi; b) organizaţia foloseşte metode şi forme de adaptare
eficiente în trecut, dar neadecvate în prezent; c) schimbările în cadrul organizaţiei,
generate de necesitatea adaptării la noile cerinţe ale mediului condiţionează
schimbări ireversibile, dar deja în cadrul organizaţiei impunând-o să proiecteze un
nou ciclu de transformări interne – toate aceste evenimente diminuând capacitatea
de adaptare a organizaţiei. Cordon delimitează următoarele tipuri de patologii
organizaţionale care pot condiţiona o schimbare, dar pot şi să survină în rezultatul
unei reacţii inadecvate: patologii sistemice, patologii de management, structurale,
patologii ale relaţiilor organizaţionale, patologii decizionale şi ale culturii
organizaţionale (Comarov, Cordon, 2001, pp. 49-50).
2.4. Rezistenţa la schimbare
Presiunile asupra organizaţiilor pentru schimbare sunt permanente, dar, în
acelaşi timp, se manifestă şi o rezistenţă la schimbare, o problemă foarte
complexă cu care se confruntă managerii, întrucât aceasta îmbracă forme diverse
(Burduş, Căprărescu, Androniceanu, 2008, p. 20).
Collerette defineşte rezistenţa la schimbare ca „expresia implicită sau
explicită a reacţiilor de apărare, în contextul unei intenţii de schimbare”
(Collerette, Delisle, Perro, 1997, p. 94).
Bareil şi Savoie (2002, p. 151) o definesc ca: „expresia explicită sau
implicită a reacţiilor negative sau defensive în faţa unei schimbări, sau de forţe
restrictive care se opun reorganizării modului de acţiune sau dobândirii de noi
competenţe; rezistenţa la schimbare este fără îndoială pata neagră a tuturor celor
care vehiculează ideea de schimbare”.
Există mai mulţi factori care determină rezistenţa la schimbare. Printre
aceştia, Boneu, Fettu şi Marmonier (1992, p. 175) identifică două tipuri: factori
psihosociologici şi factori strategici. Este de reţinut şi aspectul potrivit căruia
există diferenţe individuale în ceea ce priveşte perceperea riscurilor referitoare la
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schimbare. Într-adevăr, ceea ce o persoană consideră un risc, altcineva poate
considera un avantaj.
Uneori, schimbările pot antrena pierderi, pierderi estimate în legătură cu
propria persoană, sau în legătură cu relaţiile afective cu colegii etc. Astfel, în
cazul în care intervine o schimbare la nivelul organizaţiei, anumite persoane pot
intra într-o fază de declin, schimbarea făcându-i să piardă anumite informaţii sau
avantaje.
Collerette, Delisle şi Perro (1997, p. 94) regrupează rezistenţele la
schimbare în trei categorii: rezistenţele referitoare la individ, cele legate de
sistemul social şi rezistenţele legate de modul de implementare a schimbării.
Primele două categorii nu sunt foarte diferite de factorii psihosociologici. În
acelaşi fel, factorii strategici de rezistenţă sunt complementari celei de-a treia
categorii identificate de Collerette.
2.4.1. Rezistenţele legate de individ
În general, oamenii rezistă la orice tentative de schimbare, ei simţindu-se
adesea constrânşi să îşi schimbe vechile obiceiuri şi să adopte unele noi. Ei
preferă adesea să menţină un statu-quo, deoarece schimbarea reprezintă
necunoscutul de care se tem, această teamă fiind proporţională cu gradul lor de
toleranţă a ambiguităţii.
Pentru individ, munca reprezintă o parte necesară a identităţii sale, care îi
permite să îşi însuşească anumite valori şi să respingă altele. Din momentul în
care intervin schimbări, acestea pot antrena punerea unor întrebări referitoare la
identitatea profesională. Acestea pot ocaziona probleme de perturbare a identităţii
indivizilor.
În momentul apariţiei unei schimbări organizaţionale, individul se poate
confrunta cu probleme de identitate, mai ales în privinţa identităţii sale
profesionale. El se poate îndoi de propria persoană, se poate simţi pierdut sau
neliniştit, pierzându-şi existenţa socială sau chiar identitatea profesională.
De aceea, în momentul producerii unei schimbări, individul se simte
pierdut sau ameninţat să îşi piardă avantajele dobândite anterior.
Într-adevăr, în general, indivizii nu acceptă reformele organizaţionale şi
acceptă cu greu noii conducători, noile valori sau culturi. Acesta este un
comportament normal din partea angajaţilor care suportă schimbarea.
2.4.2. Rezistenţele legate de sistemul social
În privinţa sistemului social, acesta opune rezistenţă deoarece schimbările
provoacă adesea bulversări ale normelor existente, ale standardelor cu caracter
sacru, tabu sau de ritual, şi fac să se piardă drepturile dobândite, de exemplu un
anumit grad de putere. Indivizii opun rezistenţă, în general, la tot ceea ce este
străin, necunoscut şi perceput ca fiind ameninţător.
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2.4.3. Rezistenţele legate de modul de implementare a schimbării
Acest tip de rezistenţe legate de modul de implementare a schimbării fac
ca indivizii să fie consultaţi şi implicaţi în orice demers de schimbare, în caz
contrar, ei putând să se opună. Practic, participarea oferă angajaţilor posibilitatea
de a propune idei, de a contribui la procesul de schimbare, de a-l influenţa.
Angajarea şi adeziunea care decurg de aici cresc motivaţia lor în legătură
cu procesul de schimbare (Grouard, Meston, 2005, p. 6).
Anumite persoane se opun schimbării dacă nu le sunt oferite timpul şi
mijloacele necesare pentru a se adapta la schimbare. Ele se simt presate de aceste
evenimente şi le opun rezistenţă.
Uneori, anumite persoane se opun schimbării deoarece agenţii sau liderii
care o implementează nu li se par credibili, precum şi din cauza faptului că nu
primesc toate informaţiile pe care le consideră necesare.
Analiză privind rezistenţa schimbării organizaţionale a Ministerului
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS)
MMFPS a fost înfiinţat în anul 1920 ca organ de specialitate al
administraţiei publice centrale, în subordinea guvernului, cu personalitate juridică,
având rol de sinteză şi de coordonare a aplicării strategiei şi politicilor guvernului
în domeniile: muncii, familiei, egalităţii de şanse, protecţiei sociale.
Structura acestuia s-a schimbat mult în timp, iar analiza lui presupune
prezentarea sa într-un cadru evolutiv.
Analiza acestui minister a pornit de la analiza misiunii şi obiectivelor
generale într-un cadru evolutiv (vezi tabelul 2).
Tabelul 2
Evoluţia misiunii şi a obiectivelor generale ale MMFPS
Nr.
crt.
1.

2.

An

Denumire

1990,
1991

Ministerul
Muncii şi
Protecţiei
Sociale

1992,
1993

Ministerul
Muncii şi
Protecţiei
Sociale

Misiune

Obiective generale

- aplică strategia şi
programul Guvernului
României în domeniul
muncii şi protecţiei
sociale
- aplică strategia
dezvoltării şi politica
economică a Guvernului
României în domeniul
muncii şi protecţiei
sociale

- asigură aplicarea unitară a legislaţiei
muncii şi protecţiei sociale, coordonează
activităţile guvernamentale şi sprijină
organizaţiile neguvernamentale orientate
spre creşterea calităţii vieţii populaţiei
- studiază modul în care legislaţia muncii
răspunde cerinţelor perioadei de tranziţie la
economia de piaţă, propune guvernului
măsuri de perfecţionare a acesteia, asigură
aplicarea unitară a legislaţiei muncii şi
protecţiei sociale, coordonează activităţile
privind munca şi protecţia socială ale
instituţiilor guvernamentale şi ale
organizaţiilor neguvernamentale
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Denumire

Misiune

Obiective generale

1994,
1995,
1996,
1997,
1998,
1999,
2000
2001,
2002,
2003

Ministerul
Muncii şi
Protecţiei
Sociale

- asigură şi
coordonează aplicarea
strategiei guvernului în
domeniul muncii şi
protecţiei sociale

- exercită controlul aplicării unitare a
dispoziţiilor legale în domeniile sale de
activitate şi coordonează activităţile privind
munca şi protecţia socială ale instituţiilor
guvernamentale şi ale organizaţiilor
neguvernamentale

Ministerul
Muncii şi
Solidarităţii
Sociale

5.

2004,
2005,
2006

Ministerul
Muncii,
Solidarităţi
Sociale şi
Familiei

- exercită controlul aplicării unitare a
dispoziţiilor legale în domeniile sale de
activitate şi coordonează activităţile privind
munca şi protecţia socială ale instituţiilor
guvernamentale şi ale organizaţiilor
neguvernamentale
- asigură elaborarea cadrului normativ şi
instituţional necesar în domeniul său de
activitate, coordonează activităţile privind
munca şi protecţia socială ale instituţiilor
guvernamentale şi ale organizaţiilor
neguvernamentale

6.

2007,
2008

Ministerul
Muncii,
Familiei şi
Egalităţii de
Şanse

7.

2009,
2010,
2011

Ministerul
Muncii,
Familiei şi
Protecţiei
Sociale

- asigură şi
coordonează aplicarea
strategiei şi politicilor
guvernului în domeniul
muncii, protecţiei şi
solidarităţii sociale
- asigură şi
coordonează aplicarea
strategiei şi politicilor
guvernului în domeniul
muncii, solidarităţii
sociale, protecţiei
sociale şi familiei
- asigură şi
coordonează aplicarea
strategiei şi politicilor
guvernului în domeniul
muncii, familiei, egalităţii
de şanse şi protecţiei
sociale
- asigură şi
coordonează aplicarea
strategiei şi politicilor
guvernului în domeniul
muncii, familiei şi
protecţiei sociale

4.

- elaborează programele în domeniul
muncii, protecţiei şi securităţii sociale,
coordonează activităţile privind munca şi
protecţia socială şi asigură exercitarea
controlului aplicării unitare şi respectării
reglementărilor legale în domeniul său de
activitate
- elaborează programele în domeniul
muncii, protecţiei şi securităţii sociale,
coordonează activităţile privind munca şi
protecţia socială şi asigură exercitarea
controlului aplicării unitare şi respectării
reglementărilor legale în domeniul său de
activitate

Sursa: Interpretare autor.

