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INTRODUCEREINTRODUCERE

Republica Moldova este un stat european, atît din punct de vede-epublica Moldova este un stat european, atît din punct de vede-
re geore geopolitic, cîpolitic, cît și cultural-civilizațional, realizarea integrării europene t și cultural-civilizațional, realizarea integrării europene 
și a vocației europene a poporului său reprezentînd două  elemente ale și a vocației europene a poporului său reprezentînd două  elemente ale 
interesului național. Relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Euro-interesului național. Relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Euro-
peană sub aspect politico-juridic includ trei etape, în calitate de linii de peană sub aspect politico-juridic includ trei etape, în calitate de linii de 
demarcațiune servind semnarea Acordului de Parteneriat și Cooperare la demarcațiune servind semnarea Acordului de Parteneriat și Cooperare la 
28 noiembrie 1994, document care a stabilit fundamentele instituționale 28 noiembrie 1994, document care a stabilit fundamentele instituționale 
de dezvoltare a raporturilor dintre părți, și a Acordului de Asociere lade dezvoltare a raporturilor dintre părți, și a Acordului de Asociere la
27 iunie 2014, ridicînd cadrul politico-juridic al relațiilor dintre semna-27 iunie 2014, ridicînd cadrul politico-juridic al relațiilor dintre semna-
tari pe o treaptă calitativ nouă.tari pe o treaptă calitativ nouă.

Modernizarea social-economică și politico-juridică a Republicii Mol-Modernizarea social-economică și politico-juridică a Republicii Mol-
dova poate fi realizată doar prin susținerea competiției, numai în aseme-dova poate fi realizată doar prin susținerea competiției, numai în aseme-
nea condiții cetățenii vor putea beneficia de servicii de calitate, iar produ-nea condiții cetățenii vor putea beneficia de servicii de calitate, iar produ-
cătorii vor fi siguri în efectele muncii lor și nu vor depinde de schimbările cătorii vor fi siguri în efectele muncii lor și nu vor depinde de schimbările 
conjuncturii politice. Una dintre prioritățile realizării parcursului euro-conjuncturii politice. Una dintre prioritățile realizării parcursului euro-
pean constă în accesul la cele patru libertăți de circulație, inclusiv a per-pean constă în accesul la cele patru libertăți de circulație, inclusiv a per-
soanelor, această valoare nu prezintă altceva decît expresie a demnității soanelor, această valoare nu prezintă altceva decît expresie a demnității 
umane în contextul proceselor de globalizare. Însă realizarea parcursului umane în contextul proceselor de globalizare. Însă realizarea parcursului 
european a Republicii Moldova nu ține doar de sferele politico-juridică, european a Republicii Moldova nu ține doar de sferele politico-juridică, 
comercial-economică și financiar-investițională, un rol destul de impor-comercial-economică și financiar-investițională, un rol destul de impor-
tant revine europenizării societății, însușirii și implementării valorilor și tant revine europenizării societății, însușirii și implementării valorilor și 
normelor care se dovedesc în măsură să asigure vocația europeană a normelor care se dovedesc în măsură să asigure vocația europeană a 
poporului Republicii Moldova. poporului Republicii Moldova. 

Republica Moldova a întîrziat în demararea parcursului european, Republica Moldova a întîrziat în demararea parcursului european, 
Acordul de Asociere nu asigură decît asocierea politică și integrarea Acordul de Asociere nu asigură decît asocierea politică și integrarea 
economică. În același timp, Uniunea Europeană constant înainteazăeconomică. În același timp, Uniunea Europeană constant înaintează
Republicii Moldova condiționalități, și numai după realizarea lor îi Republicii Moldova condiționalități, și numai după realizarea lor îi 
acordă asistența financiară necesară pentru a putea menține cursul de acordă asistența financiară necesară pentru a putea menține cursul de 
reforme solicitate. Precaritatea relațiilor dintre Republica Moldova și reforme solicitate. Precaritatea relațiilor dintre Republica Moldova și 
Uniunea Europeană este condiționată de mai mulți factori, însă rolul Uniunea Europeană este condiționată de mai mulți factori, însă rolul 
determinant revine elitelor politice din Republica Moldova, care nu determinant revine elitelor politice din Republica Moldova, care nu 
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au știut să gestioneze eficient procesele de modernizare prin reformă. au știut să gestioneze eficient procesele de modernizare prin reformă. 
Experiența României, Experiența României, care decare deja a parcurs această cale, este foarte impor-ja a parcurs această cale, este foarte impor-
tantă pentru Republica Moldova, date fiind beneficiile și costurile de pre-tantă pentru Republica Moldova, date fiind beneficiile și costurile de pre-
aderare atît naționale, cît și sectoriale. Experiența României în domeniu aderare atît naționale, cît și sectoriale. Experiența României în domeniu 
este insuficient studiată și aplicată de autoritățile din Republica Moldova este insuficient studiată și aplicată de autoritățile din Republica Moldova 
și se impune de a prelua practicile pozitive. și se impune de a prelua practicile pozitive. 

În același timp, nu este mai puțin adevărat că mediile și contextele ce În același timp, nu este mai puțin adevărat că mediile și contextele ce 
țin de Republica Moldova și România se dovedesc a fi diferite: Republica țin de Republica Moldova și România se dovedesc a fi diferite: Republica 
Moldova a fost inclusă în Programul TACIS, iar România – în Programul Moldova a fost inclusă în Programul TACIS, iar România – în Programul 
PHARE; Republicii Moldova i s-a propus în 1994 Acordul de Parteneriat PHARE; Republicii Moldova i s-a propus în 1994 Acordul de Parteneriat 
și Cooperare, iar România realiza din 1993 Acordul de Asociere; socie-și Cooperare, iar România realiza din 1993 Acordul de Asociere; socie-
tatea din Republica Moldova este partajată pe criteriul geopolitic, fiind tatea din Republica Moldova este partajată pe criteriul geopolitic, fiind 
prezentă alternativa între Vest și Est, pe cînd în România numai unele prezentă alternativa între Vest și Est, pe cînd în România numai unele 
grupuri demografice au depus o rezistență ușoară, mai degrabă la nivelul grupuri demografice au depus o rezistență ușoară, mai degrabă la nivelul 
mentalităților și prejudecăților, în procesul de aderare la Uniunea Euro-mentalităților și prejudecăților, în procesul de aderare la Uniunea Euro-
peană; clasa politică din Republica Moldova este divizată prin opțiuni ge-peană; clasa politică din Republica Moldova este divizată prin opțiuni ge-
opolitice, pe cînd în România a fost atestată o poziție aproape unanimă cu opolitice, pe cînd în România a fost atestată o poziție aproape unanimă cu 
privire la parcursul european; Republica Moldova a fost tratată în spirit privire la parcursul european; Republica Moldova a fost tratată în spirit 
est-european, ca un segment al intereselor geopolitice ale Federației Ruse, est-european, ca un segment al intereselor geopolitice ale Federației Ruse, 
iar România a beneficiat de un tratament sud-est - european, cu perspec-iar România a beneficiat de un tratament sud-est - european, cu perspec-
tive fezabile de a deveni stat membru al Uniunii Europene.  tive fezabile de a deveni stat membru al Uniunii Europene.  

Republica Moldova ca stat cu aspirații de integrare europeană și Republica Moldova ca stat cu aspirații de integrare europeană și 
cetățenii săi pot să învețe multe din experiența în domeniu a României, cetățenii săi pot să învețe multe din experiența în domeniu a României, 
preluînd exemplele pozitive și încercînd să evite greșelile comise în pro-preluînd exemplele pozitive și încercînd să evite greșelile comise în pro-
cesul de preaderare. Studiile înserate în această culegere pun în lumină cesul de preaderare. Studiile înserate în această culegere pun în lumină 
mai multe aspecte de preaderare, naționale și sectoriale, iar în cazul mai multe aspecte de preaderare, naționale și sectoriale, iar în cazul 
României materialul este extins și pentru perioada postaderare.României materialul este extins și pentru perioada postaderare.

Victor JUC, Victor JUC, 
doctor habilitat, profesor universitar,doctor habilitat, profesor universitar,

coordonator al edițieicoordonator al ediției
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Victor JUCVictor JUC, , 
doctor habilitat, profesor universitar,doctor habilitat, profesor universitar,

Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a MoldoveiInstitutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei
Dumitru POPA,Dumitru POPA, 

doctor, profesor universitar,doctor, profesor universitar,
Universitatea Apollonia, IașiUniversitatea Apollonia, Iași

Rezumat 
În acest articol este cercetată experiența României în valorifi carea opțiunii 
de integrare europeană, fi ind puse în lumină provocările și deficiențele, 
oportunitățile și constrângerile. Principala idee este că România a expus 
probleme serioase în realizarea cursului de integrare europeană, nefiind 
întâmplător faptul că accesul condiționat a avut loc în 2007 (în comparație 
cu alte 10 state care au fost integrate în 2004). Dar România a știut cum să 
benefi ecieze de programele de asistență sectorială, care au contribuit plenar la 
modernizarea multiaspectuală. Concluzia constă în faptul că prin aprobarea și 
implementarea fondurilor de preaderare și postaderare, România a reușit să 
gestioneze modernizarea la diferite niveluri și domenii, a realizat tranziția și, 
treptat, a shimbat imaginea țării prin îmbunătăţire. Studiul conţine şi o succintă 
analiză a relaţiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană

1. Evoliția relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană
Republica Moldova s-a angajat să realizeze parcursul european, în calita-

te de politici și mecanism figurînd implementarea prevederilor Acordului de 
Asociere, inclusiv Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Atotcuprinzător, 
semnat la 27 iunie 2014, care a marcat debutul unei etape noi în relațiile dintre 
părți. În contextul valorificării acestei opțiuni strategice, este important de a 
cunoaște experiența României, chiar dacă împrejuările se dovedesc a fi dife-
rite. Republica Moldova are ce învăța, iar România este pregătită și dispusă 
constant să-i acorde asistența necesară în domeniu.

Relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană au cunoscut 
pînă la moment trei etape: pînă în 1994, cînd relațiile dintre părți au fost re-
glementate prin Acordul de Cooperare și Comerț dintre Uniunea Sovietică și 
Comunitatea Economică Europeană; pînă în 2014 – cînd relațiile dintre părți 
s-au desfășurat în baza Acordului de Parteneriat și Cooperare; din 2014 – 
cînd relațiile sunt exercitate prin Acordul de Asociere.
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Prima perioadă, 1991-1994, nu prezintă în sine altceva decît căutări de 
precizare a pozițiilor și identificarea cadrului juridic de inițiere a dialogului 
politic dintre părți. Luînd act de transformările care se desfășurau în spațiul 
ex-sovietic, Comunitatea Economică Europeană demarează la sfîrșitul anului 
1991 procesul de redefinire a strategiei cu noile state independente, acțiuni 
care, în linii mari, au fost finalizate către octombrie 1992 prin adoptarea reco-
mandării Comisiei Europene de a negocia acorduri de parteneriat și coopera-
re. Această decizie a fost fundamentată pe următoarea supoziție: Acordul de 
Cooperare și Comerț încheiat cu fosta Uniune Sovietică devenise insuficient 
pentru țările angajate în procesele de democratizare instituțională și edificare 
a economiei de piață din cauza că este ancorat pe cadrul strict comercial-
economic, pe cînd Acordul European propus unor ţări ex-socialiste conține 
prevederi politice și economice pe care statele ex-sovietice, cu excepţia celor 
baltice, nu sînt în măsură să le îndeplinească în totalitate și, prin urmare, li 
se propune un acord de tip intermediar, ancorat pe promovarea cooperării, 
sprijinirea construcției instituționale și consolidarea societății civile, dezvol-
tarea dialogului politic și deschidere. În acest sens, acordurile de parteneri-
at și cooperare, pe de o parte, și acordurile de asociere și stabilizare, pe de 
alta, prezintă prin esența și caracterul lor două abordări regionale distincte 
ca obiectiv final și spațiu de aplicare, plasînd relaţiile dintre părţi pe diferiţi 
vectori. Însă declanșarea negocierilor privind semnarea unui acord de par-
teneriat și cooperare s-a lăsat foarte mult așteptată, practic pînă la începutul 
anului 1994, iniţiativa demarării dialogului aparţinînd părţii moldovenești, 
care, prin scrisorile oficiale semnate de către Președintele M.Snegur, a con-
statat că Republica Moldova practic a rămas unica ţară din spaţiul central-
european a cărei relaţii cu Uniunea Europeană n-a depășit nici faza incipientă 
a creării cadrului politico-juridic.

Perioada a doua, 1994-2004, a debutat prin Acordul de Parteneriat și 
Cooperare din 28 noiembrie 1994, care  a instituţionalizat relaţiile dintre părţi 
ridicîndu-le la nivel de parteneriat și fundamentîndu-le pe valori democrati-
ce și pe un cadru politico-juridic mai avansat, a consacrat Republicii Moldo-
va calitatea de partener direct al Uniunii Europene și a oferit baza normativă 
necesară pentru angajarea unui dialog autentic pe multiple planuri, în special 
imprimarea dimensiunii politice proceselor de cooperare și identificarea 
mijloacelor noi pentru permanentizarea dialogului. Trebuie de remarcat însă, 
că, deși are o semnificație deosebită, Acordul nu conţine o finalitate politică 
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clară în sensul asigurării integrării europene graduale, Republica Moldova 
fiind circumscrisă unui spaţiu faţă de care Uniunea Europeană n-a fost pre-
gătită să abordeze o strategie integraţionistă pînă la evenimentele declanșate 
în Ucraina la sfîrșitul anului 2013 și reconfirmîndu-i-se  apartenenţa geopo-
litică de zonă ex-sovietică.

Acordul a stabilit obiectivele parteneriatului între părți, care, potrivit art. 1,
constau în elaborarea cadrului necesar pentru realizarea dialogului politic,
care să permită dezvoltarea relațiilor politice; promovarea comerțului, 
investițiilor și a relațiilor economice armonioase pentru a încuraja dezvol-
tarea lor durabilă;; asigurarea bazei pentru colaborarea în domeniile legis-
lativ, economic, social, financiar și cultural; susținerea eforturilor Republi-
cii Moldova de edificare a democrației, dezvoltarea economiei și finalizarea 
tranziției la economia de piață. Parteneriatul este edificat pe respectarea 
democrației, principiilor dreptului internațional, a drepturilor omului și eco-
nomiei de piață (art. 2), ia dialogul politic (art. 6) urma să contribuie la forti-
ficarea relațiilor dintre părți, inclusiv prin creșterea nivelului de convergență 
economică și la sporirea gradului de convergență a pozițiilor pe problemele 
internaționale de interes reciproc, cum ar fi stabilitatea și securitatea în Eu-
ropa, fiind prevăzute anumite proceduri și mecanisme (art. 8).

Părțile contractante s-au angajat, potrivit art. 10, să-și acorde clauza 
națiunii celei mai favorizate în domeniile cu privire la impozite și taxe va-
male pe importuri și exporturi, inclusiv metodele de percepere a lor, regulile 
de achitare a taxelor vamale, tranzitul, depozitarea mărfurilor și transporta-
rea, taxe și alte impozite interne de orice natură aplicate direct sau indirect 
la mărfurile importate, regulile privind vînzarea, cumpărarea, transportarea, 
distribuirea și folosirea mărfurilor pe piața internă. Însă aceste prevederi nu 
se aplică la avantajele acordate în scopul creării uniunii vamale sau zonei 
de liber schimb, dar și celor care decurg din crearea unei astfel de uniuni 
sau zone. Vom preciza că acest document, conform art. 4, conține posibili-
tatea instituirii zonei de liber schimb, prin perfectarea unui acord nou, însă 
în condițiile avansării Republicii Moldova în procesul reformei economice, 
primele consultări fiind preconizate pentru anul 1998, dar care, în realitate, 
au început în 2010.

Acordul de Parteneriat și Cooperare prevede instituirea Consiliului de 
Cooperare abilitat cu examinarea problemelor bilaterale sau internaționale de 
interes comun (art. 82), compus, pe de o parte, din membri ai Consiliului Uniunii 
Europene și ai Comisiei Comunităților Europene, iar pe de alta, din membri ai 
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Guvernului Republicii Moldova, președinția fi ind exercitată pe rînd (art. 83). 
Consiliul, potrivit art. 84, este asistat de Comitetul de Cooperare, compus de 
reprezentanți ai părților la nivel de înalți funcționari, delegîndu-i unele din 
competențele sale, iar Comitetul Parlamentar de Cooperare este constituit pen-
tru a deveni un for de întruniri și schimburi de opinii pentru membrii Parla-
mentului European și ai Parlamentului Republicii Moldova (art. 87, 88).

Perioada a treia a început la 27 iunie 2014 prin semnarea Acordului de 
Asociere, acesta incluzînd prin Titlul V Acordul de Liber Schimb Compre-
hensiv și Aprofundat, care urma să înlocuiască Acordul de Parteneriat și 
Cooperare, a cărui valabilitate a expirat la 1 iulie 2008, prelungit anual în 
condițiile că părțile nu exprimau obiecțiuni. Acordul de Asociere imprimă 
relațiilor politico-juridice dintre cele două părți un cadru calitativ nou, fiind, 
după cum am subliniat mai sus, expresie a realizării vocației europene a po-
porului Republicii Moldova. Acordul de Asociere include 7 titluri: Principii 
generale; Dialogul politic și reforma, cooperarea în domeniul politicii ex-
terne și de securitate; Justiție, libertate și securitate; Cooperarea în sectorul 
economic și alte sectoare; Comerțul și aspecte legate de comerț; Asistența 
financiară și prevederi privind combaterea fraudelor și controlul; Dispoziții 
instituționale, generale și finale. 

Acordul a instituționalizat asocierea între Uniunea Europeană și statele 
membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, a cărei obiec-
tive constau, potrivit art. 1, în promovarea asocierii politice și integrării in-
clusiv prin creșterea participării Republicii Moldova la politicile, programele 
și agențiile Uniunii Europene; fortificarea cadrului politic de dialog conso-
lidat în domeniile de interes comun; consolidarea democrației și stabilității 
politice, economice și instituționale; promovarea, păstrarea și consolidarea 
păcii și stabilității pe dimensiunea regională și internațională; susținerea și 
sporirea gradului de cooperare în domeniul justiției, libertății și securității 
pentru consolidarea statului de drept, respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale, a mobilității și contactelor interumane; susținerea eforturilor 
Republicii Moldova în dezvoltarea potențialului său economic prin coopera-
rea internațională și armonizarea legislației sale la standardele comunitare; 
crearea condițiilor favorabile pentru integrarea graduală a Republicii Moldo-
va pe piața internă a Uniunii Europene prin formarea zonei de liber schimb 
în conformitate cu drepturile și obligațiunile ce decurg din calitatea sa de 
membru al Organizației Mondiale a Comerțului. 
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Dialogul politic dintre cele două părți în domeniile de interes comun, 
potrivit art.3, urmărește aprofundarea asocierii politice, respectarea și pro-
movarea principiilor suveranității și independenței, integrității teritoriale și 
inviolabilității frontierelor, supremației legii și bunei guvernări, consolidarea 
cooperării în materia securității și apărării, gestiunii crizelor și abordării pro-
vocărilor de nivel global și regional pe baza multilateralismului efectiv. Părțile 
au convenit, prin art. 7, asupra „participării posibile a Republicii Moldova în 
operațiunile civile și militare de gestionare a situațiilor de criză conduse de 
Uniunea Europeană”, însă aceste prevederi nu contravin statutului de neutra-
litate a Republicii Moldova din cauza că Uniunea Europeană nu este prin carac-
ter o organizație politico-militară și desfășoară numai operațiuni postconfl ict, 
de menținere a păcii, iar Acordul de Asociere nu înseamnă integrare politică 
și nici nu conține calitatea de stat candidat. Conform art. 8, părțile au reiterat 
angajamentul de a identifi ca o soluție durabilă a confl ictului din raioanele de 
est, cu respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale a Republicii 
Moldova și de a facilita în comun reabilitarea postconfl ict, această problemă 
rămînînd, pînă la rezolvarea defi nitivă și fără a aduce atingere formatului sta-
bilit de negocieri pe agenda dialogului și cooperării, atît în relațiile mutuale, cît 
și într-un cadru mai extins, incluzînd actorii internaționali interesați. În plus,
art. 462 a admis începutul aplicării Acordului de Asociere sau a Titlului V ca 
parte integrantă a Acordului în zonele din Republica Moldova asupra cărora 
Guvernul nu exercită un control efectiv numai după ce Republica Moldova va 
asigura implementarea și aplicarea completă în totalitate sau în parte. În aceas-
tă ordine de idei, Acordul de Asociere nu se dovedește a fi  un impediment 
în calea restabilirii integrității teritoriale a Republicii Moldova, ci din contra, 
permite agenților economici din stînga Nistrului să benefi cieze de un regim 
favorabil în raport cu zona de liber schimb.

Altă problemă de semnificație determinantă și edificatoare pentru rea-
lizarea parcursului european ține de reforma internă, care, în conformitate 
cu art. 4, se rezumă la cooperarea pentru dezvoltarea, consolidarea și spo-
rirea stabilității și eficacității instituțiilor democratice și statului de drept; 
asigurarea respectării drepturilor și libertăților omului; realizarea progre-
selor în reformarea sistemului judiciar și cadrului legal pentru asigurarea 
independenței și consolidării capacității sale, garantarea imparțialității și a 
eficacității organelor de drept; continuarea reformei administrației publice, 
dezvoltarea serviciului public responsabil, eficient, transparent și profesio-
nist; asigurarea eficacității în lupta contra corupției, inclusiv prin aplicarea 
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instrumentelor legale internaționale relevante. Aceste și alte prevederi și-au 
găsit precizare și dezvoltare în textul Acordului de Asociere, fiind ancora-
te pe armonizarea legislației naționale la actele comunitare și instrumentele 
internaționale la care se face referință, implementarea obligațiunilor asumate 
și, implicit, realizarea obiectivelor trasate.

Cadrul instituțional al dialogului și cooperării prevede înființarea unor 
structuri: Consiliul de Asociere, format din membri ai Consiliului Uniunii 
Europene și Comisiei Europene, pe de o parte, iar pe de alta, din membri ai 
Guvernului Republicii Moldova, abilitat cu supravegherea și monitorizarea 
aplicării și implementarea Acordului, examinarea periodică a funcționalității 
(art. 434) și adoptarea deciziilor care cad sub incidența sa, fiind obligatorii 
pentru ambele părți, poate face recomandări și are competența de a actualiza 
sau modifica anexele ce se conțin, dar fără să aducă atingere dispozițiilor spe-
cifice din Titlul V (art. 436); Comitetul de Asociere, constituit din funcționari 
de nivel superior ai părților, oferă asistență Consiliului de Asociere în exerci-
tarea sarcinilor sale (art. 437), care îi poate delega unele dintre competențele 
sale, inclusiv de a adopta decizii de caracter obligatoriu, iar într-o configurație 
specifică (a Comitetului) poate aborda probleme ce țin de Titlul V (art. 438); 
Comitetul Permanent de Asociere, format din deputați ai Parlamentului Eu-
ropean și ai Parlamentului Republicii Moldova (art. 440), care poate solici-
ta informații de la Consiliul de Asociere privind implementarea Acordului 
(art. 441). Acordul de Asociere mai prevede, în contextul reliefat de acțiuni, 
promovarea reuniunilor periodice ale reprezentanților societății civile pen-
tru informarea lor și înregistrarea ideilor privind implementarea Acordului, 
fiind prevăzută constituirea Platformei Societății Civile – forum de întruniri 
și schimb de opinii (art.442).

Ținem să precizăm că aceste structuri instituționalizate de către părți 
nu lezează suveranitatea Republicii Moldova, din cauză că nu sînt de ca-
racter supranațional, nu li se deleghează prerogative suverane, se formează 
componența lor pe bază de paritate numerică, iar funcțiile atribuite se referă 
la evaluarea progreselor înregistrate în implementarea acțiunilor și aplicarea 
măsurilor prevăzute și asumate. Republica Moldova nu cedează drepturi su-
verane și nici nu deleghează prerogative suverane, dar se conformează unor 
reguli și proceduri negociate, acceptate și asumate, de altfel ca și în cazul 
participării în alte instituții de cooperare multilaterală. Vom menționa că în-
trunirile anuale, din 2015 și 2016, la nivelul Consiliului de Asociere au de-
monstrat că această instituție vizează în exclusivitate Acordul de Asociere.

Valorificarea experientei Romaniei  corectat.indd   12Valorificarea experientei Romaniei  corectat.indd   12 19.02.2018   11:57:3619.02.2018   11:57:36



1313

Experienţ �a de aderare a Experienţ �a de aderare a României la omâniei la Uniunea niunea Europeană: general și particular pentru uropeană: general și particular pentru Republica epublica Moldovaoldova

Referindu-ne succint la particularitățile și caracterul sensibil al Titlului V, 
care vizează zona de liber schimb, notăm că în conformitate cu art. 452, dacă 
părțile convin că măsurile necesare prevăzute au fost implementate și sunt apli-
cate, Consiliul de Asociere poate să se pronunțe asupra deschiderii mai largi a 
pieței, iar potrivit art. 458, semnatarii pot încheia acorduri sectoriale, în orice 
domeniu care intră sub incidența cadrului de aplicare a Acordului de Asociere, 
complementîndu-l ca parte integrantă a relațiilor bilaterale generale. Conside-
răm necesar de a preciza că potrivit art. 157, Acordul nu împiedică menținerea 
sau instituirea uniunilor vamale, altor zone de liber schimb ori aranjamente cu 
privire la trafi cul de frontieră, însă în măsura în care nu contravin aranjamen-
telor comerciale prevăzute în conținutul său. În acest sens, Acordul de Asociere 
cu Uniunea Europeană nu este îndreptat împotriva unor state sau grupuri de 
state organizate în instituții guvernamentale, ci ține de realizarea intereselor 
naționale și materializarea aspirațiilor înscrise în Declarația de Independență. 

Precizăm că, fiind un document-tip, similar după conținut celor semnate 
de Ucraina și de Georgia, care asigură asocierea politică și integrarea econo-
mică, Acordul de Liber Schimb este o componentă a Acordului de Asociere, 
incluzînd titlurile IV-VI, înlocuiește Preferințele Comerciale Autonome, dar 
conține mai multe derogări și amînări de punere în aplicare, oferind tim-
pul necesar pentru racordarea titlurilor de mărfuri și produse din Republica 
Moldova la standardele comunitare. De fapt, Republica Moldova devine o 
componentă a unui spațiu de liber schimb, care în condițiile actuale ar fi un 
avantaj, iar temerile, mai ales din partea Federației Ruse cu privire la posibili-
tatea reexportului, nu se dovedesc a fi fondate, deoarece se conțin prevederi ce 
solicită obligativitatea certificatului de proveniență. Însă în general, alternati-
va la capitolul opțiuni față de structurile ce realizează procese integraționiste 
nu se dovedește a fi un beneficiu și a contribuit la dezintegrarea elitei politice 
și a societății. În accepția noastră, Republica Moldova trebuie să fie consec-
ventă în valorificarea parcursului european, dat fiind că apropierea de Uniu-
nea Europeană constituie un mecanism important de consolidare a pozițiilor 
sale pe arena geopolitică din Europa, inclusiv în relațiile cu Rusia. Agenda 
europeană nu reprezintă altceva decît o strategie de modernizare a statului 
și reformă economică, un rol important revenind reformei agriculturii, care 
trebuie complementată cu politici în domeniul dezvoltării rurale. Vom pre-
ciza că cele trei Acorduri de Asociere semnate la 27 iunie 2014, chiar dacă 
sînt prin caracterul lor documente-tip,  conțin numere diferite de articole: cu 
Republica Moldova – 465, cu Ucraina – 475 și cu Georgia – 434.
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2. Aspecte procedurale ale aderării României la Uniunea Europeană 
Tratatul de la Amsterdam, intrat în vigoare la 1 mai 1999, stabilea proce-

dura de urmat în cazul admiterii unui nou membru în Uniunea Europeană. 
După primirea cererii oficiale prin care un stat solicita aderarea la Uniune, 
Consiliul Uniunii Europene cere Comisiei Europene să elaboreze un aviz 
privind gradul de indeplinire de către statul candidat a criteriilor de la Co-
penhaga și Madrid, aviz incheiet cu propunerea de a incepe sau nu negocieri 
de aderare. Cererea de admitere în Uniunea Europeană împreuna cu avizul 
Comisiei Europene fac obiectul analizei Consiliului European, compus din 
șefii de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii, care, după consul-
tarea Parlamentului European (avizul acestuia din urmă este doar consultativ 
în etapa de incepere a negocierilor), decide dacă începe sau nu negocierile de 
aderare cu statul candidat respectiv. 

Negocierile durează, de regulă, cîțiva ani și se finalizează cu un tratat de 
aderare care este supus ratificarii de către parlamentele statelor membre, par-
lamentul țării candidate și Parlamentul European (în această fază avizul poa-
te bloca aderarea) [1, p.263]. Procedurile de ratificare durează circa un an și 
jumatate - doi ani. Abia în acest moment apartenența la Uniunea Europeană 
devine efectivă. În cazul concret al admiterii țărilor din Europa Centrală și de 
Est, inclusiv România, negocierile sunt precedate de un exercițiu de examina-
re analitică („screening”) format din două etape: multilaterală (cu toate țările 
candidate) are un scop didactic, de familiarizare a candidaților cu ansamblul 
acqui-ului comunitar; bilaterală (cu fiecare stat candidat în parte), în care se 
trece în revistă, domeniu cu domeniu, progresele realizate de țara respectiva 
în transpunerea normelor comunitare în dreptul intern și aplicarea efectiva a 
regulilor ce guverneaza funcționarea Uniunii Europene. 

Statele care au început negocierile de aderare în octombrie 1998 au de-
marat imediat după încheierea exercițiului de screening la fiecare capitol, or-
dinea lor fiind stabilită de către Comisia Europeană. Pentru țările din grupul 
doi, printre care și România, screening-ul bilateral s-a desfășurat în perioada 
martie - iulie 1999 (cu excepția capitolului „agricultura”, pentru care exami-
narea analitică bilaterală a avut loc în luna noiembrie 1999). În urma deciziei 
Consiliului European de Ia Helsinki din 10-11 decembrie 1999 privind începe-
rea negocierilor de aderare, exercițiul de screening cu România a fost reluat la 
4 februarie 2000, urmînd să fi e evaluate progresele înregistrate în ultima jumă-
tate a anului 1999 în toate cele 31 domenii care fac obiectul negocierilor de 
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aderare, cu accent pe identifi carea difi cultăților cu care se confruntă autoritățile 
române în adoptarea și transpunerea legislației Uniunii Europene și pe măsuri-
le ce se impun pentru satisfacerea standardelor cerute pentru aderare. 

3. Strategia de preaderare a României: preliminariile aderării
După recunoașterea țărilor din Europa Centrală ca posibile viitoare mem-

bre, Uniunea Europeană a trebuit să decidă modul în care urma să sprijine 
procesul de integrare. La Reuniunea de vârf de la Essen din decembrie 1994 
s-au pus bazele strategiei de pregătire a țărilor asociate din Europa Centrală 
pentru aderare, cunoscută în general sub numele de strategie de preaderare. 
Strategia de preaderare este un ansamblu de măsuri cu caracter politic, econo-
mic și legislativ care acoperă toate domeniile de activitate ce țin de competența 
comunitară și vizează satisfacerea de către statele care doresc să devină membre 
ale Uniunii Europene a criteriilor de aderare stabilite de Consiliile Europene de 
la Copenhaga (din iunie 1993) și Madrid (din decembrie 1995).

Plecînd de la propunerile formulate de către Comisia Europeană în 
Agenda 2000, Consiliul European de la Luxemburg din decembrie 1997 a lan-
sat Strategia consolidată de preaderare pentru candidații din Europa Centrală și 
de Est, ale cărei principale elemente sunt: Acordurile Europene, Parteneriate-
le pentru Aderare împreună cu Programele Naționale de Adoptare a Acquis-
ului Comunitar, asistenţa financiară de preaderare (programele PHARE, 
ISPA și SAPARD) și deschiderea accesului ţărilor candidate la programele 
și agenţiile comunitare. România a adoptat prima strategie proprie avînd ca 
obiectiv pregătirea pentru admiterea în Uniunea Europeană în iunie 1995 
odată cu depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană - Strategia de 
la Snagov,  unde a avut loc elaborarea acestui document și semnarea acestei 
declaraţii de acceptare a obiectivului integrării europene de către toate forţele 
politice parlamentare ale momentului [2].

Acordul European este gîndit ca fiind o asociere între România, pe de o 
parte, și Comunitatea Europeană și statele membre, pe de altă parte. Baza le-
gală a relaţiilor dintre România și Uniunea Europeană a reprezentat-o Acor-
dul European, prin care s-a creat o asociere între România, pe de o parte, și 
Comunitatea Europeană și statele membre fiind semnat la 1 februarie 1993 
Acord care a intrat în vigoare la 1 februarie 1995.

Obiectivele asocierii prevăzute în art.1 al Acordului au fost: asigurarea unui 
cadru adecvat pentru dialogul politic dintre părţi, care să permită dezvoltarea 
unor legături politice strînse; promovarea dezvoltării comerţului, precum și a 
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relaţiilor economice între părţi, sprijinind astfel dezvoltarea economică în Ro-
mânia; asigurarea unei baze pentru cooperarea economică, socială, fi nanciară 
și culturală; sprijinirea eforturilor României de dezvoltare a economiei, de de-
săvârșire a tranziţiei într-o economie de piaţă și de consolidare a democraţiei; 
stabilirea unor instituţii adecvate pentru a face asocierea efectivă; asigurarea 
unui cadru pentru integrarea graduală a României în Comunitate.

În ceea ce privește crearea cadrului instituţional, s-a apreciat la acea dată că 
un dialog politic regulat va consolida apropierea dintre România și Comunitate, 
va sprijini schimbările politice și economice în curs de desfășurare în această 
ţară și va contribui la stabilirea de forme noi de cooperare [3, p.1-93]. La nivel 
ministerial, dialogul politic a avut loc în cadrul Consiliului de Asociere (con-
stituit din reprezentanţi ai Guvernului României, pe de o parte, și membri ai 
Consiliului și ai Comisiei Europene, pe de altă parte), care a avut responsabili-
tatea generală pentru respectarea acestui Acord. La nivel parlamentar, dialogul 
politic a fost realizat în cadrul Comitetului Parlamentar de Asociere, care a cu-
prins membri ai Parlamentului României și membri ai Parlamentului European.

Un alt punct important prevăzut în Acord l-a reprezentat respectarea 
principiilor democratice și a drepturilor omului stabilite în Actul Final de la 
Helsinki și Carta de la Paris pentru o Nouă Europă, precum și a principiilor 
economiei de piaţă. În privinţa liberalizării circulaţiei mărfurilor, serviciilor, 
România și Comunitatea au stabilit gradual o zonă de liber schimb bazată 
pe obligaţii reciproce și echilibrate, în concordanţă cu prevederile Acordu-
lui de Asociere și cele ale Acordului General pentru tarife vamale și comerţ 
(GATT). O atenţie deosebită a fost acordată regimului taxelor vamale, în 
acest sens s-a stabilit un calendar al reducerilor taxelor la import și export 
între Comunitate și România, defalcat pe 10 ani.

Acordul nu a exclus prohibiţiile sau restricţiile la import, export sau tran-
zit, justificate pe temeiurile moralităţii publice, politicii sau securităţii publi-
ce, protecţiei sănătăţii și vieţii, protecţiei resurselor naturale, a tezaurelor, a 
proprietăţii intelectuale, industriale sau comerciale sau a reglementărilor re-
feritoare la aur și argint. Era stipulat faptul că cele două părţi se vor abţine de 
la orice măsuri sau practici de natură fiscală interne care ar introduce, direct 
sau indirect, o discriminare între produsele unei părţi și produsele similare 
originare din teritoriul celeilalte părţi. Au fost stabilite măsuri de protecţie 
pentru situaţiile neprevăzute ce pot apărea în timpul derulării Acordului, în 
acest sens a fost creat un  instituit, un Consiliu de Asociere care a avut un rol 
major în supravegherea respectării prevederilor Acordului.
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Pentru a facilita cetăţenilor din Comunitate și celor din România iniţi-
erea și desfășurarea în mod regulat de activităţi profesionale în România și, 
respectiv, în Comunitate, Consiliul de Asociere a examinat în permanență 
măsurile necesare ce trebuie luate pentru a asigura recunoașterea reciprocă 
a calificărilor. România și statele membre ale Uniunii s-au angajat să asigure 
circulaţia liberă a capitalului privind investiţiile directe făcute în companii 
infiinţate conform legilor în vigoare în ţara gazdă și investiţiile făcute con-
form prevederilor Acordului, lichidarea sau repatrierea acestor investiţii și a 
oricărui profit rezultat din acestea. Nu se vor introduce noi restricţii valutare 
la circulaţia de capital și la plăţile curente aferente și au fost stabilite incom-
patibilităţile cu buna funcţionare a relaţiilor comerciale între părţi.

Pentru o mai eficientă protecţie a drepturilor de proprietate intelectu-
ală, industrială și comercială, România s-a obligat ca pînă la sfârșitul celui 
de-al cincilea an de la intrarea în vigoare a Acordului să solicite aderarea 
la Convenţia de la München privind acordarea patentelor europene (din 
5 octombrie 1973), precum și la celelalte convenţii multilaterale referitoare 
la aceste drepturi la care statele membre sunt părţi sau pe care le aplică de 
facto. Scopul a fost acela de a se asigura un nivel de protecţie similar cu cel 
din Comunitate [4, p. 69].  România s-a angajat să depună eforturi pentru ca 
legislaţia internă să devină, gradual, compatibilă cu cea a Comunităţii. Astfel, 
armonizarea legislaţiei se va extinde în special în următoarele domenii: vamal, 
al societăţilor comerciale, bancar, al proprietăţii intelectuale, al protecţiei for-
ţei și locurilor de muncă, al securităţii sociale, al securităţii financiare, al 
concurenţei, al protecţiei sănătăţii și vieţii oamenilor, animalelor și plante-
lor, al protecţiei consumatorilor, impozitării indirecte, în domeniul nuclear, 
al transporturilor și în cel legat de mediu. Pentru aplicarea acestor măsuri,
Comunitatea va furniza României asistenţă tehnică sub formă de schimb de 
experţi, furnizare de informaţii, organizare de seminarii, activităţi de formare, 
ajutor pentru traducerea legislaţiei din Comunitate. Toate aceste deziderate 
au putut fi realizate în condiţiile unui schimb reciproc și efectiv de informaţii. 
Se va acorda prioritate programelor menite să pună la dispoziţia publicului 
larg informaţiile de bază privind Comunitatea și cercurilor de specialiști din 
România, inclusiv accesul la bazele de date comunitare.În vederea realizării 
tuturor obiectivelor Acordului, România a beneficiat în toată această perioa-
dă de asistență financiară temporară din partea Comunităţii, sub formă de 
donaţii și împrumuturi PHARE, inclusiv de la Banca Europeană de Investiţii.
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4. Instrumentele strategiei de preaderare
Uniunea Europeană acordă finanţare prin intermediul Programului 

PHARE, alături de împrumuturile asigurate de Banca Europeană de Inves-
tiţii, în cooperare cu Fondul Monetar Internaţional. Capitalul de investiţii 
pentru ţările partenere este canalizat prin Banca Europeană pentru Recon-
strucţie și Dezvoltare. 

Programul PHARE a fost elaborat iniţial ca reacţie imediată la proble-
mele structurale cu care se confruntau ţările Europei Centrale, actualmente 
fiind una dintre pietrele de temelie ale strategiei de preaderare [5]. Programul 
este primul instrument financiar nerambursabil al strategiei de preaderare, 
promovînd dezvoltarea infrastructurii și cooperarea intraregională, precum 
și consolidarea democraţiei. A fost înfiinţat la începutul anului 1989 pentru 
Polonia și Ungaria (primele două ţări în care s-a realizat trecerea de la regi-
mul comunist la democraţie, de unde și acronimul), programul extinzându-
se treptat în celelalte ţări partenere din regiune. 

Programul se concentrează asupra a două aspecte [6, p.71]: dezvolta-
rea instituţională, sprijinirea guvernelor ţărilor candidate în implementarea 
acquis-ului comunitar; investiţiile, sprijinirea ţărilor candidate în efortul de 
a-și alinia activităţile industriale, infrastructura pe baza standardelor Uniunii 
Europene, prin mobilizarea investiţiilor solicitate. Între 1990-2000, România 
a beneficiat de peste 1,5 miliarde Euro prin programul PHARE. În prezent, 
PHARE se concentrează în România asupra a trei mari sectoare: dezvoltare 
regională, dezvoltare instituţională și sprijinirea investiţiilor în vederea im-
plementării acquis-ului. Comisia Europeană, după negocieri cu ţările candi-
date, elaborează un program naţional PHARE pentru fiecare ţară, precum și 
programe multi-anuale și orizontale care includ proiectele ce vor fi realizate, 
supuse în prealabil aprobării comitetului de gestiune a programului, compus 
din reprezentanţi ai statelor membre [7, p. 80].

Programul ISPA (Instrument for Structural Policies for pre-Accession) este 
cel de-al doilea instrument financiar nerambursabil conceput pentru spriji-
nirea ţărilor candidate în procesul de aderare la Uniunea Europeană. ISPA 
oferă sprijin financiar pentru investiţii în domeniul protecţiei mediului și al 
transporturilor, pentru a accelera procesul de armonizare a legislaţiei ţărilor 
candidate cu normele europene în aceste două sectoare. România va bene-
ficia de sume cuprinse între 240-270 milioane Euro pe an, fiind cel de-al 
doilea mare beneficiar, după Polonia. În sectorul transporturilor se acordă 
prioritate investiţiilor destinate integrării sistemului românesc de transport 
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în cel al Uniunii Europene, precum și viitoarei Reţele Trans Europene (Trans 
European Network - TEN). Se acordă o importanţă deosebită îmbunătăţirii 
legăturilor cu alte state candidate în domeniul transporturilor, precum și îm-
bunătăţirii sistemului naţional de transport prin completarea anumitor por-
ţiuni de drum [8, p.94]. Prioritatea programului ISPA în domeniul protecţiei 
mediului este sprijinirea României în procesul de adoptare a legislaţiei eu-
ropene în protecţia mediului. O atenţie specială este acordată apei potabile, 
tratării apelor uzate și evacuării gunoiului menajer.

Programul SAPARD (Special pre-Accession Programme for Agriculture and 
Rural Development) este cel de-al treilea instrument financiar nerambursabil 
conceput pentru a sprijini ţările candidate în abordarea reformei structurale 
în sectorul agricol și în alte domenii legate de dezvoltarea rurală, precum și în 
implementarea acquis-ului comunitar referitor la CAP (Common Agricultural 
Policy - Politica Agricolă Comună) și la legislaţia aferentă [9, p.126]. S-a sta-
bilit ca în perioada 2000-2006 România să primească 150 milioane Euro/an, 
fiind cel de-al doilea mare beneficiar după Polonia. În plus, Guvernul Româ-
niei va contribui cu suma de 50 milioane Euro. SAPARD,finanţează proiecte 
majore din domeniul agricol și cel  al dezvoltării rurale. România a identificat 
patru măsuri prioritare care urmează să fie finanţate în cadrul acestui pro-
gram [10, p.312]: îmbunătăţirea activităţilor de prelucrare și comercializare 
a produselor agricole și pescărești; dezvoltarea și îmbunătăţirea infrastruc-
turii rurale; dezvoltarea economiei rurale (investiţii în companiile cu profil 
agricol; diversificare economică; silvicultură); dezvoltarea resurselor umane 
(îmbunătăţirea activităţii de instruire profesionale; asistenţă tehnică, inclusiv 
studii menite să sprijine pregătirea și monitorizarea programului, campanii 
de informare și publicitate).

5. Progresele realizate de România pentru aderare în perioada 
octombrie 1998 - septembrie 1999

Concluziile raportului Comisiei Europene, publicat la 13 octombrie 1999, 
rețin atît progresele realizate de România în perioada menționată, cît și o serie 
de defi ciențe care afectează șansele unei aderări rapide la Uniunea Europeană 
[11]. Pentru o imagine clară asupra conținutului acestui raport, vom prezenta 
succint aspectele pozitive și negative surprinse în îndeplinirea celor patru cri-
terii de aderare. Potrivit criteriilor, bilele albe și cele negre se prezintă astfel: 

Criteriul politic: aspecte pozitive: Comisia a considerat că: „Pentru mo-
ment, România îndeplinește criteriul politic de la Copenhaga, deși această 
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poziție va fi reexaminată dacă autoritățile române nu continuă să dea prio-
ritate rezolvării crizei din instituțiile de ocrotire a copiilor”; aspecte negative:
Problema copiilor defavorizați, numărul mare de ordonanțe de urgență, 
asigurarea eficienței și independenței sistemului judiciar, rezultatele limitate 
obținute în lupta împotriva corupției, situația rromilor și eforturi suplimen-
tare pentru combaterea atitudinilor discriminatorii în societate.

Criteriul economic: aspecte pozitive: există dorința de așezare a evoluției 
economiei pe baza unei strategii pe termen mediu, elaborată impreuna cu 
experții Uniunii Europene; accelerarea reformei și asigurarea unei perspec-
tive de transformare pozitivă a economiei; sprijin pentru privatizarea unor 
mari companii în condiții cît mai bune; sprijin pentru restructurarea și pri-
vatizarea unui segment important din sistemul bancar de stat;  angajamentul 
guvernului de a reinstaura stabilitatea macroeconomică; perspectiva acordu-
rilor cu FMI și Banca Mondială să readucă economia româneasca pe linia de 
creștere”; aspecte negative: riscul ca România să nu poată dispune de o eco-
nomie de piață functională și să nu fie capabilă, pe termen mediu, să suporte 
presiunile concurențiale ale pieței Uniunii Europene; existența dezechilibre-
lor și instabilității macroeconomice; incertitudinea legislativă care afectează 
negativ investițiile private străine; reducerea exporturilor; necesitatea unor 
eforturi substanțiale pentru ridicarea standardului de viață al populației;  
deficiențe în disciplina financiară și necesitatea restructurării întreprinderi-
lor de stat cu pierderi mari.  

Criteriul adoptării legislației comunitare: aspecte pozitive: progrese sem-
nificative în domeniile achizițiilor publice, bancar și controlului financiar; 
progrese în sectoarele standardizare și certificare; transformarea regiilor 
autonome în societăți comerciale; realizarea unor progrese în armonizarea 
legislației din domeniul agriculturii; progrese semnificative în domeniul 
transporturilor, deși persistă probleme în ceea ce privește legislația vizînd 
siguranța transporturilor maritime și rutiere; progrese în domeniile justiției 
și controlului la frontiere; aspecte negative: legea bancrutei frauduloase nu 
corespunde normelor comunitare, în ciuda modificarilor repetate ce i s-au 
adus, armonizarea legislației este încă parțial realizată; România acordă o 
importanță redusă armonizării legislației din domeniul protecției mediului, 
în special poluarea aerului, apei și tratamentul deșeurilor, armonizarea nor-
melor din domeniile azilului și traficului de droguri. 

Criteriul capacității administrative: aspecte pozitive: mențiune favora-
bilă pentru capacitatea administrației din domeniul dezvoltării regionale, 
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unde structurile sunt compatibile cu cele din țările Uniunii Europene; as-
pecte negative: lipsa fondurilor și slăbiciunea administrației afecteaza nega-
tiv pregătirile pentru aderarea într-o serie de domenii prioritare; reforma 
administrației publice nu a început încă; în unele sectoare, cum ar fi protecția 
mediului sau controlul financiar, nivelul de competență al administrației nu 
este corespunzător; absența statutului funcționarului public a contribut la 
incapacitatea administrației, ceea ce a constitut o piedica majoră în calea 
pregătirilor pentru aderare. 

Totodată, Comisia Europeană a recomandat Consiliului European reu-
nit la Helsinki, la 11-12 decembrie 1999, începerea negocierilor de aderare 
cu România condiționat de îndeplinirea a doua cerințe [12]. Confirmarea 
realizării efective a acțiunilor anunțate de autoritățile române cu privire la 
alocarea unor resurse bugetare corespunzatoare și implementarea reforme-
lor structurale în instituțiile de ocrotire a copiilor înainte de sfîrșitul anului 
1999. Este vorba de crearea unei agenții unice cu responsabilitate pe întreg 
sectorul de ocrotire a copiilor, agenție care s-a creat deja. Realizarea unei 
evaluări suplimentare a situației economice înainte de începerea efectivă a 
negocierilor, cu scopul adoptării unor masuri adecvate pentru îmbunatățirea 
situației macroeconomice. În acest scop, la sugestia comisarului Verheugen, 
responsabil cu extinderea Uniunii Europene s-a decis constituirea de către 
partea română, cu o asistență comunitară și din partea organismelor finan-
ciare internaționale a unui grup de lucru sau unei comisii care să elaboreze o 
strategie economică de dezvoltare a țării pe termen mediu.

6. Aderarea României la Uniunea Europeană
România a prezentat cererea de aderare la Uniunea Europeană pe 22 iunie 

1995. În conformitate cu prevederile Tratatului de la Maastricht, la cererea 
Consiliului, Comisia a adoptat Opinia asupra cererii de aderare a României 
la Uniunea Europeană, aplicînd criteriile stabilite la Consiliul European de 
la Copenhaga din iunie 1993, opinie publicată pe 16 iunie 1997. Cît despre 
criteriul politic – stabilitatea instituţiilor garante ale democraţiei, statului de 
drept, drepturilor omului, respectului minorităţilor și protecţiei lor, s-a apre-
ciat la acea vreme că România are instituţii care tind spre stabilitate, dar ele 
trebuie consolidate prin acordarea unui respect mai mare, în practica statului 
de drept, la toate nivelurile structurilor guvernamentale. Eforturi considera-
bile urmau a fi depuse pentru respectarea drepturilor minorităţilor naţionale, 
a copiilor din orfelinate, pentru îmbunătăţirea sistemului judiciar.
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S-au subliniat și progresele înregistrate de România referitoare la crite-
riul economic – existenţa unei economii de piaţă funcţionale, ca și capacita-
tea de a face faţă presiunilor concurenţei și forţelor pieţei existente în Uniune. 
Primii pași în vederea creării unei economii de piaţă fuseseră făcuţi, preţurile 
fiind în mare măsură liberalizate, dar dreptul de proprietate asupra pămîn-
tului nu era pe deplin garantat. S-a apreciat că s-a îmbunătăţit capacitatea de 
competitivitate a economiei românești, mai ales prin abordarea problemelor 
legate de distorsiuni majore, cum ar fi preţurile scăzute la energie, accelerarea 
privatizării și începerea lichidării întreprinderilor de stat, mari generatoare 
de pierderi. Totuși, o mare parte a industriei era considerată învechită, iar 
agricultura trebuia modernizată [13]. Capacitatea României de a-și asuma 
acquis-ul (capacitatea de a-și asuma obligaţiile impuse de calitatea de mem-
bru, printre care se află și aderarea la Uniunea politică, economică și mone-
tară) a fost apreciată ca avînd un ritm destul de lent. Astfel, legislaţia româ-
nească a preluat numai o mică parte din acquis-ul ce se referă la elementele 
esenţiale ale pieţei unice, inclusiv concurenţa, cu excepţia celei referitoare la 
proprietatea intelectuală. Era necesar un proces major și susţinut de reformă 
în cadrul structurilor administrative. Având în vedere aceste considerente, 
Comisia a subliniat că negocierile pentru aderarea României la Uniunea Eu-
ropeană vor fi deschise de îndată ce se va înregistra un progres semnificativ 
în satisfacerea de către România a condiţiilor statutului de membru, definite 
de Consiliul European de la Copenhaga [14]. Strategia consolidată de prea-
derare va ajuta România să se pregătească mai bine pentru a-și îndeplini obli-
gaţiile ce derivă din statutul de membru și să acţioneze pentru ameliorarea 
deficienţelor identificate în Opinii.

La data de 1 ianuarie 2007, România a aderat la Uniunea Europeană, fi-
nalizând astfel un drum început cu mulţi ani în urmă. Demersurile oficiale 
în acest sens au început  după Revoluţia din Decembrie 1989, însă și anterior 
acestei date, deși era stat membru al Tratatului de la Varșovia, România a 
avut stabilite relaţii oficiale la nivelul Comunităţilor Europene. Astfel, în anul 
1974, România a semnat cu Comunitatea Economică Europeană [15]. Acordul 
cu privire la Sistemul Generalizat de Preferinţe Vamale, fi ind primul stat comu-
nist din Europa care semna un astfel de tratat. În anul 1980, România a semnat 
cu Comunitatea Economică Europeană Acordul privind Comerţul cu Produ-
se Industriale, prin care a fost creată Comisia Mixtă România – Comunitatea 
Economică Europeană. Prin semnarea acestui acord, România a recunoscut 
tacit existenţa Comunității Economice Europene, însă pentru recunoașterea 
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diplomatică a Comunităţii, trebuia încheiat un Acord bilateral de cooperare 
comercială și economică între România și Comunitatea Economică Europea-
nă. În vederea adoptării acestui Acord, au avut loc runde de negocieri și reu-
niuni la nivel de experţi între cele două părţi, care au fost însă întrerupte de 
Revoluţia din Decembrie 1989. După această dată, România a început oficial 
demersurile pentru aderarea la Uniunea Europeană, prin recunoașterea încă 
din anul 1990 a Comunităţilor Europene și acreditarea unui ambasador pe 
lîngă Comisia Europeană. La data de 1 februarie 1993 a fost semnat Acordul 
de Asociere a României la Uniunea Europeană, care a intrat în vigoare în 
anul 1995. În luna iunie 1995, România a depus cererea de aderare la Uniune, 
urmare căreia, în luna decembrie 1999, Consiliul European a hotărât începe-
rea negocierilor de aderare cu România. Aceste negocieri au început în luna 
februarie 2000 și s-au incheiat la data de 14 decembrie 2004, prin decizia 
Conferinţei de Aderare la nivel ministerial. Consiliul European de la Bruxel-
les din 16-17 decembrie 2004 a confirmat decizia Conferinţei și a stabilit că 
în luna aprilie 2005 să se semneze Tratatul de Aderare iar aderarea efectivă 
să se realizeze la data de 1 ianuarie 2007. România a îndeplinit condiţiile im-
puse pentru semnarea tratatului, aspecte rezultate din rapoartele cu privire 
la stadiul pregătirilor în vederea aderării, prezentate de Comisia Europeană.