După analiza tabelului, observăm faptul că au existat schimbări (destul de
dese) atât la nivelul misiunii, cât şi la nivelul obiectivelor generale prin
diversificarea domeniilor de acţiune. Evident, acest lucru a generat schimbarea
denumirii ministerului.
În urma analizei cantitative şi calitative a regulamentelor de organizare şi
funcţionare a ministerului şi organigramelor din perioada 1990-2011, centralizate
în anexa 1, observăm că schimbări au avut loc în mod continuu în structura
ministerului. Exemplu de schimbare: După ce clasa politică (indiferent de
guvernul care era la putere) a definit obiectivul primordial drept aderarea

Europa 2020

211

României la UE, în ministerul studiat am putut identifica următoarele etape ale
schimbării: 1) Crearea Departamentelor de Integrare Europeană care aveau drept
scop menţinerea legăturilor cu instituţiile UE, asigurarea armonizării cu reglementările Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul lor de activitate etc.,
urmată de implementarea schimbărilor în vederea integrării şi de monitorizarea
rezultatelor schimbărilor pentru eventuale îmbunătăţiri, şi 2) După atingerea
scopului iniţial, aceste departamente au fost desfiinţate prin comasare sau
reorganizare (prin schimbarea obiectivelor şi misiunilor iniţiale de aderare la UE
în integrare în UE).
Relaţionând schimbările care au avut loc în cadrul ministerului cu modelele de schimbare prezentate în prima parte a lucrării, am observat că procesul de
schimbare a fost gradual, tip broască ţestoasă.
Analizând schimbările structurii MMFPS, factorii externi identificaţi ca
fiind stimulatori ai acesteia au fost:
1) factorii politico-legislativi: instabilitatea politică, baza legislativă ineficientă, aderarea la UE (alinierea la acquis-ul comunitar);
2) factorii economici: globalizarea pieţei, criza economică, circulaţia liberă
a capitalului (uman, financiar) la nivel global;
3) factorii socio-culturali: schimbări în sistemul de valori şi aspiraţii,
nivelul de corupţie în ţară;
4) factorii tehnologici (evoluţia în domeniul tehnologiilor): utilizarea unor
tehnologii din ce în ce mai sofisticate într-o manieră personalizată; echipamente
complexe; extinderea reţelei internet; apariţia unor metode performante de
culegere, stocare, transmitere şi utilizare a informaţiei ce permite o reducere
substanţială a costurilor concomitent cu ridicarea calităţii serviciilor.
Un lucru important referitor la aceşti factori declanşatori externi este că
unii dintre ei sunt mai puţin previzibili decât alţii.
Factorii interni stimulatori identificaţi în cadrul ministerului au fost:
conflictele interne, şi anume conflictele de interese întâlnite în unele cazuri;
fluctuaţia personalului din cauza lipsei motivaţiei; grevele privitoare la
revendicările salariale, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă; eforturile de a
introduce schimbări culturale în stilul managerial; nevoia de a îmbunătăţi calitatea
serviciilor, a utiliza mai bine resursele.
Toate aceste forţe de ordin intern enumerate reprezintă motive pentru care
schimbările organizaţionale sunt inevitabile, însă doar organizaţia poate produce
schimbarea în interior. Desigur, toţi aceşti factori interni şi externi ai schimbării
prezentaţi sunt doar câţiva (cei mai importanţi) din multitudinea de elemente, care
prin natura conţinutului lor generează schimbarea.
Toate schimbările întreprinse în cadrul ministerului, indiferent de factorul
declanşator, au întâmpinat şi bariere în implementarea lor. Aceste bariere
identificate au fost: cele legate de individ, şi anume, adoptarea noilor metode şi a
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noilor echipamente de muncă nu a fost realizată aşa cum angajaţii şi-au dorit;
restructurarea în cadrul ministerului (mai ales în ultimii doi ani) a devenit
sinonimă cu suprimarea locurilor de muncă, şi prin urmare angajaţii nu pot
participa la schimbare; cultura organizaţională (seturi de valori, credinţe comune);
principala scuză invocată pentru neangajarea într-un proces de schimbare a
structurilor organizaţionale se referă la costul acestei operaţiuni şi, bineînţeles, la
pertinenţa unor cheltuieli care vor fi angajate în acest sens, ţinându-se cont de
scopuri şi de rezultate; apatia, indiferenţa sau lipsa de angajament a conducerii
instituţiei; „clienţii” acestor instituţii; metode birocratice (reguli scrise, proceduri
standard).
Deşi indivizii dintr-o organizaţie sunt principala sursă de rezistenţă la
schimbare, şi indivizii externi organizaţiei, în special consumatorii, pot, de
asemenea, opune rezistenţă la schimbările care îi afectează. Motivele pentru care
clienţii rezistă la schimbare sunt similare cu cele pentru care angajaţii rezistă
schimbării: frica pierderii încrederii de sine, a statutului, compensărilor, frica de a
fi incapabili să înţeleagă şi să se adapteze sistemului schimbat şi frica unei
dezumanizări şi mai mari prin intermediul serviciilor oferite, din ce în ce mai
eficiente şi tehnologizate.
În loc de concluzii
În general, organizaţiile publice rezistă la schimbări, la programele care
constituie mijloacele prin care îşi ating scopurile, deoarece schimbarea înlătură
rutina şi redistribuie puterea. Pe măsură ce organizaţiile îmbătrânesc, membrii
dezvoltă un ataşament, mai de grabă faţă de organizaţie, decât faţă de anumite
obiective. În consecinţă, membrii vor suporta mai de grabă schimbările de
obiective care vor permite organizaţiei să supravieţuiască şi să crească. În
concluzie, factorii interni şi externi constituie evenimente declanşatoare ale
schimbării, neexistând însă o cauză unică în acest sens. Aceştia trebuie clar
identificaţi, pentru a înţelege fenomenul de schimbare organizaţională şi factorii
care determină schimbarea organizaţiei. Analiza realizată în acest caz oferă o
viziune globală, de ansamblu a schimbării organizaţionale, permiţând o mai bună
înţelegere a acesteia.
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DESTRUCTIVE AGGRESSION ON THE ROMANIAN
CULTURAL ENVIRONMENT

Irina AIRINEI VASILE

Abstract. As shown in the Presidential Architecture Commission’s Report for 2009, Romania’s
natural and man-made heritage is in a permanent state of destructive aggression. Disappearance
of national heritage due to neglect or destruction is becoming a more frequent phenomenon and
reflects a process contrary to sustainable development. Protected areas and historic city centers
are under attack by real estate speculation and poorly planned short-term development projects.
Decentralization of responsibilities to local authorities was made without providing adequate
measures and tools for heritage protection under the law. A major lack of legislative coverage
allows circumvention of the law in many cases, interpretation of the law in bad faith, abusive or
incompetent application of the law, encouraging abuse and illegality.
The main purpose of this research is to provide detailed information about the “Regional Cultural
Project” for local and regional decision-makers to be used in the process of local economic
development planning. This concept, successfully employed by the public authorities throughout
Europe, is completely unknown in Romania. In Romanian public administration schools, the
curriculum does not comprise disciplines such as “cultural heritage law” and it fails to offer
interdisciplinary perspectives towards the study of territorial cultural heritage.
Keywords: cultural heritage, destruction, Regional Cultural Project, shortcomings of higher
education.

Cultural Heritage Legislation in Romania
Contemporary cultural theory considers cultural heritage as part of
Heritage, where cultural heritage is the perfect complement for natural heritage.
National cultural heritage should be a priority of Romanian cultural
strategy based on the following arguments:
1) the Law no. 422/2001, republished on the protection of historical
monuments, states that historical heritage preservation is part of the strategies of
sustainable economic and social development, tourism, urban development and
planning;
2) the amount of movable cultural heritage – in particular, rare books and
icons classified or likely to be classified as national cultural heritage treasure;
3) the value of intangible heritage, with a wealth of traditions and folk
customs in areas dedicated with major cultural events;
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4) continuously worsening degradation of the built heritage, the number of
sites for restoration and conservation is small, due to financial reasons;
5) cultural heritage of our regions gives them an unmistakable identity;
6) substantial tourism potential of cultural heritage, which can become a
component of sustainable regional development.
European Cultural Heritage Conventions
To ensure a balanced development of the territory, which takes into
consideration the importance of cultural property, the central concept to be taken
into account is the integrated conservation of architectural heritage, as it is defined
by the European Convention for the Protection of the Architectural Heritage
of Europe, adopted at Granada on 3rd October 1985, and ratified by Romania by
Law no. 157/1997. This concept has two objectives:
a) preserving the historical monument, not only itself but also its
protection zone (through concrete mechanisms of physical protection of
components of the monument and the area of protection, and enhancement
processes for the monument and its area of protection);
b) integration of the built heritage in the living environment of
contemporary society, through revitalization programs such as: urban structure
restoration programs, local and regional development programs with the inclusion
of cultural property, cooperation between specialists in planning, urban planners
and restoration of historical monuments.
Another obligation that falls to Romania, through the same obligations to
ratify the Convention, is to attract civil society in protecting the architectural
heritage through the establishment of consultation mechanisms with local
communities and cultural institutions and associations. This obligation derives
from two other lines of action to be taken into account in determining strategy in
this area:
a) highlighting, in public, the conservation of architectural heritage as an
element of cultural identity, as a source of inspiration and creativity for present
and future generations;
b) promote awareness and information policy, especially the modern
techniques of dissemination of information designed to arouse and increase public
sensitivity to the protection of heritage still at school, and emphasizing the unity
of the links between cultural heritage and architecture, arts, popular traditions and
ways of life, regional, national and European level.
Romania ratified Law no. 150/1997 upon joining the European
Convention for the Protection of Archaeological Heritage (Revised), adopted
at La Valletta on 16th of January 1992. It is necessary to adopt clear policies on
integrated conservation of archaeological heritage, the following firm goals that
our country must hold in practice:
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a) reconcile and combine archaeology with the specific requirements of the
planning;
b) ensure systematic consultation between archaeologists, planners and
specialists in regional planning;
c) development of environmental impact studies take account of
archaeological sites.
The Romanian Law no. 150 of 24th of July 1997 ratified the European
Convention for the Protection of Archaeological Heritage (Revised), adopted
at La Valletta on 16th of January 1992. This Convention provides, inter alia, that
the archaeological heritage is essential to a knowledge of the history of mankind.
Acknowledging that the European archaeological heritage, which provides evidence
of ancient history, is seriously threatened with deterioration because of the
increasing number of major planning schemes, natural risks, clandestine or
unscientific excavations and insufficient public awareness, each party undertakes to
implement measures for the physical protection of the archaeological heritage,
making provision, as circumstances demand: for the acquisition or protection by
other appropriate means by the authorities of areas intended to constitute
archaeological reserves; for the conservation and maintenance of the archaeological
heritage, preferably in situ.
According to the Law no. 422/2001 on the protection of historical
monuments, historical monuments (monuments, ensembles and historic sites) are
classified into two groups: Group A, which includes valuable national and
universal historical monuments, and Group B, which includes representative local
cultural heritage. It uses yet another division of the monuments, as typological
categories, such as those specified in the Law no. 5/2000 concerning the approval
of national planning – Part III – protected areas, typology which follows closely
the categories established by the Law no. 422/2001, but is particularly useful for a
pragmatic approach to the field. Historical monuments were divided into three main
groups: 1) monuments and archaeological sites; 2) religious monuments; 3) civil
monuments.
The intentional destruction of Romanian cultural heritage is
facilitated by legislative ambiguity and circumvention of the law.
As shown in the Presidential Architecture Commission’s Report for
2009, Romania’s natural and man-made heritage is in a permanent state of
destructive aggression. Its protection, preservation and enhancement may become
mere theoretical concepts with no real coverage. Although there are protection
laws and sanctions imposed on those who destroy elements of national heritage,
although there are specialists and positive initiatives in the field, the pace of destruction is greater than that of protection and preservation. Disappearance of
national heritage due to neglect or destruction is becoming a more frequent
phenomenon and reflects a process contrary to sustainable development. Protected
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areas and historic city centers are under attack by real estate speculation and
poorly planned short-term development projects. Decentralization of responsibilities to local authorities was made without providing adequate measures and
tools for heritage protection under the law. A major lack of legislative coverage
allows circumvention of the law in many cases, interpretation of the law in bad
faith, abusive or incompetent application of the law, encouraging abuse and
illegality.
Causes leading to the destruction of national heritage, identified by the
Commission are: contradictions between legislation and regulations in the areas
of contact, lack of terminological precision and unity reported in various
documents in relation to the use and definition of concepts such as “historical
monument”, “zone of protection for monuments”, “protected architecture areas”,
“protected construction areas”, “cultural landscape”, “protected environments”,
poor quality of education in conservation, protection and enhancement of heritage,
at all levels, poorly regulated regime of private property, pressure from the real
estate market, progressive reduction of the role of the National Historical
Monuments Commission, which resulted in duplicate decisions and often
circumvention of the law, lack of financial resources of the private or corporate
owners and managers of national heritage, lack of a Romanian General Cadastre.
As shown by the Presidential Commission for Architecture for 2009, a
board of the most prestigious Romanian architects, legislative and
institutional causes that have contributed to a critical level of destruction – or
immediate risk of destruction – of Romanian architectural heritage can be grouped
into several categories. The following is a synthesis of the Commission’s
exposition:
A) Ambiguous competences and responsibilities in decision-making,
approval, sanction and control, sometimes poorly delimited or imprecise,
regarding central, regional, county-level or local institutions relating to heritage
buildings. One can easily notice the inflation of provisions and regulations, a
chaotic network of commissions, services and committees acting as decisionmakers, combined with “deflation” at the opposite end: slow reactions, ambiguous
responsibilities, delays, unnecessary divisions making the application of policies
very cumbersome.
The following are main public institutions regulating, at different levels,
the field of national cultural heritage (historical monuments, archaeological sites
and protected areas) and laws establishing their areas of intervention and
attributes:
– Ministry of Culture and Cults (currently also of National Cultural
Heritage) – with attributes and responsibilities in the field, specified under Law
no. 422/2001, republished, for historic monuments, or Law no. 378/2001 for
archaeological heritage;
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− Ministry of Development, Public Works and Housing, Law no.
27/2008 in completion of Law no. 350/2001;
− Regional, county-level and local authorities, inspectorates, deconcentrated services with responsibilities that are often inter-changeable;
− Mayor of Bucharest, mayors of the Bucharest sectors, mayors of cities
and communes, head architects or similar authorities at local level, territorial
construction inspectorates (Law no. 50/1991 regarding discipline in construction);
− County Council and other authorities of local public administration;
− Romanian police (“heritage police”) and gendarmerie. It must be
underlined that local gendarmes should not even supplement activities of
monitoring and security since there is no legal attribution for them in that sense.
B) Lack of precision, clarity and terminological coherence determined by
the lack of competence of those who formulate these definitions or the poor
harmonization of terminology in normative papers. Concepts like “historical
monument”, “monument protection area”, “area of protected architecture”,
“protected built areas”, “cultural landscape”, “protected natural areas” the
relationship between the ensemble and its components in legal texts, connex or
complementary regulations referring to historical monuments, urbanism,
construction discipline.
Examples:
– Law no. 50/1991 regarding construction discipline only refers to
historical monuments and their protected areas, not “protected built areas”. These
are ambiguously defined within Law no. 5/2000. Ordinance no. 21/2006
(concession of historical monuments) makes no reference to protected built areas.
– Ordinance no. 47/2000 regarding historical monuments of world
heritage refers only to the monuments and their respective protected areas. There
is no legal basis for including into the World Heritage List protected areas defined
in absence of these legislative and terminological assimilations.
– Excess regulation and terminological confusion can often harm the
heritage the respective laws are meant to protect. For example, Law no. 422/2001
uses and defines “historical monuments” by referring to the main international
treaties and conventions. Up to article 18, the entire discourse of the law refers to
the specified judiciary category. Starting article 18, ex abrupto, we are faced with
the concept of a “protected built area”. This new concept is affected by the regime
of historical monuments and the emission of approvals for intervention. Moreso,
within the same law we discover two different concepts, “protected built area” and
“protected area” (for example article 33, paragraph 1, letter K versus article 33,
paragraph 5, letter F).
The owner of properties situated within protected areas does not enjoy the
facilities provided to the owner of historical monuments according to article 40.
Financing historical monuments (article 49) does not contain any provisions
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referring to protected built areas. Sanctions (article 53) are applicable only for
historical monuments, not protected built areas.
– Law no. 50/1001 (approving constructions) refers to article 4 only
regarding historical monuments and their areas of protection, not protected built
areas. Though Romania is a signing member of the World Heritage Convention and
the Florence European Landscape Convention, which both impose the adoption of
legislative instruments to ensure the identification and protection of cultural
landscapes, the Law of historical monuments (no. 422/2001, article 3, letter C)
uses the expression “cultural landscape” without even defining its content. A factor
worsening the situation of urban heritage is Law no. 350/2001 which allows private
entrepreneurs to initiate derogatory urbanistic documentation, encouraging the
destruction of built heritage. Protected built areas are defined ambiguously within
Law no. 5/2000. A very severe issue is the ordinance which supposedly fortifies
procedures of protection of national heritage, actually acting in the opposite sense,
making classification more difficult and introducing the procedure of “emergency
declassification” (article 24, Order no. 2260/18th of April 2008 of the Ministry of
Culture regarding Methodological norms of classification and listing of historical
monuments), incompatible with the preservation of cultural heritage. Provisions
referring to emergency declassification were cancelled through the Order of the
Ministry of Culture no. 2048/16th of February 2009.
The regime of sanctions is flawed, with the consequence of failing to
discourage cases such as: the intentional deterioration of historical monuments
with the purpose of closing them down and reusing the land they occupy; closing
down buildings of architectural interest within protected areas or archaeological
sites; theft from archaeological sites; approvals of the above-mentioned acts etc.
Sanctions for very severe acts of abuse are ambiguous in Law no. 422. It is
not obvious which punishment will be applied for abuse against historical
monuments: that specified in article 280 of the Penal Code, article 360 of the
Penal Code or article 24, paragraph 2 of Law no. 50/1991. It must be specified
that Law no. 422 contains no specific indications of sanctions. GO no. 47/2000
also contains no specific sanctions. We also must signal the lack of instrumental
documents to facilitate protection of heritage:
– Lack of interest, with some notable exceptions (Ministry of
Development, Public Works and Housing), for harmonizing protection of built
heritage and protected areas with development plans in the spirit of international
conventions, strategies and documents elaborated by EU organisms or the
European Council;
– Lack of the Romanian General Cadastre;
– Lack of an updated and detailed list of historical monuments and built
protected areas, which encourages abuse and illegality;
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– General Urban Plans, Zonal Urban Plans for cities and areas of protected
architecture are out of date or absent. Illegal urban plans introduce irreparable
mutilation and aid the spread of destruction. Authorities in areas with significant
architectural heritage fail to employ heritage specialists, architects or other
qualified personnel.
The conclusions of the Presidential Commission for Architecture were,
among others, as follows:
The built and natural heritage of Romania is in a permanent state of
degradation. Its protection, preservation and enhancement may become mere
theoretical concepts with no real coverage. Although there are protection laws and
sanctions imposed on those who destroy elements of national heritage, although
there are specialists and positive initiatives in the field, the pace of destruction is
greater than that of protection and preservation.
Poor Quality of Education in Conservation, Protection and Enhancement of Heritage
How can this situation be changed? The answer is: through education,
communication and responsibility. Many EU member states have defined as
prioritary the field of culture, emphasizing its heritage values and elaborating
operational programs dedicated to this sector. It is not the case of Romania,
though there have been some initiatives in this sense. This position is strengthened
by the EU Durable Development Strategy, the main political documents of the EU
and a series of multilateral conventions adopted under UNESCO or European
Council patronage. Large European cities have applied cultural strategies and
have considered them just as important as strategies in other priority sectors, such
as transport or health care. Long-term master plans include heritage as a factor of
economic development in capitals and larger or smaller cities. The competition for
“European Cultural Capitals” has stimulated the concept throughout the Union,
with impact studies proving the validity of the initiative.
Higher administrative education often fails to approach the field of cultural
heritage. In Romanian public administration schools, the curriculum does not
comprise disciplines such as “cultural heritage law”, it fails to offer
interdisciplinary perspectives towards the study of territorial cultural heritage.
Little importance is offered to the “Regional Cultural Project” concept, applied for
many years in Europe and often used at local administrative level to improve
knowledge and preservation of cultural heritage.
The Regional Cultural Project
One of the purposes of this research is to inform about the “Regional
Cultural Project” for local and regional decision-makers to be used in the process
of local economic development planning. This concept, successfully employed by
the public authorities throughout Europe, is completely unknown in Romania. The
research uses as methodology secondary data analysis – it employs the statistical
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data compiled by the decision makers in different countries and highlights recent
trends taking place at the regional level with regard to several phenomena that
influence local development. The programs which can be implemented at regional
level meant to promote local and regional cultural development. There are several
barriers at the regional level with regard to local economic and cultural
development, as well as several measures to be implemented in order to address
these challenges.
The “Regional Cultural Project” concept is, above all, a practical and useful
tool that is provided for decision-makers, “facilitators” of projects and sponsors of
regional cultural project themselves.
Without claiming to be exhaustive nor to invent new theories or
methodologies on the cultural development of regions, the concept was instead
designed as a reminder of the basics. Each item refers to the work, experiments,
thoughts or works cited, enabling the reader to deepen, if he so wishes, the
information provided.
What is a regional cultural project? A regional cultural project is part of the
dynamics of local development. It increases the attractiveness of the area
regarded. A regional cultural project is a factor of sustainable economic
development and it generates social cohesion involving partner regions.
Methods to implement a regional cultural project are: preliminary
diagnosis (identifying the issues), developing proposals, preparing and
implementing a project, assess. The environment of a “Regional Cultural Project”
involves an institutional environment, a general framework, the specificities of the
different regional areas of the network, the legal environment, the opportunities
for public or semi-public actors, public institutions for cultural cooperation.
Possible applications of the Regional Cultural Project:
1) Compiling a historical and geographical atlas of the respective area or
city, containing:
− Local history;
− Ethnographical specificities;
− Cultural landmarks;
− Touristic routes;
2) Photography contests;
3) Literary competitions focusing on local specificities, with the
participation of important local writers and journalists;
4) Mapping representative buildings from an artistic and ethnographical
perspective;
5) Marking and protecting archaeological sites;
6) Restoring heritage buildings;
7) Establishing an ethnographical museum (in rural areas that do not
already have one);
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8) Regional cultural maps and regional cultural guides;
9) Cultural guides for the local civil servant (for example, for the local
authorities of Bucharest’s first sector, the history and current status of heritage
buildings in Lascăr Catargiu and Victoriei area, as well as a list of responsible
authorities and laws in effect);
10) Courses for local civil servants, involving architects, historians,
representatives of authorities and the civil society;
11) Regional cultural calendar;
12) Retracing the steps of great architects (currently existing or demolished
buildings).
The World Culture Project
Another concept, “The World Culture Project” is based on the belief that
culture and cultures have a central role to play in global development and human
affairs and are the key to human welfare and environmental well-being in the future.
The Project was initiated in 1988 to commemorate the World Decade for Cultural
Development (1988-1997). It was officially designated a World Decade for
Cultural Development activity by UNESCO in 1989. For purposes of the Project,
culture is defined in the holistic sense, as a dynamic and organic whole or total way
of life. It is concerned with the way people visualize and interpret the world,
organize themselves, conduct their affairs, elevate and embellish life in the world.
This Project is divided into an International Component and a National one. The
International Component is designed to develop the holistic concept of culture in
broad, general terms, as well as apply it to a complex set of global issues and
problems. The National Component is designed to broaden and deepen knowledge
and understanding of culture and cultures throughout the world, by publications,
participation in conferences and seminars, presentation of workshops and
involvement in internet and related activities. The Project is particularly interested
in the centrality of culture and cultures, worldviews, values, value systems, cultural
models of development, cultural development, cultural policy, creativity, diversity,
identity, creative cities, cultural indicators, cultural studies, National cultural
development, National cultural policy, community development and multiculturalism, National cultural identity.
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INFLUENŢA CRIZEI ECONOMICE ASUPRA BALANŢEI
CONTRIBUŢII-FINANŢĂRI EUROPENE ÎN STATELE
MEMBRE ALE UE