La data de 13 aprilie 2005, Parlamentul European a acordat Avizul pentru 
semnarea Tratatului de Aderare, iar la data de 25 aprilie 2005 a fost semnat la 
Luxemburg, de către România pe de o parte și reprezentanţii statelor membre 
ale Uniunii Europene pe de altă parte, Tratatul de Aderare a României la Uni-
unea Europeană, care ulterior a fost ratifi cat de către toate statele membre ale 
Uniunii Europene. După semnarea Tratatului, România a fost intens monito-
rizată de Comisia Europeană, fi ind verifi cat modul în care România își inde-
plinește angajamentele asumate în calitate de stat în curs de aderare. Urmare 
îndeplinirii tuturor condiţiilor cerute, la data de 1 ianuarie 2007, România și 
Bulgaria au aderat la Uniunea Europeană. Prin aderarea la Uniunea Europeană, 
România a dobândit toate drepturile deţinute de statele membre ale Uniunii. În 
calitate de stat membru al Uniunii Europene, România participă la realizarea 
politicilor comunitare, are drept de vot în toate reuniunile Consiliului Uniunii 
Europene, va deţine președinţia la nivelul Consiliului, având astfel un rol activ 
în toată activitatea Uniunii Europene. Tot în baza acestei calităţi, România va 
avea reprezentanţi în instituţiile comunitare, respectiv în Parlamentul European, 
Consiliul de Miniștri, Comisia Europeană, Curtea Europeană de Justiție [16],
Tribunalul de Primă Instanță [17], Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic și 
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Social. Reprezentanţii României în Parlamentul European vor fi aleși de către 
poporul român la data de 25.11.2007, la votul organizat în acest scop. 

Odată cu aderarea sa, României îi revin însă și o serie de obligaţii în urma 
aderării la Uniune. În vederea integrării depline la structurile comunitare, 
România trebuie să continue în ritm accelerat reformele în toate domeniile, 
în caz contrar, existînd riscul activării clauzelor de salvgardare. O mare res-
ponsabilitate revine României în ceea ce privește asigurarea securităţii Uni-
unii, având în vedere că, în urma aderării, graniţa de nord și de est a ţării 
noastre a devenit graniţă a Uniunii Europene. În acest sens, pe lângă măsurile 
de securizare a graniţelor, România a luat măsuri de introducere a vizelor 
pentru unele state nemembre ale Uniunii Europene. Se impune o mai rapidă 
adaptare la legislaţia Uniunii, cu prioritate la legislaţia privind dreptul de 
proprietate, legislaţie care de multe ori nu a fost respectată în România, după 
cum a constatat Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

Prin aderarea României la Uniunea Europeană, cetăţenii români au deve-
nit cetăţeni ai Uniunii Europene. Astfel, aceștia beneficiază, atît pe teritoriul 
statelor membre ale Uniunii, cît și pe teritoriul statelor terţe, de drepturile 
conferite de tratatele Uniunii Europene tuturor cetăţenilor europeni. Un prim 
drept conferit cetăţenilor români după aderare este acela de liberă circulaţie în 
toate statele Uniunii Europene, documentul de identitate nemaifi ind în mod 
obligatoriu pașaportul, fi ind sufi cientă cartea de identitate. În calitate de cetă-
ţeni ai Uniunii Europene, cetăţenii români afl aţi în străinătate benefi ciază de 
protecţie consulară din partea tututror statelor membre ale Uniunii Europene, 
caz în care orice cetăţean român poate cere protecţie ambasadei sau consulatu-
lui oricărui stat membru al Uniunii Europene de pe teritoriul unui stat nemem-
bru al Uniunii, în cazul în care România nu are ambasadă sau consulat în acel 
stat. Cetăţenii români benefi ciază de drept de rezidenţă pe teritoriul statelor 
membre ale Uniunii Europene. Cetăţeanul Uniunii are o serie de drepturi, pre-
cum dreptul la vot în alegerile municipale, el se bucură de protecţie din partea 
autorităţilor, are dreptul de petiţie la Parlamentul European și se poate adresa 
Mediatorului european – ceea ce este Ombudsman-ul [18, p.4].

Există însă și unele restricţii ale drepturilor cetăţenilor Uniunii Europe-
ne, acestora putându-li-se restricţiona dreptul de liberă circulaţie sau de rezi-
denţă pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, însă aceste re-
stricţii pot fi luate numai pe motive de politică publică, securitate publică sau 
sănătate publică [19]. Nu pot fi luate restricţii pentru motive economice, de 
asemenea nici existenţa unor condamnări penale anterioare a unei persoane 
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nu duc obligatoriu la luarea restricţiei faţă de persoana în cauză. Un exemplu 
concret de restricţie a dreptului de rezidenţă a mai multor persoane a avut 
loc recent în Italia, printre persoanele în cauză numărându-se și cetăţeni ro-
mâni. Restricţia s-a dispus pe motiv de securitate publică, autorităţile italiene 
luînd această măsură urmare acuzării unui cetăţean român de moartea unei 
contese. Cazurile cetăţenilor români au fost apreciate de autorităţile italiene 
ca urgente, astfel că aceștia au fost expulzaţi fără să li se acorde posibilitatea 
să atace deciziile emise de statul italian și fără să li se acorde cel puţin o lună 
pentru părăsirea Italiei [20].

Tot în virtutea aplicării legislaţiei europene, cetăţenii români care au co-
mis infracţiuni pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene și s-au 
întors în România pentru a scăpa de pedeapsă sunt arestaţi de autorităţile 
române și trimiși în statul respectiv pentru a fi judecaţi, în baza mandatului 
european de arestare emis de acel stat. În vederea evitării unor situaţii de 
acest fel, cetăţenii români vor trebui să respecte cu stricteţe legislaţia euro-
peană atît pe teritoriul României, cît și pe cel al oricărui alt stat membru al 
Uniunii Europene, dar și legislaţia oricărui stat nemembru al Uniunii, când 
se află pe teritoriul acestuia.

7. România - stat membru al  Uniunii  Europene
După ce Consiliul Europei a decis, la Helsinki, începerea negocierilor 

de aderare a României la Uniunea Europeană, un scenariu optimist arată la 
acea dată că ele s-ar putea întinde pe o perioada 7-8 ani, din momentul de-
butului negocierilor [21, p.315]. Aderarea României, împreună cu Bulgaria, 
la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 încheie astfel cel de al cincilea val 
al extinderii Uniunii, iniţiat la 1 mai 2004, prin aderarea celor opt state din 
Europa Centrală și de Est, alături de Cipru și de Malta. România s-a ală-
turat unei Uniuni de state europene care împărtășesc aceleași valori, avînd 
în centru respectul pentru demnitatea umană, democraţie, statul de drept și 
respectarea drepturilor omului și libertăţilor fundamentale. Uniunea Euro-
peană are drept obiective asigurarea păcii și prosperităţii, printre realizările
sale numărându-se piaţa internă, precum și crearea Spaţiului Schengen, a zo-
nei euro [22, p. 225]. Obiectivul principal al României la acest moment îl 
constituie consolidarea progreselor și reformelor realizate pentru asigurarea 
unei integrări depline în structurile comunitare. România dorește să adu-
că o contribuţie activă la realizarea proiectelor aflate pe agenda europeană 
și să sprijine soluţii eficiente pentru problemele Uniunii. Banca Naţională a 
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României face parte acum din Sistemul European al Băncilor Centrale, iar 
guvernatorul acesteia participă ca membru cu drepturi depline la Consiliul 
General al Băncii Centrale Europene și la comitetele acesteia [23, p.11-19].

De la data aderării, cetăţenii români au dreptul de a lucra în cadrul in-
stituţiilor comunitare. Procedura standard de obţinere a unui astfel de post 
este prin concurs. Procedura de selectare prin concurs a personalului în ca-
drul instituţiilor europene presupune două mari etape: selecţia, organizată 
de Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO), în urma căreia se 
redactează listele de rezervă, și recrutarea propriu-zisă, realizată de institu-
ţiile europene pe baza acestor liste. Orice cetăţean român care îndeplinește 
condiţiile cerute de instituţiile comunitare care scot la concurs posturile va-
cante se poate prezenta la concursurile organizate periodic de fiecare dintre 
instituţiile comunitare, avînd șansa să devină funcţionar comunitar. Comisia 
Europeană și-a propus ca pînă în 2011 să fie angajaţi 1058 noi funcţionari, 
dintre care 698 de români și 360 de bulgari.

a. Politicile Uniunii Europene: ca stat membru al Uniunii Europene, 
România ia parte direct la elaborarea și adoptarea politicilor comunitare, 
contribuind pe fond la lucrările tuturor instituţiilor comunitare, la nivel poli-
tic și tehnic (Consiliul Uniunii Europene și formaţiunile sale sectoriale, gru-
purile de lucru ale Consiliului, precum și la reuniunile Consiliului European,
comitetele și grupurile de lucru ale Comisiei Europene, Parlamentul Euro-
pean, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social). De asemenea, 
România va contribui în mod direct la marile linii de politică ale Uniunii (Pro-
gramul Haga, Strategia Lisabona, Politica energetică, Strategia de Dezvolta-
re Durabilă etc.), asociindu-se pe fond la dezvoltarea acestora [24, p. 25-28].

b. Politica Externă și de Securitate Comună (PESC) și relațiile externe 
ale Uniunii Europene: un domeniu important îl reprezintă Politica Externă 
și de Securitate Comună, la care România contribuie direct în baza statutu-
lui său de stat membru cu drepturi depline al Uniunii. De asemenea, Româ-
nia dorește să își consolideze contribuţia la Politica Europeană de Securitate 
și Apărare (PESA).  În calitate de membru al Uniunii Europene, România 
aplică sancţiunile internaţionale impuse prin Poziţiile Comune adoptate în 
cadrul Politicii Externe și de Securitate Comună, instituţiile competente dis-
punînd măsuri de implementare, atunci cînd este cazul [25]. În contextul 
în care, de la momentul aderării la 1 ianuarie 2007, frontiera de nord și de 
est a României a devenit frontieră externă a Uniunii Europene, România va 
contribui la consolidarea ariei de libertate, securitate și justiţie prin asigura-
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rea unui management eficient al frontierelor sale externe. Ca stat membru al 
Uniunii Europene, România va contribui în mod susținut la formularea Po-
ziţiilor, Declaraţiilor și demersurilor Uniunii Europene și le va aplica întoc-
mai. România va continua să respecte sancţiunile internaţionale și măsurile 
restrictive impuse de Uniunea Europeană, Organizația Națiunilor Unite și 
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. De asemenea, România 
va participa la reuniunile tuturor structurilor de lucru ale Consiliului pe tema 
PESC/PESA [26, p. 241]. În baza experienţei acumulate atît pe plan concep-
tual, cît și pe dimensiunea operaţională în perioada de pre-aderare, România 
dorește să își consolideze contribuţia la Politica Europeană de Securitate și 
Apărare (PESA).  România a participat în cadrul misiunii de poliţie a Uniunii 
Europene din Bosnia și Herţegovina (EUPM). Această misiune a fost lansată
la 1 ianuarie 2003 în vederea asigurării racordării la Misiunea de poliţie a 
Organizației Națiunilor Unite. Totodată, România a avut o contribuţie la ope-
raţiunea militară Althea din Bosnia și Heţegovina. Althea a fost lansată de 
Uniunea Europeană la 2 decembrie 2004 în baza acordurilor „Berlin Plus” cu 
Organizația Atlanticului de Nord [27, p. 234].

Pe linia politicii europene de stabilizare, dezvoltare și consolidare a per-
spectivei europene a Balcanilor de Vest, România a contribuit consistent și 
la pregătirea misiunii civile PESA din Kosovo, care va fi desfășurată în teren 
după definitivarea procesului de stabilire a statutului.  Alte contribuţii con-
crete sunt în cadrul misiunii de asistenţă la punctul de trecere a frontierei Ra-
fah (EUBAM Rafah), precum și în misiunea EUPOL Kinshasa din Republica 
Democrată Congo.  În perspectivă, o importanţă deosebită o are implicarea 
în dezvoltarea capacităţilor de reacţie rapidă a Uniunii Europene, în principal 
pe linia constituirii a două Grupuri Tactice de Luptă, dintre care primul a fost  
pus la dispoziţia Uniunii Europene în a doua jumătate a anului 2007 [28].

c. Viitorul Europei/ Tratatul Constituțional: primii pași ai României 
ca membru al Uniunii Europene au loc într-un context marcat de dezbaterea 
asupra Tratatului Constituţional și viitorului Uniunii Europene [29, p. 254]. 
La acest proces de dezbatere participă concomitent statele membre, instituţi-
ile europene, reprezentanţi ai societăţii civile și ai mediului academic. Ca stat 
membru care a aprobat deja Tratatul Constituţional, România va continua să 
se asocieze pe fond la dezbaterile pe această temă. În cadrul dezbaterilor pri-
vind viitorul Europei, un rol important l-a reprezentat procesul de elaborare 
și adoptare a Declaraţiei de la Berlin pentru aniversarea a 50 de ani de la sem-
narea Tratatelor de la Roma, adoptată la 25 martie 2007, de cele 27 de state 
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membre din acel moment și de instituţiile Uniunii. Documentul reprezintă 
exerciţiu simbolic de recunoaștere a realizărilor și beneficiilor Uniunii în de-
cursul a 50 de ani și de solidaritate a statelor membre în jurul unor proiecte 
și obiective comune pentru viitor.

d. Măsuri asiguratorii: avînd în vedere necesitatea asigurării aplicării 
uniforme a dreptului comunitar pe tot teritoriul Uniunii, acquis-ul comuni-
tar cuprinde măsuri asiguratorii ce vizează protejarea funcţionării conforme a 
Uniuni în practic toate politicile europene: măsuri de salvgardare punctuale, 
corecţii financiare cu privire la fondurile europene, măsuri privind politica 
concurenţei sau declanșarea unor acţiuni în constatarea neindeplinirii unei 
obligaţii de drept comunitar (infringement procedures) la adresa Statului 
Membru respectiv. Alături de aceste măsuri, procesul de extindere, datorită 
complexităţii sale, a generat includerea unor clauze asiguratorii specifice, atît 
în Tratatul de Aderare al statelor care au aderat la 1 mai 2004, precum și în cel 
al României și Bulgariei. Acestea vizează protejarea funcţionării Uniunii, în 
cazul existenţei unor disfuncţionalităţi majore în cadrul noilor state membre 
și sunt inspirate din clauzele de salvgardare existente anterior în dreptul co-
munitar. România acţionează pentru continuarea reformelor deja începute, 
astfel încît să nu fie necesară activarea clauzelor de salvgardare [30].

Aderarea României la Uniunea Europeană a implicat aderarea la un spa-
ţiu de reguli bine definite, care reglementează buna funcţionare a Uniunii în 
majoritatea politicilor existente, iar a căror neaplicare poate genera sancţiuni 
la adresa statelor membre, prevăzute de acquis-ul comunitar. Instituţia care 
asigură buna aplicare a legislaţiei este Comisia Europeană, în calitatea sa de 
Gardian al Tratatelor; există și cazuri în care măsurile sunt aplicate de Con-
siliu.  Alături de aceste măsuri, procesul de extindere, datorită complexităţii 
sale, a generat includerea unor clauze asiguratorii specifice, atît în Tratatul de 
Aderare al celor 10 state care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004, 
precum și în cel al României și Bulgariei. Acestea vizează protejarea funcţi-
onării Uniunii Europene, în cazul existenţei unor disfuncţionalităţi majore 
în cadrul noilor state membre, și sunt inspirate din clauzele de salvgardare 
existente anterior în dreptul comunitar [31].

e. Măsurile prevăzute de acquis-ul comunitar: România trebuie să asi-
gure, identic cu celelalte state membre, implementarea acquis-ului comuni-
tar. Neaplicarea acquis-ului sau aplicarea neconformă poate iniţia măsuri 
asiguratorii prevăzute de Tratatele Uniunii, care sunt de mai multe feluri: 
măsuri de salvgardare punctuale, corecţii financiare cu privire la fondurile 
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europene, măsuri privind politica concurenţei sau declanșarea unor proce-
duri de infracţiune (infringement procedures) la adresa statului membru re-
spectiv. Măsurile sunt aplicabile în mod identic tuturor statelor membre [32].

f. Clauzele sectoriale: există trei clauze sectoriale aplicabile României și 
Bulgariei, similare celor existente în Tratatul de Aderare al celor 10 state care 
au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004. Acestea privesc domeniul eco-
nomic, piaţa internă și justiţia și afacerile interne [33]. Clauza de salvgardare 
în domeniul economic este specifică perioadei de tranziţie a economiilor naţi-
onale la piaţa internă comunitară, iar rolul ei este în primul rînd de a proteja 
economia naţională a statului membru respectiv de impactul pieţei unice. 
Această clauză prevede solicitarea, de către România sau Bulgaria, a aplicării 
unor măsuri de protecţie în cazul apariţiei unor dificultăţi semnificative și 
persistente în oricare sector economic, sau care ar putea provoca deteriorarea 
serioasă a situaţiei economice într-un anumit domeniu [34]. De asemenea, 
clauza poate fi invocată de orice stat membru Uniunii Europene. Solicitarea 
aplicării acestei clauze poate interveni într-o perioadă de maxim trei ani de 
la data aderării, iar decizia de aplicare a acesteia, măsurile ce pot fi luate 
și condiţiile de aplicare ale acesteia sunt determinate de Comisie. Măsurile 
autorizate potrivit acestei clauze implică derogări de o intindere și pe durate 
care sunt strict necesare pentru remedierea situaţiei.

g. Clauza privind piaţa internă are o arie foarte extinsă, practic putân-
du-se aplica majorităţii politicilor sectoriale, și constă în exceptarea statului 
respectiv de la anumite beneficii existente pe piaţa internă (în special restric-
ţii la export, la producere, inchiderea unităţilor neconforme etc.). Clauza 
poate fi invocată atunci cînd un stat membru aduce atingere sau riscă să adu-
că atingere funcţionării pieţei interne sau atunci când viitorul stat membru 
nu își indeplinește angajamentele rezultate din negocieri. Piaţa internă este 
inţeleasă în sens extins, și se referă atît la cele 4 libertăţi de circulaţie, cît și 
la politicile sectoriale - concurenţă, agricultură, transport, telecomunicaţii, 
energie, protecţia consumatorului și sănătatea publică, mediu, în măsura în 
care atingerile au efect transfrontalier [35]. Măsurile pot fi adoptate de Comi-
sie într-o perioadă pînă la trei ani de la data aderării; durata aplicării acestora 
poate fi însă extinsă pînă la remedierea totală a problemelor.

h. Clauza privind justiţia și afacerile interne din Tratatul de Aderare
pentru România și Bulgaria este identică cu cea prevăzută pentru cele
10 state care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004. Această clauză 
sectorială prevede suspendarea anumitor drepturi pentru România și Bulgaria 
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în cazul în care există deficienţe semnificative sau riscul apariţiei unor ase-
menea deficienţe în privinţa aplicării legislaţiei europene referitoare la re-
cunoașterea reciprocă în domeniul civil și penal. Măsurile pot fi aplicate de 
Comisie intr-o perioadă de pînă la trei ani din data aderării, cu prelungire 
nedefinită pînă la remedierea problemelor existente [36].

i. Mecanisme specifice: urmare a Raportului de monitorizare din 26 sep-
tembrie 2006, Comisia Europeană a decis adoptarea unei decizii privind 
înfiinţarea unui mecanism de cooperare și verificare privind justiţia și com-
baterea corupţiei pentru România și Bulgaria. Acesteia i se adaugă un re-
gulament privind corecţiile financiare ce pot fi adoptate faţă de România 
și Bulgaria, după aderare, în privinţa acordării fondurilor agricole stabilite 
în cursul negocierilor [37, p.200]. În ceea ce privește mecanismul referitor 
la justiţie și afacerile interne, au fost stabilite o serie de „ţinte” pentru Româ-
nia și Bulgaria (4 în cazul României și 6 în cazul Bulgariei), în baza căro-
ra cele două state vor raporta Comisiei Europene. Primul Raport privind 
realizarea acestora a fost prezentat de cele două ţări la 31 martie 2007, iar 
Comisia a raportat Consiliului și Parlamentului European asupra progrese-
lor pînă în iunie 2007. Mecanismul urmează să fie aplicat pînă la atingerea 
ţintelor stabilite; acestea pot fi amendate în funcţie de progresele realizate
[38, p. 329]. Mecanismul IACS (Sistemul Integrat de Administraţie și Con-
trol în Agricultură prevede prezentarea, de către România și Bulgaria, la 
trei luni după data aderării, a unei declaraţii la nivel ministerial către Comisie, 
care să precizeze dacă sistemul IACS a fost implementat și este funcţio-
nal. Declaraţia a fost făcută în baza unui raport elaborat de un organism 
independent, desemnat în acest scop de către fiecare din cele două state. 
Comisia a evaluat dacă obligaţiile au fost indeplinite, fie pe baza declaraţiei 
sau raportului independent, fie pe baza propriului său audit, după ce va da 
statului membru respectiv oportunitatea de a prezenta propriile comentarii 
într-un interval rezonabil de timp. 

8. Avantajele Romaniei rezultate din statutul de membru al Uniunii Europene

Aderarea la Uniunea Europeană înseamnă apartenența noastră la un 
spațiu de stabilitate politică, securitate internă și externă, dezvoltare econo-
mică, protecție socială și solidaritate. În plan politic, statutul de membru al 
Uniunii Europene aduce cu sine forța pe care o are un ansamblu de 28 de 
țări ce vorbesc cu o singură voce. Altfel spus, în dialogul cu un stat terț, 
un membru al Uniunii Europene are întotdeauna alături de el, dacă problemele
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în discuție nu nasc divergențe interne, sprijinul celorlalte state comunitare. 
Aceasta fi ind un principiu de bază al politicii externe și de securitate comună
[39, p. 241]. În perspectivă, odată cu cristalizarea identității europene de se-
curitate și apărare (ESDI), apartenența la Uniunea Europeană va avea și o di-
mensiune mai pronunțată în planul securității externe, care acum se realizează 
practic integral sub umbrela NATO. Cît privește garantarea securității interne 
pe teritoriul comunitar, aceasta este asigurată prin intermediul cooperării în do-
meniile justiției și afacerilor interne (JAI) și prin acordul Schengen [40, p. 25].

În plan economic, aderarea la Uniunea Europeană aduce Români-
ei un flux de investiții străine net superior celui actual, dat fiind avantajul 
apartenenței la un spațiu fără frontiere interne, cel al pieței unice comunitare. 
În același timp, aplicarea celor „patru libertăți” (libera circulație a bunurilor, 
serviciilor, capitalurilor și persoanelor) dă dreptul oricărui cetățean român 
care dorește, fie el turist, om de afaceri sau muncitor în căutare de lucru, să 
circule nestingherit pe întreg teritoriu Uniunii Europene, să se stabilească 
sau să faca afaceri în condițiile liberei concurențe. Trebuie totuși să avem 
în vedere posibilitatea ca statele membre să nu se grăbeasca în a acorda li-
bertate neîngradită lucrătorilor din țările estice. Termenul „concurență” este 
adesea folosit atunci cînd se vorbește de capacitatea firmelor românesti de a 
supraviețui pe piață occidentala în condițiile în care vom fi obligați să elimi-
nam măsurile protecționiste naționale. Se afirmă că prin aderarea la Uniunea 
Europeană „ne vom dezarma”. Adaptarea la rigorile economiei de piață ne 
este însă necesară, fie că devenim, fie că nu devenim membri ai Uniunii Eu-
ropene, doarece trăim într-o lume cu o economie globalizată în care izolarea 
înseamnă faliment. Pe de altă parte, în sectoarele sensibile pentru economia 
națională vor putea fi obținute unele derogări temporare de la aplicarea re-
gulilor comunitare, astfel încît să avem un răgaz suplimentar pentru adaptare 
(așa numitele perioade tranzitorii) [41].

Aderarea la Uniunea Europeană nu exclude însă și măsurile de protecție 
economică, dacă ele sunt justificate. Tratatul de la Amsterdam stabilește re-
guli privind interzicerea abuzului de poziție dominantă, concurența neloială, 
practicile de dumping și ajutoarele de stat, ceea ce poate fi și în avantajul 
firmelor românești competitive, protejîndu-le în fața giganților occidentali. 
În ceea ce privește intervenția statului, Tratatul prevede, făcînd excepție de 
la regulă, că statul poate interveni în sprijinul unor întreprinderi în situații 
cum ar fi ajutoarele cu caracter social, cele destinate remedierii efectelor 
calamităților naturale, favorizării economice a regiunilor cu nivel de trai 
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scăzut sau puternic afectate de șomaj ori pentru remedierea unor perturbări 
grave în economia unui stat membru [42]. Tot în plan economic, aderarea 
la Uniunea Europeană presupune acces la fondurile structurale ale Uniunii: 
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDER). Fondul de Coeziune 
destinat dezvoltării rețelelor de transport și protecției mediului, precum și o 
componenta a Fondului destinat agriculturii. Aceste fonduri sunt consisten-
te. De departe, cel mai important avantaj îl reprezintă accesul la Piaţa Unică 
Europeană, acesta fiind un aspect economic extrem de atrăgător pentru ţările 
care își doresc să adere la Uniunea Europeană. Piaţa Unică Europeană constă 
în circulaţia liberă a populaţiei, bunurilor, serviciilor și a capitalului între 
statele membre ca și cînd ar circula într-o singură țară. Crearea acesteia re-
prezintă însăși esenţa Uniunii, realizându-se prin adoptarea de către statele 
membre a numeroase directive, prin care au fost eliminate barierele tehnice, 
legale, birocratice, culturale și protecţioniste, instituindu-se comerţul liber și 
mișcarea liberă în cadrul Uniunii.

Așadar, experiența României în realizarea parcursului european este im-
portantă pentru Republica Moldova, chiar dacă împrejurările și contextual 
diferă. Expereința României trebuie preluată și implementată pe coordonata 
sectorailă și pe filiera activității autorităților administrației publice locale, 
pentru ca apropierea de Uniunea Europeană să nu țină numai de macronivel, 
ci să fie accelerată la micronivel și pe dimensiunea sectorială. Realizarea de 
către România a integrării europene a confirmat supoziția că în perioada de 
preaderare prevalează costurile, iar beneficiile sustenabile nu vor întîrzia în 
condițiile promovării politicilor eficiente și fezabile.
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Rezumat
Articolul de față își propune să facă o analiză a potențialei corelații care ar putea 
exista între competitivitatea unei țări și calitatea/competitivitatea instituțiilor și 
politicilor sale publice, sau, altfel spus, în ce măsură o bună guvernanță poate 
conduce la o creștere de competitivitate. Pornind de la această premisă, studiul îți 
propune ca pe baza datelor furnizate de două dintre cele mai importante entități, 
la nivel global, respectiv World Economic Forum/Forumul Economic Mondial și 
Institute for Management Development/Intitutul pentru Dezvoltarea Manage-
mentului din Laussane să realizeze o analiză urmărindu-se locul ocupat de către 
fi ecare țară în parte în clasamentul general și, respectiv, în cel ce vizează doar 
instituțiile și politicile publice. Fără îndoială, a fost asumat de la bun început 
faptul că cele două entități realizează rapoartele anuale defi nind diferit noțiunea 
de competitivitate și folosind seturi relativ diferite de indicatori și este posibil să 
existe diferențe între rezultatele obținute pe baza unui raport față de celălalt.  
Analiza a avut în vedere în raport și de disponibilitatea datelor, cea mai mare 
parte a țărilor membre UE, precum și câteva exemple relevante de țări non-euro-
pene, dar care sunt reprezentative la nivel global. Din punct de vedere temporal, 
s-a pornit cu anul 2007, care este anul aderării României la Uniunea Europeană 
și în încercarea de a afl a dacă există o evoluție pozitivă, negativă sau dacă este 
măcar o corelație între aderarea la Uniunea Europeană și evoluția în clasamen-
tul competitivității sau în privința calității guvernanței publice, comensurată 
conform celor menționate anterior.

1. Conceptul de competitivitate în literatura națională 
și internațională de specialitate

Conceptul de competitivitate este vehiculat și invocat astăzi în multe 
studii, articole, lucrări științifice etc. Putem afirma faptul că acest concept 
suscită o preocupare la nivel internațional, fiind identificate permanent noi 
interdependențe disciplinare. Competitivitatea este percepută concomi-
tent drept cauză, rezultat și chiar instrument, finalitatea fiind întotdeauna 
îmbunătățirea standardului de viață la nivelul unei companii, regiuni sau țări.
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Lansarea acestui concept de către Michael Porter, acesta folosind sintag-
ma de avantaj competitiv, a alăturat competitivitatea altor noțiuni comple-
mentare precum productivitate, bunăstare sau competiție. Dezbaterea acestei 
noțiuni se bucură de un trecut bogat în repere, discuții pe această temă având 
loc cu mult înainte de  contemporaneitatea secolului XXI. Treptat, importanța 
conceptului a căpătat noi valențe, generându-se noi controverse, dar și iden-
tificându-se diverse metode de cuantificare a sa.

La o primă trecere în revistă a conceptualizării acestor terminologii, 
putem observa faptul că literatura de specialitate nu oferă definiții unanim 
acceptate sau cu aplicabilitate suficientă pentru a le putea explica în cvasi 
complexitatea lor. Asistăm mai degrabă la o complementaritate a acestor de-
mersuri, a căror rezultantă conturează și completează într-adevăr o  imagine 
de ansamblu privind noțiunea de competitivitate. 

Necesitatea unei abordări sistematice și a unei riguroase definiri a concep-
tului ne provoacă să realizăm această conceptualizare mai întâi la nivel ma-
croeconomic și ulterior la nivel microeconomic. Distinct, vor fi menționate și 
principalele contribuții aduse de către cercetătorii români domeniului.

Mai întâi de toate, trebuie menționat faptul că vom trata distinct apre-
cierile enunțate de reputați cercetători la nivel internațional sau național  
în raport de definițiile și metodologiile utilizate anual în cuprinsul mai 
multor rapoarte și analize realizate de organizații specializate. Măsurarea 
competitivității economice a statelor și ierarhizarea lor a devenit treptat o 
preocupare a mai multor entități la nivel internațional. Forumul Economic 
Mondial (World Economic Forum-WEF) publică anual începând din 1979 un 
raport dedicat competitivității, intitulat astăzi The Global Competitiveness 
Report. Institutul pentru Management și dezvoltare(International Institute 
for Management Development-IMD) editează din 1989 World Competitive-
ness Yearbook. De altfel, raportul publicat de WEF era inițial publicat în cola-
borare cu IMD-ul, însă diferențele în modul de definire a conceptului au dus 
ulterior la separarea celor două instituții și la aceasta dualitate de cuantificare 
a competitivității internaționale. 

IMD defi nește competitivitatea ca și abilitatea unei națiuni sau entități de 
a-și gestiona competențele și resursele disponibile pentru a atinge prosperitatea 
dorită [1].  Forumul Economic Mondial defi nește competitivitatea ca un set de 
politici, factori și instituții, specifi ce unei țări ce pot determina prin relaționarea 
lor funcțională nivelul și ritmul de creștere a productivității naționale [2].

Aceste două abordări nu sunt singulare. OECD defi nește competitivitatea  ca 
fi ind un etalon național referitor la  avantajele sau dezavantajele deținute de un stat 

Valorificarea experientei Romaniei  corectat.indd   36Valorificarea experientei Romaniei  corectat.indd   36 19.02.2018   11:57:3919.02.2018   11:57:39



3737

Analiză comparativă a corelaţiei dintre competitivitate și guvernanţa publică la nivel regional și globalAnaliză comparativă a corelaţiei dintre competitivitate și guvernanţa publică la nivel regional și global

în raport de operațiunile sale de comerț internațional -„a measure of a country’s 
advantage or disadvantage in selling its products in international markets”[3].

La nivel regional, European Competitiveness Index [4] definește concep-
tul de competitiv ca  și capacitatea unei economii de a-și asigura o creștere 
constantă a nivelului de trai – „the capability of an economy to maintain in-
creasing standards of living”.

În anul 1995, reputatul Robert Carbaugh definea conceptul de competi-
tivitate spunând: “competitivitatea internațională reprezintă capacitatea unei 
țări, în condițiile pieței libere și ale unei concurențe corecte, de a concepe, 
produce și comercializa bunuri și servicii fie de o calitate superioară, fie la un 
preț inferior față de produsele și serviciile oferite de alte țări” [5].

Ulterior, odată cu trecerea anilor, conceptul de competitivitate la nivel 
macroeconomic a însemnat:

◆ un mix factorial (socioeconomic și politic), generator în condiții de 
optimă interdependență de progres, creștere și bunăstare economică (Lopez-
Claros [6], Garelli [7]). Această abordare este  asumată subsecvent și în ca-
drul a două rapoarte anuale publicate la nivel internațional, respectiv Global 
Competitiveness Report  și World Competitiveness Yearbook;

◆ sporirea capacității unei națiuni de a produce, respectiv exporta produse și 
servicii, de a contribui la crearea unui climat propice atragerii de ISD, de a dove-
di o capacitate de adaptare structurală la provocările momentului (Trabold [8]);

◆ îmbunătățirea productivității, concomitent cu permanenta specializare 
pe zona industrială. David Dollar și Edward Wolff  menționau în lucrarea 
Competitiveness, Convergence, and International Specialization [9] o reali-
tate  și anume că aparenta creștere a pattern-urilor de similaritate specifice 
statelor dezvoltate și implicit a nivelului productivității  înregistrat de acestea 
ascundea continua lor luptă de specializare internațională la nivel industrial, 
competitivitatea fiind determinată atât de sporul de productivitate cât și de 
înclinația spre permanentă inovare manifestată de aceste state;

◆ atingerea unui optim în ceea ce privește nivelul de trai [10]. Realizarea 
acestui deziderat pledează pentru o utilizare eficientă a resurselor, perma-
nenta optimizare a costurilor de producție și promovarea unor schimburi 
comerciale generatoare de echilibre, aducând în discuție ideea sustenabilității 
și durabilității creșterii economice.

O aparte abordare aparține economistului american Paul Krugman.
Laureatul Premiului Nobel considera, în 1996, într-un articol de acum
celebru, publicat în Foreign Affairs [11] că firmele  și nu statele sunt entitățile 
ce trebuie să furnizeze plusul de competitivitate prin faptul că se concurează 
permanent, fiind obligate astfel să inoveze permanent. Deși, pe fond el are 
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dreptate, nu trebuie să neglijăm aportul politicilor publice asupra creării și 
menținerii competitivității, chiar și în acest context global contemporan, pro-
vocator în primul rând prin imperfecțiunea sa. 

La nivel microeconomic, primul și cel mai important reper de menționat 
aici este contribuția profesorului american Michael Porter,  care în lucrarea 
sa The Competititve Advantage of Nations [12] a definit competitivitatea prin 
prisma productivității întreprinderii, luând în calcul și elementele de manage-
ment strategic precum și variabilele generate de către mediul de afaceri.

În opinia sa, competitivitatea este obținută de către companii fie prin ma-
ximizarea avantajului rezultat de existența unor costuri scăzute de producție, 
fie datorită existenței așa numitei diferențieri la nivelul gamelor de produse 
oferite pieței. Autor al celebrului model de analiză a avantajului competi-
tiv cunoscut și sub denumirea de Diamant al lui Porter, autorul consideră 
ca determinanți ai competitivității: mediul concurențial strategic național, 
existența unor interdependențe la nivel industrial (industriile din amonte și 
aval sau cu alte cuvinte integrarea verticală sau orizontală), determinanții 
factoriali, determinanții cererii și conjunctural, șansa, respectiv impac-
tul  guvernanței naționale. Desigur, o astfel de analiză la nivel micro poate fi  
oricând transpusă spre aria mezo sau macroeconomică, ceea ce face doar să
demonstreze autenticitatea și valoarea abordării propuse de profesorul Porter.

O versiune îmbunătățită a diamantului aparține profesorului Dong-Sung 
Cho, ce propune o altă abordare bazată pe nouă factori de această dată. Acest 
model, dezvoltat ulterior împreună cu Moon [13], este destinat analizei în 
cazul unor țări cu un nivel mai redus de dezvoltare economică, ce nu se pre-
tează clasicului model propus de Porter.

După această prezentare sintetică a abordărilor internaționale privind 
competitivitatea, trebuie să menționăm și contribuțiile relevante aparținând 
cercetătorilor români. 

Cu mai bine de un secol în urmă, marele economist român Mihail Manoilescu
contraargumenta principiilor formulate de David Ricardo prin așa-numita 
„lege a concentrării economiei naționale în direcția productivității maxime” 
[14, p. 261].

Academicianul Emilian Dobrescu afirma în anul 2005: „Deși nu întot-
deauna se specifică (mai degrabă fără să se precizeze acest lucru), noțiunea 
circulă în două accepțiuni oarecum diferite: sensul larg vizează ansamblul 
dezvoltării economice și este greu de definit; sensul restrâns vizează exclu-
siv relațiile comerciale externe și se referă la corelația dintre cursul monedei 
naționale, prețurile externe și inflația internă” [15].
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Alte contribuții aduse la nivel național în discuție au preconizat necesita-
tea definirii unui sistem de indicatori particularizați conceptului [16] și fun-
damentarea unui model economic aplicabil la nivel național [17]. Într-o altă 
încercare de definire, Sorin Burnete [18] propune o echivalență a conceptelor 
de competitivitate cu noțiunile de  productivitate, export, nivel de trai.

2. Analiză a corelației evidențiabile între competitivitatea unei țări și cali-
tatea/competitivitatea politicilor și sistemului său instituțional public

2.1. Analiza corelației competitivitate – eficiența guvernanței publice 
pe baza GCI

Global Competitiveness Report este, probabil, cel mai cunoscut studiu 
elaborat pe tema competitivității națiunilor, având avantajul de a fi creat și 
publicat sub egida Forumului Economic Mondial. Începând cu anul 2005, 
Forumul Economic Mondial a început să publice, în cadrul acestui raport, 
un indice compozit – Global Competitiveness Index, dezvoltat de o echipă 
de cercetători condusă de Xavier Sala-i-Martin, indice dezvoltat de baza ideii 
originale din 1979 a lui Klaus Schwab. 

Indicele Competitivității Globale (GCI) are la bază 114 indicatori, grupați 
în 12 piloni:

- Instituții,
- Infrastructură,
- Mediul macroeconomic,
- Învățământ primar și sănătate,
- Învățământ superior și training,
- Eficiența pieței bunurilor,
- Eficiența pieței muncii,
- Dezvoltarea pieței financiare,
- Disponibilitatea tehnologică;
- Dimensiunea pieței,
- Complexitatea/sofisticarea afacerilor,
- Inovarea.
Acești piloni sunt apoi agregați în trei subindici: cerințe de bază, promo-

torii eficienței, factorii de inovare și sofisticare: care, la rândul lor, sunt relevați 
și pentru stadiul de dezvoltare în care se regăsește și, implicit, este încadrată 
fiecare dintre economiile analizate. Astfel, economiile mai puțin dezvoltate, 
aflat în primul stadiu de dezvoltare, îți bazează dezvoltarea pe resursele/fac-
torii de producție de care dispun, în timp ce economiile puternic dezvoltate 
îți bazează deja dezvoltarea economică pe inovare și pe o complexitate din ce 
în ce mai ridicată a structurii economiei.
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În cele ce urmează, mai întâi, vor fi prezentate pozițiile deținute de către 
fiecare țară în clasamentul de ansamblu al Indicelui Competitivității Globale 
(vezi Tabelul 1) și, respectiv, locul ocupat de aceleași țări, într-un clasament 
similar care ia în considerare doar sub-indicele care se referă la „Instituții” 
(vezi Tabelul 2). Apoi va fi prezentată o analiză comparativă directă, la nivelul 
anumitor țări europene și non-europene. 

Tabelul 1. Indicele competitivității globale în perioada 2007-2016

Tara/Anul 2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

Austria 15 14 17 18 19 16 16 21 23 19
Belgia 20 19 18 19 15 17 17 18 19 17
Bulgaria 79 76 76 71 74 62 57 54 54 50
Cehia 33 33 31 36 38 39 46 37 31 31
Croația 57 61 72 77 76 81 75 77 77 74
Danemarca 3 3 5 9 8 12 15 13 12 12
Estonia 27 32 35 33 33 34 32 29 30 30
Finlanda 6 6 6 7 4 3 3 4 8 10
Franța 18 16 16 15 18 21 23 23 22 21
Germania 5 7 7 5 6 6 4 5 4 5
Grecia 65 67 71 83 90 96 91 81 81 86
Irlanda 22 22 25 29 29 27 28 25 24 23
Italia 46 49 48 48 43 42 49 49 43 44
Letonia 45 54 68 70 64 55 52 42 44 49
Lituania 38 44 53 47 44 45 48 41 36 35
Luxemburg 25 25 21 20 23 22 22 19 20 20
Marea Britanie 9 12 13 12 10 8 10 9 10 7
Olanda 10 8 10 8 7 5 8 8 5 4
Polonia 51 53 46 39 41 41 42 43 41 36
Portugalia 40 43 43 46 45 49 51 36 38 46
Romania 74 68 64 67 77 78 76 59 53 62
Slovacia 41 46 47 60 69 71 78 75 67 65
Slovenia 39 42 37 45 57 56 62 70 59 56
Spania 29 29 33 42 36 36 35 35 33 32
Suedia 4 4 4 2 3 4 6 10 9 6
Ungaria 47 62 58 52 48 60 63 60 63 69
Japonia 8 9 8 6 9 10 9 6 6 8
Rusia 58 51 63 63 66 67 64 53 45 43
SUA 1 1 2 4 5 7 5 3 3 3
Nr. de țări evaluate 125 139 133 139 142 144 148 144 140 138

Datele prezentate sunt colectate din rapoartele de competitivitate ale WEF, publicate anual. 
Ex: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1 
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Tabelul 2. Clasamentul competitivității țărilor din perspectiva categoriei 
de indicatori care definesc „Instituțiile”, 2007-2016

Ţara/Anul 2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012 - 
2013

2013- 
2014

2014 - 
2015

2015 - 
2016

2016 - 
2017

Austria 11 11 14 15 20 25 21 22 21 20
Belgia 23 21 24 29 27 27 24 23 22 21
Bulgaria 109 111 116 114 110 108 107 12 107 97
Cehia 69 72 62 72 84 82 86 76 57 54
Croația 65 74 85 86 90 98 93 87 89 89
Danemarca 2 3 3 5 5 14 18 16 15 15
Estonia 34 33 31 31 29 30 27 26 25 23
Finlanda 1 2 4 4 4 3 1 2 1 1
Franța 22 23 26 26 28 32 31 32 29 29
Germania 7 14 16 13 19 16 15 17 20 22
Grecia 49 58 70 84 96 111 103 85 81 81
Irlanda 18 17 19 24 23 19 16 15 12 12
Italia 71 84 97 92 88 97 102 106 106 103
Letonia 59 60 65 75 66 59 57 51 48 64
Lituania 58 55 59 60 62 60 61 58 53 51
Luxemburg 14 13 6 9 8 9 10 6 6 8
Marea Britanie 15 25 21 17 15 13 12 12 14 14
Olanda 10 10 10 12 10 7 8 10 10 11
Polonia 82 88 66 54 52 55 62 56 58 65
Portugalia 27 35 44 48 51 46 46 41 39 46
Romania 94 89 84 81 99 116 114 88 86 92
Slovacia 60 73 78 89 101 104 119 110 104 102
Slovenia 44 49 46 50 55 58 68 75 67 58
Spania 43 43 49 53 49 48 58 73 65 55
Suedia 6 4 2 2 2 6 5 13 11 4
Ungaria 54 64 76 79 73 80 84 83 97 114
Japonia 24 26 28 25 24 22 17 11 13 16
Rusia 116 110 114 118 128 133 121 97 100 88
SUA 33 29 34 40 39 41 35 30 28 27
Datele prezentate sunt colectate din rapoartele de competitivitate ale WEF, publicate anual. 
Ex: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1 

Făcând o analiză comparativă [19] a locului ocupat de fondatorii Uniu-
nii Europene de astăzi, în clasamentul general al Indicelui Competitivității 
Globale și în cel întocmit doar pe baza indicatorilor ce definesc subcapitolul 

Valorificarea experientei Romaniei  corectat.indd   41Valorificarea experientei Romaniei  corectat.indd   41 19.02.2018   11:57:3919.02.2018   11:57:39



4242

Ovidiu FOLCUŢOvidiu FOLCUŢ  ●  Iuliu-Marin IVĂNESCUIuliu-Marin IVĂNESCU

„Instituții”, constatăm că în ma-
rea majoritate a acestei categorii 
de țări performanța „Instituțiilor” 
este mai slabă decât competitivi-
tatea lor în ansamblu. Astfel, spre 
exemplu, în cazul Franței, chiar 
dacă diferențele între locurile 
deținute în cele două clasamente 
nu sunt, de regulă, mai mari de zece 
locuri, totuși, o țară care are o im-
portantă implicare a statului în eco-
nomie, ar fi  fost de așteptat să aibă 

rezultate mai bune la acest capitol și „Instituțiile” să fi e unii dintre promotorii și 
generatorii de competitivitate. Mai 
mult decât atât, în cazurile Germa-
niei sau Italiei, ecartul între locurile 
ocupate în cele două clasamente se 
mărește pe măsură ce ne raportăm 
la prezent, iar dacă în privința locu-
rilor ocupate în clasamentul general 
putem afi rma că există o oarecare 
constanță, în cazul ambelor țări, 
chiar dacă în zone diferite ale clasa-
mentului, în ceea ce privește situația 
din clasamentul „Instituțiilor” pu-
tem constata că ecartul în cazul 

Italiei, pentru raportul 2016-2017 
a ajuns la aprox. 60 de locuri, fiind 
totodată de două ori mai mare decât 
cu un deceniu în urmă.

În privința celorlalți membri 
fondatori ai UE, lucrurile stau un 
pic diferit, în sensul că în cazul Bel-
giei și Olandei, putem să afirmăm 
că există o oarecare diferență, în 
sensul că evoluția pare să fie una 
oscilantă în sens ciclic, respectiv 
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perioade de ecart minimal, urma-
te de o creștere relativ importantă 
și apoi o revenire la un ecart mi-
nimal. Mai mult decât atât, în ca-
zul Olandei avem de a face chiar 
cu două situații în care pozițiile în 
cele două clasamente sunt identice 
– în anii 2009/2010 și 2013/2014. 
Ca urmare, am putea afirma că 
diferențele în cazul celor două 
țări sunt relativ mici, instituțiile 
și țările, în ansamblul lor, perfor-

mând în aceeași măsură din per-
spectiva competitivității. Luxem-
burgul, pe de altă parte, pare să fie 
excepția de la regulă, deoarece, în 
cazul său „Instituțiile” dețin poziții 
în clasament, superioare celor afe-
rente indicelui în ansamblu. 

Dintre țările europene cu un 
nivel de dezvoltare ridicat, dar 
venite ceva mai târziu în familia 
UE, Austria și Suedia, par să aibă 
o evoluția alternantă, dar relativ 
omogenă, pozițiile ocupate în cele 

două clasamente fiind, de regulă, 
destul de apropiate. Nu este mai 
puțin adevărat că Suedia a fost în 
marea majoritate a timpului, unde-
va în top-10, și în cazul său se poate 
observa o corelație destul de ridica-
tă a pozițiilor ocupate în cele două 
clasamente și, implicit, o corelație 
a modului între competitivitate 
de ansamblu și competitivitatea 
„Instituțiilor”. În privința Finlandei,
țară care a aderat la UE tot înce-
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pând cu 1995, ca și Austria și Suedia, 
„Instituțiile” par să fi preformat mai 
bine decât țara, în ansamblul său, de-
oarece în mare parte din perioada 
analizată poziția în clasament a aces-
tora este superioară. Pe de altă parte, 
ar trebui remarcat faptul că și Finlan-
da este una dintre țările cu cele mai 
bune performanțe din perspectiva 
competitivității, la nivel mondial, ea 
reușind să rămână în top-10 mondi-
al în ultimul deceniu și chiar dacă în 
ultimii 3-4 ani evoluția per ansamblu 

este una descendentă, din perspectiva 
instituțiilor și al eficienței acestora, lu-
crurile par să rămână pe o traiectorie 
constantă, de top.

Dacă ne referim la țările din Cen-
trul și Estul Europei, care au aderat 
la Uniunea Europeană în perioada de 
după 2004, putem considera că exis-
tă o similitudine destul de ridicată între 
evoluțiile înregistrate de aceste țări, în 
sensul că există o corelație destul de ri-
dicată a evoluțiilor celor două trenduri, 
la nivelul fi ecărei țări. Astfel, putem con-

stata, că în majoritatea situațiilor, atunci 
când poziția în clasamentul de ansamblu 
s-a îmbunătățit/înrăutățit, cam aceeași 
evoluție a existat și în cazul clasamentu-
lui privind „Instituțiile”. Pe de altă parte, 
în toate situațiile menționate, locul ocu-
pat în clasamentul general este superi-
or celui ocupat în clasamentul dedicate 
„Instituțiilor”. În egală măsură, putem 
sesiza cu ușurință că în toate aceste ca-
zuri ecartul între pozițiile ocupate în cele 
două clasamente este unul considerabil.
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În privința României și Bulgariei, situația pare să fie una asemănătoare 
cu aceea a celorlalte țări din Centrul și Estul Europei, respectiv, cu evoluții 
relative simetrice ale celor două trenduri și, implicit, o corelație mai ridi-
cată a evoluțiilor lor. De remarcat ar fi și faptul că, deși există o oarecare 
îmbunătățire a pozițiilor deținute atât de România, cât și de Bulgaria în clasa-
mentul general al Indicelui Competitivității Globale, evoluțiile înregistrate la 
nivelul „Instituțiilor” nu au marcat o evoluție favorabilă semnificativă.

În privința evoluțiilor la nivelul unora dintre liderii globali, precum Statele 
Unite ale Americii sau Japonia, „Instituțiile” par să performeze semnificativ 
mai puțin bine, din perspectiva competitivității, în comparație cu situația de 
ansamblu a acestor două țări, chiar dacă, în cazul Japoniei, în ultimii ani acest 
ecart s-a diminuat semnificativ.
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2.2. Analiza corelației competitivitate – eficiența guvernanței publice
pe baza WCY

World Competitiveness Yearbook (WCY) / Anuarul Competitivității 
Mondiale  este un raport anual al competitivității, elaborat de „Institute for 
Management Development”, din Lausanne, începând cu 1989, și care pre-
zintă, alături de alte informații relevante, un clasament mondial din această 
perspectivă [20]. În ultimii ani, numărul țărilor care fac obiectul studiului a 
ajuns la aproximativ 60 de țări, ediția 2016 având, spre exemplu, 61 de țări, 
majoritatea făcând parte din categoria celor dezvoltate. Peste 340 de criterii/
indicatori fac obiectul cercetării în cadrul acestui studiu, aceștia fiind apoi 
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agregați în patru mari categorii/factori determinante(-i) ai competitivității: 
performanța economica, eficiența politicilor guvernamentale, eficiența afa-
cerilor, infrastructura. 

• Performanța economică are în vedere, pe baza a 82 de criterii, o evalu-
are macro economică a fiecărei economii în parte, urmărind, în principal, 
evoluția indicatorilor de comensurare a comerțului internațional, investițiilor 
internaționale, rata angajării/șomajului, evoluția prețurilor etc.;

• Eficiența politicilor guvernamentale este analizată prin intermediul a 
73 de criterii și urmărește modul în care administrarea politicilor financi-
are  și fiscal sau legislația in domeniul afacerilor, precum și cadrul socio-
instituțional ajută la obținerea sau creșterea competitivității;

• Eficiența afacerilor are în vedere 71 de criterii și apreciază măsura în 
care mediul de afaceri încurajează companiile să performeze într-o manieră 
inovativă, profitabilă și responsabilă;

• Infrastructura are la bază 115 criterii și comensurează modul în care 
componentele sale principale - de bază, tehnologică, științifică, medicală, 
educaționale, de resurse umane - răspund în mod adecvat la solicitările me-
diului de afaceri.

Clasamentul final se întocmește pe baza a 127 de indicatori calculați pe 
baza de date statistice relevante (care vor avea o pondere de 2/3 în rezulta-
tul final) și a unui sondaj cu 119 întrebări, realizat la nivelul panelurilor de 
experți și al managementului companiilor (indicatorii rezultați având o pon-
dere finală de 1/3 în întocmirea clasamentului final).

Așa după cum rezultă din Tabelul 3, în care sunt reflectate și pozițiile 
ocupate în ultimul deceniu de majoritatea țărilor membre ale Uniunii Euro-
pene, liderul incontestabil, la nivel global, este o țară non-europeană – Statele 
Unite ale Americii, care a deținut prima poziție a clasamentului în majorita-
tea perioadei analizate. Tabelul 4 reflectă pozițiile deținute de aceleași țări, 
din perspectiva eficienței instituțiilor și politicilor publice.
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Tabelul 3. World Competitiveness Scoreboard (selectiv) - 
perioada 2007-2016

Tara/Anul 2007 2008 2009 2010 2011   2012 2013 2014 2015 2016
Austria     11 14 16 14 18 21 23 22 26 24
Belgia 25 24 22 25 23 25 26 28 23 22
Bulgaria 41 39 38 53 55 54 57 56 55 50
Cehia 32 28 29 29 30 33 35 33 29 27
Croația 53 49 53 56 58 57 58 59 58 58
Danemarca 5 6 5 13 12 13 12 9 8 6
Estonia 22 23 35 34 33 31 36 30 31 31
Finlanda 17 15 9 19 15 17 20 18 20 20
Franța 28 25 28 24 29 29 28 27 32 32
Germania 16 16 13 16 10 9 9 6 10 12
Grecia 36 42 52 46 56 58 54 57 50 56
Irlanda 13 11 19 21 24 20 17 15 16 7
Italia 42 46 50 40 42 40 44 46 38 35
Letonia 41 35 43 37
Lituania 31 36 31 43 45 36 31 34 28 30
Luxemburg 4 5 12 11 11 12 13 11 6 11
Marea Britanie 20 21 21 22 20 18 18 16 19 18
Olanda 8 10 10 12 14 11 14 14 15 8
Polonia 52 44 44 32 34 34 33 36 33 33
Portugalia 39 37 34 37 40 41 43 43 36 39
Romania 44 45 54 54 50 53 55 47 47 49
Slovacia 34 30 33 49 48 47 47 45 46 40
Slovenia 40 32 32 52 51 51 52 55 49 43
Spania 30 33 39 36 35 39 45 39 37 34
Suedia 9 9 6 6 4 5 4 5 9 5
Ungaria 35 38 45 42 45 47 50 48 48 46
Japonia 24 22 17 27 26 27 24 21 27 26
Rusia 43 47 49 51 49 48 42 38 45 44
SUA 1 1 1 3 1 2 1 1 1 3
Nr. de țări evaluate 55 55 55 55 59 59 60 60 61 61

Datele prezentate sunt colectate din rapoartele de competitivitate ale WCY, publicate anual. 
http://www.imd.org/wcc/wcy-world-competitiveness-yearbook/
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Tabelul 4. Eficiența politicilor guvernamentale (selectiv) – 
perioada 2008-2016

Tara/Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Austria 20 24 27 27 33 37 36 39 35
Belgia 42 37 43 39 41 39 43 33 28
Bulgaria 29 28 32 41 44 47 44 49 33
Cehia 33 31 33 28 30 36 38 31 29
Croația 50 51 55 54 54 54 54 56 56
Danemarca 3 4 4 11 13 11 11 11 10 8
Estonia 10 22 24 20 24 30 23 20 20
Finlanda 17 13 6 15 14 12 12 13 17 21
Franța 45 46 42 44 47 44 50 50 52
Germania 26 27 28 24 19 19 16 18 19
Grecia 46 53 54 56 58 56 57 57 59
Irlanda 7 12 19 30 20 17 14 15 13
Italia 53 54 49 51 49 55 55 53 50
Letonia 38 29 45 30
Lituania 36 25 34 47 37 34 32 25 24
Luxemburg 14 16 12 15 16 18 19 12 12
Marea Britanie 24 30 29 26 23 24 17 19 16
Olanda 17 14 17 18 15 14 18 13 15
Polonia 49 44 36 35 36 27 30 29 34
Portugalia 27 29 44 48 46 51 48 34 48
Romania 48 49 50 49 52 49 51 46 43
Slovacia 31 34 41 42 43 48 45 48 42
Slovenia 43 38 53 53 53 53 56 52 45
Spania 34 43 45 38 40 50 46 43 49
Suedia 14 11 10 13 5 8 7 10 11 11
Ungaria 47 50 51 52 51 52 53 54 54
Japonia 39 40 37 50 48 45 23 42 37
Rusia 30 39 40 46 45 43 37 44 39
US 18 20 22 19 22 25 22 23 25
Nr. de țări luate 
în calcul 55 55 55 55 59 59 60 60 61 61

Datele prezentate sunt colectate din rapoartele de competitivitate ale WCY, publicate anual. 
http://www.imd.org/uupload/imd.website/wcc/Overall_ranking_5_years.pdf 
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Având în vedere că „eficiența politicilor guvernamentale” este unul din-
tre factorii esențiali care stau la baza întocmirii clasamentului în ansamblu, 
în cele ce urmează vom încerca să reflectăm corelația dintre locul ocupat de o 
țară în clasamentul general și, respectiv, în cel al performanței politicilor gu-
vernamentale. Astfel, daca de referim la țările membre ale Uniunii Europene, 
constatăm, spre exemplu, că în cazul tuturor țărilor fondatoare – Franța, Ger-
mania, Italia, Belgia, Olanda și Luxemburg, performanțele în ansamblu sunt 
superioare celor înregistrate în clasamentul referitor la eficiența politicilor 
guvernamentale (vezi graficele) [21] aferente fiecărei țări.

Diferențele sunt ceva mai pronunțate și relativ constant, în cazul Franței 
sau Germaniei, fiind ceva mai reduse în cazul Italiei, Belgiei și Luxembur-
gului, pentru ca, în situația Olandei, să  existe o oarecare relativitate a aces-
tui raționament, deoarece în cazul acesteia există și un an (2015) în care 
performanțele politicilor guvernamentale au fost superioare poziției în an-
samblu, pe care această țară a ocupat-o în clasamentul per ansamblu. 

O situație similară poate fi  întâlnită și în cazul Austriei, Suediei și Marii 
Britanii, țări care se înscriu în raționamentul menționat anterior, singura 
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excepție notabilă din grupul acestor țări, toate dezvoltate, este Finlanda, ale 
cărei performanțe generale sunt mai puțin favorabile decât cele ale politicilor 
guvernamentale. 

În ceea ce privește situația țărilor venite ceva mai târziu în familia eu-
ropeană, putem constata o corelație destul de ridicată între poziția ocupată 
în clasamentul general de către aceste țări și aceea pe care ele o ocupă în 
clasamentul performanțelor politicilor guvernamentale. Astfel, atât în cazul 
României, cât și al Poloniei, Cehiei, Slovaciei, Ungariei sau chiar al Croației, 
care a aderat relativ recent la UE, alternează anii în care performanțele gene-
rale sunt superioare celor ale politicilor guvernamentale și viceversa. În egala 
măsură, oscilațiile sunt relativ scăzute, neexistând diferențe foarte mari între 
pozițiile ocupate în cele două clasamente. 

Fără îndoială însă, putem constata că există și excepții de la această situație, 
astfel, în cazul Bulgariei și Estoniei performanțele autorităților publice sunt consi-
derate superioare pozițiilor de clasament și, implicit, performanțelor înregistrate 
în clasamentul general. În ambele situații, diferența este clar conturată, existând 
o diferență foarte clară în acest sens pe întreaga perioadă analizată – 2008-2016. 
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În ceea ce privește situația țărilor non UE, luate în calcul și prezentate în 
cadrul tabelelor anterior utilizate, diferențele sunt semnificative, Astfel, dacă 
în cazul Statelor Unite și Japoniei diferențele sunt net în defavoarea eficienței 
politicilor guvernamentale, în cazul Rusiei situația este preponderent inversă. 
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De remarcat ar fi și faptul că, în cazul SUA diferența este una net în de-
favoarea eficienței politicilor guvernamentale și în favoarea competitivității 
în ansamblu, a țării, în timp ce în cazul Japoniei sunt și unele excepții, exis-
tând ani în care locurile în cele două clasamente sunt extrem de apropiate. În 
privința Rusiei, în ultimii ani diferențele s-au micșorat semnificativ, în anul 
2013 existând chiar o inversare a situației. 

Concluzii
Pe baza analizei prezentate anterior putem concluziona că există o 

corelație între pozițiile deținute de către țări în cadrul clasamentului general 
și, respectiv, în cel referitor la eficiența guvernanței publice, indiferent la care 
dintre rapoartele invocate ne-am referi. 

Pe de altă parte, constatăm că majoritatea țărilor care au făcut obiectul 
analizei înregistrează performanțe superioare din perspectiva competitivității 
de ansamblu, comparativ cu performanțele instituțiilor și politicilor publice, 
ceea ce ne poate conduce la concluzia că performanțele obținute din perspec-
tiva competitivății de ansamblu nu se datorează unei foarte bune guvernanțe 
publice, ci altor factori de influență.

Putem concluziona, de asemenea, că existența corelației este dependen-
tă și de metodologia de fundamentare a indicilor utilizați. În cazul WCY, 
evoluția sinergică a indicatorului global din raport versus sub-indicatorii 
relevanți este evidentă în majoritatea cazurilor. Spre deosebire de WCY, în 
cazul GCI evoluții sinergice sunt evidențiabile cu precădere în cazul statelor 
ce au dobândit statutul de țară membră a Uniunii Europene după anul 2004.

În privința României și a țărilor din Centrul și Estul Europei, chiar dacă 
unele au înregistrat o serie de progrese, mai mult sau mai puțin semnificati-
ve, nu putem afirma că momentul aderării la Uniunea Europeană reprezintă 
un moment de cotitură din perspectiva competitivității țării în ansamblu sau 
a performanțelor guvernanței publice, ceea ce demonstrează încă o dată că 
obținerea statutului de membru al unei astfel de entități nu schimbă dintr-
odată performanțele economice sau pe cele ale instituțiilor sau politicilor pu-
blice, ci este vorba despre un proces, destul de îndelungat, care depinde și de 
determinarea fiecărei țări în parte. Fără îndoială, transferul de know-how și o 
serie de alte bune practici care pot fi astfel transferate mult mai ușor, precum 
și sprijinul financiar sau cel sub formă de consultanță au un aport semnifi-
cativ, dar nu înlocuiesc eforturile care trebuie făcute de fiecare stat în parte.
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Rezumat 
Lansarea schimbărilor fundamentale produse în societate la sfârșitul anilor 
’80-începutul anilor ’90 ai secolului trecut a generat conștientizarea faptului că 
transformarea vieții social-politice este un proces complex, cu multiple fațete. 
Dezvoltarea sistemului social la etapa de tranziție comportă nu doar schimba-
rea esenței acestuia, dar produce modificarea lumii interioare a oamenilor, a 
stereotipurilor comportamentale, a normelor sociale, a orientărilor axiologice 
ale societății. Devenirea noilor forme structurale ale organizării sociale apare, 
în consecință, inseparabil legată de contextul istoric concret, în cadrul căruia 
activează subiecții sociali, și poartă toate însemnele experienței acumulate pe 
parcurs în sferele economică, politică și spirituală.

Gestionarea adecvată a proceselor sociale devine o preocupare majoră a 
actorilor implicați în transformarea societății, determinând responsabilitatea 
sporită a factorilor de decizie în vederea surmontării obstacolelor inerente în 
calea dezvoltării, depășirii situațiilor complicate, contradictorii și nelineare 
ce însoțesc inevitabil procesele transformaționale.

Așa cum guvernarea înseamnă „gestionarea regulilor jocului pentru a 
spori legitimitatea spațiului public” [1, p. 15], legitimitate care derivă atât din 
instaurarea și menținerea regulilor democratice, cât și din eficiența aplicării 
lor. Una din condițiile reușitei acestor acțiuni este respectarea principiilor 
de bază ale procesului de transformare. Firește, este vorba de democratizarea 
vieții social-politice și economice, promovarea pluralismului și demonopoli-
zarea și descentralizarea spațiului public.

Astfel, posedarea de competențe în perceperea, orientarea și înrâurirea 
realității sociale se constituie drept un element foarte important al desfășurării 
procesului transformațional, contribuind la formarea conștiinței sociale, 
schimbarea, în direcție dorită, a mentalității societății. Exercițiul puterii de-
vine inseparabil legat de aplicarea așa-numitei „politici simbolice”, exploata-
rea resurselor acesteia în interesul fortificării solidarității populației, sporirii 
legitimității elitei politice și, în consecință, determină eficiența acțiunii de 
modernizare. Specialiștii în materie au remarcat că atingerea gradului înalt 
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de consoșidare a comunităților reprezintă o importantă, dacă nu decisivă, 
componentă a activității politice, în cazul când are loc o renovare a sistemului 
politic: William Rostow, un exponent notoriu al teoriei modernizării, afirma, 
de altfel, că această consolidare a populației este o premisă esențială în dema-
rarea modernizării [2].

În condițiile în care lumea socială funcționează, după cum a indicat Pierre 
Bourdieu, „simultan ca un sistem de relaţii de putere și ca un sistem simbolic” 
[3, p. 88], experții considerând, ca fapt evident, că „în orice societate, relaţiile 
de putere se fundamentează pe o anumită ordine simbolică” [4, p. 104], s-a 
produs o sporire semnificativă a atenției acordate elementului simbolic în 
cadrul acțiunii guvernative.

Conceptul de putere simbolică se referă la „ansamblul reprezentărilor și ex-
presiilor ale acestei puteri” [5]. Operând cu simboluri (sau imagini simbolice), 
actorii politici le conferă sensuri și semnifi cații determinate, care se manifestă 
în formă verbală, fi gurativă sau plastică și exercită funcția cognitivă, expresi-
vă și operativă („identifi cabilă în susținerea anumitor instituții […], în rezol-
varea problemei […] politice și în agregarea vieții comunitare” [6, pp. 13-14]. 
Simbolizarea arenei politice rezidă în transferul de semnificații, implicit, în 
translarea în sfera publică a diferitor ierarhii axiologice. Astfel discursul po-
litic construiește spațiul politic, asigurând circularea mesajelor, cadrul de 
înțelegere și interpretare a valorilor, în conformitate cu structura axiologică 
adoptată. Procesul politic se pretează, în acest caz, explicației prin interme-
diul construcțiilor simbolice, a căror pondere valorică se află în relație direc-
tă cu conjunctura social-politică existentă. În consecință, conținutul politicii 
simbolice ca formă a comunicării politice se subordonează nu atât înțelegerii 
semnificațiilor, cât acțiunii de a persuada. Respectiv, agenda dezbaterilor pu-
blice devine „legată de ideile, obiectivele și valorile pe care puterea […] le 
plasează la temelia politicii sale curente” [7, p. 8] și exercită rolul unui „filtru 
informațional-tematic” [8, p. 101] care stabilește parametrii spațiului discur-
siv al politicii, în baza căruia se formează diverse realități politice virtuale. 
Puterea simbolică apare, astfel, în accepția lui Pierre Bourdieu, drept o putere 
de construire a realității prin stabilirea ordinii gnoseologice, a percepției vieții 
(în special a percepției lumii sociale) în cadrul unei „reprezentări omogeni-
zate a timpului, spațiului […], cauzalității, fapt care face posibilă concordanța 
spiritelor” [9]. P. Bourdieu i-a acordat puterii simbolice caracteristica de „pu-
tere cuasimagică”, adică, capabilă prin intermediul expresiei să configureze 
realitatea, să impună viziunea și credința, să afirme sau să schimbe percepția 
despre lume, și în acest fel să influențeze lumea” [10].  
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Este adevărat, exercitarea politicii simbolice presupune un grad sporit 
de competență în operarea acțiunilor politice, politico-mediatice, mai ales, 
în condițiile de schimbare radicală a regimului politic. Graeme Gill, auto-
rul unui studiu substanțial despre simbolism ca o componentă primordială a 
acțiunii politice [11], a lansat supoziția că schimbarea regimului politic com-
portă nu numai o transfomare a instituțiilor politice, dar și o reconstrucție a 
intregului ansamblu de reprezentări care stau la baza interacțiunii umane în 
cadrul acestor instituții. Cu alte cuvinte, transformarea regimului presupune 
o revizuire drastică, o relansare a totalității de simboluri politice care deter-
mină funcționarea sistemului. „Discursul coerent al puterii” va condiționa 
rolul care revine actorilor în jocul politic, interacțiunea instituțiilor în interi-
orul arenei politice. Cu cât mai radicală este transformarea regimului, cu atât 
mai îndelungată va fi reconfigurarea sistemului simbolic [12, p. 79].

Reieșind din cele menționate, este util a considera eforturile guvernării 
în vederea aplicării principiilor politicii simbolice într-un caz concret – cel al 
realităților Republicii Moldova. 

Republica Moldova: examenul opțiunii europene.  Descoperirea de că-
tre populația Republicii Moldova a adevărului fundamental că principiile de-
mocratice și respectarea drepturilor omului sunt la fel de firești pentru ţările 
postcomuniste ca și pentru Occident, cât și intrarea în funcționalitate a pro-
cesului de substituire a vechilor valori prin valorile proprii societăţii occiden-
tale contemporane a constituit esența transformărilor intervenite în societat 
în ultimele decenii. Vectorul nou al mișcării s-a impus cu o viteză spectacu-
lară. Acest lucru a însemnat că orientarea spre paradigmele universale ale 
Occidentului va constitui de acum înainte direcția mișcării spre obiectivele 
fixate. Motivarea care a stat la baza acestui reviriment de mentalitate poate 
fi formulată pe cât de simplu, pe atât de elocvent: „Un imens supermarket 
este întotdeauna mai bun decât o imensă cazarmă” [13]. În această deschi-
dere spre Occident, din care a derivat în mod expres și o apologie a acestuia, 
societatea, dominată ani la rând de o realitate economică austeră, a văzut un 
remediu contra tuturor relelor moștenite de la trecutul totalitarist. Implan-
tarea acestei atmosfere, expresie a aspiraţiei nestăvilite spre schimbări – un 
antrenant slogan al clasei politice emergente care venea să estompeze fosta 
nomenklatură - a fost favorizată și de demersul simbolic, declanșat în spațiul 
noilor realități și oportunități.

Itinerarul parcurs de Republica Moldova la sfărșitul sec. al XX-lea și în 
primii ani ai noului mileniu s-a dovedit a fi mult mai sinuos decât părea să se 
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prefigureze la începutul marilor transformări. Ineficienţa guvernărilor ce s-au 
perindat pe parcurs la conducerea ţării a determinat o instabilitate social-
politică cvasipermanentă, plasând, deseori, realitățile politice moldovenești 
sub semnul confuziei și al echivocurilor.

Tocmai necesitatea de a-și demonstra capacitatea de a depăși criza în-
delungată în care s-a pomenit Republica Moldova, de a răspunde adecvat 
așteptărilor electoratului a dictat pentru guvernare prioritatea intensificării 
colaborării cu organismele internaţionale și aprofundării eforturilor de ordin 
diplomatic pentru a nu admite izolarea și marginalizarea ţării. Actuala poli-
tică externă a Republicii Moldova înscrie printre realizările sale, de exemplu, 
configurarea perspectivelor pentru semnarea Acordului de Asociere cu UE 
într-un timp previzibil. Ponderea cea mai mare o obţine în situaţia politică 
actuală răspunsul la întrebarea care se pune democraţiei, după cum a remar-
cat judicios Jean-Francois Revel, „dacă arta de a fi ales are vreo legătură cu 
capacitatea de a guverna” [14]. 

„Cursa spre Europa” [15] pentru Moldova, de fapt, a început nu de acum 
câţiva ani. În fond, vocaţia europeană a Moldovei este perenă și constantă 
[16], în condiţiile actuale obiectivul primordial axându-se pe accederea țării 
în calitate de membru al Uniunii Europene [17]. În consecinţă, n-ar fi nici o 
exagerare în a constata faptul că „integrare” a devenit sloganul zilei, ilustrând 
o poziție de prim rang în agenda politică a guvernării. Totuși, tabloul situației 
politice și al predispoziției populației apare, conform datelor sondajelor soci-
ologice, destul de neunivoc, pentru moment. Un imperativ se impune așadar: 
cel al interogării atente a cadrului fenomenic al dezvoltării, determinând ne-
cesitatea examinării modului în care elementele de ruptură cu trecutul tind să 
se manifeste pe fundalul afirmării unor elemente noi. Este evident că acestea 
din urmă nu pot apărea în mod spectaculos și într-un ritm rapid, ci se in-
serează în structura preexistentă, modificând-o, iar determinarea modelului 
contemporan adecvat de dezvoltare are de trecut, așa cum demonstrează ex-
perienţa ultimilor ani, un drum dificil, pendulând între stereotipuri ale gân-
dirii și revelaţii, între anumite prejudecăţi și argumente probante.

Există, pentru moment, o serie de factori care, în totalitatea lor, prezintă 
impedimente în calea Republicii Moldova spre integrare europeană. Pe plan 
intern, este vorba, mai întâi de toate, de anumite realități, ilustrate prin date 
statistice implacabile, care plasează discuţia aspectelor abordate în cadrul 
problemei în cauză într-un context marcat de o serie de adevăruri foarte dure. 
Acest context ar putea fi definit foarte simplu: sărăcia, care a continuat să fie 
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de-a lungul anilor și a guvernărilor un factor destabilizator, marcând profund 
societatea. Ca și în altă parte, incapacitatea de a o înfrunta generează procese 
marcate negativ, ca, de exemplu, emigrarea intensă: așa cum s-a observat, 
„mase tot mai numeroase de oameni disperaţi care vor căuta să intre în Euro-
pa Occidentală și în Statele Unite” [18]. De fapt, ceea ce preocupă la moment 
clasa politică moldovenească este aceeași luptă cu sărăcia, căutarea propriei 
identități, realizarea reformelor, în definitiv, intrarea în Europa, în sensul de 
integrare în Uniunea Europeană, dar pe o cale cât mai decentă. Îngrijorările 
exprimate de experţii occidentali sunt absolut valabile și în cazul Republicii 
Moldova: problema sărăciei, de rând cu problema teritoriilor estice ale țării și 
problema corupţiei sunt acele noduri gordiene fără soluţionarea cărora este 
imposibilă modelarea și edificarea de mai departe a societății moldovenești, 
în lumina corespunderii standardelor și valorilor europene. Iată de ce este 
justificat să ne întrebăm despre capacitatea clasei politice de a promova o po-
litică rezonabilă și eficientă de integrare, iar implicit - de securitate naţională 
și internaţională. Este absolut evident că sarcina unor clarificări și activităţi 
îndreptate spre atingerea unui consens naţional revine și mass-mediei. Toc-
mai ea trebuie să contribuie la identificarea problemelor, și tocmai ei îi revine 
căutarea, prin ampla dezbatere publică, a unor soluţii rezonabile. În realitate 
însă mijloacele de comunicare de masă, abordând evenimentele cotidiene, 
fiecare din propria perspectivă, legată de cele mai multe ori de interesele po-
litice, asumate ori reprezentate, contribuie, mai degrabă, la perpetuarea stării 
de confuzie generală, tratarea problemelor în paginile acestora aplicând, în 
fond, două moduri, așa cum spunea un jurnalist francez, „fie din perspectiva 
mitralierei kalașnikov, fie din perspectiva culorii absolut roze” [19]. Dar, dacă 
acceptăm metafora mass-mediei drept oglindă a realităţii, nu avem dreptul a 
ne supăra pe oglindă, dacă vedem în ea ceea ce nu ne produce plăcere. Bine-
înţeles, dacă oglinda nu este deformată.

Rolul mass-mediei în societate este important, dar, oricum, nu poate fi 
decisiv în soluţionarea problemelor de ordin politic, inclusiv a problemei 
integrării europene. În cercurile jurnalistice, ca și în cele politice, este recu-
noscută complexitatea enormă a acestei chestiuni. Pătrunderea complexităţii 
însă, așa cum atestă monitorizarea mass-mediei, întârzie să se producă. 
Respectiv, paginile presei, emisiunile radio și tv profilează, deseori, o percep-
ţie confuză a multiplelor aspecte ale acesteia, o tratare superficială, derivată 
dintr-o cunoaștere insuficientă a situaţiilor reale. Se operează de foarte multe 
ori cu scheme, cu clișee cu care sunt familiarizaţi cititorii, radioascultătorii 
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și telespectatorii, dar jurnaliștii nu că ar veni să răstoarne aceste scheme, ci, 
dimpotrivă, le ajustează, le menţin și le perpetuează. De cele mai multe ori 
dilema dintre „a dezvălui esenţa fenomenului” și „a-i arăta elementul specta-
cular” se rezolvă în favoarea celei de-a doua opţiuni. A vorbi despre integra-
rea europeană în mass-media înseamnă, destul de frecvent, a vorbi la nivelul 
de „fapt divers”. Pe când, alături de astfel de subiecte, în mod preponderent, 
reportericești, este nevoie și de jurnalism de investigare, de materiale analiti-
ce, care, din păcate, lipsesc ori sunt insuficient promovate. Și atunci viziunea 
asupra realităţii apare sărăcită, lamentaţiile abundente copleșesc și întronea-
ză chiar o „filosofie a mâinii întinse”. În orice caz, abordarea fenomenului 
integrării europene a țării implică pentru forţele politice, ca și pentru mass-
media, necesitatea participării active la canalizarea energiei maselor într-o 
albie adecvată exigenţelor timpului. Tocmai acest lucru nu se întâmplă ori se 
întâmplă destul de rar. Dar cum atunci să se producă construcția unui con-
sens social, în condițiile în care mentalitatea constutuie, cu adevărat, un fac-
tor care nu poate fi neglijat? A acelui consens fără de care întârzie accederea 
deplină a Republicii Moldova în familia statelor europene.

Dezvoltarea situaţiilor complicate în Republica Moldova, ca și în alte ţări 
postcomuniste, în general suscită interesul, dar trezește și anumite neliniști, 
generând păreri neunivoce ale politicienilor și experţilor. În condiţiile unei 
economii în criză eforturile pentru stabilizarea societăţii încă nu pot contra-
balansa tendinţele distructive ale perioadei de tranziţie. Insă, oricum, este 
absolut clară nevoia unui efort comun, căci „succesul unei societăţi nu este 
rezultatul acţiunilor statului și nici ale celui mai bun dintre guverne, dar al 
efortului unit al întregii societăţi” [20]. 

Care ar putea fi, așadar, căile ce ar permite optimizarea politicii de inte-
grare europeană? Care variante și scenarii ale integrării ar fi cele mai rezo-
nabile? Cum ar trebui valorizată integrarea europeană? Cum pot fi asimilate 
lecțiile și experiența deja existentă în acest domeniu? Ce rol ar avea în această 
ordine de idei colaborarea cu NATO? Și ce reacții ar trezi aprofundarea aces-
tei colaborări în contextul strategiilor politice și geopolitice ale Federației 
Ruse? Acestea sunt câteva din întrebările la care societatea moldovenească 
trebuie să găsească un răspuns neîntârziat.

Indiscutabil, intenția Republicii Moldova de a alege calea europeană 
întâlnește obstacole multiple. Este imposibil de a neglija în acest context fac-
torul rusesc. Chiar dacă Republica Moldova n-a reușit pe deplin să promove-
ze, din cauza circumstanțelor evocate, o politică externă mai judicioasă, mai 
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curajoasă și care să corespundă plenar interesului său național, ar fi incorect a 
nu-i aprecia eforturile în căutarea propriei căi de dezvoltare, în încercarea de 
a depăși condiția de țară-satelit al Rusiei, cum a fost și mai este uneori inter-
pretată. Totodată, Federația Rusă rămâne a fi o putere cu un interes manifest 
pentru deținerea controlului asupra spațiului postsovietic. Această doctrină 
s-a dovedit a fi după cum a menționat Zbignew Brzezinski, nimic altceva 
decât o „iluzie geopolitică” [21]. Oricum, Rusia, așa cum arată desfășurarea 
evenimentelor,  va urmări și în continuare scopul exercitării influenței sale 
asupra Republicii Moldova.

Aderarea României la Uniunea Europeană, dar și orizonturile europene 
care se întrevăd în politica externă a altei țări vecine, Ukraina, înfățișează per-
spective favorabile pentru viitorul previzibil al Republicii Moldova. În cazul 
tergiversărilor eventuale, pentru Moldova sporește  riscul de a rămâne izolată 
în contextul noilor confi gurări ale spațiului european. Aceste circumstanțe au 
determinat Republica Moldova să-și revizuiască, pe pacursul ultimilor ani, ex-
pectativele depășite și să participe mai hotărât la inițiativele proeuropene. Exis-
tă exemplifi cări ale pașilor concreți, întreprinși în această direcție, fortifi când 
capacitățile instituționale și premisele europenizării reale; există și asigurarea 
României cu privire la sprijinul acordat Republicii Moldova în acest drum.

Conștientizarea marilor dificultăți care însoțesc inerent itinerarul inte-
grării europene a Republicii Moldova nu diminuează însă acea necesară și 
minimă doză de optimism privind viitorul european. La fel ca și pentru acei 
șapte din zece europeni care – în conformitate cu datele unui sondaj, realizat 
în cadrul „Eurobarometrului” – s-au declarat optimiști în privința destinului 
viitor al Europei: majoritatea europenilor cred că peste cincizeci de ani Uniu-
nea Europeană va prezenta o putere de prim rang la nivel european (61 % din 
respondenții sondajului), că ea va avea o armată proprie (favorabili - 56 %) și 
va fi condusă de un Președinte ales în mod direct de cetățenii europeni [22].

Maratonul integrării europene pentru Republica Moldova continuă. Cât 
de reușit vor fi depășite obstacolele cursei, depinde, în acest context, indiscu-
tabil, de foarte mulți factori – de voința clasei politice autohtone, de poziția și 
activismul factorilor externi, de contribuția fiecărui cetățean.

Evenimentele de dată recentă confi rmă faptul că Republica Moldova în-
cearcă să susțină examenul difi cil al opțiunii europene și, în pofi da tentativelor 
manifestate, deschis ori tacit, de diverse forțe politice de a contrapune, prin 
sloganuri și acțiuni electorale, orientării prooccidentale orientarea proestică, 
Republica Moldova urmează calea de accedere în marea familie europeană.
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Valențele valorilor europene. În acest context, problema aspirației euro-
pene, cea a orientării proeuropene, obține o rezonanță particulară. Valorile 
europene devin concepute drept un punct de sprijin primordial, un reper, 
propriu-zis, existențial. 

În actele constitutive ale Uniunii Europene problemei valorilor i-a fost 
rezervat un loc deosebit: „Uniunea se bazează pe valorile respectării demni-
tăţii umane, a libertăţii, a democraţiei, a egalităţii, a statului de drept, pre-
cum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv drepturile persoanelor 
aparţinând minorităţilor. Aceste valori sunt comune statelor membre într-
o societate prin pluralism, toleranţă, justiţie, solidaritate și nediscriminare”
(art. „Valorile Uniunii”) [23, p. 17]. 

Precizările necesare ale conținutului acestor valori, vehiculate în lucrările 
curente ale politologilor [24, 25, 26], se referă, de regulă, la următoarele pos-
tulate și principii:

 comunitatea destinului istoric și a moștenirii culturale a popoarelor 
Europei și, mai larg, a Occidentului;

 dreptul națiunilor la autodeterminare;
 parlamentarismul, bazele democratice ale orânduirii statale și ale 

societâții, incluzând sprijinul pentru respectarea drepturilor minorităților;
 primatul legii, dezvoltarea culturii juridice a populației
 economia de piață, bazată pe proprietatea privată; 
 echitatea socială, derivată din ideea parteneriatului social;
 prioritatea drepturilor omului, a suveranității persoanei în raport cu 

suveranitatea statală;
 caracterul laic  al societății și culturii, întemeiat, totodată, pe continui-

tatea ideilor creștine;
 toleranța și multiculturalsmul ș. a.
În mod firesc, interpretările conceptului „valoare europeană” nu sunt 

univoce. Există opinii care insistă asupra faptului că documentele oficiale ale 
Comisiei Eiropene și ale Consiliului Europei definesc doar parțial valorile 
împărtășite de europeni, propunând liste proprii ale setului de valori europe-
ne. Este cunoscut astfel un „decalog al valorilor europene” [27], formulat de 
prof. Michael Emerson, care vizează:  

 democrația și drepturile omului;
 patru libertăți, referitoare la subiectele pieței comune, libertății 

circulației persoanelor, capitalurilor, mărfurilor, serviciilor; libertatea 
reședinței și a încadrării în sfera muncii;
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 modelul social, bazat pe parteneriatul social;
 multiculturalismul laic;
 principiul multinaționalității, refuzând naționalismul, cu afirmarea 

societății care achiziționează identități multiple, fie acestea de scară regiona-
lă, națională, europeană;

 guvernanța cu mai multe niveluri, structurată, în mod frecvent, drept 
un sistem cu trei niveluri (UE, ca nivel supranațional, entitate națională, nivel 
sub-statal);

 caracterul multivectorial al politicii interne, dar și al celei ce se înscrie 
în ordinea internațională;

 antitotalitarism și antimilitarism în politica internă și externă (fără a se 
axa pe pacifism);

 caracterul deschis al tuturor democrațiilor europene;
 evoluția graduală a frontierelor Uniunii Europene.
Astfel, examinarea conceptului „valori europene” comportă, în mod ine-

luctabil, evidențierea unor principii fundamentale (expuse, așa cum am ară-
tat, în art. 2 al Tratatului privind Uniunea Europeană, precum și în Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (Anexă la Tratat), după cum 
urmează: demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, supremația 
legii, respectarea drepturilor omului, inclusiv, a minorităților, pluralismul, 
nediscriminarea, toleranța, solidaritatea (vizând și solidaritatea socială) și 
egalitatea dintre bărbați și femei, drepturile civice, justiția [28, pp. 392-402]. 

Henri Malosse, Președintele Comitetului Economic și Social European 
(în anii 2013-2015), explicând esența valorilor europene, a accentuat: „Nu 
trebuie de confundat valorile cu interesele, sentimentele, reprezentările și 
simpatiile. Putem avea, bineînțeles, puncte de vedere diverse, împărtășind, 
în același timp, valorile comune… Este necesar dialogul, pentru a stopa in-
terpretarea denaturată și incorectă a valorilor” [29]. Aserțiunea este de o va-
labilitate generală, cu atât mai mult că tocmai afirmarea valorilor comune 
reprezintă un factor determinant, așa cum este recunoscut de politologi, în 
„stabilitatea regimurilor democratice” [30]. 

În același timp, acceptarea valorilor europene în calitate de principii ma-
jore ale existenței sociale contemporane se dovedește a fi un exercițiu dificil, 
în special, în unele spații dominate de turbulențe ideologice, confuzii iden-
titare și atitudini ostentative. Este, de exemplu, cazul Federației Ruse, spațiul 
informațional al căreia este marcat în ultimul timp de declanșarea unei ade-
vărate campanii de contestare a valorilor europene, axate pe generarea și 
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multiplicarea unor opinii exacerbate: „Nimeni nu cunoaște ce o fi însemnând 
valorile europene, pentru că ele, pur și simplu, nu există, reprezentând doar 
un clișeu propagandistic ordinar și comod…” [31]. Repudierea valorilor eu-
ropene s-a manifestat în paginile presei pro-moscovite și în spațiul internet 
prin lansarea unei serii de publicații cu titluri tranșante gen: „Fățărnicia Eu-
ropei” [32], „Minciuna duplicitară a „valorilor europene” [33], „Valorile eu-
ropene – mit, minciună și stereotip propagandistic” [34]. Lucru curios, dar 
pe același făgaș s-a înscris și afirmația ministrului Culturii al Federației Ruse, 
Vladimir Medinski, care a declarat, în cadrul unui interviu, că valorile euro-
pene „n-ar exista”, fiind doar „fructul spiritului excitat al intelectualilor ce 
răspândesc preceptele propagandei nord-atlantice” și reprezentând „un mit, 
exploatat foarte abil” [35]. Exprimându-și convingerea că nu este corect a 
vorbi despre existența unui anumit set universal, unificat de standarde axi-
ologice pentru toată lumea, și pledând pentru ideea că „fiecare om are pro-
priile valori”, ministrul a insistat asupra supoziției că „de multe ori, sub egida 
valorilor universale, general-umane sau europene, un stat încearcă să impună 
scara proprie de valori altor popoare” [36]. 

Oricum, subiectul a trezit și alte atitudini, vehiculate în paginile presei, 
mai echilibrate și marcate de rezonabilitate, constatând pentru valorile ruse 
și cele europene calitatea de „vase comunicante sau cercuri ce se intersectează, 
având elemente de necoincidență, dar și cele comune, cele din urmă - într-
o măsură mult mai mare”, fundamentând, în defi nitiv, ideea că „ar fi  o eroa-
re principială a contrapune valorilor esențiale ale Europei cele proprii Rusi-
ei” [37]. Tot mai des și mai răspicat, în cercurile științifi ce, intelectuale, dar și 
politice rusești prinde contur ideea că „oricâte diferențe ar exista în tradițiile 
culturale ale popoarelor ce locuiesc pe imensul continent eurasiatic, sub aspect 
etnocultural, confesional, și principalul – cel al valorilor, Rusia întotdeauna 
a fost, este și va fi  parte componentă, organică și inerentă, chiar fi ind sui ge-
neris, a civilizației europene – tertium non datur” [38, p. 54], iar încercările 
„de a înhuma sistemul valorilor europene” sunt considerate nu numai lipsite 
de perspectivă, dar și categoric contraproductive: „Chiar și atunci când acest 
sistem manifestă o funcționalitate lacunară, este evidentă indispensabilitatea 
lui pentru popoarele nu numai ale înseși Europei în frontierele ei geografi ce, ci 
mult mai departe de  hotarele ei” [39]. De notat, în același context, că nici son-
dajele sociologice nu atestă ostilitate față de valorile europene din partea unui 
segment considerabil al populației Federației Ruse: „Anumiți ideologi încearcă 
să convingă societatea cum că „Rusia nu este Europa”. Datele investigațiilor
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sociologice însă indică asupra faptului că orientările unei mari părți a populației 
Federației Ruse nu cadrează nicidecum cu afi rmația dată” [40].

Procesul de asimilare a valorilor europene în spațiul postsocialist este 
cu adevărat unul dificil. Cercetătorii recunosc: pentru țările acestui areal 
este necesară, în primul rând, „regândirea nivelului metafizic al problemelor 
concepției despre lume”, iar, în al doilea rând, „este nevoie de edificarea unei 
noi ontologii” [41]. Este vorba, în definitiv, de descoperirea și fortificarea 
noilor orizonturi, noilor motivări, de înscrierea valorilor naționale în context 
larg, european. 

Încrederii în spiritul european trebuie asigurată consistența. Opiniile tot 
mai multor politicieni și gânditori converg  în convingerea că „Uniunea Eu-
ropeană nu reprezintă, în primul rând, un teritoriu și o geografie politică 
anume, ci o comunitate întemeiată pe valori”  [42], că Europa întruchipează 
valorile culturale, spirituale și morale care trebuie în permanență consolida-
te, redându-le mereu forța vitală. Obțin tot mai multă rezonanță ideile care 
susțin constituirea în Europa a unei comunități axate pe principiile valorilor 
europene, a unei societăți în care în baza legii sunt garantate libertatea soli-
daritatea și respectul reciproc. „Este un obiectiv istoric atins, de o importanță 
majoră. Însă acest lucru nu este suficient, faptul că valorile sunt consfințite în 
tratate și imortalizate în monumente încă nu înseamnă că ele au reușit să fie 
inoculate plenar în mințile și inimile oamenilor” [43].

După cum a menționat Thierry de Montbrial, un reputat expert în dome-
niu, director al Institutului Francez de Relații Internaționale, „vrem noi sau 
nu vrem, dar construcția europeană se efectuează de facto în baza unor va-
lori, percepute ca universale” [44, p. 281]. Și tocmai valorile, „moștenite prin 
educație și de la familie, având la bază și motive partinice și ideologice, opinia 
publică și cea electorală” nu trebuie să fie neglijate în aplicabilitatea acestora 
în activitatea instituțiilor politice, care reprezintă „un intermediar esențial în 
ipostaza lor situată între valori și rezultate” [45, p. 4].

Valorile europene au o istorie proprie a devenirii, avându-și sorgintea 
în timpurile antice, perpetuată până în zilele noastre. Autorii cercetărilor 
în domeniu pun în evidență faptul că primii filosofi greci au statuat o dată 
pentru totdeauna două trăsături definitorii ale Europei, și anume principiul 
libertăţii și ideea de sistem [46], constatând, totodată, că „într-o epocă în 
care unul dintre cuvintele foarte des vehiculate este „schimbarea”, valorile 
pe care vechii greci își întemeiau existenţa - Adevăr, Bine, Frumos - rămân 
totuși de o inalterabilă actualitate” [47, p. 23] și indicând asupra faptului că 
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evoluţiile istorice jalonate de cele trei mari revoluţii politice moderne (engle-
ză, americană și franceză) le-au adăugat însă și altele, menite să consolideze 
nucleul tare al cadrului valoric pe care se întemeiază actualul model cultural 
european; aceste noi valori sunt legalitatea, libertatea, egalitatea, fraternitatea/
solidaritatea și sentimentul creștin al sacrului  [48]. 

Setul de valori, împărtășite de majoritatea populației, constituie acele 
coordonate, în conformitate cu care se configurează perspectivele, în care 
se desfășoară viața cotidiană. Valorile lucrează și pentru aprecierea etică a 
comportamentului omului în diferite sfere ale existenței și activității acestuia, 
pentru etalonarea relațiilor umane. Aceste elemente comune sunt derivatele 
istoriei și jalonează calea pe care merge societatea, constituie componenta 
necesară a orânduielii sociale, determinând atmosfera socială. Valorile euro-
pene reprezintă, așadar, mult mai mult decât o simplă istorie.

Prin urmare, valorile europene imprimă, substanțial, Uniunii Europene 
caracteristicile unei entități construite axiologic. „Dacă este să se recurgă la 
reţetarul celor mai importanţi exegeţi ai ideii europene, precum Jean-Baptis-
te Duroselle, Federico Chabod, Denis de Rougement ș.a., notează cercetătorii, 
atunci se cuvine observat că valorile intrinseci modului de a fi  european pe care 
le asumă construcţia transstatală de astăzi sunt o selecţie din cele pe care timpul 
le-a socotit astfel, privilegiindu-le, într-un moment sau altul, în istorie” [49].

Spiritul european a înglobat astfel percepția omului ca „măsură a tutu-
ror lucrurilor”, scopul Istoriei și vehiculul ei, privilegiind aspirația spre „cu-
prinderea liberă și raţională a lumii, spiritul iscoditor și criticismul, tentaţia 
creativităţii, a acţiunii inovatoare, de adaptare a mediului la nevoile celui ce-l 
locuiește [50]. În acest context, apare justificată afirmația: „A fi european 
înseamnă a împărtăși valorile europene, interiorizând referenţialul său axio-
logic, independent de zona de origine” [51, p. 7]. 

Exemplul României este edifi cator în acest sens. Recunoscând că „Europa
are oamenii, valorile și instituțiile care au facut posibilă reconstrucția con-
tinentului după război, suferință și disperare”, că valorile și conceptele euro-
pene s-au concretizat în instituții și practici care au influențat întregul con-
tinent și chiar mai mult de atât”, din momentul în care România, poporul 
român, „au ales să fie o parte integrantă a Europei și să împărtășească valorile 
acesteia” [52], România a parcurs un itinerar dificil, dar benefic, de asimilare 
treptată a principiilor europene, a căror consistenţă și durabilitate se înteme-
iază pe un potențial simbolic ponderabil, reprezentat de valorile democratice 
promovate de Occident. Autorii români conștientizează că integrarea „este 
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un mare pariu, marea provocare” că „pericolul afectării valorilor europene 
există și trebuie înlăturat” [53], discută despre faptul că integrarea civică și 
politică este esențială, dar, cu timpul, și realizarea integrării culturale, adoptă 
o atitudine realistă față de valorile fundamentale ale solidarității și dezvoltării 
comune („Valorile europene, clamate chiar și de la cele mai înalte tribune, se 
cer examinate cu luciditate” [54]), constată importanța lecțiilor pe care le ofe-
ră experiența europeană („Europa e într-un constant proces de autoevaluare 
și nu e deloc complezentă cu partea ei de umbră. Ei bine, dacă a fi european 
înseamnă, între altele, … a nu accepta idolatria de sine, a privi cu severitate 
spre relele proprii, a înlocui euforia încântării de sine cu luciditatea, merită 
să ne întrebăm în ce măsură noi, românii, suntem europeni. Răspunsul ar fi 
că suntem europeni ori de câte ori, privindu-ne în oglindă, ne recunoaștem 
limitele, ori de câte ori suntem nu doar dispuși, ci nerăbdători să învăţăm de 
la alţii, ori de câte ori ne dominăm fudulia, triumfalismul, xenofobia” [55]). 

Pentru România, chestiunea majoră acum devine aprofundarea procesului 
integrării europene, sincronizarea cu Europa. Sunt elocvente în acest sens 
cuvintele Președintelui României, Klaus Iohannis: „România trebuie să se ali-
nieze la ritmul Europei, atât politic, economic, social, cât și simbolic. Relațiile 
noastre de parteneriat economic, colaborare politică și administrativă sunt în 
primul rând cu instituții și companii europene. In plus, câteva milioane de 
români se află în Europa și sunt în legătură cu familiile și prietenii din țara, 
iar o astfel de măsura ar avea o contribuție și în plan social, la crearea senti-
mentului de apartenență la o Europă Unită” [56].

Ce-i important, totuși există în societatea românească contemporană 
convingerea că intergrarea europeană a fost „cel mai important proiect pe 
care și l-a propus societatea românească după căderea comunismului. Dacă 
din perspectivă tehnică, administrativă, el este încă nedesăvârșit, simbolic 
vorbind apare ca o izbândă deplină”  [57]. 

Succesele înregistrate de România pe calea europenizării ar trebui să con-
stituie un model și pentru Republica Moldova. Factori multipli condiționează 
acest proces complex, fațetele europenizării sunt foarte numeroase [58], există, 
totodată, discrepanțe și decalaje între ceea ce se dorește și realitățile, de multe 
ori, contradictorii, difi cile, marcate de dramatism. Este însă important faptul 
că, în mod treptat, în Republica Moldova se manifestă sentimentul favora-
bil pentru valorile europene, că, încetul cu încetul, acest spațiu se situează în 
câmpul simbolic al noilor valori, ceea ce înseamnă că acest itinerar al adezi-
unii pentru valorile europene – de la descoperire la asimilare – a fost pornit. 
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Au, desigur, dreptate experții care consideră că valorile europene, euro-
penismul și tot ce ţine de cultura și civilizaţia europeană au circulat și circulă 
în cadrul naţional în procesul firesc de aculturaţie, cu tradiţie îndelungată în 
întregul areal european [59, p. 12]. Facilitarea procesului este posibilă por-
nind de la elementele comune ale patrimoniului cultural și de la experiența 
istorică, în mai multe privințe, apropiată. 

Europenizarea este un proces derulat sub egida Uniunii Europene, de o 
importanță majoră pentru statele antrenate în acțiunea de aderare la Uniunea 
Europeană [60]. Conținutul acestui proces rezidă în adoptarea legislativă și in-
stituţională a directivelor Uniunii Europene, în concordarea activității politi-
ce, economice și sociale cu criteriile funcționalității comunității europene. 
Obiectivele majore ale europenizării vizează schimbarea instituțională care 
constă în adoptarea acquis-ului comunitar și în „compatibilizarea instituţiilor și 
actul de construire a culturii europene comune și a identităţii europene”[61]. 

De observat existența convergenței conceptelor de „integrare europeană” 
și „europenizare”. Integrarea europeană, indiscutabil, presupune europeni-
zare. În acest context, are loc apropierea țării de criteriile așa-zis europene, 
general valabile, și aproprierea de către țara în cauză a regulilor, normelor și 
practicilor la care se aspiră. Succesul integrării depinde, bineînțeles, și de gra-
dul de manifestare a avantajelor politice și economice, ca urmare a realizării 
poectului lansat.

Conceptul europenizării se referă la modul în care integrarea europeană 
influențează schimbările produse la nivel național. Adică, în ce măsură de-
vine reală această influență a Uniunii Europene întruchipată în politicile și 
instituțiile ce se manifestă în țara antrenată în procesul europenizării și cum 
devine perceput acest proces.

Dacă integrarea europeană, în sens îngust, este legată de formarea și 
dezvoltarea instituțiilor și politicilor europene, de valorificarea și asimilarea 
experienței europene, în sensul larg al cuvântului ea presupune europenizare. 
Este evident, că integrarea instituțională, politică și economică se pretează unui 
ritm mai rapid de schimbări decât integrarea la nivel social și spiritual. Edifi -
carea noii mentalități se produce mai lent și poate fi  mai puțin vizibilă. Factorii 
de ordin politic și geopolitic au, în acest caz, o însemnătate care nu poate fi  
neglijată. Transformările instituţionale de nivel european pot fi obținute prin 
decizii și acțiuni generate de guvernare, dar „modernizarea societăţii duce 
la europenizare numai în măsura în care ea este însușită ca mod de viaţă 
cotidiană pentru fi ecare individ și grup social” [62, p. 225].  Prin urmare, este 
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nevoie de timp pentru ca valorile și experienţele libertăţii și ale democraţiei 
să obțină gradul dorit de sedimentare în cadrul societății aflate în schimbare.  
Acest lucru vizează în cea mai mare măsură Republica Moldova.

Libertatea presei – un imperativ cu valențe europene. Evoluţia proce-
selor democratice complexe, marcate de controverse, în Republica Moldova 
este conjugată cu dinamica neunivocă a dezvoltării sistemului medatic, an-
trenat, ca și întreaga societate, într-un proces anevoios al afirmării libertăţii 
economice și editoriale. O dominantă a stării actuale a instituțiilor mediatice 
este încercarea de a îmbina două aspecte de o compatibilitate dificilă în ac-
tivitatea cotidiană și de perspectivă – cea de independenţă editorială și cea 
de autonomie economico-financiară. În consecinţă, domeniul informaţional-
comunicaţional înregistrează incertitudini și justificate îngrijorări.

Cu toată configurarea unui sector mediatic polivalent (presa scrisă, ra-
dio, televiziunea, jurnalismul on-line) și deja marcat de diversitate, datele sta-
tistice denotă o insuficientă asigurare informaţională a populaţiei, perpetuată 
de-a lungul anilor. Ce-i drept, proliferarea spectaculoasă a instituțiilor din 
sfera audiovizuală, înregistrată în ultimii ani, vine să conteste, fie și parțial, 
imaginea defavorabilă, în anumite privințe, a evoluției sferei mediatice. Cert 
însă este faptul că situația nu se pretează unei interpretări univoce.

Oricum, impactul factorului mediatic în calitate de suport al dezvoltării 
democratice a societăţii moldovenești nu poate fi pus la îndoială în condiţiile 
în care populaţia acordă totuși un avans de încredere mass-mediei - cel puţin 
acest lucru îl atestă rezultatele sondajelor de opinie în cadrul cărora 50-70 
procente din respondenţi declară, tradițional, „o oarecare și foarte multă în-
credere în mass-media” [63]. În unul din recentele sondaje, rezultatele căruia 
au fost anunțate de Institutul de Marketing și Sondaje (IMAS), mass-media 
a ocupat locul al doilea (fiind depășită doar de Biserică) în topul încrederii 
cetățenilor în instituțiile Republicii Moldova [64, p. 34] - o astfel de atitudine 
a cetăţenilor, pe de o parte, și, implicit, potenţialitatea mijloacelor de comu-
nicare de masă de a servi interesele societăţii, pe de altă parte, constituie pre-
misele, poate cele mai importante, ale dezvoltării mass-mediei.

În acest context, o importanţă majoră obţin condiţiile în care funcţionea-
ză presa. Condiţia fundamentală rămâne a fi existenţa unei reale și consolida-
te libertăţi a expresiei și a libertăţii mass-mediei. Conceptul libertăţii presei 
este unanim recunoscut drept „piatră unghiulară, necesară la edificarea unei 
societăţi libere și democratice” [65], reprezentând un precept fundamental, 
inclus în cele mai relevante documente internaţionale ca Declaraţia Univer-
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sală a Drepturilor Omului (art. 19), Convenţia Europeană pentru Drepturile 
Omului (art. 10) ș. a. Respectarea și promovarea libertăţii mass-mediei, în con-
formitate cu standardele încetăţenite în ţările democratice, reprezintă un criteriu 
politic major și inerent pentru admiterea noilor state în Uniunea Europeană 
[66; 67].

Angajarea Republicii Moldova pe calea integrării europene semnifică o 
lansare într-un maraton-cursă cu obstacole, printre care unul dintre cele mai 
dificile examene îl constituie evaluarea gradului de corespundere a realităţi-
lor politico-mediatice moldovenești exigenţelor Uniunii Europene la capito-
lul „libertatea mass-mediei”. Parcursul european pentru Republica Moldova 
înseamnă desemnarea drept priorități a garantării respectării libertăţii presei 
și de exprimare; asigurării continuării consolidării stabilităţii și eficienţei in-
stituţiilor ce garantează democraţia. Aceasta ilustrează o conștientizare din 
partea societății a importanţei dezvoltării adecvate a sectorului mediatic în 
Republica Moldova, a necesităţii acordării atenţiei primordiale problemei 
stabilirii în ţară a unui climat social-politic benefic pentru afirmarea plenară 
a criteriilor  adoptate în sectorul respectiv în ţările Uniunii Europene.