Dana Mihaela MURGESCU

Rezumat. Criza economică mondială a produs perturbări importante în echilibrul bugetar al
majorităţii statelor lumii. Pe lângă mecanismele interne, naţionale, statele membre ale Uniunii
Europene au avut la dispoziţie o serie de instrumente suplimentare de reechilibrare financiară,
sub forma posibilităţii de a apela la fondurile europene disponibile.
Lucrarea de faţă analizează balanţa contribuţii către UE – plăţi primite ca finanţare europeană
pentru diferite programe, în perioada 2007-2010, la nivelul Uniunii Europene, încercând să
stabilească dacă există o legătură între impactul crizei economice mondiale şi abilitatea statelor
membre ale UE de a folosi mai eficient resursele comunitare.
Abstract. The global economic crisis triggered important disturbances in the budgetary balance of
most states in the world. Apart from the internal, national mechanisms, the European Union
Member States had at their disposal a series of additional instruments for their financial
rebalancing, in the form of the possibility to access the available European funds.
The paper at hand analyzes the balance between the contributions to the EU and the payments
received as European financing for different programs, between 2007-2010, at the level of the
European Union, attempting to establish if there is a connection between the impact of the global
economic crisis and the ability of the EU’s Member States to use more efficiently the European
resources.
Cuvinte-cheie: criza economică, finanţare europeană, buget, Uniunea Europeană.

1. Informaţii generale despre bugetul UE
Bugetul Uniunii Europene este, la fel ca şi bugetele statelor naţionale,
echilibrat la zero, cheltuielile fiind preconizate la nivelul veniturilor. Veniturile
comunitare cuprind resursele proprii ale UE (care reprezintă 99% din veniturile
Uniunii) şi alte surse de venit (de exemplu, impozite pe salariile funcţionarilor
UE, amenzi plătite de statele membre pentru diferite fapte sancţionate, sau
contribuţii ale unor entităţi din afara UE)1; în timp ce cheltuielile sunt de două
feluri: cheltuieli de funcţionare (înregistrare în bugetele tuturor instituţiilor

1

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/public_fin/EU_pub_fin_en.pdf#page=233
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finanţate de la bugetul comunitar) şi cheltuieli operaţionale, cele care finanţează
politicile europene2.
Resursele proprii3 ale UE se împart, la rândul lor, în resurse proprii
tradiţionale, resurse proprii provenind din TVA încasată la nivel naţional de
statele membre şi resurse proprii provenind din contribuţiile statelor membre, în
baza venitului naţional brut (VNB)4. Resursele proprii nu pot depăşi 1,23% din
VNB al Uniunii Europene5.
Cheltuielile UE6 sunt structurate pe următoarele capitole: dezvoltare
durabilă (care include competitivitate pentru dezvoltare şi angajare şi coeziune
pentru creştere economică şi crearea de noi locuri de muncă); conservarea şi
managementul resurselor naturale; cetăţenie, libertate, securitate şi justiţie;
Uniunea Europeană ca jucător de nivel global; administraţie; compensaţii.
2. Echilibrarea bugetului Uniunii Europene în perioada 2007-2010
Perioada sus-menţionată a coincis cu debutul cadrului financiar multianual
curent (CFM), 2007-2013. Criza economică mondială s-a făcut prima dată simţită
în anul 2008, având repercusiuni inevitabile asupra bugetelor naţionale. Din cauza
stresului exterior adus de criză, statele membre ale UE au trebuit să îşi ajusteze
politicile bugetare, atât în planul cheltuielilor publice, cât şi la nivel de politici
publice naţionale, în vederea contracarării efectelor economice negative ale
acesteia.
Pentru echilibrarea bugetelor naţionale şi pentru a încuraja redresarea
economică în această perioadă, guvernele europene au apelat la posibilitatea de
accesare mai eficientă, mai rapidă şi de sume mai mari din fondurile europene
destinate dezvoltării şi creşterii sustenabile.
Studiul de caz de mai jos analizează evoluţia nivelului de contribuţii ale
unor state membre la bugetul Uniunii, în comparaţie cu sumele accesate de
acestea, sub forma fondurilor europene, punctând pentru fiecare an şi statele
membre aflate în cea mai avantajoasă (balanţa cu soldul cel mai ridicat, în
favoarea statului membru), respectiv în cea mai puţin fericită poziţie (statul
membru care a fost cel mai clar contribuitor la bugetul european).
Polonia, Ungaria, Italia, Bulgaria şi România sunt statele membre
asupra cărora se concentrează studiul de caz. Polonia şi Ungaria prezintă
similitudini cu Bulgaria şi România, atât din punct de vedere al structurării
2

Tatiana Moşteanu (coord.), Buget şi trezorerie publică, Editura Universitară, Bucureşti, 2004,
p. 493.
3
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/public_fin/EU_pub_fin_en.pdf#page=233
4
Tatiana Moşteanu (coord.), op. cit., p. 492.
5
http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/financing/fin_en.cfm#own_res
6
Iordan Gheorghe Bărbulescu, Uniunea Europeană. De la naţional la federal, Editura Tritonic,
Bucureşti, 2006, pp. 207-218.

228

Europa 2020

economiei (cu preponderenţă a agriculturii în ramurile economiei naţionale şi cu
un istoric asemănător din punct de vedere al politicilor economice, provenit din
trecutul circumscris ideologiei socialiste), cât şi prin prisma structurii populaţiei
sau datorită asemănărilor de ordin geografic sau geopolitic. Italia, deşi membru
fondator7 al Uniunii Europene, este printre statele europene care are încă un
număr relativ mare (20%) de regiuni eligibile pentru criteriul de convergenţă8,
adică regiuni cu puternice decalaje de natură economică, faţă de media europeană.
România şi Bulgaria au fost alese pentru că sunt ultimele state care au aderat la
Uniune, aderarea lor coincizând cu intrarea UE în CFM 2007-2013.
Studiul de caz s-a confruntat cu anumite limitări ale cercetării, în special
din cauza datelor insuficiente sau a datelor nestructurate similar. Datele disponibile pentru studiul de caz relevă sumele plătite de statele membre drept
contribuţii naţionale la bugetul UE pentru anii 2007-2011 şi nivelul fondurilor
accesate în perioada 2007-2010, datele pentru cheltuielile aferente anului 2011
nefiind încă date publicităţii.
Totuşi, în ciuda acestor limitări, considerăm că se poate efectua o analiză
pertinentă a tendinţei balanţei contribuţii-fonduri accesate pentru perioada anterior
menţionată, suficient pentru a putea emite o opinie cu privire la capacitatea
statelor membre de a creşte gradul de accesare şi absorbţie a fondurilor europene,
pe fondul crizei economice.
Pentru o analiză corectă a evoluţiei balanţei de plăţi am considerat necesar
să cunoaştem atât sumele absolute plătite/primite de state, cât şi nivelul
reprezentat de aceste contribuţii sau fonduri accesate în PIB-ul fiecărui stat în
parte, corelat cu evoluţia PIB-urilor respective în perioada 2007-2010.
Nivelul PIB-ului, în miliarde de euro, poate fi observat în tabelul ce
urmează.
Declanşată în anul 2008, criza economică şi-a pus amprenta asupra
dimensiunii PIB-ului statelor europene abia începând cu anul 2009. Se observă
din tabel faptul că deşi toate cele cinci state analizate au avut în anul 2008 un
nivel al PIB-ului mai ridicat decât în anul 2007, dimensiunea acestui indicator s-a
redus în anul 2009 pentru toate ţările supuse analizei9.
7

Italia a fost unul din cele şase state care a înfiinţat în anul 1951 Comunitatea Europeană a
Cărbunelui şi Oţelului (CECO), alături de Belgia, Franţa, Germania, Luxemburg şi Olanda
(http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_ro.htm). Ulterior s-au pus bazele Comunităţii
Economice Europene (CEE – 1957, prin Tratatul de la Roma) şi ale EURATOM (Comunitatea
Europeană a Energiei Atomice – 1957, prin semnarea celui de-al doilea tratat de la Roma).
Denumirea de „Uniune Europeană” a înlocuit-o pe cea de CEE în anul 1993, ca urmare a
Tratatului de la Maastricht.
8
Regiunile Campania, Puglia, Calabria şi Sicilia sunt eligibile sub acest criteriu, având un
PIB/capita sub 75% din media europeană.
9
Pentru statele analizate, diferenţa PIB-ului pentru anii 2008-2007 a fost, în medie, de +9,6%, în
timp ce în anul următor, 2009, PIB-ul s-a redus cu o medie de 11,62%.
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Tabelul 1
Evoluţia PIB în perioada 2007-2010
Statul
2007
2008
2009
2010
Polonia
299,62
348,86
243,42
340,06
Ungaria
94,19
96,62
87,71
93,35
Italia
1.527,03
1.537,31
1.487,30
1.532,26
Bulgaria
28,46
33,63
33,07
35,06
România
119,40
131,53
113,46
120,83
Sursa: Prelucrare proprie după http://ec.europa.eu/budget/biblio/multimedia/interactive/
fundsbymemberstate/index_en.cfm

Cea mai mică scădere se poate observa în cazul Bulgariei, care după
creşterea economică a anului 2008, reflectată într-un PIB cu 18,16% mai mare
decât cel înregistrat în anul 2007, raportează pentru anul 2009 un PIB aproape
neschimbat faţă de 2008, în scădere cu numai 1,66%. Cea mai mare scădere a
anului 2009 se regăseşte în cazul Poloniei, care a înregistrat un produs intern brut
cu 30,22% mai mic decât cel din 2008, în condiţiile în care anul 2008 adusese o
creştere a PIB-ului de 16,43% faţă de anul precedent.
O pierdere importantă în nivelul comparativ al PIB-ului a suferit şi
Ungaria, care după o creştere de numai 2,58% a PIB-ului pe anul 2008 faţă de cel
din 2007, a înregistrat în anul 2009 un PIB cu 9,22% mai mic decât cel din anul
2008.
România a înregistrat, de asemenea, o scădere a produsului intern brut în
anul 2009 faţă de 2008, de 13,74%, scădere recuperată numai pe jumătate în anul
2010 (un PIB cu 6,5% mai mare decât cel din 2009).
Aşa cum se poate observa din figura următoare, recuperarea cea mai
spectaculoasă o are Bulgaria, cu o creştere a PIB-ului în 2010 de 6,01% faţă de
cifrele înregistrate în anul 2009.
De altfel, Bulgaria şi Polonia (o creştere de 39,7% a PIB-ului în anul 2010,
comparat cu nivelul anului 2009) sunt sigurele state analizate care reuşesc să aibă
în anul 2010 o economie suficient de solidă pentru a le permite atingerea unui
nivel al PIB-ului mai ridicat decât cel din anul 2008.
Italia este ţara cu cea mai mică fluctuaţie, înregistrând în anul 2008 o
creştere de numai 0,67%, urmată de o scădere, la nivelul anului 2009, cu 3,25%,
recuperată aproape în totalitate în anul 2010 (o creştere a PIB-ului cu 3,02%).
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Sursa: Prelucrare proprie după datele din tabelul 1.

Figura 1. Evoluţia PIB în perioada 2007-2010

În aceeaşi perioadă, contribuţiile la bugetul Uniunii ale statelor analizate
au fost după cum urmează:
Tabelul 2
Contribuţiile naţionale ale statelor la bugetul UE (2007-2011)
2007
2008
2009
2010
2011
Suma* %PIB
Suma*
%PIB Suma* %PIB Suma* %PIB
Suma*
Bulgaria
0,23
0,81
0,277
0,83
0,337
1,02
0,310
0,88
0,33
Italia
12,3
0,8
13,5
0,87
13,9
0,93
13,7
0,89
14,52
Polonia
2,47
0,83
3,02
0,87
2,83
0,94
3,34
0,98
3,50
România
0,930
0,78
1,02
0,78
1,22
1,07
1,04
0,87
1,17
Ungaria
0,759
0,81
0,834
0,86
0,816
0,93
0,862
0,92
0,92
* Sumele sunt exprimate în miliarde de euro.
Sursa: Prelucrare proprie după http://ec.europa.eu/budget/biblio/multimedia/interactive/
fundsbymemberstate/index_en.cfm
Statul

Tabelul 2 ilustrează atât prezentarea sumelor absolute cu care au contribuit
acestea la bugetul Uniunii Europene, cât şi evidenţierea presiunii pe care aceste
sume au exercitat-o asupra PIB-ului şi, implicit, asupra bugetului naţional al
ţărilor respective, considerând că analiza nu este relevantă dacă reflectă doar
sumele absolute, PIB-urile statelor membre fiind considerabil diferite.
Astfel, deşi Italia a contribuit la bugetul european în anul 2007 cu o sumă
de peste 53 de ori mai mare decât contribuţia Bulgariei, această sumă a
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reprezentat numai 0,8% din PIB-ul Italiei, practic acelaşi procent plătit şi de
Bulgaria şi de Ungaria. România a contribuit la bugetul UE cu cea mai mică parte
a PIB-ului, dintre statele analizate, şi anume 0,78%. La nivelul Uniunii,
contribuitorul cu cea mai mare parte a PIB-ului a fost Grecia, în timp ce statele
care au plătit cel mai mic procent din PIB în anul 2007 au fost Danemarca şi
Germania (0,75% din PIB).
Aceeaşi situaţie se întâlneşte în anul 2008, când România contribuie cu
0,78% din PIB, în timp ce Italia sau Polonia transferă către bugetul european
0,87% din PIB-urile lor. Anul 2008 găseşte din nou Grecia pe primul loc în UE în
ceea ce priveşte procentul din PIB achitat către bugetul european, fapt ce poate
explica în parte situaţia economică şi financiară din ce în ce mai precară a acestui
stat. Cu 0,72% din PIB contribuţie, Austria se plasează pe ultimul loc, ca nivel de
contribuţii către UE, exprimat în procent din PIB.
Odată cu resimţirea efectelor crizei şi pe fondul scăderii PIB-ului statelor
analizate, în anul 2009, România este statul membru al UE care plăteşte cea mai
mare contribuţie, ca procent din produsul intern brut, către bugetul Uniunii
(1,07%). La acelaşi nivel de 1,07% se situează şi Luxemburg. Contribuţia cea mai
mică (0,72%), exprimată ca procent din PIB, a fost achitată în anul 200910. Se
observă, pentru anul 2009, o creştere a procentului din PIB alocat bugetului
european pentru toate statele analizate. Bulgaria, al cărei PIB în 2009 nu a fost
diferit foarte mult de cel din 2008, achită, totuşi, corespondentul a 1,02% din PIB
drept contribuţie naţională către Uniunea Europeană.
Contribuţiile naţionale în anul 2009 sunt cele mai ridicate din perioada
2007-2010, chiar şi în sume absolute, pentru Bulgaria, Italia şi România. În cazul
României şi al Bulgariei, chiar şi contribuţia pentru anul 2011 a fost mai redusă
decât sumele achitate în 2009. Polonia şi Ungaria au contribuit în anul 2009 cu
suma de 2,83 miliarde de euro, respectiv 816 milioane de euro, sumele cele mai
mici trimise către bugetul european în perioada 2008-2011 şi foarte apropiate de
nivelul celor achitate în anul 2007.
În anul 2010, Polonia este singura ţară din cele analizate care achită către
bugetul UE un procent din PIB mai ridicat decât cel cu care a contribuit în anul
2009. Cea mai semnificativă scădere se regăseşte în cazul României (o scădere de
la 1,07% în 2009 la 0,87% în anul 2010), urmată îndeaproape de Bulgaria, care
contribuie în 2010 cu 0,88%, faţă de 1,02% din PIB în anul 2009.
După cum s-a arătat anterior, bugetele naţionale au fost supuse unor
presiuni importante, în special pe parcursul anului 2009, când statele s-au
confruntat cu efectele crizei economice mondiale, fără ca măsurile de redresare
să-şi fi putut dovedi eficienţa.
10

S-au exclus din analiză statele pentru care UE a acceptat corecţii, şi anume Marea Britanie şi,
parţial, în perioada analizată, Olanda şi Suedia.
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În tabelul următor sunt ilustrate sumele din fondurile europene accesate de
statele supuse analizei, în perioada 2007-201011.
Tabelul 3
Fonduri europene primite în perioada 2007-2010 (în miliarde de euro)
Statul
Bulgaria
Italia
Polonia
România
Ungaria