Pentru moment însă intenţiile declarate nu sunt acoperite de obţinerea 
unor progrese foarte mari în domeniul libertăţii presei. Unicul lucru, care 
poate fi evidențiat, este totuși avansarea de la statutul de țară cu presa care 
nu este liberă la țara unde presa este parțial liberă, așa cum a fost evaluată 
Republica Moldova pe parcursul anilor 2010-2015 [68, p. 33; 69, p. 16; 70], 
menținându-se în această categorie pentru al cincilea an consecutiv. Și totuși, 
examinările stării mass-mediei, efectuate de prestigioase organizaţii interna-
ţionale, au plasat mereu Republica Moldova în spațiul incert, între țările cu 
presa parțial liberă și cele în care presa nu este liberă. Astfel, studiul Liberta-
tea presei, întreprins de organizaţia internaţională „Freedom House” în 2005, 
acorda Moldovei treapta a 146-a din 194 de ţări, cu 65 de puncte (la ace-
lași nivel cu Angola, Bhutan, Cameroon, Malaysia și Emiratele Arabe Unite), 
poziţie înrăutăţită în comparaţie cu rezultatele studiilor din anii precedenți 
(treapta 137-a și 127-a) [71], fapt care a determinat constatări pesimiste, gen: 
„Libertatea presei în Republica Moldova degradează [72]. Conform Raportu-
lui realizat de „Freedom House” pentru anul 2016, Moldova a coborât cu trei 
puncte mai jos faţă de anul 2015 (explicațiile tendinței descendente axându-
se pe noile dovezi ale disfuncției guvernamentale, inclusiv dezvăluiri vizând 
frauda în masă și corupția, precum și constatarea unei influențe enorme a 
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oligarhiei asupra politicii și guvernării [73, pp. 19, 22], iar în Raportul pentru 
2015 a fost atestată degradarea cu o poziție sub aspectul libertății presei [74]. 
Nu sunt mai încurajatoare nici rezultatele altor studii, efectuate de organi-
zaţia „Reporters sans frontières”, conform cărora Republica Moldova ocupa, 
fie al 74-lea loc din 167 (alături de Guineea-Bissau și Tanzania) [75], fie al 
78-lea (2004), al 81-lea (2005), al 85-lea (2006), al 75-lea (2010) [76]. Abia în 
anii 2011-1012 s-a reușit atingerea unui loc mai bun în clasament (al 53-lea), 
deși în anul 2012 această poziție a fost puțin slăbită, prin coborâre cu două 
trepte [77] și a urmat, spre regret, un ușor declin al libertății mediei, păre-
rile experților convergând în constatarea faptului că „presa moldovenească 
a susţinut testul libertăţii în condiţii dificile” [78]. De menţionat că astfel 
de clasamente dispun de credibilitatea necesară, fiind elaborate de experţi 
notorii (130 de experţi în cazul „Reporters sans frontières”), în baza unor 
chestionare cu 50 de întrebări, permiţînd o apreciere complexă a situaţiei în 
privinţa libertăţii presei în fiecare ţară. Apar justificate astfel opiniile sceptice 
ale jurnaliștilor care năzuiesc să-și exercite misiunea în condiţiile favorizării 
dreptului la libertatea cuvîntului, și nu în circumstanţe marcate de formalism 
și declarativism [79]. Problema libertăţii mass-mediei în Republica Moldo-
va generează reacţii tranșante, reflectate în numeroase luări de atitudini ale 
reprezentanţilor presei și ale organizaţiilor neguvernamentale în sfera medi-
atică în care se exprimă îngrijorarea pentru faptul că „aplicarea principiilor 
libertăţii presei, libertăţii de exprimare și pluralismului, în corespundere cu 
obiectivele de integrare europeană, este compromisă de reflexele autoritaris-
te, de tendinţa guvernanţilor de a ţine mass-media sub control, de a le folosi 
ca instrument în lupta politică cu opoziţia”, exprimată în perioada guvernării 
precedente [80], dar și în noile circumstanțe [81]. Considerat, în mod univoc, 
cel mai important drept public sau civil, dreptul de acces liber la informaţie 
constituie un punct de reper fundamental într-o societate democratică, de-
terminând gradul de funcționalitate al altor drepturi cetăţenești. Dreptul de a 
alege și de a fi ales, dreptul la asociere, dreptul la întruniri și multe alte drep-
turi ale cetăţeanului au o conexiune directă cu dreptul la acces la informaţie. 

Există multiple aspecte care sunt abordate, de obicei, în legătură cu accesul 
la informaţie (dreptul cetăţeanului de a dispune de orice informaţie de inte-
res public, transparenţa activităţii instituţiilor de administraţie publică etc.). În 
fond, acest drept se confi gurează din îngemănarea dreptului de a fi  informat cu 
dreptul de a informa, convergând în dreptul la informaţie, adică în dreptul la 
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acces la informaţie.  Informaţia este „un bun comun” [82], însă, ca și problema 
libertăţii presei, problema accesului la informaţie în Republica Moldova conti-
nuă, în viziunea experţilor locali și străini, să genereze destule îngrijorări. 

Sunt înregistrate, destul de frecvent, încercări ale reprezentanţilor admi-
nistraţiei publice de a-i împiedica pe jurnaliști să-și exercite dreptul la infor-
maţie – fie prin refuzul de a acorda informaţii, fie prin blocarea accesului în 
sala de ședinţe a organizaţiei, fie prin neacceptarea sau anularea acreditării.

Este semnificativ faptul că, oricum, există cazuri de satisfacere de către 
instanţele de judecată a solicitărilor provenite din partea instituţiilor media.  
Este relevant, în acest sens, cazul Centrului de Investigaţii Jurnalistice (CIN), 
care a obţinut câștig de cauză în procesul intentat Procuraturii Generale în le-
gătură cu refuzul acesteia de a acredita un reporter. A fost pentru prima dată 
când o instituţie media obţine câștig de cauză împotriva unei instituţii de 
stat în legătură cu refuzul de a acredita un jurnalist [83]. Este vorba de sanc-
ţionarea atitudinii arbitrare a unei structuri administrative, dar, totodată, și 
de existenţa anumitor lacune ale legislaţiei care nu stipulează în mod precis 
condiţiile acreditării jurnaliștilor. 

Este adevărat, conceptul libertăţii presei nu poate fi  supus unei tratări sim-
pliste. Nici în ţările democraţiei avansate nu există un consens absolut privind 
abordarea acestei problematici complexe. În urma constatării fi e a presiuni-
lor din partea statului/politicienilor, impuse presei în aceste ţări, fi e sucum-
bării libertăţii mass-mediei drept consecinţă a proliferării logicii comerciale, 
răsună și aici afi rmaţii gen „tradiţiile italiene, în termeni de libertate a presei 
n-au fost niciodată strălucite” [84], lamentaţii pentru faptul că „sistemul actu-
al se caracterizează printr-o aparenţă formală a libertăţii, dublată de un con-
trol statal la toate nivelurile” [85], apeluri „Libertatea presei e în pericol!” [86].

Astfel de aserţiuni sunt utile pentru media din Republica Moldova, ca 
învăţăminte, în primul rând, în eventualitatea evitării erorilor comise de so-
cietăţile care au cunoscut plenar fenomenul libertăţii presei. Deocamdată ob-
servatorii relevă în realităţile politico-mediatice moldovenești tabloul unei 
democraţii în devenire, în care presa este asemuită, mai curând, „unui dansa-
tor de circ care merge pe coarda întinsă de asupra câmpului minat pe timp de 
furtună” [87]. Chiar admiţând că imaginea este exagerată, poate fi extrasă din 
ea o sugestie importantă: este nevoie, urgent, cel puţin, de deminarea terenu-
lui, adică, de înlăturarea obstacolelor care împiedică drumul spre adevărata 
libertate a mass-mediei.
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Ar fi incorect a afirma că activitatea presei din Republica Moldova nu 
s-a aflat, pe parcursul anilor, în vizorul structurilor de guvernare, a forţelor 
politice, a societăţii civile, a instituţiilor mass-media. Mobilul acestui interes 
și efortul legislativ are multiple și diferite explicaţii, reformarea sferei medi-
atice fiind produsă atât în virtutea realizării de către reprezentanţii forurilor 
diriguitoare ale republicii a necesităţii alinierii la standardele juridice inter-
naţionale în sectorul informaţional, în urma conștientizării de către clasa po-
litică autohtonă a rolului mass-mediei în societatea contemporană, cât și în 
virtutea unor exigenţe, venite fie din exteriorul ţării - condiţionări impuse de 
organisme internaţionale, fie și din iniţiativa unor asociaţii nonguvernamen-
tale în domeniul mediatic. Important însă este faptul că libertatea presei a 
fost proclamată și consfinţită printr-o serie de legi și acte normative. În gene-
ral, revizuirea permanentă a cadrului legal de activitate a presei trebuie să se 
producă, pentru a asigura societăţii dreptul la o informaţie maximal exactă și 
documentată și, în consecinţă, independentă de presiuni mercantile.

Se poate de constatat, astfel, că există temeiuri pentru a considera că 
legislaţia adoptată în domeniu, până la ora actuală (ce-i drept, elaborată și 
adoptată uneori în grabă și nu întotdeauna cu consultarea necesară a opinii-
lor provenite din partea expeţilor, jurnaliștilor profesioniști, societăţii civile), 
oricum, poate servi drept un punct de reper pentru dezvoltarea în continuare 
a bazei legislative menite să asigure libertatea presei. Cadrul juridic în vigoare 
în Republica Moldova, conţinând setul elementar de reglementări normative 
în domeniu, configurează un context relativ aceptabil pentru funcţionarea 
instituţiilor mediatice, cu condiţia valorificării judicioase a actelor normative 
existente și a continuării ajustării acestora la standardele europene, precum 
și a unei implicări mai active a structurilor guvernamentale în conceperea și 
susţinerea politicilor favorabile dezvoltării mass-mediei, în soluţionarea pro-
blemelor stringente ale sectorului mediatic.

Este adevărat, din constituirea, în linii mari, a unei ambianţe relativ fa-
vorabile din punct de vedere legislativ, din adoptarea unor acte normative ce 
au drept obiectiv funcţionarea presei în conformitate cu principiile societăţii 
democratice încă nu rezultă o consolidare categorică a activităţii mediatice și 
afirmare a libertăţii presei, care se pot împlini doar în urma aplicării chibzui-
te și a valorificării reale a bazei legale existente. O presă liberă poate și trebuie 
să dispună de garanţii juridice și constituţionale, dar aceasta nu este suficient. 
În contextul soluţionării problemelor legate de chestiunea integrării europe-
ne, ar fi vorba aici de pledoaria pentru promovarea unor politici racordate la 
standardele Uniunii Europene în domeniul respectiv.
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În general, exerciţiul libertăţii presei pentru jurnaliști este unul dificil. 
Există presiunea unei cenzuri specifice, camuflate, provenite acum nu din 
instituţii specializate, ci nemijlocit de la șefii sau patronii instituţiilor medi-
atice, după cum atestă mărturiile publicate și nepublicate ale jurnaliștilor. Se 
profilează tot mai mult fenomenul autocenzurii, determinat de condiţiile în 
care activează jurnaliștii. Sunt înregistrate cazuri de încercări de a subordona 
publicaţiile, mai ales locale, intereselor administraţiei publice, de a periclita, 
prin diferite metode indirecte, activitatea instituţiilor mediatice „disidente” 
și a jurnaliștilor „incomozi”, atitudinea diferenţiată a instituţiilor puterii faţă 
de jurnaliștii publicaţiilor loiale și mai puţin loiale. Continuă să fie vizibilă, 
în cadrul societăţii din Republica Moldova, la toate nivelurile ei,  insuficienţa 
conștientizării a rostului, misiunii și specificului mass-mediei, gradul redus 
de cunoaștere și de asimilare a experienţei jurnalistice occidentale, care se 
resimte în cercurile politice și jurnalistice. Un adevărat pericol pentru liber-
tatea presei îl prezintă fenomenul, tot mai evident, a oligarhizării sistemu-
lui mediatic. În definitiv, este prea lent procesul de reducere a proporţiilor 
problemelor care însoţesc în Republica Moldova efortul de implementare a 
standardelor profesionale, calitativ noi și deosebite, aliniate standardelor in-
ternaţionale recunoscute în sfera profesională. 

Meditând asupra valorii simbolice integratoare a libertății de expresie și 
a potențialului ei democratizator, experții accentuează: „Când oamenii care 
trăiesc într-o societate beneficiază de libertatea de exprimare, atunci este 
facilitată căutarea adevărului, este garantată guvernarea democratică și este 
promovată autonomia individuală. Prin avansarea de idei diferite, iar apoi 
prin critica acestora, libertatea de exprimare permite creșterea cunoașterii. În 
ceea ce privește ideile false, critica – posibilă, fiindcă oamenii pot să exprime 
puncte de vedere opuse oricărei idei (oricât de adânc încetăţenite în societa-
te) – permite respingerea acestora; iar în ceea ce privește ideile deja acceptate 
ca adevărate, prin supunere la discuţii critice, ele nu sunt lăsate să devină 
dogme” [88, p. 141]. Doar în condițiile respectării libertății de expresie, ale 
libertății mass-mediei există șansele de proliferare a adevăratului dialog în 
societate, de asimilare plenară a valorilor europene. 

Astfel, dimensiunea simbolică a puterii reprezintă o resursă importantă 
a guvernării, cu un potențial edificator, capabil să contribuie la avansarea 
societății, în condițiile în care acțiunile simbolice sunt operate într-un con-
text complex, cu coerența adecvată, chibzuit și constructiv.  
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Rezumat 
Lucrarea de față își propune o analiză multidimensională a calității guvernanței 
în România înainte și după aderarea la Uniunea Europeană. Pornind de la o 
serie de indicatori privind calitatea guvernanței estimați de diferite organizații 
internaționale precum Banca Mondială, Forumul Economic Mondial, Institutul 
pentru Management și Dezvoltare (IMD), Transparency International, Centrul 
pentru Integritate Publică, Institutul pentru Calitatea Guvernării din Gothen-
burg, studiul își propune să evidențieze ritmul și amploarea progreselor făcute de
România în ceea ce privește componentele defi nitorii ale unei guvernanțe de calitate. 

1. Delimitări conceptuale
Conceptul de guvernanță, la modul general, se referă la ansamblul pro-

ceselor decizionale de la nivel central, identificabile tuturor regimurilor po-
litice contemporane  și nu numai, utilizarea sa nefiind apanajul exclusiv al 
științelor politice, ci mai degrabă al științelor sociale, și în mod special unei 
arii specifice științei economiei. Dacă atunci când ne referim la guvernanța 
economică avem de obicei în vedere conceptul de guvernanță corporativă, 
când analiza se axează pe comportamentul socioeconomic al organizațiilor 
în raport cu procesul decizional, se utilizează sintagma guvernanță publică.  

Acest concept a fost asimilat terminologiei științifice utilizate în țara 
noastră cu destulă greutate. Tradus în numeroase moduri din literatura de 
specialitate internațională (ex. „governance”, din limba engleză, a fost tradus 
drept „administrare”, apoi „guvernare”, „noua guvernare” sau uneori „auto-
guvernare” [1]), s-a impus treptat printr-o expresie și anume „buna guverna-
re”, considerată ca fiind poate cea mai apropiată de sensul originar.

O asemenea bogăție de variante utilizate, nu neapărat și exacte,  a ge-
nerat fără îndoială o semnificativă lipsă de unitate în abordarea demersului 
științific de conceptualizare a terminologiei importate, lucrările traduse sau 
adaptate bucurându-se de multă „originalitate.

Limba română face o clară distincție între conceptul de „guvernare” și cel 
de „guvernanță”. Deși la prima vedere sinonimia este evidentă, în primul caz 
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utilizarea termenului se referă mai degrabă la exercitarea pârghiei manageriale 
de control asupra unei entități,  în al doilea caz ne referim la îmbunătățirea 
performanțelor unei entități printr-o utilizare optimă a resurselor disponibile.

Termenul de guvernare provine din limba greacă, fiind utilizat ca verb și 
însemnând a orienta. Prima sa menționare în zona ideii  politice și filosofice  
a fost  în opera lui Platon [2]. Guvernarea reprezintă rezultatul activității unui 
guvern, însă “guvernarea este exercitarea puterii de management și de politi-
că, în timp ce guvernul este un instrument (de obicei, colectiv) de exercitare 
a puterii politice” [3. p.7].

Mergând mai departe, putem identifi ca diferențe de conținut conceptual 
și în cazul termenilor de „guvernanță” și „bună guvernare”. Așa cum spuneam, 
primul se referă la plus valoarea actului de guvernare, având o semnifi cație pu-
ternic pozitivă, în timp de al doilea termen induce mai degrabă o abordare nor-
mativă, ideatică, aducând în analiza o stare de optim al actului de guvernare.

Putem concluziona afirmând că buna guvernare constă într-un set de 
reguli conexe și caracteristice exercitării puterii, bazate pe seturi de regle-
mentări, juste, nediscriminatorii și transparente, în baza cărora se pot obține 
rezultate performante în actul de guvernare la nivel macro și micro. Lato 
sensu, putem vorbi de guvernare la nivelul statelor, al agenților economici, 
corporațiilor,  organizațiilor nonprofit sau al altor asociații. 

Printre primele utilizări în literatura de specialitate internațională a ter-
menului de guvernanță în sensul  amintit deja este și definiția dată de Banca 
Mondială, care în 1989, într-un raport ce avea ca subiect dezvoltarea econo-
mică din țările africane, menționa fenomenul de „criză a guvernanței” [4], 
lansând ideea necesității implementării în comun a actului de guvernare de 
către statele foste colonii împreună cu factori decidenți din structurile orga-
nismelor internaționale. 

Ulterior, guvernanța este defi nită în proiectul Worldwide Governance Indi-
cators, conform aceleiași surse, ca un exercițiu al autorității politice de a gesti-
ona problemele societății și ale mediului de afaceri [5]. Defi nind guvernanța ca 
sumă a tradițiilor și instituțiilor prin care autoritatea este exercitată într-un stat, 
autorii menționează ca și componente ale unei guvernări efi ciente modalitățile 
prin care guvernele sunt selectate, monitorizate și înlocuite, capacitatea de 
defi nire și implementare efi cientă a politicilor economico-sociale, respectul  
autorității publice față de cetățean și nevoile sale, optimul relației dintre stat, 
instituții și cetățeni în procesul de interacțiune a acestor entități. [6]

Organizația Naţiunilor Unite a definit guvernarea  drept un set de re-
guli specifice sistemului politic necesare rezolvării și medierii diferendelor și 
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adoptării deciziilor. Guvernarea presupune exercitarea autorității economice, 
politice și administrative printr-un set de mecanisme, procese și instituții 
prin care cetățenii și grupurile de interese își exprimă interesele, își exercită 
drepturile legale, își asumă obligațiile și mediază diferendele. [7, p.3]

În literatura academică este menționată și definiția guvernanței propusă 
de J. Kooimans, raportată la relația dintre conducător și condus - „governan-
ce is the form in which public or private actors do not separately, but in con-
junction, engage in problem solving together, in combination, that is to say 
co-arrangements”. [8, p.3] Din această perspectivă  se pot evidenția asimetri-
ile existente în privința repartizării puterii și alocării resurselor între  vârful 
și baza piramidei, respectiv între conducători și societatea în ansamblul său.

Un alt reper de menționat în acest domeniu este lucrarea Making sense 
of governance: The need for involving local stakeholders [9], în care autorii 
Goran Hyden, Julius Court și Kenneth Mease, afirmă că sunt definitorii bu-
nei guvernări următoarele elemente: participarea cetățenilor în viața poli-
tică, echitatea și corectitudinea aplicării legilor, decența, responsabilitatea, 
transparența, eficiența și eficacitatea.

Comisia pentru Guvernanță Globală definește conceptul de governance 
ca fiind „totalitatea modalităților prin care instituțiile și indivizii își adminis-
trează afacerile comune” [10].

Pornind de la multitudinea de definiții existente, Nzongola-Ntalaja pro-
pune raportarea la trei tipuri de guvernanță: guvernanța politică sau publică, 
guvernanța economică și guvernanța socială. [11, p. 9] Dacă în cazul guver-
nanţei publice autoritatea este statul, guvernul sau sectorul public, în cazul 
guvernanței economice sectorul privat este cel care gestionează procesele, 
politicile și mecanismele organizaționale necesare pentru oferirea de bucuri 
și servicii. Guvernanța socială are ca autoritate societatea civilă, ghidată de o 
serie de valori și convingeri necesare pentru declanșarea unui comportament 
social și pentru adoptarea unor decizii publice. Prin urmare, guvernanța nu 
trebuie redusă doar la guvern, cele trei perspective asupra guvernării fiind 
interdependente într-o societate. [12] 

La nivelul Uniunii Europene, guvernanța tratează în mod special plura-
lismul instituțional atât pe axa orizontală, cât și pe cea verticală, menționând 
existența unei „fragmentări” a procesului decizional la nivel sectorial, cu alte 
cuvinte, admițând existența unor limite cu referire la atributele Parlamentu-
lui European și ale parlamentelor naționale [13, p. 74].   
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Fig 1. Dimensiuni ale guvernanței 
Sursa: Graham et. al, 2003 

Literatura de specialitate menționează astăzi, atunci când se aduce în 
discuție Uniunea Europeană, conceptul de multi-level governance, ce are în 
vedere suma relațiilor identificabile între autoritățile centrale și partenerii 
acestora în implementarea politicilor, adică tocmai ceea ce numim coope-
rare și ierarhizare administrativă. În concepția regională a Uniunii Europe-
ne, multi-level governance este deosebit de important, datorită  multiple-
lor paliere decizionale și de subordonare evidențiabile nu numai la nivelul 
administrației centrale  ci și specifice administrațiilor regionale și locale. 

În ultimii ani, aceste aspecte au fost abordate în literatura de specialitate 
dincolo de procedurile și principiile administrative promovate de Bruxelles, 
analizându-se oportunitatea și ulterior necesitatea creșterii gradului de im-
plicare a actorilor sub-naționali în procesul decizional. [14, p. 3-5] Multi-
level governance este definit de asemenea în alte lucrări de referință, printre
acestea fiind de menționate  două, aparținând autorilor L. Hooghe și
G. Marks [15, p. 4-12], [16, p. 5-9] accentul fiind pus în acest caz pe expli-
citarea în detaliu a caracteristicilor specifice sistemului anterior menționat.

A White Paper on European Governance, document publicat de către 
Comisia Europeană, definește  conceptul de good governance ca fiind proce-
deul prin care la nivel regional se utilizează  eficient prerogativele dobândite 
de la cetățenii săi doar în folosul acestora - „the White Paper on European 
Governance concerns the way in which the Union uses the powers given by 
its citizens”. [17, p. 3] 

Analizând implicațiile economice și sociale pe care o guvernanță de 
calitate le poate avea, organizații internaționale precum Națiunile Unite,
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Banca Mondială, OCDE, WEF, IMD, Transparecy International, au sublini-
at importanța care trebuie acordată bunei guvernanțe, atât din punctul de 
vedere al conținutului și calității reglementărilor, cât și al mecanismelor de 
implementare și evaluare a impactului acestora asupra societății în ansamblu.
[18, p. 135–161]

2. Măsurarea calității guvernanței 
Pornind de la definiția guvernanței dată de Kaufmann et al., au fost 

construiți Indicatorii Globali ai Guvernanței (Worldwide Governance Indica-
tors), prin intermediul cărora se estimează șase dimensiuni ale guvernanței: 
participare și răspundere (Voice and Accountability), stabilitate politică și 
absența violenței/terorismului (Political Stability and Absence of Violence), 
efi cacitatea guvernului (Government Eff ectiveness), calitatea reglementări-
lor (Regulatory Quality), statul de drept (Rule of Law) și controlul corupției 
(Control of Corruption). Analiza multidimensională de la baza indicatorilor 
guvernanței surprinde, pentru 215 state (în anul 2015), pe o scală de valori în-
tre -2,5 și 2,5, percepția cu privire la procesele prin care guvernele sunt selecta-
te, monitorizate și înlocuite, capacitatea guvernului de a formula și implementa 
politici viabile precum și măsura în care cetățenii și statul respectă instituțiile 
care guvernează interacțiunile sociale și economice dintre aceștia. [19, p. 4]

Un alt reper în ceea ce privește calitatea guvernanței poate fi regăsit în 
indicele dezvoltat de Forumul Economic Mondial (WEF) pentru măsurarea 
competitivității economice a statelor. Pornind de la definirea competitivității 
ca set de instituții, politici și factori care determină nivelul productivității 
unei țări [20, p. 35], Indicele Competitivității Globale reflectă printr-o eva-
luarea multidimensională influența pe care o au diferiți factori de natură 
instituțională asupra competitivității. Din cei 114 subindicatori ai Indicelui 
Competitivității Globale (IGC), 21 fac parte din pilonul Instituții, primul 
dintre cei 12 piloni ai competitivității unei națiuni. Aspectele instituționale 
sunt incluse, alături de calitatea infrastructurii, climatul macroeconomic, 
sănătate și educație, la cerințele de bază ale unei economii competitive, la 
care se adaugă apoi elemente legate de eficiența pieței, inovare și sofisticare 
a afacerilor. Pilonul Instituții se raportează la eficiența și comportamentul 
instituțiilor publice și a celor private, înglobând 21 de aspecte relevante din 
punct de vedere instituțional precum: drepturile de proprietate, protecția 
drepturilor de proprietate intelectuală, deturnarea de fonduri publice, în-
crederea în politicieni, plățile ilegale și mita, independența justiției,  favo-
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ritismul în deciziile oficialilor publici, risipa fondurilor publice, povara 
reglementărilor guvernamentale, eficiența cadrului legal în soluționarea di-
ferendelor, transparența în elaborarea politicilor guvernamentale, costurile 
asociate violenței, criminalității și terorismului, crima organizată, încrederea 
în acțiunile poliție, comportamentul etic al firmelor, fiabilitatea standardelor 
de audit și raportare, eficacitatea consiliilor corporative, protecția intereselor 
acționarilor minoritari și a investitorilor.   

Pe lângă  datele oferite de WEF prin Indicele Competitivității Globale, un alt 
reper în măsurarea calității guvernanței într-un stat, îl poate reprezenta  indicele 
competitivității estimat de World Competitiveness Centre, din cadrul Institute 
for Management and Development (IMD) publicat în Anuarul Competitivității 
Mondiale.  Și în cazul acestui indicator, factorii determinanți ai competitivității 
unei țări sunt legați de efi ciența politicilor guvernamentale, performanța 
economică, efi ciența afacerilor și infrastructură. Calitatea guvernanței este 
măsurată pe baza a 73 de criterii legate de politicile în domeniul fi nanțelor 
publice și cele fiscale, eficiența cadrului legal și instituțional, legislația în 
domeniul afacerilor și aspecte legate de cadrul societal în ansamblu. [21]

Global Integrity Report identifică sferele din sectorul public cele mai vul-
nerabile în fața corupției, prin indicatorii integrității evaluându-se existența, 
eficacitatea și accesul cetățenilor la principalele mecanisme anticorupție și de 
guvernare. Scorurile obținute de statele incluse în raport reflectă percepția 
asupra calității reglementărilor anti-corupție, eficacitatea procesului de im-
plementare, răspunderea guvernului, dar și aspecte legate de libertatea pre-
sei, integritatea proceselor electorale, implicarea cetățenilor în mecanismele 
anticorupție. [22] 

Publicat anual de Transparency International, Indicele de Percepție a 
Corupției (IPC) reflectă opinia cetățenilor cu privire la prezența fenomenu-
lui corupției la nivelul diferitelor instituții publice, impactul corupției asupra 
mediului de afaceri, eficiența guvernului în lupta anticorupție și experiența 
oamenilor legată de fenomenul corupției și în particular de mită. Prin Baro-
metrul Global al Corupției pot fi identificate instituțiile considerate cele mai 
corupte în percepția publicului, frecvența și amploarea cu care se manifestă 
mita, dorința persoanelor de a plăti în plus pentru o conduită corporativă co-
rectă, precum și atitudinea și gradul de implicare a cetățenilor în raportarea 
cazurilor de corupție. [23] Chiar dacă se raportează doar la percepția cu pri-
vire la fenomenul corupției, acest indice compozit poate fi un reper în analiza 
comparativă a calității guvernanței în diferite state, în anul 2016, 176 de țări 
fiind cuprinse în Barometrul Global al Corupției. [24] 
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Indicii dezvoltați de diferite organizații internaționale permit măsurarea 
calității guvernanței raportată la diferite criterii,  oferind astfel posibilitatea 
de a realiza analize comparative între state. La nivel european, a fost realizat, 
în anul 2010, un indice privind calitatea guvernării- European Quality of Go-
vernment Index (EQI) -, care surprinde diferențele care apar la nivel regional 
în Uniunea Europeană în ceea ce privește calitatea guvernanței. Datele co-
lectate din 206 regiuni din Uniunea Europeană în anul 2013 evidențiază atât 
percepția cât și experiențele personale ale cetățenilor cu privire la corupția în 
sectorul public, la care se adaugă percepția asupra calității și imparțialității 
serviciilor din sectorul public. [25, p. 68-90]  Astfel, studiile lansate de Nicho-
las Charron evidențiază nu numai diferențele existente între statele membre 
ale Uniunii Europene în ceea ce privește calitatea guvernanței, dar și diferențe 
care apar la nivel sub-național.

3. România pe coordonatele unei bune guvernanțe
Aderarea României la Uniunea Europeană a presupus asumarea unui an-

gajament ferm în ceea ce privește valorile stabilite în art. 2 al TUE care 
impune respectarea de către orice stat membru a demnității umane, libertății, 
democrației, egalității și a statului de drept, precum și respectarea drepturilor 
omului, inclusiv a minorităților, și a unei societăți caracterizate de pluralism, ne-
discriminare și egalitate între femei și bărbați. [26] De asemenea, îndeplinirea 
criteriul politic pentru aderarea la Uniunea Europeană a presupus, atât la mo-
mentul aderării, cât și după, faptul că România dispune de un cadru instituțional 
stabil care garantează democrația, statul de drept și drepturilor omului. [27]

La nivelul anului 2006, în Raportul de monitorizare a stadiului integră-
rii României și Bulgariei pentru statutul de membru al Uniunii Europene, 
Comisia Europeană consemna progresele semnificative înregistrate de
România în ceea ce privește stabilizarea macroeconomică și a reformelor eco-
nomice, precum și într-o serie de domenii de acquis ca justiția și afacerile 
interne, drepturile de proprietate intelectuală și protecție mediului. Totuși, 
recomanda României eforturi suplimentare în ceea ce privește transparența și 
eficiența sistemul justiției și lupta împotriva crimei organizate și a corupției, 
politicile sociale, cerințele de capital pentru instituțiile de credit și firmele de 
investiții și sustenabilitatea reformei administrației publice [28, p. 3-9]

Aceste progrese înregistrate de România la momentul aderării la Uniunea 
Europeană pe diferite criterii ale guvernanței sunt evidențiate și de indicatorii 
estimați de Banca Mondială în ceea ce privește calitatea guvernanței. Analizând 
scorurile înregistrate de România în perioada de dinaintea aderării, se pot ob-
serva progresele la nivelul celor 6 dimensiuni ale guvernanţei, cele mai ample 
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modifi cări pozitive fi ind în cazul scorurilor pentru calitatea reglementărilor, de 
la o valoare de -0.12 în anul 2000 la 0.51 în 2007,  efi cacitatea guvernării, de la 
-0.62 în 1998 la -0,31 în 2007,  participarea cetățenilor și răspunderea guvernă-
rii, de la 0.24 în 1996 la 0.50 în 2007, și controlul corupției, de la -0.68 în 1998 
la -0.18 în 2007. Progrese mai puțin semnifi cative au fost înregistrare în ceea ce 
privește statul de drept, al cărui scor a crescut de la -0.27 în anul 2002 la -0.10 în 
2007, valoare care corespunde și anului 1998. Singurul aspect care a înregistrat 
un regres în perioada 1996-2007 a fost stabilitatea politică și absența violenței 
și a terorismului, scorul acestei dimensiuni a guvernanței diminuându-se de la 
0.49 în 1996 la 0.17 în 2007, după o modifi care negativă de amploare în perioa-
da 1998-2000, când scorul a atins valoare minimă de  -0.48. (Fig. 2) 

La momentul aderării, din cele 6 dimensiuni ale guvernanței, 3 înregis-
trau scoruri negative și anume eficacitatea guvernării, controlul corupției și 
respectiv statul de drept, în timp ce celelalte 3 dimensiuni, chiar dacă înregis-
trau valori pozitive, nu depășeau 0.51 ca valoare, ceea ce reprezintă un scor 
mediu dacă ne raportăm la scala -2.5/2.5 în care se poate situa indicatorul. 

Calitatea de membru al Uniunii Europene a determinat anumite progrese 
în cazul unor aspecte precum statul de drept, eficacitatea guvernării, contro-
lul corupției și calitatea reglementărilor, cu toate că modificările pozitive nu 
au mai avut amploarea de dinaintea aderării. În schimb, aspecte precum par-
ticiparea și răspunderea, stabilitatea politică și absența violenței/terorismului 
au înregistrat o diminuare constantă a scorurilor, mai ales în perioada 2008-
2015, cel mai probabil pe fondul crizei economice și financiare care a slăbit 
încrederea cetățenilor asupra acestor dimensiuni ale guvernanței. 

Fig. 2. Indicatorii Globali ai Guvernanței – România, 1996-2015
Sursa: elaborat de autori pe baza datelor Băncii Mondiale, Worldwide Governance Indicators, 
1996-2015.

Valorificarea experientei Romaniei  corectat.indd   87Valorificarea experientei Romaniei  corectat.indd   87 19.02.2018   11:57:4619.02.2018   11:57:46



8888

Nela-Ramona GRIGORENela-Ramona GRIGORE     ●   Mona IVĂNESCU Mona IVĂNESCU 

Analizând comparativ progresele înregistrate de România înainte și după 
aderare, se poate observa că în perioada de pregătire pentru aderare scorurile 
pentru toate cele 6 dimensiuni au înregistrat în general modificări constante 
pozitive, ca rezultat al concentrării eforturilor la nivel național pentru alini-
erea la condiționalitățile impuse de Uniunea Europeană în cadrul negocie-
rilor de aderare. După aderarea la Uniunea Europeană, modificările, chiar 
dacă au rămas pe un trend pozitiv pentru multe dintre cele 6 dimensiuni 
ale guvernanței, nu au mai avut același ritm și amploare. Pe un fond politic 
și economic tot mai instabil la nivel european, percepția asupra răspunderii 
actului de guvernare și stabilitatea politică au înregistrat în anul 2015 sco-
ruri mai reduse comparativ cu cele înregistrate în perioada imediată de după 
aderare. Din cele 6 dimensiuni ale guvernanței, două au rămas încă la scoruri 
negative la nivelul anului 2015, controlul corupției și eficacitatea guvernării, 
aspecte asupra cărora Comisia Europeană recomanda eforturi suplimentare 
încă de dinaintea aderării la Uniunea Europeană. 

În ceea ce privește poziționarea în clasamentul general în funcție de indi-
catorii globali ai guvernanței, pe o scală de la 1 la 100, în care valorile mai mari 
corespund unor rezultate mai bune, România și-a îmbunătățit performanțele 
în perioada 2000-2015, cu excepția aspectelor legate de participare și răspun-
dere, pentru care poziția ocupată în anul 2015 este aceeași ca în anul 2000. 
Ca și în cazul analizei bazate pe scorurile estimate pentru fiecare dimensiune 
a guvernanței, modificările pozitive sunt mai ample în perioada 2000-2007, 
cel mai semnificativ progres înregistrat în aceasta perioadă fiind la nivelul 
calității reglementărilor, aspecte privind statul de drept și controlul corupției 
fiind domenii cu rezultate mai scăzute. 

Fig. 3. Calitatea guvernanței în România – poziționarea în clasamentul internațional
Sursa: elaborat de autori pe baza datelor Băncii Mondiale, Worldwide Governance Indicators, 
2000-2016.
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Concluziile analizei pe baza Indicatorilor Globali ai Guvernanței pot fi  
completate de rezultatele înregistrate de România în cadrul Global Integrity 
Report. Acest indicator refl ectă percepția cetățenilor asupra calității reglemen-
tărilor anti-corupție și a efi cacității procesului de implementare a acestor regle-
mentări. Analiza scorurilor înregistrate de România pe cele două componente 
ale integrității, cadrul legal în domeniul corupției și stadiul actual al implemen-
tării, refl ectă defi ciențele procesului de implementare a reglementărilor anti-
corupție. Dacă în ceea ce privește calitatea reglementărilor, scorurile au crescut 
ușor în perioada 2006-2010, în ceea ce privește stadiul implementării, scorurile 
înregistrate de România s-au diminuat semnifi cativ, de la valoare de 78 în anul 
2006 la 64 în 2008 și 2010. La nivelul anului 2010, ultimul pentru care sunt 
disponibile date pentru România, în timp ce scorul obținut de cadrul legal era 
de 95, cel privind calitatea implementării reglementărilor era de doar 64, cu un 
scor general de 79 pentru România în clasamentul global al integrității. 

Fig. 4. Evoluția indicatorilor globali ai integrității în România - 
2006-2010 (scor 1-100)

Sursa: elaborat de autori pe baza datelor Global Integrity Reports, 2006-2010.

Indicele de Percepție a Corupției publicat de Transparency Internatio-
nal  oferă o imagine și mai clară asupra amplorii și intensității fenomenului 
corupției la nivelul sectorului public și în diferite instituții. Analizând evoluția 
acestui indice în perioada  1997-2016, se poate observa progresul relativ limi-
tat în acest domeniu. Dacă până la momentul aderării la Uniunea Europeană, 
valoarea indicelui a scăzut de la 3.44 în anul 1997 la 3.1 în 2006, cu un mi-
nim de 2.6 în anul 2002, după aderare, fenomenul corupție este perceput de 
cetățeni la o amploare mai redusă, valoarea indicelui crescând constant de la 
3.7 în 2007 la 4.8 în 2016. Cu toate acestea, valoarea indicelui pentru Româ-
nia rămâne scăzută comparativ cu media europeană de 6.5, dar peste media 
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globală cu o valoare de 4.3. Printre instituțiile cele mai afectate de corupție 
în viziunea cetățenilor au fost partidele politice, sistemul legislativ, justiția, 
serviciile medicale, oficialii publici, dar și mediul de afaceri și media. 

Fig. 5. Evoluția Indicelui de Percepției a Corupției 1997-2016
Sursa: elaborat de autori pe baza datelor Transparency International, 1997-2016.

Evoluția Indicelui de Percepției a Corupției coroborată cu concluziile ana-
lizei pe baza indicatorilor globali ai guvernanței și ai integrității evidențiază 
faptul că România chiar dacă dispune de cadrul legal și instituțional pen-
tru a preveni și combate corupția, nu reușește să eficientizeze procesul de 
implementare a măsurilor anticorupție și nu numai. Această slăbiciune 
instituțională în lupta anticorupție este reflectată și de percepția cetățenilor 
asupra eficacității măsurilor anticorupție, majoritatea acestora considerând 
ineficiente măsurile anticorupție. Din anul 2007 până în 2013 ponderea celor 
care consideră măsurile anticorupție ca fiind eficace a variat de la 17% în 
2007 la 7% în 2010 și 13% în 2013.  La nivelul anului 2016, în Recomandă-
rile formulate de Consiliu pentru România, se constatau eforturile făcute în 
direcția combaterii corupției, dar în același timp se evidenția faptul că acest 
fenomen este încă prezent în multe sectoare economice. [29] 

Fig. 6. Percepția privind efi cacitatea măsurilor anticorupție în România, 2007-2013
Sursa: elaborat de autori pe baza datelor din Barometrul Global al Corupției, 2007-2013.
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Corupția este un fenomen prezent în toate statele membre ale Uniunii Eu-
ropene, natura și intensitatea acestui fenomen fi ind diferite de la stat la stat. În 
clasamentul european România ocupă poziția 25 cu un IPC de 4.8 în anul 2016, 
înaintea Italiei, Greciei și Bulgariei, care au înregistrat scoruri mai scăzute. În 
timp ce majoritatea statelor din grupul UE15 se regăsesc în fruntea clasamen-
tului, cu scoruri care variază de la 69 la 90, statele noi venite în Uniunea Eu-
ropeană se poziționează în cealaltă jumătate a clasamentului, cu valori ale IPC 
sub 65, singura excepție fi ind în cazul Estoniei, cu o valoare a IPC de 70.  

Rezultatele coincid cu cele obținute cu ocazia unor sondaje Eurobaro-
metru din 2013 care au avut ca obiectiv identificarea percepției generale cu 
privire la prevalența corupției și situațiile în care cetățenilor li s-a cerut mită. 
Conform rezultatelor acestor sondaje, 76% dintre respondenți consideră că fe-
nomenul corupției este larg răspândit în țara lor, iar 26% sunt afectați personal 
de acest fenomen. În plus, 76% dintre europeni au dat mită sau au recurs la 
relații personale pentru a obține anumite servicii publice. [30, p. pp. 7-8]

Fig. 7. Indicele de Percepției a Corupției în Uniunea Europeană - 2016
Sursa: elaborat de autori pe baza datelor Transparency International, 2016.

O radiografie mai detaliată în ceea ce privește diferite aspecte instituționale 
care pot infl uența calitatea guvernanței într-un stat poate fi  realizată pe baza 
analizei pilonului „Instituții”, unul dintre cei 12 piloni pe baza cărora Forumul 
Economic Mondial estimează Indicele Competitivității Globale. Dacă ne rapor-
tăm la cele două componente ale pilonului instituțional, instituțiile publice și 
cele private, se poate observa că în România performanțele instituțiilor private 
în perioada 2007-2016 sunt mai consistente comparativ cu cele ale instituțiilor 
publice, cu toate că raportat la momentul aderării, calitatea instituțiilor private 
a acumulat un scor mai scăzut comparativ cu cel al instituțiilor publice. Dacă 
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la nivelul anului 2007, scorul înregistrat de instituțiile private era de 3.90, în 
anul 2016 scorul a ajuns la 3.70, după un maxim de 4.06 în anul 2009. Pentru 
instituțiile publice, perioada 2007-2016 a adus o îmbunătățire a performanțelor, 
de la un scor de 3.44 în anul 2007 la 3.59 în 2016. 

Fig. 8. Evoluția calității instituțiilor – 2007-2016 (scor 1-7)
Sursa: elaborat de autori pe baza datelor World Economic Forum, GCI, 2007-2016.

Fig. 9. Evoluția calității instituțiilor – subcategorii - 2007-2016 (scor 1-7)
Sursa: elaborat de autori pe baza datelor World Economic Forum, GCI, 2007-2016.

Subcomponentele celor două categorii de instituții luate în calcul permit 
identificarea aspectelor care au contribuit la rezultatele menționate mai sus. 
În cazul instituțiilor private, aspectele care și-au diminuat performanța în 
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perioada 2007-2016 sunt legate de comportamentul etic al companiilor, de la 
un scor de 3.66 în anul 2007 la 3.27 în 2016, eficacitatea consiliilor adminis-
trative la nivel corporativ, de la 4.45 în 2007 la 4.17 în 2016, protecția intere-
selor acționarilor minoritari  de la 3.77 la 3.48, precum și protecția investito-
rilor, de la 6 în 2006 la 5.80 în 2016. Singurul aspect relevant pentru calitatea 
instituțiilor private care a înregistrat o modificare pozitivă în perioada 2007-
2016 este fiabilitatea standardelor de audit și raportare. 

Fig. 10. Instituții private – etică și răspundere (scor 1-7, /*scor 1-10)
Sursa: elaborat de autori pe baza datelor World Economic Forum, GCI, 2007-2016.

În ceea ce privește instituțiile publice, aspectele legate de etică și corupție 
au înregistrat o deteriorate a performanțelor de la momentul aderării Ro-
mâniei la Uniunea Europeană. Chiar dacă independența justiției și încrede-
rea în politicieni s-au îmbunătățit, rămân aspectele legate de risipa fondu-
rilor publice, deturnarea de fonduri publice, plățile ilegale și mita precum 
și favoritismul în deciziile oficialilor publici care au înregistrat scoruri mai 
scăzute în 2016 comparativ cu 2007. Cele mai ample modificări negative au 
fost în cazul plăților ilegale și a mitei, cu o scădere a scorului de 0.77 punc-
te, și a gradului de deturnare a fondurilor publice, cu o modificare negativă 
de 0.36 puncte. În schimb, o modificare pozitivă semnificativă comparativ 
cu toate celelalte aspecte luate în calcul la evaluarea instituțiilor publice a 
fost în cazul independenței justiției, care a înregistrat o îmbunătățire a sco-
rului cu 0.83 puncte. 
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Fig. 11. Instituții publice – Etică și corupție (scor 1-7)
Sursa: elaborat de autori pe baza datelor World Economic Forum, GCI, 2007-2016.

Analizând instituțiile publice și din perspectiva eficacității sectoru-
lui public, se poate observa că, de la momentul aderării, în România s-au 
îmbunătățit aspectele legate de transparența în elaborarea politicilor guver-
namentale, eficiența reglementărilor în soluționarea diferendelor și risipa 
fondurilor publice, dar, în același timp, eficiența cadrului legal în cazurile 
complexe precum și povara reglementărilor guvernamentale au fost percepu-
te mai problematice comparativ cu momentul aderării. Modificarea negativă 
de scor înregistrată de povara reglementărilor guvernamentale este cea mai 
amplă dintre toate cele 21 de subcomponente analizate în cadrul pilonului 
instituții, urmată de cea înregistrată în cazul mitei.

Fig. 12.  Instituții publice - Performanța sectorului public
Sursa: elaborat de autori pe baza datelor World Economic Forum, GCI, 2007-2016.
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Singura componentă luată în calcul în analiza calității instituțiilor publi-
ce care și-a îmbunătățit scorul pe poate dimensiunile luare în calcul a fost cea 
legată de securitate, aceste aspecte fiind și cele care au înregistrat printre cele 
mai mari scoruri atât la momentul aderării, cât și 10 ani după. Dintre cele 21 
de aspecte instituționale evaluate, costurile asociate violenței, criminalității și 
terorismului cu impact asupra afacerilor au înregistrat cea mai amplă modifi-
care pozitivă, de 1.45 puncte. 

Fig. 13. Instituții publice - Securitate, România 2007-2016
 Sursa: elaborat de autori pe baza datelor World Economic Forum, GCI, 2007-2016.

Concluzionând, dintre cele 21 de componente ale pilonului „Instituții”, 
cele cu scorurile cele mai mici la momentul aderării la Uniunea Europeană au 
fost încrederea în politicieni, favoritismul în deciziile oficialilor publici, risipa 
fondurilor publice, transparența în elaborarea politicilor guvernamentale și 
deturnarea de fonduri publice. Aceleași componente, cu excepția transparenței 
în elaborarea politicilor guvernamentale pentru care performanțele s-au 
îmbunătățit, se regăsesc și la nivelul anului 2016 ca aspecte problematice în 
ceea ce privește cadrul instituțional public. În plus, după 10 ani de la aderarea 
la Uniunea Europeană povara reglementărilor guvernamentale este mai mare 
comparativ cu momentul aderării, iar corupția și comportamentul non-etic, 
atât la nivelul instituțiilor publice cât și în instituțiile private, s-au agravat, cu 
scoruri la valori minime înregistrate mai ales în perioada 2012-2013. Toate 
aceste aspecte problematice la nivel instituțional pot fi regăsite și în cazul 
indicelui competitivității publicat în Anuarul Competitivității Mondiale rea-
lizat de Institute for Management and Development (IMD). 
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Fig. 14. Efi ciența politicilor guvernamentale – România 2013-2016
Sursa: elaborat de autori pe baza World Competitiveness Yearbook 2014, 2016.

La nivelul Uniunii Europene buna guvernanță, îmbunătățirea calității ca-
drului legislativ, certitudinea juridică, consolidarea capacității instituționale 
și administrative, limitarea corupției sunt factori de care depinde competi-
tivitatea, creșterea economică, dezvoltarea economică și socială atât la nivel 
național, cât și regional. [31] 

În acest context, indicele regional privind calitatea guvernării - European 
Quality of Government Index (EQI) – elaborat de Gothenburg Institute of 
Quality of Government, evidențiază diferențele care apar la nivel regional în 
Uniunea Europeană în ceea ce privește percepția asupra amplorii fenomenu-
lui corupției precum și calitatea serviciilor în sectorul public. Aceste diferențe 
pot fi relevante și pentru analiza impactului politicii de coeziune în diferite 
regiuni ale Uniunii Europene. [32, 68-90]. Dacă la nivel național, Indicele 
European privind Calitatea Guvernării reflectă relativ aceeași distribuție a 
statelor membre ca în cazul Indicelui de Percepție a Corupției, elementul de 
noutate este adus de diferențele sesizate pe baza EQI la nivel sub-național.

Fig. 15. Indicele European privind Calitatea Guvernării (EQI) 
în Uniunea Europeană - 2013

Sursa: elaborat de autori pe baza datelor din Charron et al., 2010, 2014, EQI Database.
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Analizând comparativ valorile indicelui privind calitatea guvernării în 
2010 și 2013, ani pentru care sunt disponibile datele, se pot observa pro-
gresele înregistrate la nivelul a 206 regiuni din Uniunea Europeană. Pentru 
România, anul 2013, comparativ cu 2010, este marcat de o reducere a calității 
guvernării la nivel regional, fiind astfel printre singurele țări în care s-a în-
registrat o diminuare a performanțelor guvernării regionale, chiar dacă la 
nivel național valoarea indicelui este mai mare în 2013.  Din cele 8 regiuni ale 
României, 4 au o valoare a indicelui guvernării mai mică în 2013 comparativ 
cu anul 2010, cele mai mari scăderi fiind înregistrate de regiunile Nord-Vest 
și Sud-Vest Oltenia. Regiunile București Ilfov, Vest, Centru și Nord Est au în-
registrat o modificare pozitivă a indicelui, cu toate că progresul nu este unul 
semnificativ, cu excepția regiunii București Ilfov pentru care modificarea a 
fost mai amplă. Raportându-ne la nivel european, România rămâne, alături 
de Italia și Bulgaria, statul cu cea mai scăzută calitate a guvernării la nivel 
regional pentru ambele perioade. 

   2010         2013

Fig. 16. Indicele European privind Calitatea Guvernării la nivel regional 
în Uniunea Europeană

Sursa: https://nicholascharron.wordpress.com/european-quality-of-government-index-eqi/
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Fig. 17. Evoluția Indicelui European privind Calitatea Guvernării în România
Sursa: elaborat de autori pe baza datelor EQI Database 2010, 2014.

Concluzii 
Pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană și, ulterior, gestionarea 

calității de membru au influențat dimensiunile bunei guvernanțe în Româ-
nia, calitatea reglementărilor, eficacitatea și transparența actului de guverna-
re, participarea și responsabilitatea fiind aspecte care au căpătat noi valențe 
într-un context național și internațional tot mai complex. 

Analiza multidimensională realizată prin raportarea la o serie de indici 
estimați la nivel internațional a permis evidențierea unor puncte slabe ale 
României în ceea ce privește calitatea guvernanței publice, dar și private, îna-
inte și după aderarea la Uniunea Europeană. 

Astfel, analiza evoluției Indicatorilor Globali ai Guvernanței a reliefat 
progresele făcute de România, mai ales înainte de aderarea la Uniunea Euro-
peană, în ceea ce privește calitatea reglementărilor, eficacitatea actului de gu-
vernare, statul de drept și controlul corupției. Progresele au fost mai timide în 
cazul gradului de participare și răspundere, stabilității politice și aspectelor 
legate de prezența violenței/terorismului. După aderarea la Uniunea Europea-
nă, ritmul și amploarea modificărilor în direcția îmbunătățirii guvernanței la 
nivel național s-au diminuat, combaterea corupției și eficacitatea guvernării 
rămânând punctele slabe ale României și după 10 ani de la aderare. 

Evoluția Indicatorilor globali ai integrității și a Indicelui de Percepție 
a Corupției a evidențiat amploarea fenomenului corupției în sectorul pu-
blic. Chiar dacă România dispune de cadrul legal și instituțional pentru 
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combaterea corupției, eficacitatea procesului de implementare a măsurilor 
anticorupție este încă limitată. Această slăbiciune instituțională erodează în-
crederea cetățenilor în guvern, partide politice, oficiali publici, sistemul le-
gislativ, dat și în mediul de afaceri. 

În plus, analiza celor 21 de aspecte instituționale luate în calcul în estima-
rea Indicelui Competitivității Globale au confirmat progresele relativ reduse 
ale României în perioada 2007-2016 în ceea ce privește calitatea guvernanței, 
atât la nivelul instituțiilor publice, cât și al celor private. După 10 ani de la 
aderarea la Uniunea Europeană, povara reglementărilor guvernamentale este 
mai accentuată, iar corupția și comportamentul non-etic tot mai prezente în 
instituțiile publice și la nivel corporativ. 

Toate aceste puncte slabe ale guvernanţei din România reprezintă bariere 
în calea creșterii competitivității, diversificării și intensificării investițiilor, și 
în final în calea dezvoltării economice și sociale la nivel național și regional
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Rezumat
Implementarea normelor europene în materie de democrație, stat de drept, bună 
guvernare, justiție, combaterea corupției și dezvoltarea economică are repercusiuni 
și asupra sferei de administrare, astfel încât asocierea Republicii Moldova la Uniu-
nea Europeană implică reformarea administrației publice, promovarea integrității, 
descentralizarea și sporirea calității serviciilor publice oferite cetățenilor. În acest 
context, apare necesitatea unui management efi cient al resurselor umane și ridi-
carea nivelului califi cării funcționarilor publici, or doar o administraţie publică 
competentă este capabilă să presteze servicii de calitate și să asigure drepturi și 
interese legitime ale cetățenilor. 