2007
Suma
%PIB
0,592
2,08
11,3
0,74
7,79
2,6
1,6
1,34
2,43
2,58

2008
Suma
%PIB
0,972
2,89
10,3
0,67
7,64
2,19
2,67
2,03
2
2,07

2009
Suma
%PIB
0,979
2,96
9,37
0,63
9,25
3,08
2,95
2,6
3,57
4,07

2010
Suma
%PIB
1,22
3,48
9,5
0,62
11,8
3,47
2,32
1,92
3,65
3,91

Sursa: Prelucrare proprie după http://ec.europa.eu/budget/biblio/multimedia/interactive/
fundsbymemberstate/index_en.cfm

În urma analizării tabelului, concluzionăm că Ungaria este ţara care a
beneficiat de finanţarea cea mai susţinută din partea Uniunii Europene, având ca
indicator de comparaţie procentul din produsul intern brut realizat datorită
fondurilor europene. Astfel, pe perioada de vârf a crizei economice, Ungaria a
beneficiat de finanţări de 4,07% din PIB, în anul 2009, şi, respectiv, de 3,91% din
PIB în anul 2010. Trebuie, de asemenea, menţionat faptul că procentele pentru
anii 2009-2010 sunt aproximativ duble faţă de perioada 2007-2008, fapt ce
sugerează un efort semnificativ depus de acest stat în accesarea fondurilor
europene, pe perioada dificilă a crizei economice globale.
Italia are evoluţia cea mai lineară dintre statele analizate, cu finanţări
care variază între 0,74% din PIB în anul 2007 şi 0,63-0,62% din PIB în perioada
2009-2010.
România pare să fi crescut gradul de absorbţie a fondurilor europene,
înregistrând o creştere de 0,7% din PIB în anul 2008, faţă de 2007, şi, apoi, o
creştere de 0,3% din produsul intern brut, în anul 2009. Din păcate, anul 2010 a
adus o scădere cu aproape 0,7% din PIB a nivelului de finanţare europeană, în
raport cu anul 2009.
Bulgaria şi Polonia înregistrează variaţii de sub 1,5%, respectiv 1%, din
PIB pe întreaga perioadă analizată.
La nivelul Uniunii Europene, Luxemburg reuşeşte să acceseze în anii 2007
şi 2008 un nivel de finanţare europeană care reprezintă cel mai mare procent din
PIB-ul său (4,13% în 2007, respectiv 4,86% în 2008).
Anii 2009 şi 2010 găsesc Lituania în poziţia de lider, această ţară reuşind
să acceseze fonduri europene echivalente cu 6,73% din PIB în anul 2009 şi 5,93%
în anul 2010. Putem concluziona că Lituania a fost unul dintre statele membre

11

http://ec.europa.eu/budget/biblio/multimedia/interactive/fundsbymemberstate/index_en.cfm
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care a folosit cel mai eficient instrumentele financiare europene pentru contracararea efectelor crizei economice.
În contrast, la polul opus, cel al accesării unor sume care reprezintă cele
mai mici procente din PIB-ul statului respectiv, regăsim, în perioada 2007-2010
Germania (0,51% din PIB în 2007, 0,44% din PIB în anul 2008, respectiv 0,48%
din PIB în 2009 şi 0,47% din PIB în anul 2010).
Situaţia de mai sus ilustrează poziţia Germaniei de contribuitor net la
bugetul european pe întreaga derulare a crizei economice mondiale, iar
diferenţele, exprimate ca procent din PIB, între contribuţii şi accesări, deşi nu
foarte semnificative, nu sunt nici de neglijat (-0,24% în anul 2007, -0,31% în
2008, -0,24% în anul 2009 şi -0,25% în ultimul an analizat, şi anume 2010).
Comparaţia cea mai relevantă, în opinia noastră, o reprezintă diferenţa
pentru fiecare stat analizat între contribuţia sa la bugetul UE şi nivelul de finanţare
care a revenit în ţară, pentru acelaşi exerciţiu bugetar.

Sursa: Prelucrare proprie după datele din tabelele 2 şi 3.

Figura 2. Balanţa contribuţii-plăţi a statelor analizate
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Graficele prezentate ilustrează diferenţa plăţi-încasări pentru fiecare stat
analizat, ca procent din PIB.
Din cele de mai sus rezultă că pe întreaga perioadă analizată, 2007-2010,
Italia a fost un contribuitor net la bugetul Uniunii Europene, sumele întoarse în
ţară pentru finanţarea diferitelor proiecte şi programe fiind mai mici decât
contribuţia naţională a Italiei la bugetul european. Nu acesta este cazul Ungariei,
care reuşeşte în perioada 2009-2010 să acceseze fonduri europene semnificativ
mai mari decât sumele cu care a contribuit la alcătuirea bugetului UE. Dintre
statele analizate, în ultimii doi ani, 2009 şi 2010, Ungaria are balanţa pozitivă cea
mai pronunţată.
O diferenţă pozitivă de peste 2% atinge şi Polonia, în anii crizei (2009-2010),
urmată de Bulgaria, cu o balanţă de 1,94% în anul 2009 şi de 2,6% în anul 2010.
România prezintă o tendinţă pronunţată de creştere a nivelului de finanţare
europeană, în comparaţie cu cel al contribuţiei naţionale, pentru anii 2008 şi 2009
(diferenţă pozitivă de peste 1%), urmată de o creştere mai lentă în anul 2010, de
numai 0,99%.
Putem astfel concluziona că, la nivelul statelor analizate, Italia, statul cel
mai dezvoltat şi cu vechimea cea mai mare în structurile europene, a fost cel mai
puţin pregătit pentru a acoperi deficitul de capital creat la nivel naţional de criza
economică prin creşterea gradului de accesare şi absorbţie a fondurilor europene.
În schimb, statele care au aderat mai târziu la Uniune au reacţionat mai
rapid, reuşind accesarea de fonduri europene al căror nivel a depăşit nivelul
contribuţiilor naţionale, contracarând, măcar parţial, efectele negative ale crizei
economice globale.
Se observă, de asemenea, gruparea Ungariei şi Poloniei, care s-au alăturat
Uniunii în anul 2004, într-o categorie de state cu mai multă experienţă în
accesarea fondurilor europene, fapt ilustrat de diferenţa procentuală mare între
nivelul finanţărilor europene şi cel al contribuţiilor la bugetul UE.
România şi Bulgaria au înregistrat, de asemenea, balanţe pozitive,
obţinând sume mai mari din partea Uniunii Europene decât sumele plătite pentru
bugetul european, dar aceste diferenţe nu au fost la fel de însemnate ca în cazul
Poloniei sau Ungariei.
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BUCHAREST’S TOPONYMIC HERITAGE.
BUCHAREST STREETS NAMED AFTER LAWYERS

Irina AIRINEI VASILE

Abstract. Countless future civil servants, students of the National School of Political Studies and
Public Administration, walk down the same sidewalk, unknowing, failing to orient themselves
towards studying the history of the very communities they will serve, oblivious to their obligation
to protect and bring out their material and immaterial heritage. Architectural heritage must be
known and preserved by future public agents, who thereby build local identity, helping respect and
defend the specific flavor of every neighborhood. This also goes for toponymic heritage. As shown
in the two Reports, issued in 2008 (“Romania has failed to take efficient measures in order to
conform with the provisions of international conventions they have signed and with the factor of
public interest represented by cultural and natural heritage”) and 2009 by the Presidential
Committee for heritage buildings, historic and natural landmark, the situation is grim. Public
authorities have not yet considered compiling an explanatory index of Bucharest street names. The
city’s toponymic heritage is nevertheless of great historical and spiritual importance. The present
article focuses on a single thematic segment: Bucharest streets dedicated to famous lawyers. One
could separate the toponymic material geographically, according to city districts, but we believe it
is more relevant to talk about practicing lawyers on one hand, and historical figures who were
mostly active in other fields, but have a background of legal training on the other.
Keywords: toponymic inventory, lawyers, historical figures, Bucharest streets, students, civil
servants, NSPSPA.

Have we ever wondered, as we walked down the streets of Bucharest, what
secrets are hidden behind the plaques marking old crossroads? Have we ever
stopped to look for a meaning, a picturesque memory of the old buildings, shady
gardens where flowers used to bloom, now all forgotten... Bucharest, the city of
gardens, with Mateiu Caragiale’s Cişmigiu park, “where sadness found such a
strong echo within my heart that it felt like the place was part of my very self”,
but also seductive gardens, full of romance, like Raşca or Oteteleşanu. Bucharest
with its eclectic old houses, starting out in Neo-Romanian style, going through Art
Nouveau, cubism, 20’s modernism, Art Deco and Bauhaus in utter freedom and
harmony...
The sadness of a dying city – what a strong echo. I walk daily along
Povernei street, past where Luchian used to live – the flower-loving painter who
left us the famous canvas “Corner of Povernei street”. Oh, but how many crimes
took place there, under the watchful eye of the City Hall! How many real estate
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mafiosi were able to carelessly pollute the city, raising their awkward glass and
concrete cubes right in the core of the old city!
Countless future civil servants, students of the National School of Political
Studies and Public Administration, walk down the same sidewalk, unknowing,
failing to orient themselves towards studying the history of the very communities
they will serve, oblivious to their obligation to protect and bring out their material
and immaterial heritage.
What if these students were to familiarize themselves with the instrument
they call a “European cultural project”? Cultural projects are undertaken by
important nations of the European Union; they are part of the dynamics of local
development, making places more attractive, generating social cohesion and
working as a factor of durable economic growth.
Architectural heritage must be known and preserved by future public
agents, who thereby build local identity, helping respect and defend the specific
flavor of every neighborhood. This also goes for toponymic heritage.
As shown in the two Reports, issued in 2008 (“Romania has failed to take
efficient measures in order to conform with the provisions of international
conventions they have signed and with the factor of public interest represented by
cultural and natural heritage”) and 2009 by the Presidential Committee for
heritage buildings, historic and natural landmark, the situation is grim.
“Natural and man-made landmarks of Romania are in a state of permanent
aggression. Protection, conservation and enhancement are all at risk of becoming
meaningless notions. Even though there are laws protecting these landmarks and
heavy sanctions do exist against those who destroy our national heritage, even
though a few experts are doing their best, protection and conservation initiatives
cannot keep up with the pace of destruction. How can this dramatic situation be
improved? The answers are: education, communication, responsibility. However,
these all take time, and time is now the greatest enemy of our national heritage.
Without quick, radical and unequivocal intervention, we will soon run out of sites to
protect.”
I must mention that public authorities have not yet considered compiling an
explanatory index of Bucharest street names. The city’s toponymic heritage is
nevertheless of great historical and spiritual importance. The present article focuses
on a single thematic segment: Bucharest streets dedicated to famous lawyers.
One could separate the toponymic material geographically, according to
city districts, but we believe it is more relevant to talk about practicing lawyers on
the one hand, and historical figures who were mostly active in other fields but
have a background of legal training on the other.
A) Practitioners in the legal field
This category includes the great Nicolae Rosetti-Bălănescu, Constantin
Bosianu, Aristide Pascal and Emilian Pake-Protopopescu, the latter representing a
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connection to the other category, thanks to his important activity both in teaching
and in civil service, being one of the greatest mayors Bucharest had at the end of
the nineteenth century.
Nicolae Rosetti-Bălănescu Street, 1st district, bears the name of the
Romanian minister of foreign affairs and finance between the 29th of August 1863
and the 29th of October 1865. Nicolae Rosetti-Bălănescu (1827-1884) elaborated,
together with two other great lawyers – Alexandru Băicoianu and Constantin
Hamangiu – the first Romanian treatise of civil law, consolidating Romanian
doctrine and jurisprudence.
Constantin Bosianu Street, 4th district. Born on the 10th of February 1815
in Bucharest, Constantin Bosianu was an honorary member of the Romanian
Academy and the country’s prime minister between the 26th of January and the
14th of June, 1865. He was the first dean of the Faculty of Law in Bucharest.
Aristide Pascal Street, 3rd district, reminds us of the lawyer born in
Bucharest in 1824. After studying in Paris and receiving his doctoral degree in Law,
he became president of Ilfov County Tribunal, lawyer and professor of civil law at
Bucharest’s Faculty of Law, where he was active until 1894. He kept the title of
honorary professor and became dean in 1896. He served, alternately, as a deputy
and a senator in all ruling bodies from the Union of Romania until his death.
B) Great figures in other fields, whose background included legal
education
The second category refers to famous people whose legal education was a
starting point for their activity in areas such as politics, administration, publishing
or arts.
Alexandru C. Constantinescu Street, 1st district, is dedicated to the
great statesman born in 1859 in Bucharest. Receiving his doctoral degree in
Law, while studying in Paris, he became a prominent member of the National
Liberal Party, serving as a deputy (from 1901) and later as a senator. He also
served numerous terms as minister (of the Interior, of Agriculture, of Industry
and Commerce). A close partner of the famous liberal Ion I.C. Brătianu,
Alexandru C. Constantinescu, while not at all lacking in intelligence and spirit,
remained in collective memory as an unscrupulous politician. During his time he
was often jokingly referred to as “Alecu Constantinescu-Porcu’” (“the pig”).
Although loyal to the Liberal Party until the end of his life, he was in cordial
relations with several of their political adversaries, such as Take Ionescu or
Nicolae Filipescu.
Constantin G. Stere Street, 1st district, bears the name of the great
statesman, lawyer, scientist and writer born on the 1st of June 1865 in Ciripcău,
Soroca County. For 40 years he pursued a successful career in publishing, as
founder (1906) and head of the Viaţa românească paper. He was the second
President of the National Council (April to November 1918), playing an important
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role in the Union of Bessarabia with Romania. He died on the 26th of June 1936 in
Bucov, Prahova County, and was elected post-mortem to the Romanian Academy
in 2010.
The name of Corneliu Coposu was attributed not only to a Bucharest
boulevard in the 3rd district, but also to streets of Zalău, Cluj, Timişoara, Oradea.
Born in Bobota, Sălaj County, on the 20th of May 1914, Corneliu Coposu led the
National Christian-Democrat Peasants’ Party between 1990 and 1995, serving as a
senator in post-communist Romania. Under the communist regime he had been
imprisoned for political reasons. In May 1995 he was granted the title of Officer
of the Legion of Honor, the highest distinction awarded by the French Republic to
foreign citizens. His death in 1995 generated a wave of popular sympathy toward
the anti-communist political forces in Romania, contributing to the victory of the
Democratic Convention in the general elections of 1996.
Gheorghe Costaforu Street, 2nd district, refers to one of the founders of
Romanian Higher Education. Born in 1820 in Bucharest, obtaining his doctoral
diploma at the Sorbonne and furthering his education in Austria and Saxony, he
militates toward the construction of the University of Bucharest in 1857. By
decree of the ruler Alexandru Ioan Cuza, he becomes the first rector of the
University of Bucharest in 1864. Between 1871 and 1873 he serves as Minister of
Foreign Affairs, after which he is appointed diplomatic agent to Vienna. He was a
member of the Liberal Party and is considered, along with Vasile Boerescu, one
of the pioneers of penal law in Romania. He died on the 28th of November 1876 in
Bucharest.
Grigore Gafencu Street, 1st district, is named so in honor of the great
statesman, diplomat and journalist born 1892 in Bucharest. Having completed his
legal studies with a doctoral degree at the University of Bucharest, he founds the
newspaper Timpul familiei, which is distributed to several countries in a special
French-language edition. At the age of 32 he is elected deputy in the Romanian
Parliament and works as vice-Minister of Foreign Affairs under the Maniu
government of 1928. In 1938 he is appointed Minister of Foreign Affairs and tries
to preserve the country’s neutrality, caught between Nazi Germany and the Soviet
Union. After northern Transylvania is annexed by Hungary following the Dictate
of Vienna and Bessarabia, northern Bucovina and Herţa are taken over by the
Soviets in 1940, Gafencu is sent to Moscow as Ambassador. After King Carol II
appoints Ion Gigurto to the Ministry of Foreign Affairs, Gafencu leaves Romania
for Switzerland, settling in Geneva. As visiting professor to the Universities of
Yale and New York, he initiates the “European movement”, aiming toward the
federalization of European states including Romania. He participates in the
founding of the “Free Europe Committee” and organizes the New York “Tuesday
panels” together with an American politician and leading statesmen in exile from
Communist countries. Grigore Gafencu dies on the 30th of January 1957 in Paris.
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Iancu Cavaler de Flondor Street, 2nd district, reminds us of the
Romanian politician born in 1865 in Storojineţ, present-day Ukraine, then part of
the Austro-Hungarian Empire. Iancu Flondor militated for the union of Bucovina
with the Kingdom of Romania. Graduating from the University of Cernăuţi, he
obtains his doctoral degree in Law at the University of Vienna. On the 27th of
October 1918 he presides over the Constituting Assembly who votes for Bucovina
joining Romania. Iancu Flondor is elected President of the Romanian National
Council. The peace treaty with Austria, signed in December 1919 at SaintGermain-en-Laye (France) mentions that Austria renounces its claims over the
former Duchy of Bucovina in favor of Romania. On the 18th of December 1918,
Iancu Flondor is appointed secretary of state in charge of the administration of
Bucovina: he introduces the Romanian language into local teaching (Romanian
schools are thereby founded in Cernăuţi, Româneşti, Siret, Călineşti), civil
service, justice etc.; also, he employs clerks from among the local populace,
insists on recovering deposits in Austrian banks, promotes Romanian press and
the democratic development of public life and pleads in favor of the peasant class
in matters of agricultural reform. He was an avid fighter for the profound
integration of all minorities residing within Great Romania. He passes away on
the 19th of October 1924 in Cernăuţi.
Tache Ionescu Street, 1st district, is named so after the renowned
statesman (October 13th 1858, Ploieşti, Romania – June 21st 1922, Rome, Italy)
who served in several Romanian cabinets after obtaining his doctorate in Law in
Paris. One of his colleagues there was Raymond Poincaré, future president of
France. As an attorney, Tache Ionescu was famous for the eloquence of his
speeches. His achievements during his first years in the conservative cabinet of
Lascăr Catargiu propel him among the main figures of Romanian political life. In
the year 1908 he founds the Conservative-Democratic Party, succsessfully, partly
thanks to the support of famed author and playwright Ion Luca Caragiale. Tache
Ionescu represents Romania in the Bucharest Peace Conference of 1913. Serving
as Minister of Foreign Affairs between 1917 and 1918, as well as between 1920
and 1922, he supports the idea of joining the Entente forces during World War I.
At the end of the war, Tache Ionescu presides over the National Committee during
the Paris Peace Conference.
Mihail Kogălniceanu Boulevard, in the 5th district, is dedicated to the
great liberal politician, lawyer and historian (1817-1891). He became Prime
Minister in 1863 during the reign of Prince Alexandru Ioan Cuza, and later