Administraţia se regăsește pretutindeni, în toată complexitatea vieţii so-
ciale, constituind una din cele mai utile activităţi umane. Regimul adminis-
trativ al unui stat exercită influențe asupra vieții politice, economice și sociale 
a statului respectiv [1]. În statul de drept, administrația publică reprezintă 
principala pârghie prin care se realizează valorile stabilite la nivelul palieru-
lui politic [2].  Ea trebuie să fie continuă, omniprezentă, promptă și energică, 
deoarece reprezintă necontenit statul, atât în interior, cât și în exterior. 

Termenul de administrație provine din limba latină – ”ad-minister”, tra-
ducându-se prin: agent, ajutător, servitor, sau, într-un alt sens, instrument. 
Verbul “administro” înseamnă a da o mână de ajutor, a conduce sau a diri-
ja. Cuvântul “administer” este aproape sinonim cu “minister”, care înseamnă: 
servitor, îngrijitor, ajutător, s-a format din rădăcina “minus” -  “minor”, care 
înseamnă mai puţin, și din prefixul “ad”, care arată direcția, “sensul” și sub-
liniază starea de inferioritate în raport cu “magister”, ce se traduce prin cel 
care comandă, superiorul, șeful - cuvânt care s-a format din “magis”, care 
înseamnă mai mult.

Termenul de administrație are mai multe accepțiuni. În limbajul curent, 
a administra înseamnă a conduce, a organiza, a dirija activităţi publice și 
particulare.

 Potrivit Dictionary of American Governement and Politics (editat la “The 
Dorsey Press”-Chicago, Illinois, în anul 1988, sub îngrijirea prof. Jay M. 
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Shafritz de la University of Pittsburgh), noţiunea de administrație publică 
(public administration) are urmatoarele explicaţii:

- funcţia executivă în guvern;
- aplicarea politicilor publice;
- organizarea și conducerea poporului și a altor resurse pentru atingerea 

obiectivelor guvernării;
- arta și știința conducerii aplicate în sectorul public [3].
Administrația constă într-o activitate rațională și eficientă de utilizare a 

resurselor umane, materiale și financiare în scopul obținerii unor rezultate 
maxime cu eforturi minime.

Complexitatea cerințelor sociale ridică în fața administraţiei o serie de 
probleme ce trebuie rezolvate. Societatea cunoaște un proces continuu de 
multiplicare și diversificare a sarcinilor administraţiei, care impune necon-
tenite îmbunătăţiri și perfecţionări în structura și activitatea administraţiei 
prin utilizarea unor metode și tehnici moderne. Doctrina consideră că în 
conţinutul complex al administraţiei se cuprind imperativele: a prevedea, a 
organiza, a conduce, a coordona, a controla [4].  

Noţiunea de administraţie este mai largă decât aceea de administraţie pu-
blică, ea cuprinzând și administraţia particulară. Ca orice activitate umană, 
atât administraţia publică, cât și administraţia particulară urmăresc un scop, 
utilizând anumite mijloace.

Spre deosebire de administraţia privată, administraţia publică urmărește 
satisfacerea interesului public, a utilităţii publice, a binelui comun, în mod 
dezinteresat, inclusiv prin realizarea de servicii publice.

Menirea administraţiei publice este atât satisfacerea, în mod regulat și 
continuu, a unor cerinţe esenţiale, comune întregii colectivităţi umane, care 
exced prin amploarea lor posibilităţile particularilor, cât și satisfacerea unor 
cerinţe, care, prin natura lor, sunt nerentabile și nimeni nu s-ar oferi să le 
asigure.

Având drept scop realizarea unor interese generale ale statului sau ale 
unei colectivităţi distincte, recunoscute ca atare de stat, administraţia publică 
este strâns legată de puterea legiuitoare, care îi circumscrie obiectul, dar și de 
puterea judecătorească, ale cărei hotărâri sunt aplicate și executate prin activi-
tăţi administrative realizate de către autorităţi ale administraţiei publice [5]. 

Richard Stillman în lucrarea sa Public Administration: concepts and cases, 
pune în evidență mai multe definiţii formulate de diferiţi autori, după cum 
urmează: 
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• John J.Corsonși J.P.Harris definesc administraţia publică drept “activi-
tatea prin care se realizează scopurile și obiectivele guvernului”; 

• John Pfiffner și Robert Presthus relevă că „administraţia publică, ca 
domeniu de activitate, este în principal preocupată de mijloacele pentru im-
plementarea valorilor politice”; 

•  James W. Davis precizează că „administraţia publică poate fi cel mai 
bine identificată cu ramura executivă a guvernării”;

• Nicholas Henry formulează complex definiţia administraţiei publice, 
“aceasta diferenţiază tendințele politice, atât prin accentuarea comportamen-
tului birocratic dar, mai ales, prin sistemul structurilor proprii și metodolo-
giilor aplicate pentru realizarea scopurilor guvernamentale”; 

• Dwight Waldo relevă că „procesul administraţiei publice constă în 
acţiunile de realizare a intenției sau dorinţei guvernului. Este, din această cauză, 
activitatea continuă, cea „de afaceri” a guvernului, preocupată cu punerea în 
aplicare a legii, care este realizată de corpurile legislative (sau alte autorităţi) şi 
interpretată de curţile de judecată prin procesul de organizare şi conducere”;

• Felix și Loyd Nigro dezvoltă definiţia administraţiei publice în cinci 
puncte: a) este un efort al unui grup care cooperează într-un cadru public; b) 
acoperă cele trei ramuri - executivă, legislativă și judiciară - și relaţiile dintre 
ele; c) are un rol important în formularea politicii publice și este de aceea o 
parte a procesului politic; d) este diferită de administraţia privată prin trăsă-
turi semnificative;  e) este asociată de aproape cu numeroase grupuri private 
și de indivizi [6]. 

Așadar, administraţia publică poate fi definită ca activitate de organizare 
și executare în concret a legii, cu caracter dispozitiv și prestator, ce se rea-
lizează în principal de autorităţile administraţiei publice și de funcţionarii 
acestora și în subsidiar și de celelalte autorităţi ale statului, precum și de in-
stituţii particulare care desfășoară activităţi de interes public [7].

De-a lungul timpului, problema inovaţiei și reformei în domeniul admi-
nistraţiei publice a provocat numeroase dezbateri teoretice, axate pe compa-
tibilitatea conceptelor de inovaţie și administraţie publică. Administraţia este 
prezentată, deseori, ca fiind imobilă prin natura sa și incapabilă, în esenţă, să 
se adapteze evoluţiilor cerute și necesare. 

Noţiunea de administraţie publică este susceptibilă de a căpăta două 
sensuri: unul material și unul formal [8]. 

În sens material, administraţia publică reprezintă o activitate de organizare 
a executării şi de executare în concret a legii, realizată prin acţiuni cu caracter 
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de dispoziţie sau acţiuni cu caracter de prestaţie, de către autorităţile care 
compun acest sistem în vederea satisfacerii intereselor generale, scop care 
organizează şi asigură buna funcţionare a serviciilor publice şi execută 
anumite prestaţii către populaţie [9]. Prin activităţile executive cu caracter 
de dispoziţie se organizează executarea legii, stabilindu-se reguli de condu-
ită pentru terţi. Aceste activităţi se realizează prin acte juridice, operaţiuni 
administrative, fapte materiale înfăptuite de titularii funcţiilor publice din 
sistemul organelor administraţiei publice.

Administraţia publică, în sens material, nu se poate reduce la activităţi 
executive de dispoziţie, de prescripţie, ci constă și din diferite prestaţii rea-
lizate pe baza și în executarea legii, pentru îndeplinirea interesului general, 
prin organizarea și asigurarea de servicii publice.

Administraţia publică, ca activitate, exced sfera organelor care alcătuiesc 
sistemul de organizare respectiv, aceasta putând fi regăsită și în sistemul pu-
terii legiuitoare sau judecătorești, precum și în cel al unor organizaţii nesta-
tale care organizează executarea și execută în concret legea [7].

În sens formal, structural sau organic, administraţia publică poate fi 
înţeleasă ca un sistem de organe (ansamblul autorităţilor şi instituţiilor 
publice), cuprinzând diverse structuri administrative care realizează 
activitatea de organizare a executării şi de executare în concret a legii.

Administraţia publică, în sensul de sistem de organe ale statului, este al-
cătuită din: Președinte, Guvern, ministere și celelalte organe ale administra-
ţiei publice centrale de specialitate, serviciile lor descentralizate și autorităţile 
administraţiei publice locale [9].

Administraţia comunică cu celelalte structuri prin relaţii de colaborare, 
de subordonare sau chiar de constrângere, astfel încât, considerată în raport 
cu mediul social, administraţia într-o societate dată va putea apare în armonie 
sau în opoziţie cu întregul mediu social sau anumite structuri ale acestuia [10].

Analizând forma materială pe care o îmbracă administraţia publică, este 
necesar să se determine sfera sa de cuprindere. Unii autori susţin teza unei 
deosebiri între sfera administraţiei publice și suma activităţilor desfășurate 
de componentele instituţionale ale sistemului administraţie publice.

În opinia profesorului Al. Negoiţă, administraţia publică este o activitate 
de organizare a executării şi de executare în concret a legii prin activităţi 
cu caracter dispozitiv şi prestator, activităţi care se realizează în principal 
prin sistemul organelor administraţiei publice şi în subsidiar prin alte organe 
situate în alte sisteme de organizare a puterii statului, precum şi în cadrul 
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unor organizaţii particulare, nestatale, care îndeplinesc în aceste împrejurări 
calitatea de autorităţi administrative [7].

Autorul mai sus citat identifică activitatea administrativă ca activitate 
subsidiară în sistemul puterii legiuitoare și a celei judecătorești, în acest caz 
subiectele de drept prin care se realizează activitatea de organizare a execu-
tării și de executare a legii în acele sisteme de organizare apar în calitatea lor 
de autorităţi administrative și nu ca organe ale puterii legislative sau judecă-
torești. Autorităţile administrative care își manifestă voinţa juridică pe baza 
și în executarea legii sunt organele de conducere ale instituţiilor respective, 
Parlamentul și, respectiv, instanţele judecătorești. Activitatea subsidiară des-
fășurată de aceste organe este supusă unui regim juridic de altă natură decât 
cel care reglementează activitatea de bază [2].

Pe de altă parte, profesorul A. Iorgovan subliniază necesitatea delimitării 
administraţiei scop de administraţia mijloc (pentru realizarea competenţei) pe 
care o exercită autorităţile publice care nu fac parte din Executiv. „A nu face o 
atare delimitare și a admite că Parlamentul, Curtea Constituţională, Avocatul 
Poporului, instanţele judecătorești fac și administraţie publică înseamnă a le 
pune sub comanda Guvernului, deoarece Guvernul, potrivit art. 101 din Con-
stituţie exercită conducerea generală a administraţiei publice”. Toate aceste au-
torităţi publice desfășoară o activitate administrativă (fi ind organe de stat se 
poate spune că este o anume administraţie de stat), dar nu pentru a realiza un 
program politic, ca în cazul Guvernului (evident și al șefului statului), ci pen-
tru a-și realiza prerogativele prevăzute de Constituţie și de legile organice [11].

Aceste aspecte de fond determină ca nici actul administrativ pe care îl 
emit să nu poată avea trăsăturile actului administrativ tipic emis de autorită-
ţile executivului pentru realizarea administraţiei publice.

Pentru profesorul A. Iorgovan, administraţia publică reprezintă ansam-
blul activităţilor Președintelui, Guvernului, autorităţilor administraţiei auto-
nome centrale, autorităţilor administraţiei autonome locale si, după caz, struc-
turilor subordonate acestora, prin care, în regim de putere publică, se aduc la 
îndeplinire publică legile sau, in limitele legii, se prestează servicii publice [12].

La nivelul democraţiilor dezvoltate, domeniile în care se iau cel mai des 
măsuri sunt:

- reforme financiare și de management;
- descentralizare;
- delegare și deconcentrare.
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Pe măsura trecerii timpului a apărut clar, în perspectiva transformărilor 
social – economice din ţările europene, necesitatea reformării principiilor 
care stau la baza administraţiilor publice din statele respective. Vechea admi-
nistraţie publică centralizată nu mai corespundea cerinţelor epocii actuale, 
necesitatea reformei pornind de la constatarea unor serii de ineficacități ale 
organizării administrative centralizate. Autonomia locală este percepută în 
context european ca un element component al principiilor democratice, co-
mune tuturor statelor membre ale Consiliului Europei, care prin reglementa-
rea ei legală și aplicarea concretă face posibilă descentralizarea puterii. Con-
ceptul de autonomie locală a fost definit prin intermediul Cartei Europene 
Pentru Autonomie Locală, semnată în 1985 la Strasbourg și redactată din 
iniţiativa Conferinţei permanente a puterilor locale și regionale din Europa.

Este clar că multe dintre sistemele de administraţie publică din trecut și 
chiar de actualitate nu mai corespund realităţilor economice, sociale și politi-
ce ale vremii, fiind necesară o revigorare a acestor sisteme, o așezare a lor pe 
alte fundamente.

O problemă-cheie a ţărilor democratice în toată lumea este relaţia
centru – local în ceea ce privește responsabilităţile și competenţele în furnizarea 
serviciilor publice. Această problemă este relevantă și în ţările democratice 
din Europa Centrală, SUA, Japonia etc. Astfel, au fost identificate trei modele 
ale relaţiilor funcţionale centru – local, care, puse pe o axă, exprimă cele două 
extreme și centrul acestei axe. Chiar dacă nici o ţară nu se potrivește perfect 
unuia dintre cele trei modele, poate fi poziționată totuși pe această axă.

Un prim model este cel al autonomiei relative [13], care are drept caracte-
ristici independenţa serviciilor publice locale în interiorul statului, libertatea 
de acţiune într-un cadru bine definit prin legislaţie, control limitat, compe-
tenţă politică și administrativă mare pe plan local. Există o suprareglare limi-
tată a autorităţilor locale de către instituţiile centrale din teritoriu.  Autorită-
ţile locale se dovedesc a fi deschise în ceea ce privește luarea deciziilor pentru 
satisfacerea optimă a nevoilor cetăţenilor, însă acest model permite inechităţi 
în cheltuielile și eficienţa furnizării serviciilor.

Al doilea model, cel de agenţie, se caracterizează prin faptul că autorită-
ţile locale sunt extensii în teritoriu ale celor centrale sau agenţii ale autorită-
ţii centrale în teritoriu; autorităţile locale și activitatea lor sunt reglementate 
detaliat în legislaţie; taxele ce se strâng pe plan local sunt nesemnificative; 
finanţarea, în mare măsură, se face de la nivel central; există o supraveghere 
amănunţită a autorităţilor locale de către instituţiile centrale[13]. 
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Un al treilea model este modelul de interacţiune, când nu există o deli-
mitare clară între autoritatea centrală și cea locală, ci de la caz la caz, de la 
serviciu la serviciu. În acest sistem se înregistrează o oarecare lipsă de adap-
tabilitate și o flexibilitate în rezolvarea corespunzătoare a problemelor co-
lectivităţii locale, datorită timpului necesar ajungerii la o înţelegere comună 
[13]. Din caracteristicile de bază ale fiecăruia din aceste modele rezultă cu 
precădere necesitatea adoptării unor politici de modernizare la nivelul admi-
nistraţiilor locale și centrale.

Aceste politici au un impact foarte mare asupra administraţiilor ţărilor 
europene, în sensul modificării conceptelor de bază ale administraţiilor. Se 
trece la un sistem administrativ descentralizat, în care autorităţile locale au 
un rol accentuat în drumul lor spre autonomie. 

Modernizarea administraţiilor presupune implicit o abordare nouă a 
problematicii prin prisma descentralizării și a autonomiei locale. Numai 
prin implementarea ultimelor concepte putem vorbi de o administraţie
europeană modernă.

Necesitatea reformei sistemului administrativ provine așadar dintr-o 
ineficienţă de rezolvare a problemelor economice, dar și sociale ale unui 
sistem centralizat. Descentralizarea și autonomia locală rezolvă, în parte, 
unele dintre problemele administraţiei. Printr-un sistem descentralizat vor 
fi găsite soluţii concrete la situaţiile de criză existente, fiind totodată și alţi 
factori de care trebuie să se ţină seama în reformarea administraţiei.

Dispoziţiile Constituţiei României fac distincție între Administraţia pu-
blică centrală și Administraţia publică locală, în cele două secţiuni ce com-
pun Capitolul V, intitulat Administraţia publică. Paul Negulescu[14] arăta că 
interesele publice ale unei colectivităţi nu au întotdeauna aceeași întindere, 
astfel încât pot exista “interese generale ale statului, dar și interese ale unor 
comune sau ale unei singure comune”, iar Anibal Teodorescu [15] sublinia 
aceeași idee, că “într-un stat există interese generale, alături de care există 
interese judeţene și interese locale”.

Conform legislaţiei în vigoare, în România structura administrativă are 
două nivele: cel al localităţilor și cel al judeţelor; unităţile administrativ-te-
ritoriale sunt: comune, orașe și judeţe; în condiţiile legii, unele orașe pot fi 
declarate municipii. După cum  se  arată  în  Legea  administraţiei  publice  
locale nr. 215/2001, comunele, orașele și judeţele sunt persoane juridice de 
drept public, având deplină capacitate. Ele posedă un patrimoniu și au drep-
tul ca, în limitele legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor 
care sunt date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice. 

Valorificarea experientei Romaniei  corectat.indd   108Valorificarea experientei Romaniei  corectat.indd   108 19.02.2018   11:57:4919.02.2018   11:57:49



109109

Administraţia publică: standarde, responsabilitate și reformă prin prisma experienţei ...Administraţia publică: standarde, responsabilitate și reformă prin prisma experienţei ...

Administraţia publică locală din România cuprinde, din punct de vedere 
structural, următoarele autorităţi: consiliile comunale, orășenești, municipa-
le și primării, consilii judeţene și prefectul.

În comune, oraşe şi municipii, potrivit art. 21 al Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, autorităţile administraţiei publice prin care se 
realizează autonomia locală sunt:

• consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului 
București, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale 
municipiilor - ca autorităţi deliberative;

• primarii comunelor, orașelor, municipiilor, ai subdiviziunilor adminis-
trativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului București 
și președintele consiliului judeţean - ca autorităţi executive.

Atât consiliile locale, cât și primarii se aleg în condiţiile prevăzute de lege.
Consiliile locale și primarii funcţionează ca autorităţi administrative au-

tonome și rezolvă treburile publice din unităţile administrativ - teritoriale în 
care funcţionează.

În fiecare judeţ se alege un consiliu judeţean, care coordonează activitatea 
consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

În relaţiile dintre administraţia publică locală şi cea judeţeană nu 
există raporturi de subordonare. Aceste relaţii se întemeiază pe principiile 
autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în 
rezolvarea problemelor de interes comun.

Pentru asigurarea autonomiei  locale,  autorităţile  administraţiei publice 
din comune, orașe și judeţe dispun de un buget propriu de venituri și cheltu-
ieli și au dreptul să perceapă impozite și taxe locale în condiţiile legii.

Problemele de interes deosebit din  unităţile administrativ-teritoriale se 
pot supune, în condiţiile legii, aprobării locuitorilor, prin referendum local.

Între prefect şi autorităţile administrative locale nu există raporturi 
de subordonare, dar prefectul exercită controlul asupra legalităţii actelor 
autorităţilor administraţiei publice locale, putând să le atace, în faţa instanţei 
de contencios administrativ, în cazul în care consideră necesar.

Prefectul răspunde, conform legii, la cererea autorităţilor administraţiei 
publice locale, în cazul în care instanţa de contencios administrativ stabilește 
că actul acestora a fost atacat în mod abuziv sau cu rea-credinţă.

Constituţia României a fixat ca valori de bază concepte precum descen-
tralizarea și autonomia locală; teza unei administraţii profesionalizate, lipsită 
de ingerinţe politice, a fost prezentă în toate programele partidelor politice. 
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Conform Constituţiei, România este un Stat “unitar și indivizibil” (art. 1) cu 
teritoriul organizat, “sub aspect administrativ, în comune, orașe și judeţe” (art. 
3). Administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază 
pe principiul autonomiei locale și pe cel al descentralizării serviciilor publice.

Legea nr. 215/2001 precizează că autorităţile centrale nu pot delega respon-
sabilităţi la nivel local fără a exista și sursele de fi nanţare corespunzătoare pen-
tru noile programe sau responsabilităţi. Legea afi rmă că activitatea autorităţilor 
publice locale se bazează pe principiul descentralizării și autonomiei locale.

Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizea-
ză și funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării 
serviciilor publice eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, le-
galităţii și al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de in-
teres deosebit. Prin autonomie locala se înţelege dreptul și capacitatea efecti-
vă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona și de a gestiona, 
în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile 
publice, în condiţiile legii.

Autonomia privește atât organizarea, cât și gestionarea, sub propria res-
ponsabilitate, a intereselor colectivităţilor pe care le reprezintă. Potrivit Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, administraţia publică în unităţile 
administrativ-teritoriale se realizează pe baza următoarelor principii:

• autonomie locală;
• descentralizarea serviciilor publice de interes local;
• alegerea autorităţilor administraţiei publice locale;
• legalităţii;
• consultarea cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit.
Autonomia locală este numai administrativă și financiară.
Autonomia locală se referă la organizarea, funcţionarea, competenţele și 

atribuţiile, precum și gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comu-
nei, orașului sau judeţului [16]. 

Autonomia locală reprezintă dreptul și capacitatea efectivă  a  autorită-
ţilor administraţiei publice locale de a rezolva și de a gestiona, potrivit legii, 
în nume propriu și sub responsabilitatea lor, o parte importantă a treburilor 
publice, în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă.

Exercitarea autonomiei locale nu poate aduce atingere caracterului de 
stat naţional și unitar al României.

Prin colectivitate locală se înţelege totalitatea cetăţenilor din unitatea ad-
ministrativ - teritorială.
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Autorităţile administraţiei publice centrale nu intervin în domeniile care 
nu ţin de competenţa lor exclusivă, decât în cazul în care obiectivele acţiunii 
nu pot fi realizate de către autorităţile administraţiei publice locale, din cauza 
fie a dimensiunilor, fie a efectelor pe care le-ar putea produce.

Autonomia locală este percepută în context european ca un element 
component al principiilor democratice, comune tuturor statelor membre ale 
Consiliului Europei, care prin reglementarea ei legală și aplicarea concretă 
face posibilă descentralizarea puterii. Conceptul de autonomie locală a fost 
definit prin intermediul Cartei Europene Pentru Autonomie Locală, semnată 
în 1985 la Strasbourg și redactată din iniţiativa Conferinţei permanente a 
puterilor locale și regionale din Europa [17].

Consiliul local este autoritatea decizională, iar primarul este autoritatea 
executivă. Autonomia este administrativă și financiară. Consiliul local este 
cel care construiește bugetul de venituri și cheltuieli și are dreptul să perceapă 
impozite și taxe locale.

Regimul administrativ descentralizat se bazează pe recunoașterea prin 
lege a colectivităţilor locale organizate în unităţi administrativ-teritoriale. 
Aceste colectivităţi au nevoi și interese specifice, care se disting de cele gene-
rale și naţionale (de exemplu: aprovizionarea cu apă, salubritatea, construirea 
sau întreţinerea unor drumuri, iluminarea străzilor etc.).

Descentralizarea este un fenomen deosebit de complex, potrivit căruia 
administrarea intereselor locale (comunale, orășenești sau judeţene) se reali-
zează de către autorităţi liber alese de către și dintre cetăţenii colectivităţilor 
respective, care au la dispoziţie mijloace financiare proprii și putere autono-
mă de decizie [18]. Procesul de descentralizare permite o mai mare diversita-
te și o mai largă participare la activităţile locale.

În doctrină s-au adus numeroase argumente în favoarea organizării 
descentralizate: existenţa intereselor locale deosebite de cele centrale, 
eliminarea formalismului, implicarea cetăţeanului la viaţa publică etc. 

Descentralizarea regimului administrativ are însă și anumite dezavantaje, 
cum ar fi faptul că lipsa de experienţă a autorităţilor alese duce la adoptarea 
unor măsuri ce să nu satisfacă în totalitate nevoile reale ale colectivităţilor, 
diminuarea forţei puterii centrale, iar în procesul de descentralizare, zonele 
mai sărace sunt puse în competiţie deschisă cu zonele bogate [19].

Descentralizarea este un fenomen deosebit de complex, ce suferă o serie 
de modifi cări ca și contextul social în care procesul se desfășoară. Din această
cauză nu se poate formula o concluzie fermă, în sensul de a spune dacă
procesul de descentralizare din România este un eșec sau un succes.
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Pentru a ne alia cât mai repede ţărilor din Uniunea Europeană, trebuie 
depuse toate eforturile de a înţelege cauzele eșecurilor de până acum, fiind 
necesară elaborarea unor politici sociale care să ducă la îmbunătăţirea ser-
viciilor sociale, dar și la creșterea capacităţii administrative la nivel local și 
stimularea cetăţenilor la viaţa comunităţii din care fac parte [20].

Capacitatea administraţiei publice de prelucrare și de aplicare a legislaţiei 
comunitare constituie al IV-lea criteriu de aderare la Uniunea Europeană. În 
1993, la Copenhaga, au fost definite primele trei criterii de aderare: politice, 
economice și criteriul preluării acquis-ului comunitar. În mod firesc, pentru 
pregătirea procesului de aderare, statele membre ale Uniunii Europene și-au 
pus și problema credibilităţii angajamentelor asumate de candidaţi. De aceea, 
doi ani mai târziu, la Madrid, s-a făcut o suplimentare a criteriilor de aderare 
prin introducerea  criteriului capacității administrative de aplicare a acquis-
ului comunitar, însemnând nu doar capacitatea administraţiei publice de a 
pune în aplicare legislaţia comunitară, ci și capacitatea sistemului judiciar de 
a pune în aplicare în mod efectiv și coerent legislaţia comunitară.

Iminența reformării administrative și-a găsit confirmare în Programul 
de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2015-2018 și în obiectivele 
enunțate de Acordul de Asociere aflate pe agenda Guvernului. Astfel, în 
textul Preambulului, printre prioritățile Guvernului, pe termen mediu, a fost 
inclus obiectivul: Sporirea calităţii serviciilor prestate cetăţenilor, reducerea 
costurilor administrative și a decalajelor regionale, inclusiv prin realizarea 
reformei administrative și a descentralizării.

Totodată, în Capitolului VII „Buna guvernare”, Compartimentul A 
„Administrația centrală și locală” sunt stipulate mai multe măsuri ce vizează 
reforma teritorial-administrativă, printre care:

1. Descentralizarea și consolidarea autorităţilor administraţiei publice 
locale (instituţional și administrativ) (pct.10).

2. Dezvoltarea cadrului legal conform principiilor constituţionale pri-
vind descentralizarea serviciilor publice și autonomia locală, precum și pre-
vederilor Cartei Europene a Autonomiei Locale (pct.11).

3. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale autorităţilor publice res-
ponsabile de domeniul administraţiei publice locale și de colaborarea inter-
sectorială pe segmentul dezvoltare locală și regională (pct.12). 

4. Elaborarea și promovarea concepţiei de reformă teritorial-administra-
tivă în spiritul delegării competenţelor și facilitării accesului cetăţenilor la 
serviciile publice. Asigurarea financiară a competențelor delegate (pct.13).
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5. Asigurarea autonomiei decizionale, organizaţionale, financiare și bu-
getare a autorităţilor publice locale (pct.14).

6. Direcţionarea coerentă a competenţelor, resurselor și a responsabilită-
ţilor, în baza estimărilor capacităţilor administrative ale autorităţilor publice 
locale, pentru furnizarea la nivel local și regional a unor servicii publice de 
calitate (pct.18).

Atât din conținutul Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea 
Europeană, cât și din conținutul Planului Național de Acțiuni pentru imple-
mentarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană 
în perioada 2014-2016 pot fi  desprinse unele prevederi care conturează nevoia 
unei reforme profunde și a modernizării pe dimensiunea divizării teritorial-ad-
ministrative a Republicii Moldova. Acordul de Asociere a prevăzut: părțile co-
operează în continuarea reformei administrației publice și crearea unui corp al 
funcționarilor publici responsabil, efi cient, transparent și profesionist” (Titlul 
II, art.4 p. (d)); cooperarea se axează pe dezvoltarea unei administrații publice 
eficiente și responsabile în Republica Moldova...” (Titlul IV, Cap.1, art.21).

Cooperarea include următoarele domenii: dezvoltarea instituțională și 
funcțională a autorităților publice pentru a spori eficiența activității acestora 
și pentru a asigura un proces de luare a deciziilor și de planificare strategică 
eficient, participativ și transparent; consolidarea capacităților administrati-
ve la nivel central și local, în planificarea, evaluarea și punerea în aplicare a 
politicilor în conformitate cu reglementările și cu cele mai bune practici ale 
Uniunii Europene.” (Titlul IV, Cap.12, art.68).

Planul Național de Acțiuni dezvoltă acele deziderate incluse în Acordul 
de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană prin a stipula mai mul-
te activități relevante reformei teritorial-administrative: elaborarea Strategiei 
de reformă a administrației publice; dezvoltarea și aplicarea în autoritățile 
publice a unui proces eficient de planificare strategică și de planificare 
operațională; consolidarea capacităților funcționarilor publici în domeniul 
formulării și implementării politicilor publice, inclusiv prin implementarea 
mecanismului de analiză ex-ante și ex-post a impactului politicilor publi-
ce; aplicarea sistemului de management al performanței bazat pe obiective; 
modificarea și completarea cadrului legal existent în raport cu prevederile 
Legii nr.98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specia-
litate; implementarea Planului de Acțiuni privind implementarea Strategiei 
naționale de descentralizare pentru anii 2012-2015, aprobat prin Legea nr.68 
din 5 aprilie 2012; elaborarea strategiilor sectoriale de descentralizare; ajusta-
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rea cadrului normativ și strategic al politicii de dezvoltare regională a Republi-
cii Moldova la cel comunitar; acordarea de asistență autorităților publice locale 
în promovarea cooperării în cadrul euroregiunilor și în cadrul structurilor re-
gionale internaționale; realizarea schimbului de experiență cu țările partenere 
ale Uniunii Europene pentru preluarea bunelor practici în domeniul dezvol-
tării regionale; facilitarea și acordarea asistenței autorităților publice locale în 
aplicarea pentru fi nanțare din programele europene și din alte fonduri.

Avantajele unei administrații publice cu un înalt nivel de consolidare se ex-
primă prin următoarele: reducerea costurilor operaționale; sporirea capacităților 
de dezvoltare a capitalului uman; creșterea calității și efi cienței serviciilor pu-
blice; sporirea competenței de elaborare și implementare a strategiilor inte-
grate de dezvoltare; mărirea bazei fi scale și a veniturilor colectate; repartizarea 
mai echitabilă a resurselor fi nanciare; dezvoltarea autonomiei locale; opti-
mizarea instanțelor judecătorești, a procuraturii și a structurilor polițienești.

O componentă a Strategiei de reformă a administrației publice 2016-2020 
vizează responsabilitatea administrativă – consolidarea administrației publi-
ce; transparență decizională; responsabilitate instituțională. În acest context, 
întru asigurarea unei bune funcţionări a organelor administraţiei publice, le-
giuitorul a stabilit prin norme juridice sarcinile, principiile și competenţele 
acestor organe, a prescris funcţionarilor publici anumite reguli de conduită, 
exigenţe și interdicţii [21]. Cu trimitere la sistemul administraţiei publice, 
reţinem că datoria primordială a funcţionarului public este servirea intere-
sului general al societăţii, or însuși scopul exercitării funcţiei - slujirea socie-
tăţii și a cetăţenilor. Astfel, de o semnificaţie majoră în raport cu atribuţiile 
funcţionale ale funcţionarilor publici se prezumă a fi obligaţiile cu caracter 
moral, care circumscriu etica profesiei lor, realizată în cadrul funcției exer-
citate. Aceste obligaţii morale, ce urmează a fi  respectate de funcţionari pe 
întreaga durată de exercitare a funcţiei publice, poartă generic denumirea 
de „deontologie” [22]; deontologia constituie, într-un sens larg, o ramură a 
eticii care se ocupă cu studiul datoriei morale, iar într-un sens  mai restrîns 
- o disciplină de interferenţă intre morală si drept, având ca obiect normarea 
conduitei profesionale, a relaţiilor dintre persoanele care exercită o profesie 
și a raporturilor lor cu destinatarii exerciţiului acelei profesii și cu terţii [23].

Deontologia funcţiei publice exprima ansamblul normelor referitoare la 
comportamentul profesional și moral al funcţionarului public în serviciu și 
în afara serviciului, având în vedere că funcţionarul este purtătorul autorităţii 
publice, deontologia aflându-se la graniţa dintre drept și morală [24].
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Într-o primă ipoteză, la deontologie se apelează din necesitatea de a sanc-
ţiona comportamentele umane nedorite, de a preîntâmpina astfel de compor-
tamente și de a prescrie anumite modalităţi de conduită.

Într-o altă variaţie, apelul la deontologie este prezent mai cu seamă în me-
diile profesionale cu o înaltă încărcătură intelectuală, cum ar fi, spre exemplu, 
în educaţie, medicină, justiţie, poliţie.

Privită în raport cu funcţia publică (unitatea primară a autorităţii publice 
care determină locul și rolul funcţionarului public în munca socială în sis-
temul serviciului public, drepturile și obligaţiile funcţionale, exigenţele faţă 
de pregătirea lui profesională), deontologia include conduita funcţionarilor 
publici în relaţiile în care se angajează aceștia în virtutea funcţiei exercita-
te. În primul rînd, trebuie avute în vedere relaţiile funcţionarului public cu 
cetăţenii, cu societatea civilă, cu funcţionarii altor autorităţi, zise relaţii cu 
caracter extern.  În al doilea rînd, ne referim în acest sens și la relaţiile dintre 
funcţionari, relaţii ce constituie raporturi juridice interne.

Este relevant faptul că funcţia publică, reprezentînd ansamblul atribuţii-
lor și responsabilităţilor stabilite de autoritatea publică, proiectează amprenta 
de autoritate și în raport cu  cadrul deontologic. Autoritatea este un concept 
central implicat în relaţiile inter-umane, purtînd cu sine o problematică axată 
pe ideea de organizare, conducere, dirijare, coordonare, control și evaluare a 
proceselor sociale. Totodată, autoritatea este produsul a două componente 
complementare, respectiv al unei investituri de atribuţii și al unei investituri 
de încredere. În această conjuctură, în acţiunile sale, funcţionarul exprimîn-
du-se pe sine, este impus, potrivit normativului, ca în exercitarea funcţiei 
publice să servească cu întâetate interesului public. 

Adevărul este că, destul de frecvent, administraţia este supusă unei mari 
și deosebite tentaţii, aceea care constă în a se considera pe ea însăși ca pro-
priul ei scop, sistemul administrativ neavînd alte justificări în faţa acelora 
care-l pun în mișcare, decât perfecţiunea funcţionării și armonia mecanis-
melor sale. Această preocupare a managerilor publici devine destul de puter-
nică și atunci interesul funcţiei, al postului ocupat tinde spre un echivalent 
al raţiunii de stat, depărtându-se astfel de interesul oamenilor care trebu-
ie serviţi, a căror drepturi și interese legitime  au menirea să le asigure. În 
această ordine de idei, apare necesitatea intervenției statului prin măsuri de 
constrângere – situație juridică de avertizare expresă a anumitor subiecți ai 
raporturilor de drept despre consecințele încălcării unor norme juridice, de 
aplicare a constrângerii de stat în modul corespunzător încălcării constatate –
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intervenind răspunderea juridică [25]. Așadar, regimul juridic al funcţiei pu-
blice include și răspunderea titularilor acesteia, de altfel, este firesc ca func-
ţionarii publici să răspundă pentru modul în care își exercită atribuțiile ce 
le revin, potrivit legii [26]. În ce privește formele (tipurile) de răspundere a 
funcţionarilor publici, în funcție de conținutul și gravitatea încălcării (aba-
terii, delictului, contravenției, infracțiunii) survine răspunderea disciplinară, 
contravențională, patrimonială, civilă sau penală [27].

La 13 septembrie 2017, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Euro-
pene au adoptat o Decizie cu referire la Declaraţia comună a Parlamentului 
European, a Consiliului și a Comisiei Europene din 4 iulie 2017, care prevede 
acordarea asistenței financiare pentru Republica Moldova doar dacă autorită-
ţile vor îndeplini anumite condiții (în total 28 de condiții), printre care unele 
tehnice, altele politice: respectarea statului de drept, combaterea corupţiei, 
reformarea Codului Audiovizualului, dar, mai ales, punerea legislaţiei electo-
rale în acord cu recomandările Comisiei de la Veneţia. 

Astăzi, Republica Moldova, prin organizarea administrativă, este un stat 
extrem de fragmentat, dar cu un grad înalt de centralizare, fapt care afectează 
dezvoltarea socială și economică a unităților administrativ-teritoriale, lipsește 
entitățile locale de autonomie fi nanciar-fi scală și generează constrângeri în pro-
cesul decizional. Această defi ciență este complementată de extenuarea fi nanci-
ar-fi scală a autorităților administrației publice locale și predominarea caracte-
rului etatist-paternalist al concepțiilor despre lume, în special în mediul rural.

În ultimii 200 de ani, teritoriul dintre Prut și Nistru a cunoscut peste 
zece regimuri politico-juridice, fiind parte componentă a tot atâtea state sau 
formaţiuni statale. Din această cauză, trecerea dintr-o subordonare adminis-
trativă în alta și-a lăsat amprenta asupra organizării interne a teritoriului.

Să exemplificăm:
• până la 1812 a fost parte componentă a Principatului Moldova;
• 16 mai 1812-februarie 1917 - teritoriu anexat la Imperiul Rus [28];
• între februarie 1917 [29] și 21 octombrie 1917 [30] - teritoriu în com-

ponenţa Rusiei;
• între 21 octombrie 1917 și 25 octombrie 1917 [31] - Basarabia Autono-

mă în componenţa Rusiei;
• între 25 octombrie 1917 și 21 noiembrie 1917 [32] - Basarabia Autonomă
• între 21 noiembrie 1917 și 2 decembrie 1917 [33] - Basarabia Autonomă;
• între 2 decembrie 1917 și 24 ianuarie 1918[34] - Republica Democratică 

Moldovenească (declarată în componenţa viitoarei Republici Federative 
Democratice Ruse);
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• între 24 ianuarie 1918 și 27 martie 1918[35] - Republica Democratică 
Moldovenească independentă;

• între 27 martie 1918 și 27 noiembrie 1918[36] - parte integrantă a 
Regatului României cu anumite condiții;

• între 27 noiembrie 1918 și 28 iunie 1940[37] - parte a Regatului României;
• între 28 iunie 1940 și 2 august 1940[38] - teritoriu anexat la URSS în 

componenţa RASS Moldovenești;
• între 2 august 1940 și iulie 1941[39] - teritoriu în componenţa Republicii 

Sovietice Socialiste Moldovenești;
• între iulie 1941 și 23 august 1944 [40] - parte a Regatului României;
• între 23 august 1944 și 20 iunie 1990[41] - Republica Sovietică Socia-

listă Moldovenească în componenţa URSS;
• între 20 iunie 1990 și 27 august 1991[42] - Republica Sovietică Socia-

listă Moldova (suverană) în componenţa URSS;
• după 27 august 1991 - Republica Moldova (stat independent).
Pînă la 1812 Basarabia s-a aflat teritorial în Ţara Moldovei, care, la rândul 

ei, convențional, la mijlocul sec. al XVII-lea, în Ţara de Sus și Ţara de Jos. Te-
ritoriul la Nord de județul Orhei era situat în Țara de Sus și, respectiv, Țara de 
Jos. Teritoriul Principatului la acea vreme era împărțit în ținuturi. 

Precizăm că în Evul Mediu, termenul de judeţ se folosea preponderent în 
Ţara Românească și indica locul, adică centrul administrativ, unde se afla un 
sudeţ, care era mai marele unităţii administrative respective, având și com-
petenţa de a judeca. Prin termenul de ţinut, folosit în Ţara Moldovei, se în-
ţelegea o „circumscripţie administrativă, corespunzătoare judeţului din Ţara 
Românească”. Diferenţa etimologică este următoarea: în Ţara Românească se 
pune accentul pe unitatea locală de jurisdicţie, iar în Moldova ‒ pe ideea 
implantării unor organe ale puterii domnești într-o regiune „ţinută” pentru 
domnie, mai ales prin cetatea locală.

La momentul organizării primului recensământ al populației Moldovei 
din anul 1774, teritoriul era divizat în 12 ținuturi, având următoarea organi-
zare administrativă[43]:

Ținutul Neamț   Ținutul Covurlui
Ținutul Hotin   Ținutul Botoșani
Ținutul Fălciu,    Ținutul Greceni
Ținutul Hârlău   Ținutul Roman
Ținutul Bacău   Ținutul Iași
Ținutul Orhei-Lăpușna  Ținutul Tutova
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După anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus la 1812, istoricul Zașciuk, 
în lucrarea Materialî dlea gheografi i i statistiki Rossi. Bessarabskaia oblasti, [44] 
susține că la acel an teritoriul anexat era organizat astfel: 12 ținuturi (Gre-
ceni, Codru, Hotărniceni, Orhei, Soroca, Hotin, Bender, Akkerman, Chilia, 
Căușeni, Reni sau Tomarova, Ismail), 17 orașe, 683 de sate și 41160 de familii. 
Subdiviziunile mai mici purtau denumirea de olat, termen identic ocolului. 
Potrivit altor surse, Basarabia la 1812 ar fi fost divizată în 9 ținuturi[45].

Pentru a organiza administrativ Basarabia și a stabili statutul ei juridic și 
strutura internă a teritoriului anexat la 1812, la 29 aprilie 1918, prin Decretul 
imperial nr. 27357 a fost aprobat Statutul organizării Regiunii Basarabiei, formată 
din șase judeţe: Hotin, Iași, Orhei, Bender, Akkerman și Ismail [46]. Observăm 
că Basarabia a fost denumită regiune, iar în locul termenului moldovenesc/ro-
mânesc de ținut a fost introdus denumirea de județ (din rusescul uezd).

Unitățile mai mici din cadrul județului au fost denumite voloste/plase.
O primă modifi care a organizării interne a Basarabiei a intervenit la 26 sep-

tembrie 1830 când, potrivit Decretului nr. 3953 al Împăratului Rusiei Nicolai I,
intitulat „Cu privire la instituirea Administraţiei speciale a orașului Ismail”, ju-
deţul Ismail a fost desfi inţat, iar în locul lui au fost create două unităţi adminis-
trativ-teritoriale separate: o unitate administrativ-teritorială cu administrare 
specială, așa-numita Administraţia specială a orașului Ismail (Измаильскаго 
Градоначальства), restul teritoriului fostului judeţ Ismail (cu excepţia unei 
mici porţiuni care a trecut la judeţul Tighina) a fost organizat într-o unitate 
administrativ-teritorială distinctă cu o denumire nouă — judeţul Leova.

O altă intervenție în organizarea administrativă a Basarabiei survine în 
anul 1835, când a fost aprobat Decretul imperial nr. 8683 din 18 decembrie 
1835 intitulat „Cu privire la instituirea în regiunea Basarabia a două noi ju-
deţe Orhei și Soroca” [47]. În conformitate cu noua reglementare, la cele șase 
judeţe existente în Basarabia (Hotin, Iași, Bender, Leova, Akkerman (Ceta-
tea Albă) și Chișinău) au fost formate încă două – Orhei și Soroca: primul 
fiind creat prin divizarea, în două, a judeţului Chișinău, iar judeţul Soroca –
prin dezlipirea câte o porţiune de la judeţele Iași și Hotin.

În urma Războiului Crimeei (1853-1856) și a Păcii de la Paris din 30 martie 
1856, teritoriul de sud-vest al Basarabiei limitrof Dunării (cea mai mare parte 
a judeţului Cahul, Administraţia specială a Ismailului, câte o porţiune din ju-
deţele Akkerman, Chișinău și Bender) a fost retrocedat Principatului Moldova.

În cadrul, mai întâi a Principatului Moldova (1856-1859), apoi în al Prin-
cipatelor Unite Române și a României (1859-1878), teritoriul retrocedat a 
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fost, printr-o lege din 29 iulie 1865, organizat administrativ în trei judeţe: 
Ismail, Bolgrad și Cahul [48]. În așa fel, judeţul Cahul păstrându-și entitatea 
administrativ-teritorială. 

La finele sec. al XIX-lea, în urma Războiului Ruso-Turc din anii 1877-
1878, în rezultatul semnării Tratatului de Pace de la Berlin (1 iulie 1878), 
teritoriul basarabean retrocedat României la 1856 a fost reanexat la Imperiul 
Rus, în pofida insistenţei delegaţiei române. În teritoriul retrocedat adminis-
traţia ţaristă a format judeţul Ismail. 

În astfel de circumstanțe, Basarabia intră în anul marilor transformări 
din Imperiul Rus, anul 1917.

Manifestările de renaștere naţională din Basarabia din anii 1917-1918 au 
culminat cu declanșarea, la 21 noiembrie 1917, de către Congresul Militarilor 
Moldoveni, a autonomiei Basarabiei și iniţierea creării organului reprezenta-
tiv al Basarabiei, Sfatul Ţării. Deschizându-și lucrările la 21 noiembrie 1917, 
Sfatul Ţării și-a axat activitatea pe crearea cadrului legislativ necesar viito-
rului stat care urma să se constituie în teritoriul dintre Prut și Nistru. După 
o activitate laborioasă de două săptămâni, la 2 decembrie 1917 Sfatul Ţării 
a declarat crearea Republicii Democratice Moldovenești, iar la 24 ianuarie 
și-a declarat independența. La acea vreme Basarabia era divizată în 8 județe: 
Akkerman, Ismail, Bender, Chișinău, Bălți, Orhei, Soroca și Hotin.

La aceste 8 județe, la începutul anului 1918 s-a adăugat al 9-lea - Cahul. 
Astfel, după mai multe discuții, la ședinţa Sfatului Ţării din 29 ianuarie 1918 
cu unanimitate de voturi a fost aprobată Legea „Despre constituirea judeţului 
Cahul și reorganizarea conducerii locale în judeţele Ismail și Cahul”[49]. Terito-
riul judeţului Cahul a fost împărţit în 67 de comune cu un total de 154 de sate.

Organizarea României Mari pe baze noi a fost asumată de guvernul con-
dus de Ion I.C. Brătianu prin Legea pentru unificarea administrativă [50]. 
Divizarea pe judeţe a teritoriului României a fost stabilită prin Decretul
nr. 2465 [51], iar cea pe plăși - prin Decizia Ministerului de Interne nr. 87615 
din 9 octombrie 1925 [52].

Potrivit acestei legi, Basarabia a fost divizată administrativ în 9 judeţe: 
Bălţi, Cahul, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca și Tighina, 
având o suprafaţă totală de 44.442 km2 și o populaţie de 2.800.000 de locuitori.

Datele statistice ale României se prezentau astfel: suprafaţa totală a 
României — 294.244 km2, divizată în 76 de judeţe.

După provinciile istorice, România, referitor la numărul de judeţe și 
suprafaţa ocupată, se prezenta în felul următor.
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Nr.
d/o

Provincia Judeţe Suprafaţa

1. Oltenia 5 24.078 km.p.
2. Muntenia 12 52.505 km.p.
3. Dobrogea (și Cadrilaterul) 4 23.262 km.p.
4. Moldova 13 38.058 km.p.
5. Basarabia 9 44.422 km.p.
6. Bucovina 11 10.442 km.p.
7. Transilvania 15 57.819 km.p.
8. Banatul 2 17.980 km.p.
9. Crișana 3 17.096 km.p.

10. Maramureș 2 8.592 km.p.

Cantitatea populaţiei după provinciile istorice se repartiza astfel: Vechiul 
Regat - 8.200.000 de locuitori, Basarabia - 2.800.000, Bucovina - 820.000, 
Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureș - 5.180.000. În total - 17.000.000 
de cetăţeni.

La acea vreme, România includea 9.212 comune, dintre care 9.072 rurale 
și 150 urbane. Orașul cu cel mai mare număr de locuitori era București (mai 
mult de 600.000), Chișinăul avea ceva mai mult de 150.000, Cernăuţi - circa 
100.000, urmau Iași, Galaţi, Arad, Cluj, Oradea, Timișoara - între 75.000 și 
și 100.000.

Ulterior, reforme administrative au avut loc în anii 1929, 1931 și 1936, 
care nu au schimbat organizarea internă a României și Basarabiei. Divizarea 
Basarabiei în 9 județe s-a menținut pe tot parcursul aflării ei în componența 
României.

La 14 august 1938 a fost adoptată Legea administrativă [53], potrivit că-
reia teritoriul României a fost divizat în 10 ţinuturi [54] și 71 de judeţe:

1) Ţinutul Olt;
2) Ţinutul Buceci;
3) Ţinutul Mărei;
4) Ținutul Dunărea de Jos (cu judeţele Covurlui, Brăila, Tulcea, Cahul, 

Ismail, Fălciu, Tutova, Tecuci, Putna, Râmnicul Sărat); 
5) Ţinutul Nistru (judeţele: Lăpușna, Orhei, Tighina, Cetatea Albă);
6) Ţinutul Prut (judeţele: Iași, Bacău, Neamţ, Baia, Botoșani, Bălţi, Soroca, 

Vaslui, Roman);
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7) Ţinutul Suceava (judeţele: Cernăuţi, Hotin, Storojineţ, Rădăuţi, Câm-
pulung, Suceava, Dorohoi);

8) Ţinutul Mureș; 
9) Ţinutul Someș; 
10) Ţinutul Timiș. 
Constatăm că judeţele Basarabiei au fost incluse în patru ţinuturi.
Odată cu ocuparea Basarabiei de către URSS la 28 iunie 1940, administrația 

sovietică adoptă o nouă organizare administrativă. Astfel, prin Legea din 
2 august 1940 RSS Moldovenească este divizată administrativ în 6 judeţe 
(Bălţi, Bender, Chișinău, Cahul, Orhei și Soroca) și 6 raioane (Grigoriopol, 
Dubăsari, Camenca, Râbniţa, Slobozia și Tiraspol). 

Ulterior, printr-un decret al Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM din 
11 noiembrie 1940, aceste 6 județe au fost divizate în 60 de raioane.

După eliberarea Basarabiei, către sfârșitul lunii iulie 1941, se întreprind 
primele măsuri de organizare administrativă a Basarabiei.

La 3 septembrie 1941 este adoptat Decretul-lege nr. 790 „Privind orga-
nizarea Basarabiei și a Bucovinei”[55]. Potrivit art. 1 din acest Decret-Lege, 
teritoriile Basarabiei și Bucovinei constituie două provincii, având fiecare 
administrație proprie, cu reședinţa respectivă la Chișinău și Cernăuţi.

În baza acestei reglementări, guvernatorul Basarabiei, generalul Constan-
tin C. Voiculescu, a aprobat, la 30 ianuarie 1941, Ordonanţa nr. 19, potrivit 
căreia Basarabia a fost divizată în nouă judeţe: 1) Bălţi, 2) Cahul, 3) Cetatea 
Albă, 4) Chilia, 5) Ismail, 6) Lăpușna, 7) Orhei, 8) Soroca, 9) Tighina [56].

După 23 august 1944 s-a revenit la împărţirea administrativă de la
11 noiembrie 1940: șase judeţe, șase raioane, care a durat până la 1 no-
iembrie 1947, când printr-un Decret al Prezidiului Sovietului Suprem al
RSS Moldovenești judeţele au fost desfiinţate, iar RSSM a căpătat următoa-
rea configuraţie administrativă: raioane - 60, orașe de subordonare repu-
blicană - 7: Chișinău (raionul Lenin, Stalin, Krasnoarmeisc), Bender, Bălţi, 
Tiraspol, Soroca, Orhei și Cahul.

Până la 1991 RSS Moldovenească a fost divizată în raioane și soviete 
sătești.

De reținut că teritoriul din stânga Nistrului în perioada Imperiului Rus 
includea  guberniile Herson și Podolia, iar după formarea RASS Moldovenești 
(1924-1940) era divizat în raioane și soviete sătești. Între anii1941-1944, în 
teritoriul din stânga Nistrului a existat Guvernământul Transnistriei, iar după 
23 august 1944 acest teritoriu a făcut parte din  RSS Moldovenească.
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Declararea independenţei Republicii Moldova la 27 august 1991 nu a 
afectat organizarea administrativă a RSS Moldovenești, care rămânea  în ra-
ioane și soviete sătești.

Reforma administrativă întreprinsă prin Legea nr. 191 privind organiza-
rea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, adoptată la 12 noiembrie 
1998 [57], diviza Republicii Moldova în zece judeţe: 

1) Bălţi   2) Cahul 
3) Chișinău  4) Edineţ 
5) Lăpușna  6) Orhei 
7) Soroca   8) Taraclia 
9) Tighina  10) Ungheni
Astfel, organizarea administrativă reprezenta două niveluri: satele (co-

munele) și orașele (municipiile)  constituiau primul nivel, iar judeţele,
Unitatea  Teritorială  Autonomă Găgăuzia și municipiul Chișinău  constituiau 
nivelul al doilea.

Accederea la putere în anul 2000 a Partidului Comuniștilor din Republica 
Moldova a determinat, prin Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001 privind 
organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova [58], revenirea la 
divizarea administrativă în raioane. Ultima prevede formarea a 32 de raioa-
ne, 5 municipii, dar și a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia, în partea 
dreaptă a Nistrului, iar în partea stângă - a unităților administrativ-teritoriale 
cărora pot să li se atribuie autonomie în forme și condiții speciale.

Actualmente, reforma administrativă răspunde necesitaților de dezvolta-
re echitabilă a Republicii Moldova în profil regional și de gestiune mai efici-
entă a finanțelor publice.

Autonomia financiară reprezintă condiția sine qua non a descentralizării. 
Obiectivele descentralizării financiare vizează alocarea eficientă a resurselor 
financiare, furnizarea echitabilă a bunurilor publice în diferitele arii geografi-
ce, asigurarea stabilităţii macroeconomice și promovarea creșterii economice. 
Autonomia financiară se realizează, în principal, prin bugetul de venituri și 
cheltuieli, iar organizarea distinctă a finanţelor publice – pe baza descentra-
lizării financiare, care permite: degrevarea finanţelor centrale de o serie de 
cheltuieli; reducerea numărului de fluxuri financiare între entități; crearea unei 
imagini mai clare a modului de gestionare a finanțelor publice naționale.

În contextul eficientizării cheltuielilor bugetare, descentralizării 
procesului decizional, redistribuirii finanțelor publice și consolidării 
autonomiei autorităților administrației publice locale, aprofundării relațiilor 
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de cooperare transfrontalieră, sporirii gradului de participare în cadrul Con-
gresului puterilor regionale și locale al Consiliului Europei, contractării efi-
ciente a mijloacelor din cadrul fondurilor comunitare, în special pentru dez-
voltarea regională și a agriculturii, ținând cont de procesele globalizării, de 
amplificarea ponderii autorităților regionale și extinderea politicilor regiona-
le, se impune o reformare a organizării administrative a Republicii Moldova.

Divizarea teritoriului ţării în unităţi administrativ-teritoriale de nivelul II 
mai mari decât actualele raioane este un imperativ al modernizării Republicii 
Moldova. În același timp, asigurarea eficienței economice, modernizarea și 
optimizarea autorităților publice locale nu trebuie să afecteze accesibilitatea 
și calitatea prestării serviciilor publice.

Reforma urmează să se bazeze pe trei piloni:
1. Furnizarea serviciilor publice de calitate;
2. Promovarea dezvoltării social-economice în teritoriu;
3. Extinderea participării în procesul decizional la nivel local.
Obiectivele reformei vizează:
• ajustarea cadrului juridic național la standardele europene și la proce-

sele de regionalizare;
• consolidarea autonomiei financiar-bugetare și decizionale a autorităților 

administrației publice locale în domeniile de competențe atribuite prin 
lege, fără a atinge calitatea de stat unitar prevăzută în articolele 1 și 109 ale 
Constituției Republicii Moldova;

• elaborarea unei concepții fezabile și asumate privind atribuirea statutu-
lui special, cu largă autonomie, localităților din stânga Nistrului, creându-se 
suportul politico-juridic fundamentat și clar definit pentru soluționarea con-
flictului din raioanele de est ale Republicii Moldova;

• definirea modului în care vor fi organizate unitățile teritoriale adminis-
trative de nivelul I și prerogativele care vor fi atribuite primăriilor și consilii-
lor din aceste localități;.

• reducerea numărului unităților administrativ-teritoriale atât de nivelul II
prin formarea a 6-7 entități, inclusiv cea din stânga Nistrului, cât și a celor de 
nivelul I, cu un suport fi nanciar, logistic, decizional și mediatic corespunzător;

• crearea mecanismelor regionale de dezvoltare a potențialului uman, 
sub aspect educațional, științific, antreprenorial și inovativ;

• crearea premiselor pentru realizarea reformei sistemului electoral, in-
clusiv adoptării tipului mixt pentru alegerile parlamentare.
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 Dificultăți în procesul de pregătire și realizare a reformei:
• reticența majorității parlamentare privind adoptarea cadrului legal;
• insuficiența mijloacelor financiar-bugetare pentru susținerea și conso-

lidarea procesului de reformă, dificultății în redistribuirea resurselor;
• rezistența la reducerea numărului autorităților administrației publice 

locale, posibile disponibilizări, insuficiența cadrelor calificate, capabile să-și 
desfășoare activitatea în conformitate cu exigențele noi;

• deprinderile etatist-centralizatoare ale oamenilor, neîncrederea în 
autoritățile locale, simptomatic fiind că gradul de participare la alegerile par-
lamentare este mai ridicat decât la alegerile locale. Cercetările sociologice 
denotă că 34 % se pronunță pentru raioane, 29% - pentru județe și 37 % n-au 
răspuns. O treime din respondenți sunt mulțumiți de activitatea autorităților 
publice locale, circa o treime nu sunt mulțumiți, iar altă treime nu s-au 
pronunțat pe marginea acestui subiect;

• din perspectivă economică, mărirea Unității Teritoriale Administrative 
de nivelul II este justifi cată, însă este necesară o analiză a impactului unei astfel 
de reforme din perspectiva creării costurilor adiționale pentru populație. În 
situaţia în care economiile bugetare de pe urma optimizării Unității Teritoriale 
Administrative de nivelul II vor fi  sub nivelul costurilor adiționale suportate de 
populație, ar trebui de analizat oportunitatea realizării acestei reforme;

• problema prerogativelor de care vor dispune primăriile este pertinentă, 
or, luând în calcul nivelul dezvoltării Republicii Moldova, va fi nevoie de o 
perioadă mai îndelungată, în care resursele necesare atrase din localități să 
asigure un nivel rezonabil al cheltuielilor administrației locale;

• încetinirea dezvoltării satelor mici, date fiind creșterea distanței de 
la centrele administrative de nivelul doi și calitatea redusă a infrastructurii 
fizice și economice;

• dezvoltarea demografică neuniformă va provoca dispariția localităților 
puțin populate, va reduce din accesibilitatea serviciilor publice, va aduce la 
creșterea decalajului între nivelurile de trai în localitățile rurale și cele urba-
ne, va accentua disparitatea social-economică în diferite localități.

Dacă aceste riscuri nu vor fi contracarate, reticența populației față de 
procesul de reformă și, implicit, autoritatea guvernării vor scădea dramatic, 
alcătuind un suport electoral în creștere pentru partidele care se pronunță 
împotriva reformei administrative prin regionalizare.

Având în vedere prioritatea strategică de integrare europeană, asociată cu 
modernizarea statului și economiei, fondurile europene vor contribui la dez-
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voltarea teritorială echilibrată a Republicii Moldova și vor facilita soluționarea 
problemelor de interes local fără implicarea autorităților centrale, asigurân-
du-se descentralizarea actului administrativ.

Reforma privind organizarea administrativă poate fi efectuată și fără mo-
dificarea Constituției prin:

1. Reducerea numărului de raioane la 8-9, în hotarele fostelor județe, dacă 
poate fi argumentată eficiența economico-socială, asigurarea accesibilității și 
calității serviciilor publice prestate populației.

2. Reducerea numărului regiunilor de dezvoltare economică la 3 – sud, 
nord, centru și includerea în acestea atât a raioanelor din stânga Nistrului, 
cât și a UTA Găgăuzia, păstrând statutul actual al regiunilor (fără persona-
litate juridică).

3. Deosebit de importantă este descentralizarea fiscală, care trebuie să 
fortifice capacitatea administrativă a Unităților Teritoriale Administrative de 
nivelul I.

4. Simplificarea atribuțiilor aleșilor locali în așa fel, încât să fie bine de-
terminate și realizabile. Spre exemplu, atât consiliul local, cât și primarul au 
atribuții în domeniul serviciilor publice, urbanism și amenajare a teritoriului 
ș.a. Pentru a fi realizate cele circa 40 de atribuții ale consiliului și primarului, 
este necesară cunoașterea  unui șir de acte normative din domeniu, fapt ex-
trem de complicat de realizat pentru consilierii aleși pe un mandat de 4 ani;

5. Completarea legislației în domeniul administrației publice locale cu 
dispoziții care  ar spori responsabilitatea consilierilor, primarilor (aleșilor 
locali) care astăzi este foarte vagă, se reduce mai mult la răspunderea politi-
că, dizolvarea consiliului sau revocarea primarului. Acestea și-au demonstrat 
ineficiența, de aceea, probabil, nici nu se aplică, dar nici nu contribuie în 
mare măsură la eficientizarea activității administrației publice locale.

În vederea realizării acestor imperative, nu este de ajuns să preluăm mo-
delele, legislația și bunele practici cu privire la administrația publică locală din 
statele europene, dar trebuie să elaborăm și implementăm mecanisme econo-
mice, fi nanciare, inclusiv fi scale pentru asigurarea descentralizării și autono-
miei. Dezvoltarea Republicii Moldova poate fi  asigurată numai prin realizarea 
parcursului european - integrării europene – având ca obiective majore: 

1. Statul de drept și democratizarea societății;
2. Economia de piață sustenabilă și funcțională; 
3. Coeziunea socială și interetnică. 
În această bază acțiunile prioritare sunt:
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1. Implementarea prevederilor Acordului de Asociere cu Uniunea Euro-
peană, în conformitate cu Agenda de Asociere și Planul Național de Acțiuni; 
promovarea unor modernizări și reforme reale, de calitate și eficiente; an-
trenarea reală a societății civile și asigurarea transparenței în procesele de 
reformă și modernizare; asigurarea știinţifică a programelor și planurilor de 
reformă și modernizare;

2. Modernizarea structural-funcțională a autorităților publice centrale, op-
timizarea instituțională și identifi carea mecanismelor pentru sporirea răspun-
derii a persoanelor cu funcție de demnitate publică și a funcționarilor publici; 
implementarea unor măsuri de prevenire a confl ictului dintre ramurile puterii 
de stat; expertizarea științifi că a deciziilor adoptate și crearea pe lângă guvern a 
unui Centru Analitic, care să întrunească specialiști experimentați în domeniu;

3. Reforma teritorial-administrativă prin formarea a 8-9 regiuni (ulti-
ma fiind rezervată raioanelor de est), în scopul descentralizării decizionale 
și fiscale, desconcentrării și sporirii calității serviciilor publice, dezvoltării 
teritoriale și facilitării posibilităților de contractare a mijloacelor financiare 
și tehnice, inclusiv prin cooperarea transfrontalieră;

4. Reformarea adevărată a sistemului judiciar și de drept, prin depoliti-
zare, transparență și independență, competență, responsabilitate și caracter 
echidistant și cu implicarea plenară a societății civile, în scopul restabilirii în-
crederii în actul de justiție; asigurarea accesului cetăţenilor la Curtea Consti-
tuţională în materia drepturilor și libertăţilor omului; combaterea corupției 
politice, demisionarea funcționarilor vizați în acte de corupție;

5. Facilitarea și sporirea garanțiilor integrității investițiilor străine directe 
și de portofoliu;

6. Promovarea principiului autoreglementării în relaţiile de antreprenoriat;
7. Elaborarea și implementarea standardelor anticorupţionale în toate 

domeniile de activitate public-privată;
8. Dezvoltarea capitalului uman prin educație și cercetare, prin crearea 

condițiilor și motivarea de a activa în Republica Moldova, prin implementarea 
unor politici efi ciente în domeniul tineretului, inclusiv antrenarea diasporei 
moldovenești în proiecte și programe din diverse sectoare – antreprenoriat, 
turism, administrație publică, justiție, educație și cercetare-dezvoltare etc; 

9. Intensificarea dialogului dintre puterea de stat și societate, sporirea 
gradului de participare și control și monitorizare al societăţii civile asupra 
procesului decizional, implementării legilor, promovării reformelor, asigură-
rii și garantării drepturilor și libertăţilor omului.  
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10. Elaborarea concepției, strategiei și planului de acţiuni privind soluţi-
onarea conflictului din raioanele de est și reîntregirea Republicii Moldova cu 
retragerea forţelor armate străine. 
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Rezumat

Lucrarea de față aduce în prim-plan noul model de creștere economică, obiec-
tivele, principiile și prioritățile propuse de noul model fiind cuprinse în Strate-
gia de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene, ulterior adăugându-se Strategia 
EUROPA 2020 și transpunerea acestora la nivel național în Strategia Națională 
a României. Studiul își propune să analizeze progresele făcute de România în 
perioada de după aderarea la Uniunea Europeană prin evoluțiile indicatorilor 
principali ai dezvoltării durabile și prin comparație cu media țărilor membre ale 
Uniunii Europene. Indicatorii urmăresc mai multe subdomenii primordiale: dez-
voltarea economică, consumul și producția durabila, sănătatea publică, proble-
mele demografice, resursele naturale și turismul durabil  schimbările climatice și 
energia, transportul durabil, buna guvernanță etc. 

Dezvoltarea durabilă este înțeleasă ca un nou tip de creștere economică, 
radical opus actualului tip, care a dominat economia secolelor al XlX-lea și al 
XX-lea, circumscris „folosirii resurselor naturale ale planetei, a formelor de 
energie convenționale și a celor neconvenționale, concomitent cu protejarea 
şi conservarea mediului înconjurător”[1, p.5].

Astfel, durabilitatea ca termen a apărut în legătura cu resursele regenera-
bile și a fost adoptat de mișcarea ecologică. Conceptul  se referă la existența 
condițiilor ecologice necesare pentru susținerea vieții umane la un anumit 
nivel de bunăstare și a generațiilor viitoare, iar acest lucru este durabilitatea 
ecologică și nu dezvoltarea durabilă, este de părere S. M. Lele [2, p. 607-621].

Toți teoreticienii consideră că punctul de plecare în formularea concep-
tului de dezvoltare durabilă îl constituie Raportul Comisiei Mondiale pentru 
Mediu și Dezvoltare a ONU, cunoscut sub denumirea de Raportul Brundtland, 
unde apare ideea potrivit căreia „umanitatea are capacitatea de a realiza o dez-
voltare durabilă - de a garanta satisfacerea necesităților actuale fără a compro-
mite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile necesități”.

La modul unanim se admite că dezvoltarea durabilă este un concept 
multidimensional. În afară de aspectul economic, la fel de importante sunt 
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considerate și aspectele legate de social, politic, cultural, ambiental, științific, 
uman, etc. În același timp, și tot la modul unanim, se admite că dezvoltarea 
înglobează în mod obligatoriu creșterea și progresul economic [3, p.4].

Conceptul de dezvoltarea durabilă vine la pachet cu un nou set de valori 
care va sta la baza viitorului model de progres economic și social, valori ce vi-
zează mai ales omul și nevoile sale prezente și viitoare, care sa asigure o calitate 
mai bună a vieții pentru toți locuitorii planetei, mediul natural – protejarea și 
conservarea acestuia, precum și atenuarea deteriorării actuale a ecosistemelor.

M. Tocan și S.G. Duduman consideră că „dezvoltarea durabilă este un 
proces continuu de integrare ecologică, economică, echitate și considerente 
etice pentru generațiile actuale și viitoare de oameni și alte creaturi vii, fără 
a pune în pericol sistemele de susținere a vieții planetei, de care, în cele din 
urmă, toată viața depinde [4]”.

1. Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene

Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene 
începând cu anul 1997, prin includerea sa în Tratatul de la Maastricht. În anul 
2001, Consiliul European de la Goteborg a adoptat Strategia de Dezvoltare 
Durabilă a Uniunii Europene, căreia i-a fost adăugată o dimensiune externă 
la Barcelona, în anul 2002, ulterior fiind îmbunătățită această strategie în de-
cembrie 2005 (după care s-a realizat și prima Strategie în România). 

Scopul general al Strategiei revizuite de Dezvoltare Durabilă a Uniu-
nii Europene a fost de a identifica și dezvolta acțiunile care permit Uniu-
nii Europene să obțină o îmbunătățire continuă a calității vieții, atât pentru 
generațiile prezente, cât şi pentru cele viitoare, prin crearea de comunități 
durabile capabile să-şi administreze şi să-şi folosească eficient resursele, 
precum şi să valorifice potențialul inovator social și ecologic al economiei, 
asigurarea prosperității, a protecției mediului și coeziunii sociale.

Pentru a servi ca bază pentru această strategie revizuită, Consiliul European 
a aprobat în iunie 2005 o Declarație cu următoarele obiective si principii [5]:

1. Protecția mediului. Protejarea capacității Pământului de a menține 
viața în toată diversitatea ei, respectarea limitelor resurselor naturale ale pla-
netei și asigurarea unui înalt nivel de protecție și îmbunătățire a calității me-
diului. Prevenirea și reducerea poluării mediului și promovarea producției 
și consumului durabile, pentru a determina distrugerea legăturii dintre 
creșterea economică și degradarea mediului.
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2. Echitate și coeziune socială. Promovarea unei societăți democratice, si-
gure și juste care ține cont de incluziunea socială și de principiile unei vieți 
sănătoase, în ceea ce privește drepturile fundamentale și diversitatea culturală, 
care să creeze egalizarea de șanse și să combată discriminarea în toate formele ei.

3. Prosperitate economică. Promovarea unei economii prospere, inovati-
ve, riguroase, competitive și eco-eficiente, care furnizează standarde înalte de 
viață si oportunități de angajare deplină și de înaltă calitate pe tot cuprinsul 
Uniunii Europene.

4. Respectarea angajamentelor internaționale. Stimularea înființării 
instituțiilor democratice și apărarea stabilității acestora în lume, având la 
bază pacea, securitatea și libertatea.

Promovarea activă a dezvoltării durabile la nivel mondial și asigurarea că 
politicile interne și externe ale Uniunii Europene sunt în acord cu dezvoltarea 
durabilă globală și cu angajamentele internaționale ale Uniunii Europene.

Strategia Dezvoltării Durabile (SDD) a Uniunii Europene și Strategia 
de la Lisabona pentru creștere economică și creare de locuri de muncă s-au 
completat reciproc. SDD a fost concentrată asupra calității vieții, echității 
între generații, dar și în cadrul aceleiași generații, coerenței între toate tipu-
rile de politici, inclusiv aspectele externe. Această strategie recunoștea rolul 
dezvoltării economice în facilitarea tranziției către o societate mai durabilă. 
Strategia de la Lisabona a contribuit în mod esențial la realizarea obiectivului 
general al dezvoltării durabile, axându-se pe acțiuni și măsuri care aveau sco-
pul de a spori competitivitatea și creșterea economică și de a stimula crearea 
de locuri de muncă.

SDD a Uniunii Europene a stabilit o abordare pentru o mai bună rea-
lizare a politicilor pe baza unor reglementări mai bune și pe principiul că 
dezvoltarea durabilă trebuie să fie integrată în crearea de politici la toate ni-
velurile. Pentru aceasta este necesar ca toate nivelurile guvernamentale să se 
susțină și să coopereze între ele, luând în considerare diferitele organizări 
instituționale, culturi și circumstanțe specifice statelor membre [6].

Uniunea Europeana adopta în 2010 Strategia EUROPA 2020 - O strategie 
europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii. 
Europa 2020 propune trei priorități care se susțin reciproc [7]:

• creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;
• creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul 

de vedere al utilizării resurselor, într-o manieră ecologică și competitivă;
• creștere favorabilă a incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridi-

cată a ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială.
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Ca orientare generală, Strategia Națională a României vizează realizarea 
următoarelor obiective strategice pe termen scurt, mediu și lung: 

• Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor și practicilor dez-
voltării durabile în ansamblul programelor și politicilor publice ale României 
ca stat membru al Uniunii Europene. 

• Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual (cu referință la cifrele 
anului 2006). 

• Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu 
din acel an al țărilor membre ale Uniunii Europene din punctul de vedere al 
indicatorilor dezvoltării durabile.

Adoptarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a Români-
ei marchează începutul unui proces de lunga durată care va duce, în etape 
succesive, la încetățenirea unui nou model de dezvoltare, în conformitate 
cu orientările strategice convenite la nivel mondial, în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite și cu directivele Uniunii Europene.

2. Analiza indicatorilor dezvoltării durabile în România 
de la aderarea la Uniunea Europeană

Monitorizarea tendințelor și a progreselor privind implementarea dezvol-
tării durabile se măsoară pe baza mai multor seturi de indicatori. Convenirea 
unui set de indicatori acceptați ai dezvoltării durabile, inclusiv reflectarea în 
sistemul conturilor naționale, prin instrumente specifice, a factorilor eco-
nomici, ecologici și sociali ai dezvoltării constituie în continuare un subiect 
de preocupare prioritară din partea Oficiului de Statistică al Comunităților 
Europene (Eurostat), Comisiei Economice ONU pentru Europa (UNECE) și 
Organizației pentru Colaborare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Mai mult de 130 de indicatori au fost introduși în structura propusă de 
Eurostat, însă zece au fost identificați drept indicatori titlu. Ei au destinația 
de a oferi o imagine de ansamblu a Uniunii Europene și să urmărească pro-
gresul realizat în direcția dezvoltării durabile, în ceea ce privește obiectivele 
și țintele definite în strategie. 

1. Dezvoltarea socioeconomică
Acest indicator titlu este urmărit prin mai mulți indicatori care măsoară 

performanțele economice, sociale ale țărilor, cei mai relevanți pentru analiză 
în lucrarea de față fiindt: Produsul Intern Brut pe cap de locuitor și Cheltuielile 
pentru consumul final al administrațiilor publice pe cap de locuitor.

La nivel național, dinamica socioeconomică refl ectată prin intermediul in-
dicatorilor macroeconomici indică o discrepanță clară între evoluția PIB-ului și 
a indicelui dezvoltării umane. În ultimii 15 ani, PIB-ul național s-a mărit de 
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4 ori, PIB-ul pe locuitor de 2,3 ori, iar indicele dezvoltării umane a crescut 
doar cu 12,2%. Această stare de fapt se explică prin dezvoltarea lentă pe care 
o cunoaște țara noastră din 1990 și până în prezent datorită: 

- calității relativ slabe a creșterii  economiei, datorită problemelor struc-
turale cronice evidențiabile în economia reală;

- ineficienței repartiției PIB, ceea ce generează indisciplină financiară, 
clientelism politic și corupție la nivelul sistemului public [8].

Analiza am realizat-o începând cu anul 2007, anul aderării României la 
Uniunea Europeană.

Sursa: Eurostat, 2016, http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators/socioeconomic-development 

Primul grafic surprinde evoluția PIB-ului real pe cap de locuitor în 
România comparativ cu media din Uniunea Europeană cu 28 de membri în 
perioada 2007-2015. Analizând, se observă că trendul a fost crescător, de la 
6000 de euro în 2007 până la 8100 în 2015, cu o mică cădere în 2009, ceea 
ce arată o creștere de 35% a PIB-ului pe locuitor de la aderarea României la 
Uniunea Europeană.

Al doilea grafic analizează evoluția cheltuielilor pentru consumul final al 
administrațiilor publice in România versus Uniunea Europeană, acestea fiind 
oarecum constante la 1100 euro, pe aproape toata perioada, media Uniunii 
crescând în acest interval cu 18%.

2. Consumul și producția durabilă
Strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene stabilește și obiec-

tivul de promovare a modelelor de consum și producție durabile. Adresarea 
dezvoltării sociale și economice în limitele capacității de suport a ecosiste-
melor și decuplarea creșterii economice de degradarea mediului înconjurător 
este o cerință esențială pentru dezvoltarea durabilă.
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Pentru a avea șansă de a oferi urmașilor noștri o planetă cu un ecosistem 
viabil, societatea contemporană trebuie să reinventeze modul în care produ-
cem și consumăm bunuri și servicii. Economia mondială trebuie să creeze 
constant valoare adăugată, dar, în același timp, să utilizăm într-o manieră 
sustenabilă resursele disponibile, să reducem costurile și să minimizăm im-
pactul  producției globale asupra mediului. 

“Procesele de producție mai efi ciente și sistemele mai bune de gestionare a 
mediului pot reduce în mod semnifi cativ poluarea și deșeurile, favorizând eco-
nomisirea apei și a altor resurse. Acest lucru este și în interesul întreprinderilor, 
deoarece le permite să își diminueze costurile de exploatare și dependența de 
materii prime” [9], se precizează la nivelul strategiilor europene.

La nivelul Uniunii Europene se propune așa-numita etichetarea ecologi-
că, ce îi poate ajuta pe consumatori să aleagă în viitor în cunoștință de cauză. 
Decidentul politic național joacă un rol important în realizarea obiectivelor 
asumate de promovare a dezvoltării durabile și sustenabile a economiei mon-
diale. Din păcate, recentele evoluții înregistrate la nivel internațional par să 
infirme optimismul ultimilor ani.

Tendințele pozitive observate în producția și consumul durabil s-au dez-
voltat în mod favorabil pe termen lung. Începând cu anul 2002, o îmbunătățire 
considerabilă se observă în productivitatea resurselor. Acest câștig de eficiență 
pe termen lung a avut loc deoarece PIB-ul a crescut mai repede decât con-
sumul intern de materiale (DMC), în special înainte de declanșarea crizei 
economice. Începând cu anul 2008, utilizarea resurselor Uniunii Europene a 
scăzut drastic, punând DMC sub nivelurile observate cu un deceniu în urmă.

Sursă: Eurostat, 2016, http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators/sustainable-consumption-
and-production 
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Se observă productivitatea redusă a resurselor folosite în România faţă de 
media statelor din Uniune, acolo unde este de aproximativ cinci ori mai mare. 
Din păcate, în toată perioada analizată, înainte de aderare, până azi, acesta nu 
a reușit să crească, graficul fiind aproape o linie dreaptă.

Indicatorul Consum intern de materiale (DMC) este definit ca fiind can-
titatea totală de materiale utilizate direct într-o economie, DMC este egal cu 
materiale realizate în țară (DMI) minus exporturile.  Acestea au avut un trend 
ușor crescător din 2005 până în 2015  față de media țărilor din Uniune, în 
care s-a înregistrat o scădere a folosirii materialelor produse în interior.

3. Incluziune socială
Strategia de dezvoltare durabilă identifică incluziunea socială, demo-

grafia și migrația ca fiind unele dintre provocările sociale cheie ale Uniunii 
Europene. Strategia stabilește obiectivul creării unei societăți favorabile in-
cluziunii sociale prin luarea în considerare a solidarității între generații și 
asigurarea creșterii calității vieții cetățenilor ca o condiție prealabilă pentru 
o durată a bunăstării – bunăstare individuală de durată. Tendințele observate 
în incluziunea socială sunt mixte. În timp ce progresul în subteme precum 
„sărăcia și condițiile de viață monetare” și „accesul la piața muncii” lipsesc, 
evoluția indicatorilor din educație este pozitivă.

Numărul de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială a 
scăzut în mod constant între 2005 și 2009, dar a început să crească din nou, 
odată cu declanșarea crizei economice. În 2012, numărul de persoane expuse 
riscului de sărăcie sau excluziune socială în Uniunea Europeană a atins punc-
tul culminant la mai mult de 124 de milioane, înainte de a scădea din nou 
cu mai mult de un milion în 2013. Numărul de persoane expuse riscului de 
sărăcie după transferurile sociale în cadrul UE-28 a crescut cu 1,8% începând 
cu 2010, în timp ce în 2013 – 48.3 milioane de persoane din UE-28 dintre care 
trăiesc în condiții grele constrânse de lipsa de resurse. În România, numărul 
persoanelor expuse riscului de sărăcie și excluziunii sociale a scăzut după 
integrarea în Uniune – de la 47‰ în 2007 la 37,4‰ în 2015 (vezi Graficul 5). 
Inegalitatea veniturilor s-a schimbat abia între 2008 și 2013. În 2013, cei mai 
bogați 20% din populație au câștigat aproximativ de cinci ori mai mult cei 
mai săraci 20% din populație.
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Sursa: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators/social-inclusion

Ponderea persoanelor care părăsesc timpuriu educația și formarea pro-
fesională a scăzut constant începând cu 2003, ajungând la 11,1% în 2015 în 
țările membre ale Uniunii Europene, în timp ce în România au existat oscilații 
între acești ani , însă punctul de plecare în 2005 este același cu finișul din 
2015, adică 19,1%, cel mai mic procent înregistrându-se în 2008 – de 15,9% 
(vezi Graficul 6).  

Sursa: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators/social-inclusion

Cheltuielile publice pentru educație au fost mult sub media statelor 
membre ale Uniunii Europene, aproprierea fiind în punctul maxim pentru 
România de 4,25% din PIB în 2007, de atunci acest domeniu important al 
dezvoltării durabile fiind tratat cu fonduri mai puține, ajungându-se în 2013 
la un minim jenant de 2,5% din PIB, în timp ce media în Uniune se învârte în 
jurul a 5% (vezi Graficul 7).
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Mai mult decât atât, ponderea populației în vârstă de 30 și 34 de ani cu 
un nivel de educație terțiară a crescut continuu începând cu anul 2005 în 
Uniunea Europeană, ajungând la 38,7% în 2015, trendul fiind cam același și 
în România, doar că în 2005 era de doar 11.5% și a crescut la 25,6% în 2015 
(vezi Graficul 8).  Participarea în învățarea pe tot parcursul vieții a crescut 
constant în Uniune și a ajuns la 10,7% din persoanele în vârsta de 25-64 de 
ani în 2015, pe când în România nivelul este la doar 1,5% [10].

La nivel național, potrivit Strategiei naționale privind incluziunea soci-
ală și reducerea sărăciei (2014-2020) [11], se impun nouă direcții de acțiune 
pentru perioada 2015-2017:

• Creșterea ocupării forței de muncă în rândul populației sărace și vulne-
rabile prin extinderea programelor de activare pe piața muncii. 

• Creșterea susținerii veniturilor pentru populația săracă și introducerea 
stimulentelor pro-muncă pentru beneficiarii programelor. 

• Dezvoltarea serviciilor sociale integrate la nivel comunitar. 
• Îmbunătățirea instrumentelor pentru identificarea școlilor dezavanta-

jate pentru a asigura faptul că toți copiii beneficiază de oportunități egale. 
• Consolidarea serviciilor sociale de protecție a copilului. 
• Dezvoltarea unui instrument pentru identificarea satelor sărace și a 

comunităților rurale marginalizate. 
• Investiții în îmbunătățirea actualului sistem IT pentru a construi un 

sistem electronic de asistență socială eficient. 
• Dezvoltarea unui sistem de plată modern. 
• Consolidarea mecanismelor de coordonare și dezvoltarea unui sistem 

de monitorizare și evaluare pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor Strate-
giei de Incluziune Socială și Reducere a Sărăciei.

4. Schimbările demografice
Uniunea Europeană se confruntă cu schimbări demografice majore, in-

clusiv o populație în curs de îmbătrânire, ratele scăzute de natalitate, schimba-
rea structurilor familiale și a migrației. În ultimii 50 de ani, speranța de viață la 
naștere a înregistrat o creștere în medie cu 10 ani la nivelul Uniunii Europene, 
astfel că un european născut în 2014 este posibil să trăiască 80,9 ani [12]. 

Începând cu anul 2002, rata de ocupare a persoanelor în vârstă cuprinsă 
între 55 și 64 de ani a crescut ușor, dar în mod continuu. În medie, 51,8% 
din lucrătorii în vârstă în Uniunea Europeană au fost angajate în 2014, în 
creștere în 2015 la 53,3%, însă România este cu aproximativ 10% mai jos, 
de la 39,4% în 2007 a ajuns la un maxim în 2014 de 43,1%, coborând la 41,1 în 
2015 (vezi Graficul 9). 
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La începutul lui 2015, în Uniunea Europeană trăiau 508,5 milioane de 
locuitori. Pe categorii de vârstă,  persoanele tinere (0-19 ani) reprezentau 
20,9% din totalul populației, iar persoanele active (20-64 de ani) reprezentau 
60,2% din total, restul, adică aproximativ 19%, fiind constituit din persoane 
cu vârsta mai mare de 65 de ani. 

Indicatorul ani de viață sănătoasă (HLY), la vârsta de 65 de ani se mă-
soară cu numărul de ani pe care o persoană, la vârsta de 65 de ani este încă 
de așteptat să trăiască într-o stare de sănătate bună. HLY este un indicator al 
speranței de viață sănătoasă, care combină informațiile privind mortalitatea 
și morbiditatea.

Speranța de viață la vârsta de 65 de ani într-o stare bună de sănătate în Uni-
unea Europeană a fost în medie de 8,6 ani în 2014, în scădere față de 2007 când 
a atins 9 ani. România e încă departe și cu un trend descrescător, de la 8 ani in 
2007-2008 la 5,7 ani în 2014, ceea ce arată că tranziția și schimbările și-au pus 
amprenta pe starea de sănătate a populației (vezi Grafi cul 10).

  
Sursa: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators/demographic-changes

În 2015, populația totală a Uniunii Europene a crescut cu 3,4 la 1 000 de 
persoane. Rata brută a schimbării populației a fost volatilă în timp. O creștere 
după 2002 a fost urmată de o scădere temporară pe termen scurt, după 2008, 
cauzată de o încetinire atât a migrației nete, cât și de creșterea populației na-
turale. În România această creștere a fost negativă, indicatorul măsurând -6.5 
în 2005 și -3,9 în 2014.  

Rata totală a fertilității în Uniunea Europeană a fost aproximativ constantă 
pe parcursul perioadei analizate între 1,5 și 1,6 copii la o femeie, cu mult sub 
nivelul de înlocuire de 2,1 copii pentru fi ecare femeie. În România a avut loc o 
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creștere din 2005 până în 2009 de la 1,4 la 1,66, ca apoi să scadă și să oscileze 
de la an la an, în 2015 fi ind de 1,57 (Grafi cul 11). Rata brută a migrației nete în 
Uniunea Europeană pare să-și revină după o scădere în urma crizei economice. 
În 2015 a fost de 3,7 la 1 000 de persoane, similară cu rata brută din 2003 [13]. 

Sursa: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators/demographic-changes

Datoria publică în Uniunea Europeană a crescut din 2007, dar în mod 
substanțial între 2011 și 2014, de la 57,5 % la 86,8%, datorită declanșării crizei 
economice care a implicat cheltueli publice mai mari și implicit acoperirea 
deficitelor bugetare create. Și România s-a înscris cam pe același trend direct 
proporțional cu al Uniunii, doar că a plecat de la o datorie mai mică de 12,7% 
din PIB în 2007 și vârful nu a depășit 40% în 2014 (vezi Graficul 12).

5. Sănătatea publică
Strategia de dezvoltare durabilă stabilește ca unul din obiectivele im-

portante susținerea sănătății publice în condiții de egalitate și îmbunătățirea 
protecției împotriva amenințărilor la adresa sănătății populației.

Tendințele observate în Uniunea Europeană și implicit în România, în 
domeniul sănătății publice, în general, arată o imagine mixtă.

Fetele născute în Uniunea Europeană în 2014-2015 ar putea aștepta să 
trăiască, în medie, 83,3 ani, cu 5,5 ani mai mult decât băieții. Aceasta este o 
îmbunătățire a speranței de viață pentru ambele sexe, însă modificările sunt 
minore pe toată perioada din 2004 până azi (vezi Graficul 13). În România, 
în 2007-2008, cifrele erau identice cu media europeană, însă s-au înrăutățit 
în perioada următoare, din 2012 evoluția este pozitivă și în 2014 este doar la 
o diferență de 2,8 ani față de media Uniunii Europene [14].
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Inegalitățile în materie de sănătate între grupurile sociale persistă, dar ci-
frele sugerează că problemele de sănătate disproporționate în diferite grupuri 
a scăzut între 2004 și 2015.

    

Sursa: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators/public-health

Din fiecare 100 000 de persoane din Uniunea Europeană, 129,9 au murit 
din cauza bolilor cronice înainte de vârsta de 65 de ani, în 2012, aceasta fi ind în 
scădere cu 21,0%, comparativ cu 2002 [15]. Astfel de decese premature, datora-
te bolilor cronice, diferă foarte mult în întreaga Uniune Europeană, în special 
pentru bărbați. România la acest capitol înregistrează cel mai mare număr de 
decese, doar Ungaria mai are o cifră de peste 200 din toate statele membre. 
Progresele există odată cu intrarea noastră în Uniunea Europeană, aceste cifre 
scăzând ușor de la 247 în 2004 persoane la 225 în 2010 (vezi Grafi cul 14).

În general, ponderea persoanelor care raportează nevoile nesatisfăcute de 
îngrijire a sănătății din cauza constrângerilor monetare a crescut de la 2,1% 
în 2008 la 2,4% în 2013, în Uniune, evident datorită crizei economice care 
a afectat veniturile populației. Decalajele dintre grupurile de venit persistă, 
iar grupul cu venitul cel mai mic are mai multe șanse de a raporta nevoile 
medicale nesatisfăcute.

Un raport al Comisiei Europene privind inegalitățile în materie de sănă-
tate în Uniunea Europeană arată că oricare indicator al statutului socio-eco-
nomic este considerat educație, venit sau lipsurile materiale raportarea pro-
blemelor precare de sănătate generală și de sănătate de lungă durată tinzând 
să fie mai puțin frecvente în grupul celor mai avantajați și din ce în ce mai 
prezente la cele dezavantajate. Dintre acestea, cea mai puternică asociere este 
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între privarea de materiale și de sănătate, precum și între educație și sănătate. 
De exemplu, cu toate că femeile sunt mai susceptibile de a raporta, fiind într-
o stare de sănătate mai proastă decât bărbații, atunci când discutăm despre 
educație, la cotele de raportare acestea scad. Acest lucru sugerează că deza-
vantajele socioeconomice cu care se confruntă femeile sunt datorate în mare 
măsură și de diferențele în materie de sănătate generală între bărbați și femei.

 

Sursa: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators/public-health

Analizând statisticile, reiese că în Uniunea Europeană a existat o creștere 
a expunerii la poluarea aerului cu pulberi în suspensie foarte fine (PM2.5) 
- cele mai periculoase pentru sănătatea umană - de la 14,3 micrograme pe 
metru cub în 2000 la 16,9 în 2012. România a înregistrat valori foarte puțin 
peste media Uniunii în perioada imediat următoare integrării, dar în 2014 
înregistrează același parametru (vezi Graficul 15). În ciuda creșterii PM2.5, 
expunerea totală la poluarea aerului cu pulberi în suspensie (PM10) a scăzut 
cu 3,6 micrograme pe metru cub, în aceeași perioadă, concentrațiile de PM10 
atingând 24,9 micrograme pe metru cub în 2012.

Expunerea urbană globală la poluarea aerului cu ozon a crescut cu 550 
micrograme pe metru cub între 2000 și 2012, ajungând la 3502 micrograme 
pe metru cub în 2012 [16]. Cu toate acestea, tendința a fost volatilă din cauza 
influenței vremii asupra nivelurilor de ozon.

A existat o scădere a ponderii populației care populează spațiile de locuit 
expuse la zgomot – de la 21,9% în 2008 la 19% în 2013 în Uniunea Europea-
nă, trendul fiind același și în România, dar pe cifre mai mari – de la 34,4% în 
2007 la 22,2% în 2015 (vezi Graficul 16).
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6. Schimbările climatice și energia
Obiectivul general al temei „Schimbările climatice și energia” din Stra-

tegia Uniunii Europene de Dezvoltare durabilă este de a limita schimbările 
climatice, costurile și efectele negative asupra societății și mediului înconju-
rător. Tendințele observate în schimbările climatice și în consumul de energia 
sunt, în mare parte, în țările membre ale Uniunii Europene pozitive.

În 2014, emisiile de gaze cu efect de seră, inclusiv emisiile provenite din 
aviația internațională, au scăzut cu 17,9% comparativ cu nivelurile din 1990, 
punând Uniunea Europeană la atingerea obiectivului Europa 2020 de redu-
cere a emisiilor de GES cu 20% până în 2020. Toate sectoarele, cu excepția 
transportului și transportul aerian și maritim internațional, au contribuit la 
reducerea emisiilor între 1990 și 2014. Același trend s-a înregistrat în Româ-
nia, doar că sunt la un nivel mai redus decât în țările dezvoltate ale Uniunii 
(vezi Graficul 17).

Atât restructurarea economică din țările din Europa de Est, inclusiv și în 
România, cât și trecerea de la cărbune la gaze naturale au condus, în primul 
rând, la reducerea emisiilor în anii 1990. Apoi progresele tehnologice recente 
pot fi considerate că au dus parțial la îmbunătățirea eficienței energetice și 
extinderea energiilor regenerabile. Creșterea economică mai redusă, cât și 
trecerea de la industrie la servicii au jucat de asemenea un rol important.

În ciuda tendinței descrescătoare, previziunile arată că reducerile anuale 
de emisii trebuie să fie mult mai mari pentru a atinge în 2030 obiectivul de 
reducere a emisiilor de GES cu 40% (Consiliul Uniunii Europene, 2014), 
precum și obiectivul pe termen lung de a ajunge la o reducere cu 80% a 
emisiilor de GES până în 2050 în Uniunea Europeană [17].

Sursa: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators/climate-change-and-energy
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Țările membre ale Uniunii Europene se bazează, într-o mare măsură, 
încă, de importurile de energie din țări din afara Uniunii Europene, care au 
furnizat 54,1% din totalul energiei consumate în 2014. Cu toate acestea, după 
o creștere constantă începând cu anul 1995, ponderea importurilor de ener-
gie a atins punctul culminant în 2008 și de atunci s-a menținut cu scăderi 
ușoare. Utilizarea în creștere a surselor regenerabile de energie de pe piața in-
ternă și a cererii de energie mai scăzută explica această stabilizare. În Româ-
nia, trendul a fost diferit, un pic oscilant, dar în scădere semnificativă, poate 
și datorită scăderii producției la nivel național din ultimii 20 de ani. Dacă în 
1990 România era dependentă în proporție de 34,3% de importuri, în 2015 a 
ajuns la 17,1% dependență energetică (vezi Graficul 18).

Ponderea energiei din surse regenerabile a crescut continuu între 2004 
și 2014, ajungând la 16% din consumul final brut de energie în 2014. Cu o 
rată medie anuală de creștere de 6,8%, tendința pe termen lung (din 2004) 
și 7,4% pe termen scurt (din 2008), trendurile sunt în mod clar favorabile. 
Această tendință duce Uniunea Europeană spre calea îndeplinirii țintei sale 
de acoperire, de 20% din consumul final brut de energie din surse regene-
rabile până în 2020.

Există două pârghii principale pentru creșterea ponderii: scheme de spri-
jin financiar pentru tehnologia energiei regenerabile și faptul că costurile 
acestora sunt în scădere. Ca urmare a unor politici, cum ar fi tarifele feed-in, 
granturi, credite fiscale și sistemele de cote, capacitatea instalată de energie 
electrică din surse regenerabile și generarea de căldură pe baza acestora, pre-
cum și utilizarea de combustibili regenerabili pentru transport, au crescut 
constant în ultimul deceniu. În plus, un consum mai mic de energie finală 
(a se vedea indicatorul „cererea de energie primară”), a contribuit la creșterea 
cotei de energie din surse regenerabile. Deși țările membre ale Uniunii Europene
conduc în statisticile globale privind capacitatea totală instalată din surse 
regenerabile, aceasta începe să piardă din teren în fața Chinei, Japoniei și 
Statelor Unite, în ceea ce privește instalațiile noi. În 2014, investițiile Uniunii 
Europene în sursele regenerabile de energie a scăzut cu 44% comparativ cu 
anul precedent [18].

Se observă din Graficul 19 că ponderea energie din surse regenerabile în 
România a fost pe toată perioada superioară mediei Uniunii Europene, îna-
inte de intrarea noastră în Uniunea Europeană, aveam o pondere de 17.8%, 
ajungând în 2014 la 24.9%, depășind deja targetul propus pentru 2020 de 
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24%. Potențialul însă există și domeniul a devenit interesant pentru investi-
tori în ultimii 5-6 ani.

    

Sursa: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators/climate-change-and-energy

Ponderea energiei din surse regenerabile în transporturi a crescut de la 
1,0% în 2004 până la 5,9% în 2014 în Uniunea Europeană și de la 1% la 4.6% 
în România (vezi Graficul 20).  Din cauza taxelor fiscale impuse și a cerințelor 
din legislația națională, pentru a se combina o cotă minimă de biocombusti-
bili în combustibilii convenționali, cum ar fi biodiesel și bioetanol, s-a reușit 
o evoluție pozitivă a energiei din surse regenerabile în sectorul transporturi-
lor. Însă după ce a crescut rapid între 2004 și 2010, ponderea energiei rege-
nerabile în transporturi a continuat să crească, dar într-un ritm mai lent în 
următorii trei ani.

7. Transport durabil
Transportul durabil este una din provocările-cheie ale Strategiei Uniunii 

Europene de dezvoltare durabilă, obiectivul strategiei fiind acela de a se asi-
gura că sistemele noastre de transport răspund nevoilor economice, sociale 
și de mediu ale societății, în același timp, să aibă un impact minim nedorit 
asupra economiei, societății și mediului.

În general, modificările din 2000 privind transportul durabil prezintă o 
imagine destul de ambiguă în țările Uniunii Europene, cu unele tendințe mai 
favorabile pe termen scurt. Consumul de energie al transportului pe unita-
te de PIB a scăzut cu 13,1% între 2000 și 2014 și cu 6,2%, pe termen scurt, 
începând cu anul 2008. Ponderea transportului rutier și auto de marfă și de 
transport de călători a rămas similară cu nivelurile din 2000, nicio schimbare 
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substanțială către mai multe modalități de transport ecologice nu au putut 
fi observate, cu atât mai puțin în România; volumele de transport de marfă 
pe unitate din PIB au scăzut cu 4,0% între 2000 și 2014 și cu 7,3% pe termen 
scurt începând cu anul 2008, progresele înregistrate în volumele transportu-
lui de călători pe unitatea de PIB fiind mai puțin favorabilă [19]. Emisiile de 
gaze cu efect de seră provenite din transport au scăzut cu 9,7%, pe termen 
scurt, începând din 2007, după o continuă creștere cu mai mult de 26%, între 
1990 și 2007.

8. Resurse naturale și turismul durabil 
Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare durabilă a Uniunii Europe-

ne referitor la resursele naturale este de a îmbunătăți gestionarea și evitarea 
supraexploatării resurselor naturale, recunoscând valoarea serviciilor ecosis-
temice. Există și două obiective operaționale:

• Îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor pentru a reduce utilizarea 
globală a resurselor naturale neregenerabile și impactul asupra mediului le-
gate de utilizarea materiilor prime (luate în considerare la direcția privind 
consumul și producția durabile), folosindu-se astfel resursele naturale rege-
nerabile la o rată care să nu depășească capacitatea lor de regenerare.

• Îmbunătățirea gestionării și a evitării supraexploatării resurselor natu-
rale regenerabile, cum ar fi pescuitul, biodiversitatea, apa, aer, sol și atmosfe-
ră, refacerea ecosistemelor marine degradate până în 2015, în conformitate 
cu Planul Johannesburg (2002), inclusiv realizarea randamentului maxim du-
rabil (MSY) în domeniul pescuitului până în 2015 [20].

Suprafețele de teren naturale continuă să fie ocupate de construcții; 4,7% 
din suprafața terestră a Uniunii Europene a fost acoperită de zone artificiale 
în 2012. Cota sa a fost în creștere cu 3% pe an, în medie, din 2009. Urbanizarea 
și extinderea infrastructurii de transport sunt principalii factori de etanșare 
a terenurilor.

Începând cu anul 2000, soldul brut al nutrienților pe teren agricol a 
fost pozitiv, cu toate acestea, surplusul de substanțe nutritive adăugate în 
solurile agricole a scăzut în mod semnificativ, cu soldul de fosfor, atingând 
aproape de paritate între intrări și ieșiri începând cu anul 2009, media în 
Uniunea Europeană fiind de 2 kg. România a reușit să scadă mult sub medie, 
înregistrând chiar valori negative în ultimii doi ani.
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Sursa: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators/natural-resources

Captarea apei din sol și a apelor de suprafață a scăzut în multe state mem-
bre și presiunea asupra captării resurselor de apă s-a stabilizat între 2000 și 
2013. Cu toate acestea, captarea de apă a crescut în unele țări cu deficit de 
severă, cum este Cipru, țară cu cel mai mare procent de captare cu 79.8% în 
2013 (vezi Graficul 22). România a fost și ea într-un trend pozitiv moderat –
de la 12% în 2005 șa 15.2% în 2013. Țara cu cel mai mic procent de captare 
este Slovacia –  cu 0.8%. Utilizarea ambelor apelor de suprafață și a apelor 
subterane este determinată de patru activități principale: 44% din apa capta-
tă este pentru producerea de energie (răcire, în mare parte, în producția de 
energie electrică), 24% pentru agricultură (în mare măsură de irigare), 21% 
pentru alimentarea publică cu apă și 11% pentru industrie [21].

Turismul durabil presupune dezvoltarea tuturor formelor de turism, ma-
nagementul și marketingul turistic care să respecte integritatea naturală, so-
cială și economică a mediului cu asigurarea exploatării resurselor naturale și 
culturale și pentru generațiile viitoare [22]. Dezvoltarea durabilă în turism 
este o necesitate, iar legătura între turism și mediu este mult mai puternică 
decât în cazul altor industrii. De multe ori turismul a creat efecte economice, 
sociale sau ecologice negative, iar contracararea acestora nu se poate realiza 
decât printr-un management profesional, care să atragă în procesul decizio-
nal toți factorii implicați în dezvoltarea turismului. [3, p. 24] 

Relația turism-mediu înconjurător are o importanță deosebită, ocrotirea 
și conservarea mediului reprezentând condiția primordială de desfășurare și 
dezvoltare a turismului. Această legătură este una complexă și se manifestă 
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în două direcții: mediul natural prin componentele sale reprezintă, pe de o 
parte, resursele de bază ale turismului, iar pe de altă parte activitatea turistică 
are influență atât pozitivă, cât și negativă asupra mediului ecologic, modifi-
cându-i elementele componente [23].

Colaborarea dintre autorități (care dispun de instrumente legislative, 
economice, sociale), agenți economici (care inițiază proiecte de amenajare 
și servicii turistice), cei ce militează pentru protecția mediului și păstrarea 
moștenirii culturale, prestatori locali de servicii turistice, tur operatori și 
agenții de turism și, nu în ultimul rând, turiști, ca beneficiari, este absolut 
necesară pentru dezvoltarea durabilă a turismului.

Încercările de reducere a impactului negativ, respectarea cerințelor de 
protecție a mediului, acordarea unui sprijin real unor astfel de activități, rea-
lizarea unor colaborări multidisciplinare pot deschide calea dezvoltării dura-
bile a oricărei forme de turism.

Dezvoltarea turistică durabilă nu este doar un concept dezbătut, comple-
tat sau reformulat în cadrul conferințelor purtate pe această temă. Necesitatea 
protejării bogățiilor naturale, sociale și culturale care constituie patrimoniul 
comun al umanității și a satisfacerii nevoilor turiștilor și populației locale a 
generat apariția în practică a unor forme de turism durabil. 

În vederea conservării diversității biologice, pe teritoriul României s-au 
constituit numeroase arii naturale protejate (peste 7% din suprafața țării sau 
aproximativ 18% dacă sunt luate în considerare și siturile Natura 2000), iar în 
viitor se are în vedere lărgirea acestei rețele.

Alături de cadrul natural, spațiul românesc beneficiază și de un potențial 
etnografic și folcloric de mare originalitate și autenticitate. Această zestre 
spirituală reprezentată prin valori arhitecturale populare, instalații și tehnici 
populare, meșteșuguri tradiționale, folclor și obiceiuri ancestrale, sărbători 
populare etc., la care se adaugă numeroase monumente istorice și de artă,  
vestigii arheologice, muzee, amplifică și completează fericit potențialul eco-
turistic al țării [24].

Ecosistemele naturale și seminaturale reprezintă aproximativ 47% din 
suprafața țării. Au fost identificate și caracterizate 783 tipuri de habitate
(13 habitate de coastă, 143 habitate specific zonelor umede, 196 habitate spe-
cifice pășunilor și fânețelor, 206 habitate forestiere, 90 habitate specifice du-
nelor și zonelor stâncoase și 135 habitate specifice terenurilor agricole) în 
261 de zone analizate la nivelul întregii țări.
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Structurile turistice de cazare reprezintă componenta cea mai importantă 
a bazei tehnico-materiale specifice, întrucât răspunde uneia dintre necesitățile 
fundamentale ale turistului, și anume odihna, înnoptarea. Dimensiunile și 
distribuția spațială a mijloacelor de cazare determină caracteristicile tuturor 
celorlalte componente ale bazei tehnico-materiale a turismului și, implicit, 
amploarea fluxurilor turistice. Infrastructura de vizitare și informare are un 
rol important în promovarea obiectivelor de management ale ariei natura-
le protejate și pentru conștientizarea de către publicul larg a măsurilor de 
conservare a speciilor/habitatelor naturale în contextul gestionării durabile 
a resurselor naturale. În prezent cele 28 de arii protejate mari din România 
sunt destul de slab echipate din acest punct de vedere, iar acolo unde aceste 
structuri au fost dezvoltate există în general probleme în exploatarea acestora 
datorate lipsei de fonduri sau, în alte cazuri, datorită proastei colaborări între 
administrația parcului și autoritățile publice locale [25, p. 1].

Există o multitudine de actori implicați în dezvoltarea ecoturismului în 
România. Unii dintre aceștia joacă un rol mai important decât alții, dar fie-
care își aduce o contribuție deosebită în dezvoltarea ecoturismului. Actorii 
esențiali pot fi clasificați astfel: instituții guvernamentale, administrații pu-
blice locale, administrații ale ariilor protejate, membri ai sectorului turistic 
privat, organizații neguvernamentale, comunități locale, finanțatori, mediul 
universitar, turiști [22].  Șase instituții guvernamentale sunt sau ar trebui să 
fie esențiale pentru Dezvoltarea ecoturismului: Ministerul Turismului, Mi-
nisterul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministerul Culturii și Cultelor și 
Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.