minister of Foreign Affairs under Carol I. Earlier, as editor in chief of Dacia
Literară and professor at the “Academia Mihăileană”, Kogălniceanu clashed with
authorities due to his romantic-nationalist 1843 inaugural speech. He was the
chief ideologist for the 1848 Revolution in Moldova, as author of the petition
“Demands of the Moldovan National Party”. Following the Crimean War, prince
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Grigore Alexandru Ghica appointed him to elaborate a set of laws aiming to
abolish Roma slavery. Along with Alecsandri, he edited the unionist journal
Steaua Dunării and successfully promoted prince Cuza’s election to the throne.
Kogălniceanu supported the elimination of boyar privileges and the secularization
of monastery grounds. This ultimately led to the 1864 coup which Alexandru Ioan
Cuza provoked in order to implement the controversial reforms. Later on
Kogălniceanu also served as President of the Romanian Academy and emissary of
Romania to France.
Iuliu Maniu Boulevard, 6th district, honors the Romanian politician born
in 1873 in Bădăcin, close to Şimleul Silvaniei. After the completion of his legal
studies in Cluj, Budapest and Vienna (where he received his doctoral degree in
1896) Maniu settles in Blaj, where he works as a lawyer for the Romanian Church
United with Rome. As a statesman, he is well known for serving multiple terms as
Prime Minister, as well as for his activity as head of the National Peasants’ Party.
After 1847 he was imprisoned for political reasons and died in Sighet prison on
the 5th of February 1953.
Eftimie Murgu Street, 3rd district, reminds of the lawyer, politician and
professor of philosophy, who served as a deputy in the Hungarian revolutionary
parliament during the events of 1848. Born in 1805 in Rudăria (Caraş-Severin),
Eftimie Murgu completes his legal studies in Szeged and Pest. Besides Romanian,
he was fluent in Latin, Hungarian, German, Greek and Slavonic. As an opponent
of Habsburg absolutism and an adept of the republican ideal, the Budapest lawyer
fought for Romanian national unity and the disestablishment of feudal relations.
For voting against the Habsburgs, he is arrested and sentenced to death for high
treason. The sentence is commuted to four years of imprisonment in Josefstadt,
Bohemia. He dies in 1870, five years after completing his final work, “Of the
Serbian Congress Memorandum”.
Moise Nicoară Street, 3rd district, is dedicated to a lawyer, professor, poet
and activist for Transylvanian-Romanian rights. He was born in Gyula, Hungary,
and studied Law in Pest and Bratislava between 1802 and 1806. Later, in Vienna,
he learns Turkish, hoping to become a diplomatic emissary to the Ottoman
Empire or to Wallachia or Moldova. He fails to join the regular Austrian army, so
he leaves for Bucharest, where he teaches Latin and German in Caragea Vodă’s
school. In the year 1814 he moves to Istanbul, then once again to Vienna. He
begins to militate for the naming of a Romanian orthodox bishop in Arad, along
with other prominent Romanians: Petru Maior, Aron Budai, Gheorghe Lazăr.
1838 is the year Moise Nicoară settles in Iaşi, where he completes the translation
of the “Supplex Libellus Valachorum Transilvaniae”. He spends the final years of
his life blind and impoverished.
Alexandru Papiu-Ilarian Street, 3rd district, bears the name of one of
the prominent figures of the 1848 Revolution, a lawyer, historian, linguist and
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statesman. Born in 1827, Papiu Ilarian takes part in the Blaj National
Assemblies of April and May 1848, after which he leaves for Vienna, and later
Padua, to study Law. Between 1855 and 1858 Papiu-Ilarian teaches law and
statistics in the Iaşi Faculty of Law. He was a member of the Bucharest Bar
Association and the Romanian Academy. Between 1863 and 1864 he serves as
Minister of Justice in the Kogălniceanu cabinet, being the first Romanian
minister from Transylvania. His name is connected to important reforms, such as
the secularization of monastery possession.
Lucreţiu Pătrăşcanu Street, 3rd district, is named after the lawyer,
sociologist, economist and Communist politician born in 1900 in Bacău.
Together with Elek Koblos, he represented the Romanian Communist Party at
the fourth congress of the Comintern in 1922. On his return, he was arrested and
imprisoned in Jilava. Together with Emil Bodnăraş, he represents the
Communists during their secret negotiations with the Liberals and Peasants’
Party, with the aim of overthrowing the Ion Antonescu regime. He serves as a
minister under the Sănătescu government after the 1944 coup d’état,
representing Romania at the signing of the truce with the USSR and the 1947
Paris peace treaties. In 1946, at Cluj, he begins a speech with the words “Before
being a Communist, I am a Romanian”. He is accused of bourgeois nationalism
and arrested in 1948, then executed in 1954. By order of Nicolae Ceauşescu, he
is rehabilitated post-mortem in the year 1968.
Constantin Titel Petrescu Street, 6th district, is dedicated to the
interbellic politician who led the Social-Democratic Party and tried to avoid its
fusion with the Communists. Born in Craiova, Constantin Titel Petrescu studied
Law and Philosophy at the University of Bucharest and served as a secretary of
state in the 1944 Sănătescu cabinet. After the Social-Democrats decide to fuse
with the Communist Party in 1945, Constantin Titel Petrescu founds the
Independent Social-Democratic Party. He is also head of the democratic
newspaper Libertatea. He is arrested on the 6th of May 1948 and imprisoned at
Jilava and Sighet for seven years. He dies two years later, in 1957.
Gheorghe Pop de Băseşti Street, 2nd district, reminds us of the
Transylvanian Romanian politician who led the Romanian National Party of
Transylvania between 1902 and 1918. Born in 1835, he studied Law in Oradea
and represented the Romanian bourgeoisie of Transylvania for nine years in the
Budapest Parliament. At the Sibiu conference of 1881, he proposed and
achieved the union of all Romanian national parties in Hungarian territory under
the Romanian National Party of Transylvania and Hungary. As a member of the
“Memorandist” movement, he demands autonomy for Transylvania and
additional rights for the Romanian population, hence he is sentenced to prison in
1894. He presides over the Alba Iulia National Assembly in 1918. After his
death in 1919, Iuliu Maniu becomes head of the National Party.
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Vasile Stroescu Street, 2nd district, bears the name of a great Bessarabian
scholar, philantropist and politician born in 1845 in Trinca, Hotin County. He
studies Law in Moscow, Petersburg and Berlin, whilst also nurturing an interest in
history, literature and agricultural science. He founds churches and hospitals and
becomes an honorific member of the Romanian Academy and honorary president
of the Moldovan National Party (1917). Later on he serves as president of the
Romanian Parliament (1919) and senator until his death in Bucharest in 1926.
Nicolae Titulescu Boulevard, 1st district, is named so in honor of the great
Romanian diplomat and statesman, born on the 4th of March, 1882 in Craiova to
the family of a lawyer. He studies Law in Paris and returns to Romania in 1905 as
a professor at the Iaşi University, moving to Bucharest in 1907. He becomes a
deputy for Tache Ionescu’s Conservative-Democratic Party, after which he is
appointed Minister of Finance in the Ion I.C. Brătianu cabinet. In the summer of
1918 he founds, together with Tache Ionescu, Octavian Goga, Traian Vuia and
Constantin Mille, the National Romanian Committee in Paris, with the purpose of
promoting the Romanian people’s right to national unity. The Committee was
aknowledged by the Allied governments as a plenipotentiary organ of the
Romanian nation. Between 1928 and 1936, Titulescu serves multiple terms as
Minister of Foreign Affairs. As president of the League of Nations, based in
Geneva, he fights revisionism, helps preserve frontiers established through peace
treaties and promotes good relations between smaller and larger states with the
aim of preventing aggression. His sympathy towards the European left wing,
especially during the Spanish civil war, was poorly received by the Romanian
political class. In 1936, under pressure from the Legionnaires and external factors,
King Carol II removes him from public office and sends him into exile. Titulescu
moves to Switzerland, then France, concentrating his efforts on preserving peace,
in anticipation of the Second World War. He dies in 1941 in Cannes.
Alexandru Dimitrie Xenopol Street, 1st district, bears the name of a wellknown historian, economist, paedagogist, sociologist and lawyer born in Iaşi on the
23rd of March 1847. After studying philosophy, law and history in his hometown,
he obtains his doctoral degrees in Law (Berlin) and philosophy (Giessen). In 1893
he was elected a member of the Romanian Academy and becomes rector of the Iaşi
University in 1898. Among other titles, he was an honorary member of the
Brussells Society of Archaeologists, the Academic Society of Cernăuţi, a member
of the International Sociology Institute and the Academy of Moral and Political
Sciences in Paris, as well as vicepresident of the Paris Society for Sociology.
Duiliu Zamfirescu Street, 1st district, refers to a great Romanian writer,
titular member and vicepresident of the Romanian Academy. Born in 1858 in
Plăineşti (nowadays Dumbrăveni), Vrancea County, he completes his legal studies
in Bucharest and serves as a magistrate in Hârşova and Târgovişte, then as an
attorney and editor of România liberă. In 1885 he joins the Ministry of Foreign
Affairs, becoming secretary of legation to Rome until 1906. Duiliu Zamfirescu
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also served as Minister of Foreign Affairs under Averescu (March-June 1920).
His literary production includes numerous works of poetry, short prose and plays,
however his greatest contribution to Romanian culture are the novels of the
“Comăneşteni” cycle (Viaţa la ţară, Tănase Scatiu, În război, Îndreptări, Anna
(Ceea ce nu se poate)).
Mihail Sebastian Street, 5th district, is named after a Jewish-Romanian
novelist and playwright born in Brăila, who studied Law and Philosophy in
Bucharest and worked as a barrister. Invited by Nae Ionescu to contribute to
Cuvântul journal, he befriends Mircea Eliade. Antisemitic laws of 1940 forbid
him to work as a lawyer and ban his plays. Amongst his better-known novels are
Oraşul cu salcâmi and Accidentul. Successful plays by Sebastian include Steaua
fără nume, Jocul de-a vacanţa, Ultima oră. He dies in a road accident in 1945,
only a short time after fascism had been driven out of Romania.
Constantin Rădulescu-Motru Street, 4th sector, bears the name of a great
philosopher born in 1868 in Butoieşti, Mehedinţi County. He studies Law and
Philosophy at the University of Bucharest, under such professors as Titu
Maiorescu, Constantin Dumitrescu-Iaşi, Bogdan Petriceicu-Haşdeu, V.A. Urechia
and Grigore Tocilescu. He obtains his doctoral degree in Philosophy in 1893 and
founds Studii filosofice (Philosophical Studies) journal. Henri Bergson quoted
Rădulescu-Motru’s doctoral thesis in his work Introduction à la Metaphysique.
Later in his life, Constantin Rădulescu-Motru becomes manager of the National
Theatre in Bucharest and president of the Romanian Academy.
Iacob Negruzzi Street, 1st district, is named so after a well-known writer,
playwright, literary critic, lawyer and politician born in December 1842 in Iaşi.
After completing his studies in Germany, he works as a professor in the Iaşi
Faculty of Law, as well as a member and later president of the Romanian
Academy. As a founding member of the “Junimea” society, he is head of
Convorbiri literare journal for 28 years. He dies on January the 6th, 1932.
Whilst in America streets are commonly numbered, Europe customarily
names all of its roadways, often commemorating prominent figures in the
respective countries’ cultural history. “Little Paris”, as Bucharest was known
between the two world wars, has its fair share of streets christened in honor of the
people who marked the Romanian history: artists, writers, historians, soldiers,
doctors, lawyers. One of the best ways to discover Bucharest is to stroll along its
boulevards and narrow meandering streets, which always eventually lead you to
an opening of a romantic square. For today’s students, the civil servants of
tomorrow, this cultural window towards history will lead to a new approach on
the past of all our towns and cities, in an attempt to rehabilitate it and save what
can still be saved.