Deși industria turistică acordă mai mare importanță problemelor legate 
de mediu și tot mai multă atenție turismului durabil, diferențele dintre bunele 
intenții exprimate de oameni atunci când sunt supuși cercetărilor și ceea ce 
ei vor face efectiv în vacanțe nu ar trebui subestimate. Nu există nici un du-
biu că turismul, dacă este bine planificat și condus, poate ajuta la generarea 
veniturilor pentru populația locală și poate accelera Dezvoltarea regiunii. A 
devenit o sursă majoră pentru multe arii și numeroase țări din lume. Patri-
moniul mondial, cultural și natural, de exemplu atrage acum vizitatori din 
toată lumea și poate deveni motorul dezvoltării locale. Dar, mai multă atenție 
trebuie acordată impactului fizic și cultural al turismului de masă. inclusiv 
pierderile indirecte ce apar acolo unde se manifestă supraaglomerarea [26].
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9. Parteneriat global
Uniunea Europeană a reînnoit Strategia de dezvoltare durabilă în 2006, 

stabilind sărăcia globală și provocările dezvoltării durabile ca priorități-cheie.
Obiectivele trebuie să se concentreze pe promovarea dezvoltării durabile 

în mod activ la nivel mondial și să se asigure că politicile interne și externe 
ale Uniunii Europene sunt compatibile cu dezvoltarea durabilă la nivel mon-
dial și a angajamentelor sale internaționale.

Uniunea European este încă departe în a-și îndepli obiectivul privind 
„asistența oficială pentru dezvoltare” (AOD). În ciuda creșterii ușoare pe ter-
men lung (2000-2014), tendința pe termen scurt (2009-2014) a înregistrat 
o ușoară scădere a ponderii AOD în venitul național brut (VNB), obiecti-
vul fiind de 0,7% pe venitul național brut (VNB) pentru 2015 [27]. Cu toa-
te acestea, în comparație cu alte țări din lume, Uniunea Europeană rămâne 
cel mai mare donator din lume, de asemenea, în aceeași raportare AOD / 
VNB. Mulți indicatori în tema parteneriatului la nivel mondial sunt legate 
de situația economică a Uniunea Europeană și s-a observat impactul clar al 
declanșării crizei financiare și economice în 2008. Acest lucru este vizibil mai 
ales în indicatorul-cheie „asistență oficială pentru dezvoltare”, în cazul în care 
fluxurile globale au scăzut în timpul recesiunii economice. 

Sursa: Eurostat,  http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators/global-partnership

Raportul total al Uniunii Europene ODA / VNB în 2014 a fost de 0,42%, 
semnificativ mai mare decât pentru majoritatea altor donatori din OCDE: 
SUA cota AOD / VNB a scăzut de la 0,21% în 2010 la 0,19% în 2014, Canada, 
a direcționat 0,34% din VNB pentru AOD în 2010, dar numai 0,24% în 2014. 
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România a intrat și în rândul țărilor donatoare, timid cu un trend minim 
crescător de la 0,07% în 2007 la un vârf de 0,11% în 2014 (vezi Graficul 23). 

Asistența oficială pentru dezvoltare pe cap de locuitor în țările donatoare 
și benefi ciare este foarte diferită în țările membre ale Uniunii, în Grafi cul 24 
am surprins diferențele semnificative – de la Suedia cu 426 euro pe cap de 
locuitor, România cu doar 5,5 euro, Slovenia cu 22 euro, Franța la mijlocul 
clasamentului cu 143 euro.

10. Buna guvernanță
Problemele de bună guvernanță sunt abordate în Strategia Uniunii Euro-

pene de dezvoltare durabilă, iar obiectivul este acela de a promova coerența 
între acțiunile locale, regionale, naționale și globale, în scopul de a-și spori 
contribuția la dezvoltarea durabilă. Indicatorul Cazuri noi de încălcare a drep-
tului include acele noi acțiuni directe aduse în fața Curții de Justiție care pri-
vesc eșecul unui stat membru să-și îndeplinească obligațiile. Acestea au scăzut 
considerabil din 2007, când erau 212 la nivelul Uniunii, la 58 în 2013, din care 
12 au fost semnalate în Polonia, România având un singur caz în 2009 [28].

Se observă că prezența la vot a scăzut dramatic în România, cetățenii fi-
ind dezamăgiți de clasa politică și refuzând să mai facă compromisuri votând 
cu oameni sau grupuri în care nu aveau încredere totală, în 2008 și 2016, în-
registrându-se sub 40% prezență la vot față de media Uniunii, care e oarecum 
constantă – în jurul a 70%.

Sursa: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators/good-governance

Încrederea cetățenilor în instituțiile Uniunii Europene rămâne în general 
scăzută, în recuperare ușoară de la nivelul său istoric de jos în 2013, de 39%. Se 
observă că țările nou venite, printre care și România, au un grad de încredere 
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mai mare în instituțiile europene, în România, tot în 2013, s-a înregistrat cel 
mai scăzut nivel – de 49%.

Taxele de mediu sunt definite ca impozite, a căror bază de impozitare 
este o unitate fizică, ceva care are un impact specific dovedit și negativ asupra 
mediului. Veniturile fiscale de mediu provin din patru tipuri de impozite: im-
pozitele pe energie (care contribuie în jurul a trei sferturi din total), taxele de 
transport (aproximativ o cincime din total) și a poluării și  taxele pe resurse 
(aproximativ 4%). În România ponderea acestor taxe a crescut în perioada 
post-aderare, datorită introducerii mai multor taxe pentru poluare și modi-
ficarea legislației pentru protecția mediului în acord cu prevederile Uniunii 
Europene, creșterea fiind de la 7% la 8.76%, peste valoarea medie a Uniunii 
Europene constantă în jurul a 6.35% din venituri fiscale (vezi Graficul 28).

    

Sursa: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators/good-governance

Impozitele pe muncă sunt, în general, defi nite ca fi ind toate impozitele pe 
venitul personal, impozitele pe salarii și contribuțiile sociale ale angajaților 
și angajatorilor, care sunt percepute pe venitul forței de muncă (angajați și 
neangajați). În medie, aproximativ 65% din impozitele cu forța de muncă provin 
din contribuțiile sociale. Observăm că România înregistrează o constanță în ceea 
ce privește ponderea acestora în total venituri fi scale în jur de 40% pe toată peri-
oada de la aderare, mai puțin anul 2009, vârful crizei, când a crescut la 43%, sub 
media Uniunii, care se menține și ea constantă în jurul a 50% (vezi Grafi cul 28).

Dispozițiile de bună guvernare descrise în Strategia de dezvoltare dura-
bilă a Uniunii Europene și în Cartea albă privind guvernanța europeană sunt 
grupate în trei teme principale [29]:
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• Coerența și eficiența aplicării politicilor ce se concretizează în o mai 
bună reglementare subliniată în Strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii 
Europene. Aici unele dintre problemele de relevanță politică sunt „noi cazuri 
de încălcare a dreptului” și de „transpunere a legislației Uniunii Europene”. 
Acestea se referă, în principal, la dimensiunea verticală a coerenței politicilor, 
adică, coerența dintre Uniunii Europene și aplicarea la nivel național. O altă 
problemă importantă este încrederea „cetățenilor în instituțiile Uniunii Eu-
ropene”, deoarece oferă informații cu privire la percepția instituțiilor Uniunii 
Europene de către cetățenii Uniunii Europene.

• Transparența și participarea publicului a pus accentul pe două princi-
pii politice directoare ale Strategiei Uniunii Europene de dezvoltare durabi-
lă, societate deschisă și democratică, precum și implicarea cetățenilor. Unele 
dintre principalele probleme importante de monitorizare sunt „participarea 
la vot” și „utilizarea de e-guvernare”.

• Instrumentele economice se referă la principiul poluatorul plătește și 
concentrarea asupra instrumentelor economice în Strategia de dezvoltare du-
rabilă a Uniunii Europene și Strategia Europa 2020. Monitorizarea probleme-
lor importante, cum ar fi „taxe de mediu în comparație cu impozitele pe forța 
de muncă” și „rata de impozitare implicită în domeniul energiei”, permite o 
performanța a Uniunii Europene în  trecerea impozitării de la muncă la taxe-
le de mediu sau așa-numita „ecologizarea” sistemului de impozitare.

Concluzii
Dezvoltarea durabilă impune un nou set de valori care stau la baza viito-

rului model de progres economic și social, valori ce vizează în primul rând, 
omul și nevoile sale prezente și viitoare, care sa asigure o calitate mai bună a 
vieții pentru toți locuitorii planetei, într-un mediu natural protejat și cât mai 
conservat.

Scopul general al Strategiei de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene a 
fost de a identifi ca și dezvolta acțiunile care permit Uniunii Europene să obțină 
o îmbunătățire continuă a calității vieții, atât pentru generațiile prezente, cât 
şi pentru cele viitoare, prin crearea de comunități durabile capabile să-și 
administreze și să-și folosească eficient resursele, precum și să valorifice 
potențialul inovator social și ecologic al economiei, asigurarea prosperității, 
a protecției mediului și coeziunii sociale.

România, implementând legislația europeană, a demarat și procesul de 
monitorizare a indicatorilor, care măsoară progresele pe linia dezvoltării 
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durabile, astfel putem urmări și analiza progresele înregistrate. Analiza re-
alizată mai sus a indicatorilor în comparație cu cei înregistrați în Uniunea 
Europeană ne ajută să concluzionăm:

- PIB-ul României a crescut cu 35% de la aderarea la Uniunea Europeană, 
dar este mult sub media acesteia, ceea ce face imposibilă compararea nivelu-
lui de trai, a nivelului cheltuielilor publice pentru educație, sănătate, infra-
structură, protecția mediului etc;

- La nivel național, dinamica socioeconomică reflectată prin intermediul 
indicatorilor macroeconomici, indică o discrepanță clară între evoluția PIB-ului 
și a indicelui dezvoltării umane. În ultimii 15 ani, PIB-ul național s-a mărit 
de 4 ori, PIB-ul pe locuitor – de 2,3 ori, iar indicele dezvoltării umane a 
crescut doar cu  12,2%;

- În România, numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie și excluzi-
unii sociale a scăzut după integrarea în Uniune – de la 47‰ în 2007 la 37,4‰ 
în 2015;

- Ponderea persoanelor care părăsesc timpuriu educația și formarea pro-
fesională a scăzut constant începând cu 2003, ajungând la 11,1% în 2015 în 
țările membre ale Uniunii Europene, în timp ce în România au existat oscilații 
între acești ani, însă punctul de plecare în 2005 este același cu finișul din 
2015, adică 19,1%, cel mai mic procent înregistrându-se în 2008 – de 15,9%

- Îmbunătățirea speranței de viață pentru ambele sexe în România la o 
diferență de 2,8 ani față de media Uniunii Europene;

- Expunerea urbană globală la poluarea aerului cu ozon a crescut între 
2000 și 2014 și a existat o scădere a ponderii populației care populează spațiile 
de locuit expuse la zgomot de la 34,4% în 2007 la 22,2% în 2015.

- Tendințele observate în schimbările climatice și în consumul de energie 
sunt, în mare parte, în țările membre Uniunii Europene, pozitive. Țările 
membre ale Uniunii Europene se bazează într-o mare măsură, încă, de im-
porturile de energie din țări din afara Uniunii Europene, care au furnizat 
54,1% din totalul energiei consumate în 2014. Dacă în 1990 România era 
dependentă în proporție de 34,3% de importuri, în 2015 a ajuns la 17,1% 
dependență energetică;

- Ponderea energiei din surse regenerabile a crescut continuu între 2004 
și 2014, ajungând la 16% din consumul final brut de energie în 2014 în Uni-
unea Europeana, iar în România a fost pe toată perioada superioară mediei 
Uniunii Europene. Înainte de intrarea noastră în Uniunea Europeană, aveam 
o pondere de 17.8%, ajungând în 2014 la 24.9%, depășind deja targetul propus 
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pentru 2020 de 24%. Ponderea energiei din surse regenerabile în transporturi 
a crescut de la 1,0% în 2004 până la 5,9% în 2014 în Uniunea Europeană și de 
la 1% la 4.6% în România;

- Dezvoltarea durabilă în turism este o necesitate, iar legătura între tu-
rism și mediu este mult mai puternică decât în cazul altor industrii. Există o 
cerere în creștere pentru ecoturism și potențialul este foarte mare în Româ-
nia, dar există deficiențe la spațiile de cazare în zonele protejate, infrastruc-
tura de transport și punctele de informare;

- Problemele de bună guvernanță sunt abordate în Strategia Uniunii Eu-
ropene de dezvoltare durabilă, iar obiectivul este acela de a promova coerența 
între acțiunile locale, regionale, naționale și globale, în scopul de a-și spori 
contribuția la dezvoltarea durabilă. Încrederea cetățenilor în instituțiile Uni-
unii Europene rămâne în general scăzută, în recuperare ușoară de la nivelul 
său istoric de jos în 2013, de 39%. Se observă că țările nou venite, printre care 
și România, au un grad de încredere mai mare în instituțiile europene, în 
România, tot în 2013, s-a înregistrat cel mai scăzut nivel – de 49%.

Deși România se confruntă cu numeroase probleme care trebuie rezolvate 
pe termen scurt, majoritatea ținând de sfera socioeconomică, rezolvarea lor nu 
trebuie să ignore nevoile generațiilor viitoare și protejarea mediului. Nu putem 
exploata la nesfârșit resursele naturale, economice, umane fără a le regenera și 
a le raționaliza utilizarea, managementul efi cient al acestora fi ind inerent.
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Rezumat 
Acest studiu analizează diferențele istorice de abordări, provocările defi nirii, 
caracteristicile esențiale și importanța procedurală a unei valori democrati-
ce fundamentale a vieții sociale europene – a statului de drept. Pornind de la 
importanța consacrată a ideii în Uniunea Europeană, ne concentrăm asupra 
diferențelor istorice de abordare între noțiunile de „domnie a legii” și „stat de 
drept”, analizăm defi nițiile dominante și inventariem caracteristicile unui stat 
de drept modern și democrat. Ne vom concentra, de asemenea, asupra unor 
elemente cruciale ce îi asigură efi ciența, precum răspunderea verticală și cea 
orizontală. În fi nal, vom elucida perspectiva actuală a Uniunii Europene asupra 
situației statului de drept în Republica Moldova, precum și unele provocări ale 
domniei legii din perspectiva conceptelor teoretice enunțate.

Statul de drept este coloana vertebrală a oricărei democrații constituționale 
moderne, unul dintre principiile fondatoare care decurg din tradițiile 
constituționale comune ale statelor membre ale Uniunii Europene și, ca 
atare, una dintre principalele valori pe care se bazează Uniunea. Împreună 
cu democrația și drepturile omului, statul de drept este, de asemenea, unul 
dintre cei trei piloni ai Consiliului Europei și este susținut în preambulul 
Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fun-
damentale. Diferitele constituții și sisteme judiciare ale statelor membre ale 
Uniunii Europene sunt, în principiu, concepute și echipate pentru a proteja 
cetățenii împotriva oricărei amenințări la adresa statului de drept. Conținutul 
precis al principiilor și standardelor care decurg din statul de drept poate să 
varieze la nivel național, în funcție de sistemul constituțional al fiecărui stat 
membru. Totuși, Curtea de Justiție a Uniunii Europene  și Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului, precum și documentele elaborate de Consiliul Europei 
furnizează o listă neexhaustivă a acestor principii, incluzând legalitatea, care 
implică un proces transparent, responsabil, democratic și pluralist de adopta-
re a legilor; securitatea juridică; interzicerea arbitrarității puterilor executive; 
instanțe independente și imparțiale; control jurisdicțional efectiv, inclusiv res-
pectarea drepturilor fundamentale; egalitatea în fața legii. Toate aceste prin-
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cipii depășesc orizontul formal și procedural, fi ind realmente vehiculul care 
asigură respectarea democrației și a drepturilor omului în Uniunea Europeană.

Respectarea statului de drept este în mod intrinsec legată de respecta-
rea democrației și a drepturilor fundamentale: nu există democrație și res-
pect pentru drepturile fundamentale fără respectarea statului de drept, și 
invers. Drepturile fundamentale sunt eficiente numai dacă sunt justificabi-
le. Democrația este protejată dacă rolul fundamental al sistemului judiciar, 
inclusiv al instanțelor constituționale, poate asigura libertatea de exprima-
re, libertatea de întrunire și respectarea regulilor care reglementează pro-
cesul politic și electoral. În Uniunea Europeană, statul de drept este de o 
importanță deosebită. Respectarea statului de drept nu este doar o condiție 
pentru protecția tuturor valorilor fundamentale, ci și o condiție prealabilă 
pentru susținerea tuturor drepturilor și obligațiilor care decurg din tratate și 
din dreptul internațional. Încrederea tuturor cetățenilor Uniunii Europene și 
a autorităților naționale în sistemele juridice ale tuturor celorlalte state mem-
bre este vitală pentru funcționarea întregii Uniuni Europene ca „un spațiu al 
libertății, securității și justiției fără frontiere interne”. 

Cum s-a ajuns la acest rol al statului de drept pentru Europa și ce înseamnă 
existența, explicit admisă, a unor variații ale conţinutului acestei noţiuni între 
statele ce o constituie? Avem nevoie aici de o perspectivă istorico-conceptuală. 
Or, istoric, avem două accepţiuni majore ale noţiunii: una, cea a „domniei legii” 
(rule of law), ce provine din sistemul juridic englez, şi alta, continentală, ce ţine 
de noţiunea propriu-zisă de „stat de drept” (Rechtsstaat, État de droit).

F. Hayek afirma că britanicii  au învățat lumea întreagă ce este domnia le-
gii (rule of law) [1, p.125]. Într-adevăr, dincolo de praxisul istoric, care îi face 
dreptate Britaniei, una dintre primele abordări teoretice se găsește în operele 
lui A.V.Dicey, care descrie domnia legii ca o trăsătură a instituţiilor politice 
din Anglia, ce poate fi percepută în trei modalităţi posibile: (1) nimeni nu 
poate fi pedepsit sau supus legal unei suferinţe, corporale sau materiale, decât 
în cazul unei explicite încălcări a legii; (2) nimeni nu este mai presus de lege 
(…) fiecare, indiferent de rangul sau condiţia sa, face obiectul legii ordinare 
şi se află sub jurisdicţia curţilor ordinare, (3) supremaţia legilor ordinare, 
pentru că în Anglia principiile domniei legii sunt un rezultat al deciziilor ju-
diciare, în timp ce în alte state drepturile indivizilor se consacră reieșind din 
prevederile constituţionale. [2, p. 15]

Versiunii britanice a democrației liberale îi este proprie o complementari-
tate între conceptele domnia legii și suveranitatea parlamentară. Situația bri-
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tanică era specifică: confruntarea Monarhiei și Parlamentului din sec. XVII 
a rezultat în preluarea controlului mașinăriei de stat asupra clasei burgheze, 
schimbarea colosală a viziunii și atitudinii. Burghezia britanică a devenit ea 
însăși Stat, și a trăit fără frustrarea unui guvern, care ar periclita existența 
și drepturile ei. Pe continent, în special în Germania, situația era diferită și 
burghezia emergentă trebuia să se protejeze de un stat pe care, eventual, nu 
l-ar putea controla. Astfel, puterea legiuitorului era în sine supusă statului de 
drept, printr-o relație subordonată a statului vizavi de legea încapsulată în 
conceptul Rechtsstaat.

Rechtsstaat-ul este o teorie a unui guvern limitat, unde legitimarea unui 
stat constituţional are drept premise niște aspecte ale mediului legal prin care 
este exercitată puterea politică, anume structura de reguli abstracte ale sta-
tutelor legale, autonomia puterii judiciare, precum şi faptul că administraţia 
este restrânsă de lege şi are o construcţie „raţională” [3, p. 100]. R. von Mohl 
a folosit, în premieră, termenul propriu-zis de Rechtsstaat, contrastându-l cu 
statul poliţienesc aristocratic. F. Hayek considera Rechtsstaat-ul o versiune 
germană a conceptului rule of law,  așa cum s-a dezvoltat în Anglia până la 
sfârșitul sec. al XVIII-lea, deși era mai cuprinzătoare și mai sistematică de-
cât noțiunea engleză, ca rezultat al instaurării mai puternice pe continent al 
monarhiei absolute. Astfel, în concepția lui Hayek, dreptul premerge statului, 
în prefectă armonie cu ordinea însăși a cuvintelor în noțiunea de Rechtsstaat. 
Hayek încorpora în ideea statului de drept faptul ca legea să fie abstractă, 
adresată tuturor, iar guvernul cu agențiile sale să fie și el responsabilizat prin 
lege [4, p. 63]. Statul de drept, ca limitare a puterii întregului guvern, era pen-
tru el un ideal,  o regulă extra-legală, care nu poate fi ea însăși o lege, ci poate 
exista doar ca opinie de guvernare cu privire la atributele pe care ar trebui 
să le dețină legile bune (și aici putem vedea similitudinea jurisprudențială a 
acestei abordări cu cea a Grundnorm la H. Kelsen). „Este un principiu meta-
juridic ... nu o regulă a legii, ci o regulă despre lege, o doctrină meta-legală 
sau un ideal politic”. [5, p. 163] Această viziune naturalisă, pe care Hayek o 
recunoștea când vorbea despre „relația istorică strânsă între idealul de Re-
chtsstaat și Naturrecht”, a avut și o reacție din partea dreptului pozitivist, și 
cel mai evident exemplu ar fi Kelsen, care, practic,  a sinonimizat noțiunile de 
„domnie a legii” şi „stat”. Domnia legii, în viziunea kelseniană, nu înseamnă 
restrângerea puterii legislative, astfel nu are cum să garanteze libertatea in-
dividului, ci doar posibilitatea ca acesta să poată să prevadă, într-o oarecare 
măsură, activitatea de aplicare a legii. [6, p. 103] Minusurile acestei abordări 
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sunt evidente, un exeplu putând servi Germania nazistă, unde Rechtsstaat-ul 
servea unor scopuri abjecte (de aici și faimosul case, intrat în toate manualele 
de jurisprudență occidentală și faimoasa dezbatere Hart-Fuller: the grudge 
informer case). Așa cum o spune Hayek, pozitivismul, personificat de Kelsen, 
i-a lăsat pe gardienii dreptului neînarmați în fața unor guverne brutale și 
autoritare. „După ce au fost convinși să accepte o definiţie a legii conform 
căreia orice stat este un stat de drept, gardienii dreptului nu au avut decât să 
acţioneze urmând punctul de vedere retrospectiv al lui Kelsen, acela că, „din 
punctul de vedere al ştiinţei legale, legea (Recht) guvernului Nazi era lege 
(Recht). Putem să o regretăm, dar nu putem să o negăm”. [7, p. 56]

Statul de drept (Rechtsstaat), în varianta pozitivistă, dezvăluie trei trăsă-
turi esenţiale:

• scopul care îl legitimează este susţinerea scopurilor vitale ale cetăţenilor. 
Aspecte ca moralitatea sau religia sunt în afara preocupărilor statului de drept;

• pentru a asigura libertatea personală şi a face posibilă autorealizarea, 
Rechtsstaat-ul poate să depășească protecţia prin lege a indivizilor – în acest 
caz, manifestă niște funcţii pe care Böckenförde le numește „Polizeiaufgaben”, 
deci funcţii poliţiste. Astfel de funcţii sunt securitatea militară, protecţia 
integrităţii corporale, ba chiar furnizarea bunăstării sociale;

• statul trebuie să fie organizat în conformitate cu niște principii raţio-
nale. Acestea îşi găsesc sursa, în particular, într-o cetăţenie autentică, carac-
terizată prin libertăţi civice, egalitate în faţa legii, reprezentare şi participare 
în cadrul organelor legislative, independenţa justiţiei şi supremaţia legii. De 
multe ori, acest al treilea aspect al Rechtsstaat-ului este numit, generic, „con-
stituţionalism”. La acest moment putem să atragem atenţia asupra faptului că 
„supremaţia legii”, ultima pe lista atributelor unei cetăţenii autentice, ar putea 
fi, în mod justificat, contopită cu „rule of law”. Ultimul concept, din această 
perspectivă, se înfăţişează ca un component al Rechtsstaat-ului.

Acestei viziuni i se poate adăuga poziția lui J. Raz, care susține că legi-
le trebuie să posede certe caracteristici, încât să poată ghida comportamentul 
uman: caracterul prospectiv, deschis şi clar, pentru că oamenii nu pot fi  ghidați 
şi nu se pot supune legilor care nu au fost încă introduse, sau pe care pur şi 
simplu nu le pot înţelege;  caracter  stabil; existenţa unor reguli și proceduri 
clare pentru elaborare; garanţii ale independenței sistemului judiciar, opaci-
tatea lui pentru presiunile externe; respectarea principiilor justiției naturale, 
care necesită o audiere deschisă și echitabilă pentru toate părțile la procedu-
ră; competența instanţelor de a examina modul în care celelalte principii sunt 
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armonizate cu ideile statului de drept; accesibilitatea instanţelor; agențiile de 
prevenire a criminalității nu trebuie să perverteze legea. [8, p. 214-218]

Apropiindu-ne de legătura intrinsecă dintre democrație și stat de drept, 
trebuie să subliniem, urmându-i pe L. Diamond și L. Morlino, că statul de 
drept este una dintre dimensiunile procedurale fundamentale ce denotă ca-
litatea democrației (alături de participare, competiție și posibilitatea trage-
rii la răspundere). [9] Așa cum reise din principiile lui Raz, statul de drept 
înseamnă că toți cetățenii sunt egali în fața legii și că legile sunt ele însele 
non-retroactive, clare, cunoscute în mod public, universale, stabile și corect 
și consecvent aplicate tuturor cetățenilor de către  judecători independenți. 
Aceste caracteristici sunt esențiale pentru orice ordine civilă și o cerință de 
bază pentru consolidarea democrației. O democrație „calitativă” punctează la 
capitolul unui stat de drept viguros în următoarele privințe:

• Legea este aplicată în mod egal tuturor cetățenilor, inclusiv oficialilor de 
stat. Nimeni nu este mai presus de lege;

• Statul de drept este suveran peste întreaga țară, fără a lăsa teritorii do-
minate de crimă organizată, oligarhi locali sau șefi politici care sunt mai pre-
sus de lege;

• Corupția este minimizată, detectată și pedepsită în ramurile politică, 
administrativă și judiciară ale statului;

• La toate nivelurile, birocrația de stat aplică legile în mod competent, 
eficient și universal și își asumă răspunderea în caz de eroare;

• Forțele de poliție sunt profesionale, eficiente și respectă drepturile și 
libertățile garantate de persoane, inclusiv drepturile de procedură;

• Cetățenii au acces egal și neîngrădit la instanțe pentru a-și apăra drep-
turile și pentru a contesta procese între cetățeni sau între cetățeni și instituții 
publice;

• Justiția la toate nivelurile este neutră și independentă de orice influență 
politică;

• Hotărârile instanțelor judecătorești sunt respectate și aplicate de alte 
agenții ale statului; 

• Constituția este supremă și este interpretată și apărată de o curte 
constituțională.

Statul de drept este baza pe care se bazează orice altă dimensiune a calității 
democratice. Atunci când statul de drept este slab, participarea celor săraci și 
marginalizați este suprimată, libertățile individuale sunt insuficiente, grupu-
rile civice devin incapabile să organizeze și să susțină o cauză, cei cu resurse și 
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relații au acces mult mai facil la justiție și putere, corupția și abuzul de putere 
ating cote impunătoare, întrucât agențiile de responsabilizare orizontală nu 
sunt în măsură să funcționeze corect, concurența politică este distorsionată, 
aleșii nu mai sunt responsabili de facto în fața alegătorilor. Legăturile vitale 
pentru asigurarea responsabilității democratice sunt întrerupte.

Atingem aici o problemă centrală pentru statul de drept – răspunderea, 
și trebuie să ne oprim cu mai multe detalii la acest subiect. Într-o democrație 
conducătorii trebuie să se supună la două tipuri de responsabilitate – verticală 
și orizontală. [10, p. 140-141] Răspunderea verticală, spune R. Jenkins,  ține 
de posibilitatea tragerii statului la răspundere de actori non-statali. Aceasta 
are două forme: electorală, ce rezultă din alegerile corecte și instituționalizate, 
prin care cetățenii pot schimba partidul și funcționarii din guvern, și societa-
lă, exercitată de grupuri și chiar de indivizi care încearcă să mobilizeze siste-
mul juridic pentru a impune cerințe statului și guvernului în vederea preve-
nirii, reparației sau pedepsirii presupuselor acțiuni ilegale (sau inacțiunilor) 
săvârșite de funcționari publici. Al doilea tip de răspundere, cea orizontală, 
rezultă atunci când unele instituții de stat, autorizate în mod corespunzător, 
acționează pentru a preveni, repara sau pedepsi acțiunile (sau inacțiunile) 
presupuse a fi ilegale ale funcționarilor publici. Aceste tipuri de răspundere 
diferă într-un mod important. Răspunderea verticală sau electorală trebuie, 
prin definiție, să existe într-o democrație. Gradul și eficiența răspunderii 
societale și orizontale, prin contrast, variază în funcție de cazuri și perioade 
de timp. Or, tocmai răspunderea orizontală denotă funcționalitatea statului 
de drept. Aceste variații sunt relevante pentru încercările de evaluare a 
calității democratice. Lipsa unei societăți civile viguroase sau incapacitatea 
anumitor instituții de stat de a-și exercita autoritatea prescrisă față de alte 
instituții de stat (în special funcționarii aleși) este un semn al democrației 
defecte. În fond, există nenumărate modalități în care statul de drept poa-
te fi subminat. Politicienii pot folosi legea ca o «armă politică» împotriva 
adversarilor politici și civili. Așa cum menționează J. Maravall, politicienii 
pot să submineze statul de drept prin instrumente democratice sau să mo-
difice condițiile concurenței cu strategii care utilizează independența jude-
cătorilor, prefăcând combinația dintre democrație și statul de drept într-o 
simplă normă, un stereotip ce nu reflectă lumea reală a politicii. [11, p. 264] 
În plus, există o tendință a cetățenilor individuali și a grupurilor de interese 
economice de a-și exercita propriile interese peste limita admisă de apărare a 
acestora împotriva diferitor atacuri. Cultură politică joacă, de asemenea, un 
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rol important în susținerea sau subminarea statului de drept: în multe țări 
(Republica Moldova nefăcând excepție) ideea statului de drept este diminu-
ată de atitudinea culturală difuză, care consideră legea doar un impediment 
pentru a-și realiza interesele proprii, sau un instrument ostil în mâinile unei 
clase politice înstrăinate. 

Condițiile fundamentale care contribuie la dezvoltarea statului de drept 
sunt difuzarea valorilor liberale și democratice atât în rândul poporului, cât 
și al elitei; o birocrație  competentă și imparțială; mijloace instituționale și 
economice pentru punerea integrală în aplicare a unei legi. Aceste condiții 
nu sunt totuși comune și sunt foarte greu de creat de la zero, de unde și  slă-
biciunea statului de drept în multe democrații noi (și în unele mai vechi, de 
asemenea) . Cea mai bună soluție este consolidarea treptată a independenței, 
capacității și autorității întregului sistem judiciar. Trainingurile și resursele fi -
nanciare (inclusiv asistență externă generoasă) nu sunt sufi ciente decât dacă 
liderii democrați prezintă atât voința politică, cât și verticalitate și auto-re-
strângere. În plus, este nevoie de o societate civilă mobilizată și conștientă și de 
instrumente democratice efi ciente de concurență, astfel încât alegătorii să poa-
tă remania funcționarii publici care împiedică reformarea statului de drept.

Un element crucial al statului de drept este și independența judiciară, 
un fenomen care ar trebui interpretat din perspectiva separației structurale, 
instituționale și de personal a puterilor, la care ne vom opri în continuare. 

• Separația structurală presupune limitarea fiecărei ramuri a guver-
nului la exercitarea funcției proprii (neatentarea la asumarea funcțiilor și 
responsabilităților celorlalte ramuri) și existența  unui sistem democratic efi-
cient și durabil de control și echilibrare. 

• Separația instituțională se referă la „clasica” divizare a funcțiilor pu-
terii în legislativă, executivă și judecătorească, fiecare urmând a fi încredințată 
celei mai potrivite ramuri guvernamentale.

• Separația de personal se referă la ideea că persoanele din conducerea 
instituțiilor trebuie să dețină funcții separate, prevenindu-se astfel conflictul 
de interese.

De cele mai multe ori, pericolul la adresa independenței judecătorilor 
vine din zona politicului, atunci când politicienii corupți cu pârghii eficiente 
de control se afișează în capacitatea să destituie din funcții judecătorii, deci-
ziile cărora le afectează interesele. Instrumente ce minimizează acest pericol, 
contribuind major la imparțialitatea judecătorilor, sunt considerate numirea 
judecătorilor pe viață sau iremovabilitatea acestora. 
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Dificultatea separării puterii executive și judiciare se poate observa în 
statutul procurorului, cu suprapuneri de executiv și judiciar. Deși nu aparțin 
domeniului judiciar, imparțialitatea și independența procurorilor atunci 
când se execută ordinele de la guvern trebuie garantată. Judecătorii curților 
constituționale care au fost desemnați politic și, în multe cazuri, au servit ca 
politicieni în parlamentele naționale, se confruntă cu provocări similare: se 
poate întâmpla să fi e extrem de complicat să lași trecutul politic în urmă pentru 
a asigura o imparțialitate și o obiectivitate deplină. În plus, faptul că procurorii 
răspund numai în fața parlamentului, iar procurorul general este ales pentru 
un termen lung (în mediu – șapte ani sau chiar pe viață) din punctul de vedere 
al teoriei politice ar trebui să însemne că sistemul independent de urmărire 
penală devine a patra putere în sistemul de separație a ramurilor de putere. 

Independența  justiției față de presiunile externe poate fi susținută dacă 
judecătorii primesc un pachet atractiv de remunerație. Or, remunerația po-
trivită a personalului judiciar nu reduce doar vulnerabilitatea, cauzată de 
dependența de surse financiare suplimentare, dar  poate, de asemenea, să 
atragă judecători competenți care ar fi ales o carieră în firmele de avocatură 
sau în sectorul privat. În recomandarea Consiliului European cu privire la in-
dependenţa, eficienţa şi responsabilităţile judecătorilor (2010) se stipulează: 
„Remunerarea judecătorilor trebuie să fie pe măsura rolului şi responsabili-
tăţilor lor şi să aibă un nivel suficient pentru a-i face imuni la orice presiune 
menită să influenţeze deciziile. Trebuie să existe garanţii pentru menţinerea 
unei remuneraţii rezonabile în caz de boală, concediu de maternitate sau de 
paternitate, precum şi pentru plata unei pensii pentru limită de vârstă, care ar 
trebui să fie raportate în mod rezonabil la nivelul de remunerare a judecăto-
rilor în exerciţiu. Trebuie introduse dispoziţii legale specifice care să instituie 
o măsură de protecţie împotriva unei reduceri a remuneraţiei care ar viza în 
mod specific judecătorii”.

Criteriile de calificare constituie un alt filtru important în protejarea 
independenței judecătorești, având o funcție dublă. În primul rând, dacă 
sistemul își selectează personalul prin competiție, calitatea actului judici-
ar crește prin aducerea în rândurile judecătorilor a celor mai bine pregătiți 
candidați. În al doilea rând, se diminuează dependența de actorii externi, 
care altfel ar putea să promoveze judecătorii pe alte motive, cum ar fi loialita-
tea, în detrimentul meritelor.

Dacă independența judiciară se referă, în primul rând, la separația pute-
rilor, atunci responsabilitatea judiciară vizează proptiu-zis sistemul judiciar 
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și modalitatea acestuia de a se supune domniei legii.  Or, chiar și în cazurile 
în care independența judiciară este garantată oficial, această stare de lucruri 
nu este suficientă pentru că o justiție independentă ar putea fi ea însăși ires-
ponsabilă sau coruptă. Nu există nicio contradicție între independența și res-
ponsabilitatea justiției: în timp ce independența judiciară trebuie asigurată, 
judecătorii trebuie să fie trași la răspundere pentru acțiunile lor. 

Se pot imagina situații când sistemul judiciar ar fi efectiv aservit de ra-
mura executivă, în condiția existenței unor procese legale intentate împotriva 
reprezentanților acestuia din urmă. Totodată, judecătorii pot să estorcheze 
mită în mod sistematic din justițiabilii din sectorul privat. Este un caz ce 
ilustrează lipsa concomitentă a independenței și responsabilității judiciare.

Vulnerabilitatea sistemului judiciar în fața amenințărilor externe poate fi 
diminuată dacă autonomia judiciară este prevăzută de constituție, implicând 
atât aspectul financiar, cât și administrativ. Realizarea principiului autonomi-
ei, independenței și imparțialității judecătorului se asigură, inclusiv, prin mo-
dul de numire, suspendare, demisie şi eliberare din funcţie a judecătorului. În 
societăţile democratice tradiţionale au fost constituite structuri instituţionale 
de natură a realiza imperativele enunţate – consilii judiciare, numite și con-
silii superioare (supreme) ale magistraturii. Consiliul judiciar trebuie să aibă 
o influenţă decisivă în numirea, promovarea şi disciplinarea judecătorilor. Să 
ne referim Recomandării Consiliului Uniunii Europene cu privire la inde-
pendenţa, eficienţa şi responsabilităţile judecătorilor (2010) [12]: 

• consiliile judiciare sunt organisme independente, stabilite prin lege 
sau prin constituţie, care să garanteze independenţa puterii judecătorești şi a 
judecătorilor individual şi care să promoveze astfel funcţionarea eficientă a 
sistemului judiciar;

• nu mai puţin de jumătate din membrii unor asemenea consilii trebuie 
să fie judecători aleși de către colegii lor de la toate nivelurile sistemului judi-
ciar şi cu respectarea pluralismului în interiorul sistemului judiciar;

• consiliile judiciare trebuie să demonstreze cel mai înalt grad de trans-
parenţă faţă de judecători şi societate, prin dezvoltarea unor proceduri pre-
stabilite şi prin decizii motivate;

• în exercitarea atribuţiilor lor, consiliile judiciare nu trebuie să interfe-
reze cu independenţa individuală a fiecărui judecător .

În Republica Moldova, consiliul judiciar se numește Consiliul Superior al 
Magistraturii (CSM), o instituţie fundamentală a statului, cu două categorii 
de atribuţii: 1) de autoritate (cele exercitate de Plenul CSM sau de structurile 
din cadrul său în legătură cu atribuţiile de carieră a magistraţilor) şi 2) strict 
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administrative (cele desfășurate în cadrul organizaţiei, cu raporturi stabilite 
pe verticală şi pe orizontală). 

La nivelul fiecărui judecător, consiliul judiciar are următoarele misiuni 
[13, p. 3]:

• selectarea, numirea şi promovarea merictocratică a magistraţilor, lu-
ându-se în considerare, pe lângă cunoștinţele juridice temeinice, stăpânirea 
unor noţiuni de etică şi chiar sensibilitate la problemele sociale;

• asigurarea disciplinei şi deontologiei judiciare la un nivel care să nu 
permită verificarea legalităţii şi temeiniciei hotărârilor judecătorești (căci 
acestea pot constitui obiect doar al căilor de atac);

• protecţia imaginii justiţiei, pentru prezervarea încrederii în judecător.
În administrarea sistemului judiciar este important ca consiliul judiciar 

să își îndeplinească sarcinile într-un mod echitabil, meritocratic și transpa-
rent. În funcție de sarcinile atribuite și gradul factual al independenței, con-
siliile judiciare pot juca un rol important în asigurarea răspunderii judiciare 
prin detectarea abuzului de putere și a corupției în cadrul sistemului judiciar. 
Urmărirea neregulilor judiciare prin mecanisme eficiente de sancționare ar 
putea crește responsabilitatea judiciară, dar condiția-cheie este ca consiliile 
judiciare să poată acționa independent. 

O provocare deja menționată a responsabilității judiciare este corupția. 
În cea mai simplă accepțiune, aceasta reprezintă abaterea de la obligațiile for-
male, motivată de câștigurile private. Mai specific, corupția judiciară poate 
fi definită ca „utilizarea autorității publice în beneficiul privat al personalu-
lui instanței atunci când această utilizare subminează regulile și procedurile 
care trebuie aplicate în procesul furnizării de servicii judecătorești”. [14] 
Analizând relația complexă dintre instituțiile judiciare și corupție, autorii 
diferențiază mai multe tipuri de corupție judiciară, dintre care mai impor-
tante sunt corupția administrativă și corupția operațională. Prima se referă la 
acte sau omisiuni legate de utilizarea autorității publice în beneficiul personal 
al reprezentanților instanței și care conduc la executarea necorespunzătoare 
și inechitabilă a hotărârilor judecătorești. Astfel de acte și omisiuni includ 
mituirea, extorcarea, intimidarea, traficul de influență și abuzul de proceduri 
judiciare pentru câștigul personal.

Pentru actorii politici există o miză certă în coruperea judecătorilor:  a re-
duce costurile sau șansele de sancționare juridică. Astfel, controlul sistemului 
judiciar poate aduce beneficii importante actorilor politici, cum ar fi protecția 
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și influența politică. Or, tocmai aceasta se numește „corupție operațională”, 
care implică hotărâri judecătorești motivate politic și / sau modificări neco-
respunzătoare ale jurisdicţiei, prin care judecătorii au de câștigat din punct 
de vedere economic și al carierei ca rezultat al actului lor corupt. Corupția 
operațională are un caracter complex și ascuns, având, următorii indicatori: 
suprapuneri și contradicții de autoritate, lupte politice pentru accesul la resurse 
limitate, fl uxuri manipulate de informații și relații personale de dependență și 
loialitate, o linie de separare slabă între serviciul public și politica de partid, un 
profesionalism insufi cient al birocrației, lipsa de responsabilitate administrati-
vă și transparență și mecanisme de control politic și audit defi citare, amânarea 
deciziilor judecătorești și tărăgănarea procedurilor. 

Presiunea externă asupra justiției și relația jucătorilor cu actorii corupți 
cu abilități de veto politic și administrativ dezvăluie o legătură intrinsecă în-
tre cauzele și implicațiile corupției judiciare, o situație când sistemul judiciar 
este atât victimă, cât și perpetuatorul corupției. Actorii politici corupți  în-
cearcă să reducă eficacitatea sistemelor juridice și judiciare prin manipularea 
alocării resurselor și a numirilor în funcții-cheie. Resursele reduse fac dificilă 
combaterea corupției de către sistemul juridic, permițând corupției să se răs-
pândească și mai mult. Prin urmare, un sistem judiciar slab devine o cauză, 
precum și o consecință a corupției.

Rezumând cele expuse, un stat de drept democratic prezintă o serie de di-
mensiuni și perspective esențiale. [15, p. 13]  Putem începe cu cea a sistemului 
juridic, gradul în care acțiunea legii  se extinde omogen pe întreg teritoriul 
statului. Sistemul juridic trebuie să se comporte uniform în raport cu diferite 
clase, sectoare economice și grupări societale. Trebuie să existe o recunoaștere 
generalizată a supremației Constituției și o instanță supremă care o interpre-
tează și o protejează efectiv. Apoi există perspectiva statului, existența un stat 
care exercită un control eficient asupra întregului său teritoriu în cadrul ju-
ridic existent. În al doilea rând, ar trebui să existe instituții de stat autorizate 
și împuternicite în mod corespunzător pentru exercitarea responsabilității 
orizontale, inclusiv în ceea ce privește cazurile presupuse de acțiuni ilega-
le (sau inacțiuni) ale oficialilor aleși. Instituțiile statului ar trebui să trateze 
toate persoanele cu o atenție corespunzătoare și trebuie să existe mecanis-
me adecvate pentru prevenirea și remedierea situațiilor care ignoră această 
cerință. Dimensiunea curților și instituțiilor auxiliare ale acestora prevede că 
judecata trebuie să fie lipsită de influențe nejustificate din partea organelor 
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executive, legislative și private, iar sistemul judiciar nu trebuie să abuzeze de 
autonomia sa pentru urmărirea unor interese corporative limitate. Trebuie 
să existe un acces destul de echitabil și rapid la instanțe, diferențiat pe tipuri 
de instanțe, precum și aranjamente rezonabile și eficiente pentru a asigura 
accesul persoanelor și grupurilor sărace, analfabete și altfel defavorizate la 
instanțe și la un avocat competent. Poliția și alte forțe de securitate trebuie să 
respecte drepturile tuturor indivizilor, iar indivizii nu ar trebui să fie ținuți în 
închisoare sau supuși altor nelegiuiri care încalcă regulile de bază ale echității 
procedurale. În cele din urmă, închisorile ar trebui să fie în condiții adecva-
te demnității umane a deținuților. Dimensiunea instituțiilor statului preve-
de că toate instituțiile statului, dincolo de instanțele judecătorești, trebuie 
să-i trateze pe toți cu corectitudine, considerație și respect. Regulile care 
reglementează activitatea instituțiilor de stat ar trebui să fie clare, disponibile 
în mod public și adoptate în mod corespunzător. În plus, trebuie să existe 
mecanisme prompte și eficiente pentru a preveni, opri sau remedia încălcările 
de către stat a drepturilor cetățenilor. Din perspectiva contextului social, din-
colo de dreptul de a se asocia în organizații politice, trebuie să existe dreptul 
de participare, cel puțin prin menținerea drepturilor cetățenești (și eventual 
a drepturilor muncitorești) ale membrilor. În plus, trebuie să existe drep-
turi și garanții adecvate pentru funcționarea diferitelor organizații sociale și 
pentru exercitarea responsabilității verticale a societății. În ceea ce privește 
drepturile civile și drepturile omului, trebuie investigat numărul, poziția so-
cială, sexul, vârsta și localizarea geografică a persoanelor care sunt victime 
ale nerespectării standardelor sociale minime, discriminării, violenței fizice, 
inclusiv violența domestică și cea sexuală.  

Tratatul de la Lisabona (2007) proclamă statul de drept (alături de 
democrație și drepturile omului) un numitor  comun al politicilor și acțiunilor 
comune ale statelor membre ale Uniunii Europene. Însă acest rol al statului 
de drept nu a fost întotdeauna definit așa. Tratatul de la Maastricht a folosit 
sintagma „stat de drept” doar cu referire la cooperare în domeniul de dez-
voltare, care ar trebui să contribuie la obiectivul dezvoltării și consolidării 
statului de drept, fără a clarifica dacă acest obiectiv este urmărit exclusiv în 
raportul dintre statele membre și statele terțe, sau dacă vizează și relațiile 
în cercul statelor membre. După publicarea Criteriilor de la Copenhaga în 
1993, statul de drept apare în mod explicit ca un criteriu pe care trebuie 
să îl îndeplinească orice stat care dorește să adere la Uniunea Europeană
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(criteriul 1: „Stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de 
drept, drepturile omului și respectarea și protecția minorităților”). Or, acest 
criteriu a fost definit ca unul care ar lansa procedura de negociere a admiterii 
în Uniunea Europeană. Statul de drept a fost tratat ca un capitol separat în 
toate rapoartele elaborate de Comisia Europeană la subiectul stadiul negoci-
erilor cu fiecare stat aderent. Începând cu Tratatul de la Amsterdam (1997) 
se menționează, pentru prima dată, faptul că Uniunea Europeană are la bază, 
printre alte principii, statul de drept (art. „Uniunea este fondată pe principi-
ile libertății, democrației, respectului pentru drepturile omului și libertățile 
fundamentale și statului de drept, principii care sunt comune statelor mem-
bre”). În consecință, statul de drept a fost considerat, începând cu anul 1997, 
o valoare comună pentru toate statele membre ale Uniunii Europene și un 
criteriu de ajustare pentru orice stat care și-ar fi dorit să facă parte din Uniu-
nea Europeană. De fapt, Uniunea Europeană promovează conceptul statului 
de drept nu doar în contextul politicii de extindere, dar și în ceea ce privește 
Procesul de Stabilizare și Asociere, precum și Politica Europeană de Vecinătate.
În același timp, Uniunea Europeană promovează statul de drept fără a fi 
adoptat o definiție oficială, „centralizată” a conceptului. 

Reformele judiciare se află în centrul strategiei Uniunii Europene de pro-
movare a statului de drept față de țările terțe. Adoptarea Criteriilor de la 
Copenhaga, care accentuau că țările candidate trebuie să atingă stabilitatea 
instituțiilor care garantează democrația și statul de drept, a marcat 
intensificarea promovării reformelor judiciare de către Comisia Europeană 
(CE). Interpretarea conceptului de „stat de drept” de către CE a fost în mare 
parte fondată pe conceptele de independență judiciară, capacitate judiciară, 
proces echitabil și funcționarea eficientă a sistemului de instanțe. Începând 
cu anul 1998, rapoartele anuale de extindere elaborate de CE pentru toate 
țările candidate și potențialii candidați au inclus o secțiune specifică intitula-
tă „sistemul judiciar”, parte a „criteriilor politice”.

Apropierea graduală de standardele domniei legii a fost mereu o reco-
mandare a Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Acordul de Asociere 
semnat în 2014 obligă Republica Moldova să adopte o agendă de reforme 
ambițioase în domenii-cheie, precum lupta împotriva corupției și justiția. 
Concluziile Consiliului Uniunii Europene din 15 februarie 2016 au subliniat, 
mai insistent ca altădată, principalele provocări și principalele domenii de 
reformă care trebuie abordate în Moldova. Acestea includ politizarea exce-
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sivă a instituțiilor de stat, corupția sistemică (deci, o corupție încorporată 
în sistemul birocrației de stat, prin care funcționarii „au nevoie” de venituri 
ilicite, pentru a-și recupera investițiile, prin care au ajuns în acea poziție soci-
ală), lipsa independenței sistemului judiciar, guvernanța sectorului financiar 
și investigarea insuficientă a fraudei bancare. Cu un sprijin extins din partea 
Uniunii Europene, Moldova a adoptat deja o serie de reforme. Acestea au sco-
pul de a restabili independența sistemului judiciar și de a combate corupția, 
de a face administrarea publică mai eficientă.  Sunt necesare eforturi supli-
mentare de reformă pentru a eficientiza instituțiile și procedurile  statului de 
drept, care este dramatic afectat de corupția endemică, precum și de elabo-
rarea unor politici inconsecvente. [16, p. 2] În 2016, o Comisie de experți a 
Uniunii Europene a realizat o evaluare a instituțiilor statului de drept (înr-un 
sens îngust) și a prezentat recomandările. Printre acestea se numără asigu-
rarea independenței și eficacității organelor de luptă cu corupția,  asuma-
rea responsabilităților șefilor de instituții pentru implementarea cu succes a 
Strategiei naționale anticorupție. Independența și răspunderea judecătorilor 
este adresată în recomandarea de a reglementa clar procedurile și criteriile de 
selecție a judecătorilor de către Consiliul Superior al Magistraturii și motiva-
rea tuturor deciziilor Consiliului. 

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și funcția de președinte al CSJ 
au un rol deosebit pentru viabilitatea statului de drept în Republica Moldova. 
CSM este un organ colegial compus din 12 membri, dintre care trei membri 
ex-officio – Ministrul Justiției, Președintele CSJ și Procurorul General, trei 
profesori de drept universitari numiți de Parlament și șase judecători aleși 
de către colegii lor, reprezentând toate cele trei niveluri de jurisdicție (pri-
mă instanță, recurs și instanțe supreme). Așa cum se vede, exact jumătate 
din numărul total de membri ai CSM sunt numiți prin procese politice, ceea 
ce îi predispune unei influențe din sfera guvernanților. Componența actuală 
a CSM oferă un rol semnificativ judecătorilor nominalizați politic, ceea ce 
influențează în mod direct modus operandi. Există totuși un proiect de lege 
privind modificarea Constituției pentru a modifica componența CSM. 

Selectarea și promovarea judecătorilor este o problemă crucială în Mol-
dova. Legislația, într-adevăr, prevede selecția și promovarea meritocratică: 
cu acest scop a și fost format organul pentru evaluarea candidaților la funcția 
de judecători, Colegiul pentru Selecţia şi Cariera Judecătorilor (în baza
Legii privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor din 
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05.07.2012). Între altele, Colegiul oferă punctaj 1) candidaţilor la funcţia de 
judecător potrivit criteriilor de selecţie și 2)judecătorilor care solicită promo-
varea la o instanţă judecătorească superioară, potrivit criteriilor de promova-
re corespunzătoare. Consiliul emite decizii motivate pentru fiecare candidat 
/ judecător, cu puncte și scurte explicații pentru fiecare criteriu evaluat și 
punctajul final acordat. Deciziile sunt apoi prezentate CSM, urmează să pro-
pună candidații cu cel mai mare punctaj Președintelui / Parlamentului pentru 
numire / promovare.

Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, CSM nu a ținut cont de ierar-
hizarea prin punctaj a Consiliului de Carieră și nici nu a oferit explicații cu 
privire la selectarea candidaților cu punctaj mai modest. În perioada 2013-
2016, CSM a ignorat în mod consecvent deciziile Consiliului de Carieră: cel 
puțin șase judecători au fost promovați de către CSM la Curțile de Apel și 
cel puțin 5 judecători au fost promovați la Curtea Supremă de Justiție Curtea 
Supremă, deși au avut puncte mai mici (sau chiar cele mai joase) acordate de 
Consiliul de Carieră. Situația este deosebit de tranșantă în ceea ce privește 
Curtea Supremă de Justiție, întrucât cei 5 judecători desemnați în perioada 
2013-2016 cu puncte mai joase au fost aleși în cadrul a 8 concursuri, ceea ce 
înseamnă 62% din numărul total de numiri. [17, p. 14]

În altă ordine de idei, opțiunea de numire a judecătorilor Curții 
Constituționale pentru un al doilea mandat se recomandă a fi evitată cate-
goric în viitor. Avocatul Poporului trebuie să aibă clar definit profilul, sar-
cinile și responsabilitățile. Trebuie sprijinit Institutul Național al Justiției 
ca o instituție-cheie pentru independența sistemului judiciar, consolidată 
independența Procuraturii Generale, inclusiv prin măsuri bugetare. Pentru 
a îmbunătăți calitatea jurisdicției, ar trebui sporit numărul judecătorilor din 
instanțele inferioare. Vorbind mai la general, pentru garantarea democrației 
și a statului de drept în Republica Moldova, din perspectiva vectorului eu-
ropean, este nevoie de asigurarea respectării drepturilor omului, adoptarea 
celor mai bune practici europene în ceea ce privește funcționarea sistemu-
lui judiciar, asigurarea transparenței instituțiilor judiciare și a procedurilor 
acestora, asigurarea integrității și a sentimentului de responsabilitate a celor 
implicați în administrarea justiţiei, asigurarea respectului față de cetățean ca 
beneficiar final al serviciului public furnizat de sistemul judiciar. 
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Rezumat
Aderarea la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 a presupus încetarea sau 
reducerea treptată a activităţii de extracţie a minereurilor pentru cupru, fier, 
plumb și zinc din cauza ineficienţei economice și a problemelor de mediu. De 
asemenea, a apărut necesitatea de a moderniza anumite capacităţi de producţie 
pentru încadrarea în standardele europene. Ca stat membru al Uniunii, accesul 
industriei miniere românești la pieţele europene a crescut și a creat oportunităţi 
investiţionale și comerciale. Cu toate acestea, industria mineralelor impune mo-
dernizarea capacităţilor existente și investiţii în capacităţi noi pentru a deveni 
competitivă la nivel global. 

1. Resursele minerale într-o economie globalizată
Pe plan mondial, resursele minerale reprezintă un domeniu unde mize-

le politice și teoretice sunt indisolubil legate, deoarece revendicările privind 
exploatarea lor, fondate pe noile geopolitici la scară mondială, se sprijină pe 
o argumentaţie teoretică bazată pe limitele analizei neoclasice, cât și pe eșe-
curile sale în materie de gestiune și, mai apoi, pe noile teorii și metodologii 
prospective ale economiei politice moderne. Reflectând asupra luării în con-
siderare a consecinţelor degradării mediului, ca și a riscului epuizării resur-
selor naturale, conferinţele și convenţiile internaţionale referitoare la buna 
utilizare a resurselor naturale s-au succedat și au ţinut cont de situaţiile geo-
politice apărute la un moment dat.

În acest moment, resursele minerale, în diversitatea lor, sunt privite la 
scară mondială. Restrângerea numărului furnizorilor de resurse minerale în 
condiţiile existenţei unor solicitări crescute, venite din partea marilor consu-
matori, a determinat ca aceste resurse să fie redefinite politic ca „georesurse”. 
Pe de altă parte, cerinţele industriei moderne  au înbogăţit nomenclatorul re-
surselor minerale strategice. Au apărut cerinţe noi de resurse necesare noilor 
tehnologii, în domenii de vârf, cum ar fi microelectronica, telecomunicaţiile,  
industria auto etc.
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 Reuniunile internaţionale privind consecinţele exploatării resurselor mi-
nerale nu pot fi ignorate, deoarece sunt însoţite de semnăturile politicienilor, 
fapt ce implică măsuri de constrângere (cum ar fi reducerea emisiilor, limi-
tarea folosirii cianurilor și a substanţelor puternic poluante sau a dioxidului 
de sulf), ca și reglementări pentru reducerea până la eliminare a practicilor 
periculoase. În trecut au fost stabilite principii cum ar fi recunoașterea că na-
ţiunile au dreptul suveran asupra resurselor naturale din cadrul frontierelor 
lor și respingerea noţiunii de patrimoniu comun al umanităţii, ca principiu 
al exploatării biodiversităţii, susţinut la Conferinţa de la Rio de Janeiro din 
1992. În decembrie 2015 a avut loc o Conferinţă Internaţională la Paris, care, 
prin acordurile semnate, va înăspri condiţiile de exploatare, transport și pre-
lucrare a resurselor.

Dezbaterile ce privesc condiţiile de exploatare a resurselor minerale nu 
s-au limitat numai la cadrul internaţional, de acestea ocupându-se și admi-
nistraţiile locale și asociaţiile neguvernamentale, ca practici curente ale de-
mocraţiei. Drept efect, în câteva ţări pioniere (SUA sau ţările din nordul 
Europei) s-au impus legi dinainte stabilite privind deciziile de investiţii și 
s-au reglemetat procedurile de evaluare a avantajelor pentru colectivitate în 
ceea ce privește exploatarea resurselor și a daunelor produse asupra mediului, 
ca și acţiunile de ameliorare a acestuia. 

În prezent, amploarea dezbaterilor este influenţată de jocurile financiare 
care se cifrează la miliarde de dolari, cu atât mai mult cu cât cota acesto-
ra este deja transnaţională (cum ar fi producerea pagubelor ecologice, ca și 
repararea lor) iar apariţia noilor mize politice se înscrie în construcţia unei 
noi ordini globale privind proprietatea statelor asupra resurselor minerale, 
subscrisă unei noi ordini mondiale a cărei valoare cardinală se bazează pe 
mecanismele pieţei. Procesele generalizării pieţelor ridică noi probleme refe-
ritoare la estimarea beneficiilor sau pierderilor legate de exploatarea resurse-
lor neregenerabile. 

În același timp, dezbaterile politice au consemnat și necesitatea punerii 
în valoare a unor noi resurse prin intermediul gestiunii celor deja exploatate. 
Importanţa acestor dezbateri este explicată și de durata lor, ca și a conflictelor 
apărute din cauza poziţiilor antagonice în ceea ce privește exploatarea resur-
selor naturale și definirea noii geopolitici la scară mondială. Dezvoltarea no-
ilor tehnologii care se bazează pe materii prime mai puţin folosite până acum 
a condus la conturarea  altor abordări din partea societăţilor transnaţionale. 
Mutaţiile și complicaţiile alianţelor care se fac și se desfac în funcţie de resursa
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luată în considerare, este peisajul geopolitic care redesenează noua hartă a  
modului de consum al resurselor naturale.

Regulile mizelor între state, firme multinaţionale, ca și lobby-ul făcut 
de comunităţile locale cu privire la protecţia mediului sunt rezultatele unor 
compromisuri politice decise la marile conferinţe care și-au propus aceste 
obiective, înscrise în protocoale, convenţii și declaraţii de intenţie. În plus, 
convenţia asupra diversităţii biologice de la Rio a furnizat un prim compromis 
politic între diferiţii participanţi la exploatarea și valorifi carea industrială a mi-
nereurilor, deoarece s-a recunoscut, pe de o parte, dreptul suveran al tuturor 
participanţilor asupra resurselor din interiorul frontierelor lor, iar pe de altă 
parte, accesul străinilor la exploatarea resurselor în schimbul unei cote –rede-
venţe- din valoarea lor. Compromisul făcut la Rio a deschis drumul unei pri-
me întrebări asupra benefi ciilor accesului la resurse, modalităţilor de control 
al acestui acces, repartiţia benefi ciilor legate de exploatarea unor noi resurse, 
ceea ce a constituit, sursa dezbaterilor asupra modului de însușire și gestiune a 
resurselor minerale care sunt supuse revendicărilor politice divergente.

Deși tabloul rezervelor geologice de minerale pe glob este relativ bogat 
și va continua să se îmbogăţească prin noile descoperiri geologice și prin 
perfecţionările tehnologice, oferta efectivă rămâne adeseori sub posibilită-
ţile rezervelor, nu atât din cauza epuizării fizice a acestora, cât mai ales din 
motive economice. De exemplu, dezvoltarea prospecţiunilor și cercetărilor 
geologice, a extracţiei și preparării și a transportului substanţelor până la lo-
cul de consum necesită cheltuieli de investiţii pe care ţările, și în primul rând 
cele în curs de dezvoltare, le suportă greu, iar capitalurile străine au, adeseori, 
anumite reţineri în realizarea unor proiecte din cauza creșterii riscului inves-
tiţiilor și a fluctuaţiei preţurilor pe piaţa mondială.

Pentru ţările mari consumatoare și, în același timp, mari importatoare 
de resurse se poate pune chiar întrebarea dacă de la o anumită proporţie și 
de la un anumit volum de importuri de resurse în sus se mai poate păstra si-
guranţa surselor de aprovizionare și preveni apariţia unor perturbaţii în eco-
nomie. Dependenţa prea mare a industriei naţionale de importul de resurse 
puternic deficitare pe plan mondial înseamnă creșterea pericolelor apariţiei 
unor dezechilibre sau a unor perturbări în economia naţională, provocate de 
izbucnirea unor crize în economia mondială. Aceasta, cu atât mai mult cu cât 
se apreciază că, în viitor, oferta de resurse naturale va înregistra în continuare 
o anumită tendinţă de restrângere având în vedere politica ţărilor, inclusiv a 
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celor în curs de dezvoltare, producătoare de materii prime, de creare a unor 
ramuri industriale de bază și de dezvoltare a acelor ramuri ale industriei care 
să valorifice bogăţiile naturale autohtone. Este o tendinţă firească izvorâtă 
din dreptul legitim al fiecărei ţări de a dispune liber de propriile resurse și de 
a le valorifica și gestiona conform intereselor naţionale.

În condiţiile acestor tendinţe se pune problema de a căuta soluţii eficiente 
de adaptare a economiilor la noile situaţii privind resursele naturale, soluţii 
care să aibă în vedere însă și nivelul de dezvoltare economică a ţărilor impor-
tatoare de resurse.

Din păcate, în condiţiile maximizării imediate a profitului, acţiunea 
spontană atât a cererii și ofertei pe piaţa resurselor, cât și a progresului tehnic 
nu este de natură să orienteze economiile naţionale către protejarea bogăţii-
lor naturale pentru evitarea rarefierii sau epuizării lor rapide. 

Totodată, scăderea conţinutului util din zăcămintele exploatate implică, 
de asemenea, tehnologii speciale de recuperare a unei cantităţi cât mai mari 
de metale din masa minieră extrasă și supusă prelucrării, care antrenează la 
rândul lor o sporire considerabilă a cheltuielilor de investiţii, a eforturilor 
energetice și a costurilor de producţie și ridică probleme deosebite de prote-
jare a mediului înconjurător. De aceea, în ultimul timp o atenţie deosebită se 
acordă recuperării și refolosirii metalelor, care, pe lângă faptul că aduc eco-
nomii de resurse energetice, contribuie la conservarea rezervelor mondiale 
de resurse metalifere.

În aceste condiţii, se reduce dependenţa cererii de metale de nivel de dez-
voltare economică. Se pun acum probleme deosebite de economisire a resur-
selor minerale, în special a celor deficitare, de reciclare și refolosirea acestora 
și de creștere a gradului de valorificare. De altfel, modificările structurale 
petrecute în economia mondială, apariţia și dezvoltarea unor noi ramuri cu 
consumuri reduse de metale, dar care încorporează un volum sporit de resur-
se umane determină noi orientări ale politicii economice a statelor.

Totodată, sub incidenţa modificărilor structurale care se petrec în econo-
mia mondială apar și noi orientări ale raportului în care se află cererea de me-
tal, în special a celor de bază și nivelul de dezvoltare economică. În prezent, 
asistăm la un fenomen nou care se manifestă într-un număr tot mai mare de 
ţări, și anume, diminuarea treptată a dependenţei dezvoltării industriale de 
existenţa resurselor naturale. În ţările unde baza de materii prime și energia 
se reduce treptat, în funcţie fie de dezvoltarea accelerată a ramurilor prelu-
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crătoare, fie de stagnarea sau reducerea rezervelor interne, ponderea impor-
tului în totalul consumului de resurse este din ce în ce mai mare. Edificatoare 
în acest sens este situaţia Japoniei, SUA și a unor ţări din UE, care își acoperă, 
în cea mai mare parte, necesarul de metale din import.

Noile descoperiri geologice vor continua să îmbogăţească tabloul rezer-
velor minerale de pe glob, asigurarea cererii mondiale pentru unele resurse 
rămânând încă o problemă dificilă a lumii contemporane din motive mai 
mult sau mai putin economice. Zăcămintele noi descoperite au condiţii mai 
grele de extracţie, fiind situate în locuri mai puţin accesibile, sau au conţinu-
turi reduse de substanţe utile, ceea ce necesită noi tehnologii de recuperare a 
substanţelor utile.

Dependenţa din ce în ce mai mare a industriilor naţionale de piaţa mon-
dială a materiilor prime, în special a celor deficitare, poate conduce la un 
moment dat la noi dezechilibre și perturbări ale economiei mondiale. Având 
în vedere politica ţărilor în curs de dezvoltare, posesoare de resurse minerale, 
de protejare a bazei proprii de materii prime și de dezvoltare a unor ramuri 
prelucrătoare care să valorifice superior bogăţiile naturale autohtone, se pun 
probleme deosebite de restructurare și de reorientare a economiei lor spre 
ramurile de vârf, cu consumuri materiale și energetice reduse. 

Diminuarea consumurilor specifice datorită introducerii în producţie a 
progresului tehnic conduce la reducerea cererii de resurse. La nivel global, 
atât în prezent, cât și în prognozele pe termen mediu și scurt cererea mondi-
ală de metale, în special a celor de bază, este satisfăcută. Deși pot apărea une-
ori dereglări datorită amânării executării unor proiecte din lipsa de mijloace 
financiare, sau din cauza diminuării capacităţii de absorţie a volumului pro-
ducţiei de metale de către industrie, problema asigurării resurselor metalifere 
probabil nu se pune nici pe termen mai lung. 

Odată cu dezvoltarea economică mondială, cu apariţia posibilităţilor de 
procurare a resurselor din diferite colţuri ale lumii, dependenţa ţărilor de 
piaţa mondială este din ce în ce mai puternică.

Disponibilitatea naturală a diferitelor resurse metalifere, distribuirea lor 
geografică și geopolitică, costul extracţiei și preparării acestora, consumurile 
de resurse energetice pe care le necesită, transportul lor etc. dau imaginea de 
ansamblu a raportului în care se află aceste resurse faţă de nivelul de dezvol-
tare economică. Considerăm că, în viitor, acest raport va fi influenţat în mod 
hotărâtor de costurile energetice și de cele de extragere a metalelor, mai ales 
datorită trecerii la minereuri cu conţinuturi din ce în ce mai scăzute, cu grad 
mare de impurităţi și cu condiţii dificile de exploatare.
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Ţările dezvoltate industrial, care posedă rezerve de resurse metalifere (ca 
SUA, Australia, Canada, Suedia etc.), caută, pe de o parte, să-și protejeze pa-
trimoniul naţional, iar pe de altă parte, să-și valorifice superior aceste resurse. 

Ţările dezvoltate industrial care nu posedă resurse metalifere sau au aces-
te resurse în cantităţi insuficiente își orientează în ultimul timp producţia 
în direcţia ramurilor cu înaltă eficienţă și consumuri reduse. Prin produsele 
superior prelucrate pe care aceste ţări le oferă spre vânzare pe piaţa mondială 
ele își acoperă cu prisosinţă cheltuielile valutare necesare achiziţionării resur-
selor din import. 

Ţările în curs de dezvoltare, posesoare de resurse minerale, își orientează 
politica economică în special spre dezvoltarea industriei naţionale de primă 
prelucrare, dar și spre comercializarea acestor resurse pe piaţa mondială la 
preţuri avantajoase. Totuși, aceste ţări, pentru a-și acoperi necesarul intern 
de produse superior manufacturate, sunt nevoite să exporte cantităţi apreci-
abile de minereuri.

Pentru majoritatea resurselor minerale neenergetice, rezervele cunoscute 
sunt concentrate în anumite regiuni sau ţări care constituie, de altfel, și cele 
mai importante regiuni prelucrătoare. Acest fapt determină atragerea unor 
investiţii mari de capital pentru exploatarea respectivelor zăcăminte. Totoda-
tă, activităţile extractive, având asigurate infrastructurile economico-sociale 
corespunzătoare, stimulează dezvoltarea activităţilor de cercetare și exploa-
tare pe aceleași teritorii sau în regiunile limitrofe, mai ușor accesibile și care 
oferă avantaje economice mai mari.

Ca atare, interdependenţele existente între cele trei activităţi de cercetare, 
prospectare și extracţie, stimulează dezvoltarea,  existând influenţe reciproce 
între exploatarea unor rezerve de minereuri și extinderea exploatării zăcă-
mintelor de resurse minerale în principal în ţările cu tradiţie. De aceea, între 
activităţile de exploatare a zăcămintelor de substanţe minerale și diferitele 
procese de prelucrare industrială nu mai există o strânsă legătură; industria 
siderurgică și metalurgia neferoasă, de exemplu, se dezvoltă independent de 
locul de extracţie a resurselor respective.

Schimbările ce s-au produs pe plan mondial, în ceea ce privește sursele de 
aprovizionare cu substanţe minerale care susţin dezvoltarea industriei și trece-
rea de la situaţia de autoconsumator de  materii prime la cea de importator, mai 
ales de la mari distanţe, au provocat multiple transformări din punct de vedere 
economic și tehnologic. Astfel, importul de materii prime a început să consti-
tuie baza dezvoltării unor ramuri industriale naţionale în tot mai multe ţări.
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Cu toate eforturile de descoperire a noi perimetre și de lărgire a ariei geo-
grafice de exploatare a zăcămintelor cunoscute de substanţe minerale, extrac-
ţia acestora rămâne concentrată într-un număr relativ restrâns de ţări. Luată 
în ansamblu, producţia mondială de substanţe minerale este concentrată în 
proporţie de 70-75% în 12 ţări, din care aproximativ 50% le reprezintă ţările 
în curs de dezvoltare. Prin creșterea capacităţilor miniere au sporit disponi-
bilităţile la export, creându-se astfel premisele intensificării comerţului in-
ternaţional în acest domeniu. Fluxurile privind schimburile comerciale cu 
minereuri se extind de la nivelul regional și al ţărilor vecine la nivel mondial, 
la distanţe mari și foarte mari.

Extinderea comerţului internaţional cu minereuri a fost posibilă ca ur-
mare a introducerii noilor tehnologii de concentrare, aglomerare și de trans-
port la mari distanţe. Pentru a asigura eficienţa transportului de la locul de 
extracţie până la consumator s-a pus un accent deosebit pe calitatea minere-
urilor. De exemplu, prin mărirea conţinutului de la 51% la 62% Fe se reduc 
cheltuielile de transport pe unitatea de conţinut util cu 20%. Totodată, a cres-
cut capacitatea de transport maritim, auto și feroviar, depunându-se eforturi 
pentru reducerea cheltuielilor de transport, în cazul transportului minereu-
rilor la mari distanţe.

Dezvoltarea economică și utilizarea unor tehnologii avansate de prelu-
crare primară au determinat o nouă împărţire a producţiei mondiale de mi-
nerale. Astfel, o parte tot mai mare a producţiei mondiale de materii prime 
minerale este prelucrată în ţările dezvoltate, iar o parte relativ restrânsă în 
ţările în curs de dezvoltare posesoare de importante zăcăminte de resurse 
minerale neenergetice. 

De exemplu, doar 10% din totalul producţiei de bauxită extrasă este pre-
lucrată și transformată în alumină și aluminiu în ţările posesoare de zăcămin-
te. În cazul minereului de fier și de  mangan extras partea care se prelucrează 
în ţările posesoare de zăcăminte este de circa 15-30% la zinc, de circa 50% la 
plumb și de circa 70% la nichel. In medie, ţările în curs de dezvoltare prelu-
crează local doar 30% din producţia de minereuri extrase, restul de 70% fiind 
supus prelucrării în ţările importatoare.

Diferenţele mari între ţări și regiuni, precum și între minerale în ceea ce 
privește gradele diferite de prelucrare, depind  de o serie de factori, cum ar fi:
 necesarul de  investiţii și puterea investiţională a ţărilor;
 gradul de integrare a producţiei în industriile respective;
 nivelul tehnologiilor cerute și al consumurilor specifice de energie;
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 înzestrarea din punct de vedere energetic a ţărilor respective;
 mărimea și evoluţia cererii etc.
Acești factori au o anumiă mobilitate, o evoluţie în timp în funcţie de 

progresul tehnic și de nivelul dezvoltării economice a ţărilor, de ritmul aces-
tei dezvoltări, precum și de stabilitatea și interesele politice și economice pe 
care le au diferitele state și organisme internaţionale în zonele respective.

Ţările care posedă materii prime minerale tind, prin programele lor de 
dezvoltare economică, spre valorificarea propriilor bogăţii naturale pe baza 
dezvoltării ramurilor industriale respective, prelucrării acestor bogăţii și re-
strângerii treptate a exporturilor de produse minerale brute. 

Realizarea acestor deziderate este posibilă dacă va avea loc extinderea 
și adânicrea  proceselor de prelucrare a producţiei de minerale, ceea ce va 
influenţa restructurarea comerţului mondial în ceea ce privește fluxurile de 
mărfuri pe grupe de ţări și, în special, fluxurile mărfurilor din domeniul me-
talurgic. De altfel, balanţa comerţului internaţional cu mărfuri ale industriei 
metalurgice reflectă efectele nivelului de dezvoltare al unor ţări, dar și nece-
sitatea restructurărilor care trebuie să aibă loc în economia mondială și în 
relaţiile comerciale dintre ţări.

Din ce în ce mai puternic se manifestă însă dorinţa multor ţări în curs de 
dezvoltare, posesoare de resurse minerale, de a trece la industrializare prin 
extinderea prelucrării mineralelor extrase. În același timp, unele ţări impor-
tatoare dezvoltate se ocupă de crearea, în ţările în curs de dezvoltare, a unor 
complexe industriale de extracţie și de prelucrare primară, a resurselor natu-
rale pentru a obţine semifabricate, în special prin efectuarea de investiţii di-
recte și prin acordarea de credite pe termen lung rambursabile prin produse. 
Acest sprijin este explicat de faptul că ţările dezvoltate sunt interesate de asi-
gurarea bazei proprii de aprovizionare cu materii prime, evitând totodată ex-
tinderea pe propriile teritorii a unor procese tehnologice  puternic poluante 
și energointensive. De aceea, prin prelucrarea superioară a semifabricatelor 
importate din ţările în curs de dezvoltare, ţările cu  tradiţie în domeniul me-
talurgic pot obţine multiple avantaje cu efecte favorabile din punct de vedere 
economic, ecologic și energetic.

Sistemul tarifelor vamale este folosit, în mod frecvent, de ţările dezvol-
tate, pe de o parte, pentru stimularea ţărilor în curs de dezvoltare să exporte 
minerale brute, iar pe de altă parte, pentru a le împiedica pe cale economică 
să exporte produse manufacturate. Astfel, tarifele vamale cresc odată cu tre-
cerea la stadii superioare de prelucrare.
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2. Noile orientări ale Uniunii Europene de asigurare 
a industriei cu resurse minerale din surse interne

La nivelul UE, industria depinde în cea mai mare măsură de aprovizio-
narea cu materii prime de pe pieţele internaţionale, mai ales cu minereuri și 
metale neprelucrate. Aceasta se confruntă cu mai multe probleme în ceea ce 
privește accesul atât la materiile prime primare, cât și la cele secundare, de-a 
lungul întregului lanţ  de exploatare și producţie (explorare, extracţie, prelu-
crare/rafinare, reciclare și înlocuire). În acest context, în  anul 2008 Comisia 
Europeană a emis o comunicare – „Inițiativa privind materiile prime – sati-
sfacerea necesităților noastre esențiale pentru asigurarea creșterii economice 
și locurilor de muncă în Europa” [COM (2008) 0699], iar mai târziu – co-
municarea din 2 februarie 2011 – „Abordarea provocărilor de pe pieţele de 
mărfuri și privind materiile prime” [COM (2011) 0025], în care Comisia a 
recunoscut că asigurarea unui acces fiabil și constant la materii prime este un 
factor important pentru competitivitatea UE.

La nivel European a fost lansată o strategie integrată destinată să răs-
pundă  nevoilor industriei europene, precum și diferitor provocări legate de 
accesul la alte materii prime altele decât cele de natură energetică și agricolă. 

Strategia privind materiile prime minerale se bazează pe trei direcţii 
diferite, astfel: 
 asigurarea unor condiţii de concurenţă echitabile în ceea ce privește 

accesul la resurse în ţările terţe; 
 încurajarea aprovizionării durabile cu materii prime din surse europene;  
 creșterea eficienţei resurselor și stimularea reciclării1.
De asemenea, Consiliul a aprobat Iniţiativa consolidată privind materiile 

prime în concluziile sale din 10 martie 2011 pe marginea abordării provocă-
rilor privind materiile prime și de pe pieţele de mărfuri. Și Parlamentul Euro-
pean a aprobat strategia prin Rezoluţia sa din 13 septembrie 2011. În Rapor-
tul referitor la „O strategie eficientă privind materiile prime pentru Europa” 
[2011/2056(INI)], Parlamentul European a solicitat să fie informat periodic 
cu privire la evoluţia materiilor prime fără impact energetic și cu privire la 
îndeplinirea obiectivelor iniţiativei prin intermediul unui raport intermediar 
anual, care să se refere, printre altele, la coerenţa politicilor în ceea ce privește 
comerţul, la politicile de dezvoltare și de mediu, la implicațiile sociale, pre-
cum și la datele privind materiile prime critice.

1 Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor privind implementarea inițiativei privind materiile prime, 
Bruxelles, 24.6.2013, COM(2013) 442 fi nal.
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Strategia adoptată privind materiile prime are și o dimensiune externă ce 
urmărește accesul echitabil și sigur la materii prime la nivel mondial, în con-
diţii de concurenţă echitabile pentru toate părţile implicate în comerţul cu 
materii prime. UE a reușit să negocieze o serie de norme privind exportul de 
materii prime în acordurile comerciale bilaterale și multilaterale, precum și 
să monitorizeze și să asigure aplicarea normelor privind barierele comerciale 
care afectează materiile prime.

Totodată, Comisia întreprinde demersuri diplomatice legate de materiile 
prime pentru a garanta accesul la materii prime în condiţii sustenabile. Aces-
tui capitol i se va acorda o atenţie deosebită în cadrul negocierilor comerciale 
în curs și viitoare.

Comisia Europeană analizează posibilitatea elaborării unei Comuni-
cări privind parteneriatul european pentru inovare privind materiile prime, 
pentru a explica modul în care Comisia, statele membre, industria și mediul 
academic intenţionează să colaboreze pentru a avansa planul strategic de im-
plementare a parteneriatului ulterior în direcţia unor progrese în materie de 
cercetare și inovare, cadru legislativ sau standardizare.

Unul dintre obiectivele concrete este lansarea unui număr de până la 10 
proiecte-pilot cu scopul de a promova tehnologii de producere și prelucrare a 
materiilor prime primare și secundare, de a găsi înlocuitori pentru cel puţin 
trei aplicaţii ale materiilor prime critice și deficitare, precum și de a crea con-
diţii-cadru mai bune pentru materiile prime în Europa2.

Toate aceste demersuri au urmărit promovarea unor iniţiative legislative 
privind utilizarea eficientă a resurselor și deșeurilor. 

În acest context, Comisia Europeană va propune măsuri, ori de câte ori va 
fi  necesar, pentru a elimina distorsiunile de preţ care împiedică întreprinderile 
din UE să aibă acces la resurse esenţiale pentru industrie la preţurile de pe pie-
ţele internaţionale. De asemenea, Comisia va asigura neutralitatea politică cu 
privire la accesul la o utilizare eficientă și sustenabilă a resurselor naturale. 

Ţinând cont de necesităţile industriilor de vârf din ţările dezvoltate ale 
UE, în iunie 2010, Comisia Europeană a a stabilit o metodologie pentru iden-
tifi carea materiilor prime considerate a fi  critice pentru UE. Pentru aceasta, s-a 

2  În contextul celei de-a doua direcţii privind materiile prime, în 2014 Comisia a publicat un 
raport referitor la indicatorii privind politicile naţionale în materie de minereuri, care va analiza 
activitatea statelor membre cu privire la acordarea autorizaţiilor și amenajarea teritoriului, și 
va lansa o consultare publică pentru a analiza, împreună cu toate părţile implicate, opţiunile 
politice în vederea unei posibile armonizări a unor aspecte legate de acordarea autorizaţiilor și 
amenajarea teritoriului.
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ţinut cont de importanţa economică a substanţei utile, riscul în ceea ce privește 
aprovizionarea cu aceasta și riscul de ţară privind zona din care provine (inclu-
de componente ca stabilitatea politică și economică, nivelul de concentrare a 
producţiei) potențialul de substituţie precum și rata de reciclare.

Iniţial a fost alcătuită o listă de paisprezece materii prime critice: antimo-
niu, beriliu, cobalt, fluorină, galiu, germaniu, grafit, indiu, magneziu, niobiu, 
metale din grupa platinei, pământuri rare, tantal și tungsten. În general, aces-
te materii prime noi sunt deosebit de necesare în industrii de vârf, cum ar fi 
industria de aparare, energetică, industria spaţială, electronică, telecomuni-
caţii etc. Multe din aceste materii prime există în România și au fost puse în 
evidenţă în zăcăminte înainte de 1989. 

Lista materiilor prime critice, luată în considerare  în multe ţări ale UE, 
s-a dovedit a fi foarte utilă ca modalitate de a atrage atenţia factorilor de 
decizie politică, pentru promovarea și coordonarea politicilor naţionale în 
ceea ce privește aprovizionarea cu minerale și materiile prime critice, pen-
tru adoptarea măsurilor de denaturare a comerţului cu materii prime critice, 
pentru  promovarea cercetărilor (explorarea, substituirea, reciclarea) și acce-
sul la zăcăminte în UE, pentru soluţionarea problemei exporturilor ilegale ale 
produselor scoase din uz care conţin materii prime.

A treia direcţie strategică, și anume creșterea eficienţei resurselor și sti-
mularea reciclării, include și inovarea în domeniul materiilor prime, care 
poate fi  un factor-cheie pentru realizarea de progrese privind materiile prime. 
Inovarea în acest domeniu a fost inclusă în Strategia Europa 2020 privind 
o Uniune a inovării. Parlamentul European a făcut apel la Comisie să lanse-
ze Parteneriatul european pentru inovare (PEI) privind materiile prime în 
Rezoluția sa din 13 septembrie 2011. Prin urmare, la 29 februarie 2012, Co-
misia a adoptat o comunicare care propunea un parteneriat european pentru 
inovare privind materiile prime.

Acest parteneriat are următoarele obiective concrete:
 să pună în practică acţiuni-pilot inovatoare (de exemplu, instalaţii de-

monstrative pentru explorare, extracție, prelucrare, colectare și reciclare); 
 să creeze o rețea de centre de cercetare, educație și formare în dome-

niul gestionării durabile a materiilor prime;
 să utilizeze instrumente UE standardizate pentru prospectarea resur-

selor/rezervelor și o hartă geologică 3D;
 să instituie un sistem de modelare dinamică și prognoză a tendinţelor, 

stabilind o legătură între cerere și ofertă, pe de o parte, și rezerve, pe de altă 
parte, și să finalizeze analiza ciclului de viață;
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 să elaboreze o strategie europeană proactivă la nivel global cu privire 
la materiile prime minerale.

Tot în cadrul celei de-a treia direcţii strategice în cadrul UE este urmărită 
stimularea utilizării eficiente a resurselor și promovarea reciclării. În acest 
context, se pune accentul pe o mai bună punere în aplicare și respectare a 
legislației UE în vigoare în domeniul deșeurilor pentru a promova reciclarea 
și folosirea eficientă a resurselor. Acţiunea va conduce, în viitor, la realizarea 
unei reevaluări a acquis-ului UE în materie de deșeuri, inclusiv o evaluare a 
sectoarelor în care legislaţia aplicabilă diferitor fluxuri de deșeuri ar putea fi 
înbunătăţită.Totodată, la nivel European este sprijinită activitea de cercetare 
în cadrul a acțiunilor-pilot privind eficiența resurselor, dar și acordarea sti-
mulentelor economice pentru sistemele de reciclare. 

La nivelul UE, se încurajază colaborarea și schimbul intracomunitar de 
resurse minerale. Astfel, Comisia acţionează în principal ca intermediar pen-
tru schimbul de bune practici, deoarece multe dintre domeniile legate de in-
dustriile extractive intră în sfera de competență a statelor membre.

Pentru aceasta a fost stabilit un set de criterii în vederea promovării in-
vestiţiilor în industriile extractive. Printre acestea enumerăm:
 definirea unei politici naţionale privind minereurile, prin care să se 

asigure că resursele minerale sunt exploatate într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, armonizată cu alte politici naţionale, bazată pe principiile 
dezvoltării durabile.
 instituirea unei legislaţii coerente și unui cadru de informare adecvat;
 elaborarea unei politici de amenajare a teritoriului privind minereu-

rile, care să cuprindă o bază de informații geologice digitale, o metodologie 
transparentă pentru identificarea resurselor minerale;
 identificarea și protejarea resurselor minerale (luând în considerare 

alte utilizări ale solului), inclusiv protecția acestora împotriva efectelor catas-
trofelor naturale;
 punerea în aplicare a unui proces de autorizare a explorării și extrac-

ţiei miniere, care să fie clar și ușor de înţeles, să ofere certitudine și să con-
tribuie la raţionalizarea procesului administrativ (de exemplu, introducerea 
termenelor de preaviz, a cererilor de permis în paralel).
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3. Viziune și obiective strategice ale exploatării 
resurselor minerale în România

Punctele de plecare în conturarea viziunii asupra evoluţiei acestui sec-
tor trebuie să ţină seama de faptul că, în prezent, industria extractivă din 
domeniul minereurilor feroase și neferoase își restrânge producţia din ca-
uza procesului de restructurare și închidere a minelor nerentabile. De ase-
menea, trebuie ţinut cont și de faptul că unităţile industriale din metalurgia 
neferoasă(cu exceptia aluminiului) au fost închise. 

3.1. Elemente de fundamentare a strategiei în domeniu
Obiectivele strategice ce trebuie atinse în cazul industriei extractive a 

minereurilor neferoase trebuie să ţină seama, în primul rând, de:
• Valoarea economică: În general, resursele de minereuri neferoase au 

valori mari, sunt cotate la bursă și in ultimii ani prereţul lor a crescut destul 
de mult. De asemenea, prin prelucrare sunt obţinute metale cu valoare mare 
(Au, Pt, Ag, Cu, Zn, Pb, metale rare), folosite în industrii ce folosesc tehnolo-
gii de vârf. 

• Contextul social: Ţinând seama de de faptul că exploatările miniere 
au fost amplasate în zone monoindustriale, închiderea minelor a condus la 
disponibilizarea unui număr mare de muncitori.Impactul social este deose-
bit de puternic, iar pentru atenuarea acestuia sunt necesare aplicarea unor 
programe de sănătate, de educare și de formare pentru foștii angajaţi care 
necesită fonduri mari.

• Impactul ecologic: În general, industria extractivă a minereurilor 
neferoase este puternic poluantă, atât în timpul procesului productiv, cât și în 
timpul preparării. Mineritul în carieră sau obţinerea aurului prin cianurare 
sunt doar două exemple de tehnologii poluante din acest domeniu. 

În al doilea rând, trebuie să ţinem seama de volumul rezervelor. Din acest 
punct de vedere, în momentul actual, România dispune de următoarele rezerve:

a) Minereuri feroase (care au conţinuturi de fier și mangan) sunt alcătu-
ite din minereuri de fier propriu-zise, minereuri de fier și mangan și minere-
uri de mangan.

Rezervele de minereu de fier situate, în principal, în Munţii Poiana Ruscă 
și Munţii Gilău, exploatabile industrial, sunt relativ mici, iar cele de la Palazu 
Mare nu au condiţii tehnico-economice de exploatare. Gradul de exploatare 
al producţiei din rezerve este apreciat la 26 ani. În prezent activitatea de ex-
ploatare este sistată. Ponderea covârșitoare în cadrul rezervelor de minereu 
de fier o deţin rezervele de perspectivă (83%) care sunt nevalorificabile în 
prezent datorită condiţiilor geominiere deosebit de dificile.
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Calitatea rezervelor de minereu de fier este cu mult inferioară celor care 
se exploatează pe plan mondial (conţinutul de substanţă utilă este de cca 
27% Fe, faţă de peste 50% Fe în alte ţări).

b) Minereuri neferoase. România dispune de o mare diversitate de zăcă-
minte de minereuri neferoase, dar cu conţinuturi reduse de substanţă utilă, 
cu particularităţi mineralogice specifice și cantonate la o adâncime relativ 
mare, ceea ce implică dificultăţi tehnologice de extracţie și preparare.

Zăcămintele de minereuri polimetalice (care conţin în principal Pb+Zn 
și, secundar, Cu) sunt cantonate, în cea mai mare parte, în nordul ţării în ba-
zinele Baia Mare, Baia Borșa și Munţii Rodnei. Din punct de vedere calitativ, 
rezervele se caracterizează prin conţinuturi scăzute de substanţe utile (1,94% 
Zn, 1,01% Pb), fiind, din punct de vedere economic, la limita inferioară a ex-
ploatabilităţii faţă de cele din alte ţări. Mai mult, unele zăcăminte prezintă și 
condiţii dificile de exploatare care, alături de conţinutul util scăzut determi-
nă ineficienţa activităţii de exploatare. Din această cauză exploatarea acestor 
resurse a fost sistată.

Exploatarea zăcămintelor polimetalice oferă o serie de avantaje, cum ar fi : 
 Există o bază de materii prime cu termene de epuizare indelungate 

constand în resurse variate, dispersate în 145 de zacaminte, cu 28 milioane 
tone rezerve posibil de exploatat. Dintre acestea, 25 perimetre au avut licenţe 
de exploatare, dar sunt în present închise sau în procedură de inchidere.
 Posedă încă o infrastructură funcţională (reţele de lucrări miniere, 

amplasamente pentru incinte, utilităţi și uzine de preparare, căi de acces etc).
 Oferă posibilitatea modernizării proceselor tehnologice de extracţie și 

de prelucrare în locaţiile existente. 
 Există încă infrastructura de învăţământ capabilă să pregătească spe-

cialiști în domeniul minier.
 Există zone mici ce pot fi exploatate rentabil, pe durate determinate. 

Pe de altă parte, există avantajul menţinerii unei infrastructuri pentru ex-
ploatarea minereurilor polimetalice, adecvată atât din perspectiva tehnologi-
ilor existente cât și de protecţia mediului.

Aceste avantaje pot fi asociate cu faptul că, în acest moment, piaţa 
minereurilor neferoase înregistrează un trend crescator.

Pe lângă aceste avantaje, sunt și dezavantaje deloc de neglijat, cum ar fi: 
condiţii de extracţie dificile, cu costuri mari și generare de poluare accentua-
tă a apei și solurilor; conţinut redus de substanţă utilă a zăcămintelor; tehno-
logii și echipamente uzate fizic și moral, cu grad de mecanizare a exploatării 
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scăzut, iar pentru modernizare, minele necesită reproiectarea sistemelor de 
deschidere și pregătirea pentru adaptarea la utilaje performante, operaţiune 
ce necesită costuri importante;

Cel mai important dezavantaj îl constituie lipsa industriei post-extragere, 
industria metalurgică restrângându-și activitatea. În prezent, în acest sector, 
nu mai există mine cu utilităţi în funcţiune (staţii de ventilaţie, reţele de ali-
mentare, staţii de pompare ape de mină etc.).

În funcţie de conţinutul de substanţă utilă, minereurile cuprifere s-au 
grupat în minereuri cuprifere comune (cu conţinut de peste 0,74% Cu) și 
minereuri cuprifere sărace (cu un conţinut sub 0,4% Cu). Rezervele de mine-
reuri cuprifere comune sunt situate în cea mai mare parte, în bazinele Bălan 
și Moldova Nouă. Din totalul rezervelor geologice existente, cele de bilanţ 
reprezintă cca 15,6%, în timp ce rezervele de perspectivă deţin peste 82%.

Rezervele de perspectivă, deși mari, nu sunt exploatabile (în prezent) din 
cauza adâncimii mari de cantonare, ele constituind, de fapt, un important 
potenţial care va putea fi atras în circuitul economic atunci când prin noi 
metode și aplicarea unor tehnologii de preparare cu randamente superioare 
dar cu costuri relativ scăzute, vor putea fi exploatate eficient.

Din punct de vedere calitativ, rezervele de minereuri cuprifere comune 
au un conţinut de cupru de 0,7%, ceea ce le situează la limita inferioară de 
exploatare a zăcămintelor pe plan mondial.

Minereurile cuprifere sărace au fost atrase în circuitul economic în 
anii ’70 - în anul 1971 au fost identificate unele perimetre cu conţinut sub
0,4% Cu, dar până în anul 1981 aceste rezerve nu au putut fi trecute în ex-
ploatare decât în proporţie redusă.

Zăcămintele de minereuri cuprifere sărace sunt cantonate, în majoritatea 
cazurilor, în perimetrele Roșia Poieni, Valea Morii și Moldova Nouă, exploa-
tarea lor făcându-se în principal în carieră. Dintre acestea doar cariera de la 
Roșia Poieni prezintă interes pentru investitori, dar activitatea economică a 
fost mult diminuată, exploatările fiind în curs de lichidatre.

Volumul rezervelor de minereuri cuprifere cu un conţinut de sub 
0,4% Cu, este deosebit de mare (de peste 2 ori faţă de rezervele de minereuri 
cuprifere comune). De remarcat este faptul că, deși în cadrul rezervelor totale 
cele de bilanţ reprezintă 42%, totuși ponderea substanţială o deţin rezervele de 
perspectivă (peste 52%), care nu se exploatează în prezent, dar constituie un 
important potenţial de valorifi cat, în condiţiile implementării unor tehnologii 
moderne ce permit randamente de extracţie superioare și puţin poluante. 
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Avantajele pe care le prezintă zăcămintele miniere cuprifere din ţara 
noastră sunt legate de existenţa unor resurse apreciabile de minereu, cifrate la 
443 mil. tone. De asemenea, există cercetări geologice în zone din ţară unde 
există posibilitatea dezvoltării unor exploatări în carieră ale căror lucrări de 
deschidere și pregătire se pretează tehnologiilor moderne de exploatare. Tre-
buie să ţinem seama de faptul că, în acest moment, în România nu mai există 
instalaţii tehnologice pentru prelucrarea minereului cuprifer, acestea fiind 
demolate.

Rentabilizarea exploatărilor viabile necesită un aport investiţional mare 
pentru redeschidere și retehnologizare, în timp ce funcţionarea unităţilor 
miniere la limita de profitabilitate este dependentă de menţinerea nivelului 
actual al preţurilor minerurilor cuprifere pe piaţa mondială.

Repornirea producţiei miniere ar permite prelucrarea deșeurilor din ia-
zurile vechi de decantare și a stocurilor de minereuri cuprifere  haldate în 
urma opririi producţiei. Această operaţiune ar conduce la ecologizarea unor 
mari suprafeţe ocupate de aceste depozite;

c) Minereuri auro-argintifere. În ceea ce privește rezervele de aur, 
România deţine resurse totalizând 760 mil. tone minereu. Aceste resurse se 
află în zona Munţilor Apuseni, Deva–Brad, zona Baia Mare și, mai puţin, în 
zona Moldovei. Există încă din perioada anterioară infrastructura de prelucrare 
prin procedeul de cianurare (CIP-CIL). De asemenea, există cercetări geologice 
în zona de oxidare cu posibilitatea dezvoltării unor exploatări la zi. Din păcate, 
din cauza difi cultăţilor economice din minerit, cele două regii autonome ce 
aveau în subordine unităţile miniere au oprit exploatarea. Catastrofa ecologică 
petrecută la iazul de decantare de la Baia Mare și soldată cu poluarea Tisei 
cu cianuri a dovedit carenţele sistemului de depozitare a deșeurilor miniere. 
Acest fapt a scos în evidenţă pericolul procesării minereurilor cu cianuri. 

Din păcate, pentru extragerea aurului există două procedee metalurgice: 
unul cu ajutorul mercurului, iar celalalt prin cianurarea minereului. Unul 
mai periculos decât altul. Este folosit procedeul metalurgic ce foloseste ci-
anurile pentru că este fezabil economic, dar pericolul pentru mediu și oa-
meni este ridicat. În zona Munţilor Apuseni există mine a caror lucrări de 
deschidere și pregătire se pretează tehnologiilor moderne de exploatare. De 
asemenea, există posibilitatea realizării unor concentrări tehnologice de tipul 
o uzina – mai multe surse de minereu. Din păcate, proiectul este controversat 
și  constituie un pericol asupra mediului și a patrimoniului cultural al zonei 
Roșia Montană.
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În muntele Cetate și în muntele Câlnic sunt evaluate 180 de milioane de 
tone de minereu. Evaluarea este de 30 milioane tone de minereu, cu 1,05 – 1,1 
grame de aur pe tona de minereu, din care se pot recupera 300 tone de aur și 
1600 tone de argint. Dar în această zonă, care va suferi transformări majore, 
nu e doar aur și argint, mai sînt și alte metale rare. 

Începând cu anul 1970, uzina de la Baia Mare a extras din concentrate pre-
levate seleniu, indiu, galiu. Înainte de 1989, Icechim din București a evidenţiat 
prezenţa germaniului, 20 de grame pe tona de minereu, arseniu – 5000 grame 
pe tonă, titan – 1000 grame pe tonă, molibden – 10 grame pe tonă, vanadiu – 
2500 grame pe tonă, nichel – 30 de grame pe tonă, crom – 50 grame pe tonă, 
cobalt – 30 grame pe tonă, galiu – 300 grame pe tonă. Aceste probe și rezultate 
se afl ă în documentaţia pe care RMCG-ul a cumpărat-o de la Agenţia Naţională 
de Resurse Minerale. În actele ofi ciale puse la dispoziţie de această companie 
se vorbește de 300 tone de aur și 1600 tone de argint. Despre aceste metale nu 
vorbește absolut nimeni. Valoarea industrială a celorlalte metale este mai mare 
decît a celor 300 tone de aur și 1600 tone de argint. De altfel, importanţa acor-
dată de către Uniunea Europeană metalelor rare este subliniată prin Raportul 
Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliul European, Comite-
tul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 24.06.2013.

Din evaluarea situaţiei actuale (analiza SWOT realizată anterior) putem 
identifica, pentru fiecare tip de resursă, punctele slabe și punctele forte, pre-
cum și oportunităţile și ameninţările mediului exterior astfel:

A.Pentru minereurile neferoase polimetalice:
Puncte tari:
• Resurse cu termene de epuizare relativ îndelungate constând în resurse 

variate, dispersate in 145 de zăcăminte, cu 28 milioane tone rezerve posibil de 
exploatat.

• Personal calificat, cu experienţă în minerit.
• Infrastructură încă existentă pentru minele închise.
• Sunt mine ale căror metode de deschidere și pregătire se pot adapta 

pentru introducerea tehnologiilor moderne de exploatare.
• Exista posibilitatea realizării unor concentrări tehnologice de tipul: o 

uzină de preparare - mai multe mine.
• Exista încă infrastructura de invăţământ capabilă să pregătească perso-

nal calificat pentru activitatea minieră.
• Minele sunt situate în zone monoindustriale favorabile activităţilor de 

exploatare minieră.
• Sunt zone punctuale ce pot fi  exploatate rentabil, pe durate determinate.
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Puncte slabe:
• Conţinut scăzut de substanţă utilă în zăcământ.
•  Condiţii de extracţie dificile. Adâncimi mari,grosimea straturilor vari-

abilă, infiltraţii de apă etc.
• Creează probleme mari de mediu poluând apa, solul și aerul.
• Tehnologii și echipamente uzate fizic și moral. 
• Lipsa metalurgiei neferoase care și-a restrâns sau și-a sistat activitatea.
• În prezent nu există mine cu utilităţi în funcţiune (staţii de ventilaţie, 

reţele de alimentare, staţii de pompare ape de mină).
Oportunităţi:
•  Piaţa minereurilor neferoase înregistrează un trend crescător.
•  Reluarea activităţii miniere cu consecinţe pozitive asupra comunităţi-

lor din zonele monoindustriale.
• Menţinerea funcţională a unei infrastructuri pentru exploatarea mine-

reurilor polimetalice, adaptabilă noilor tehnologii și a măsurilor de protecţie 
a mediului.

Ameninţări:
•  Sistarea definitivă a producţiei în mine de mare adâncime.
• Calitatea superioară a concentratelor de pe piaţa mondială a minereu-

rilor. Abundenţa și diversitatea ofertei.
• Apariţia pe piaţă a unor materiale sintetice care înlocuiesc produsele 

tradiţionale.
• Creșterea gradului de reciclare.

B. Pentru minereurile auro-argintifere
Puncte tari:
• Existenţa unor resurse totalizând 760 mil tone minereu.
• Infrastructura de prelucrare prin procedeul CIP-CIL.
• Posibilitatea dezvoltării unor exploatări la suprafaţă.
• Există mine ale căror lucrări de deschidere și pregătire se pretează teh-

nologiilor moderne de exploatare.
• Există posibilitatea realizării unor concentrări tehnologice de tipul o 

uzină de preparare – mai multe exploatări.
• Există infrastructura de învăţământ capabilă să pregătească personal 

calificat pentru activitatea minieră.
Puncte slabe:
• Minele subterane se află în proces de închidere.
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• Nu există instalaţii tehnologice de mare capacitate pentru prelucrarea 
minereului (concentratului) aurifer.

• Industria metalurgică și-a restrâns sau sistat activitatea.
• Reluarea exploatării subterane necesită aport investiţional mare.
Oportunităţi:
•  Preţul minereurilor aurifere este crescător în ultimii ani.
•  Prelucrarea deșeurilor din iazurile vechi de decantare și a stocurilor 

de pirite aurifere arsenioase conduc deopotrivă la ecologizarea unor mari 
suprafeţe ocupate de acestea.

•  Reluarea activităţii are consecinţe sociale pozitive în zone monoindus-
triale.

Ameninţări:
•  Riscul închiderii definitive a unor mine de adâncime.
•  Percepţia ostilă cauzată de utilizarea cianurii în procesul de prelucrare.

C. Pentru minereurile cuprifere
Puncte tari:
•  Există resurse apreciabile de minereu, aproximativ 443 mil tone.
•  Există posibilitatea dezvoltării unor exploatări în carieră.
•  Exploatările în carieră existente se pretează tehnologiilor moderne de 

exploatare.
• Posibilitatea realizării unor concentrări tehnologice de tipul o uzină- 

mai multe exploatări.
Puncte slabe:
• Instalaţiile tehnologice pentru prelucrarea minereului cuprifer au fost 

demolate.
• Rentabilizarea minelor viabile necesită investiţii mari pentru redeschi-

dere și retehnologizare;
Oportunităţi:
• Preţul minereurilor cuprifere, ca și al cuprului de altfel, a crescut con-

stant în ultimii ani.
• Reanalizarea la nivel european a surselor interne de producere a mate-

riilor prime minerale.
• Reluarea activităţii are consecinţe sociale pozitive în zone monoindustriale.
Ameninţări:
• Riscul unei percepţii ostile din cauza impactului de mediu;
• Realizarea producţiei miniere la limita de profitabilitate este depen-

dentă de fluctuaţiile pieţei;
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a. Viziune asupra evoluţiei sectorului:
Declinul rezervelor de minereuri neferoase și sărăcia acestora în substan-

ţă utilă au condus la închiderea majorităţii exploatărilor miniere. De aseme-
nea, lipsa de implicare a statului în proiecte majore, cum ar fi exploatarea 
aurului, a avut ca rezultat abandonarea activităţii miniere în acest sector. În 
acest context, direcţiile strategice de exploatare a resurselor de minereuri ne-
feroase au în vedere, în principal, conservarea minelor închise, concesionarea 
perimetrelor ce pot fi exploatate firmelor interesate, valorificarea elemente-
lor utile din halde și iazuri de decantare, precum și ecologizarea perimetrelor 
miniere afectate de procesele productive.  

b. Obiective strategice ale sectorului:
În urma analizei atente a condiţiilor de desfășurare a activităţii industriei 

extractive a minereurilor neferoase putem contura viziunea asupra funcţio-
nării sectorului după anul 2018. Obiectivele strategice prioritare sunt:

• Conservarea resurselor existente în vederea unei exploatări optime 
ulterioare.

• Armonizarea interesului naţional cu necesitatea atragerii de capital de 
investiţii în vederea exploatării minereurilor neferoase;

• Atragerea în circuitul economic a unui numar cât mai mare și variat de 
resurse minerale;

Obiective specifice:
1. Realizarea programului stabilit de închidere a minelor;
2. Refacerea, în cel mai scurt timp, a mediului în zonele care nu mai sunt 

afectate de activitatea minieră și diminuarea la maximum a impactului asupra 
mediului natural în zona de activitate; 

3. Atenuarea problemelor sociale determinate de încetarea activităţii ca 
urmare a epuizării rezervelor în anumite perimetre sau din alte cauze prin: 

– identificarea realistă a posibilităţilor de ocupare în zonă a personalului 
disponibilizat prin restructurări;

– crearea de alternative ocupaţionale în zonă, cu prioritate în domenii 
conexe;

– măsuri de flexibilizare a forţei de muncă;
– trecerea de la sprijin pasiv (ajutor de șomaj) la măsuri active de com-

batere a șomajului; 

3.1.1. Revizuirea cadrului legislativ în domeniu
Instituirea unei legislaţii coerente și a unui cadru de informare adecvat în 

concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene, dar care să servească interesele  na-
ţionale. Modifi cările majore ce trebuiesc operate în actuala legislaţie se referă la:
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• elaborarea legii privind modalitatea de  obţinere a terenurilor necesare  
lucrărilor miniere;

• elaborarea legislaţiei necesare preluării terenurilor reabilitate rezultate 
în urma închiderii minelor de către autorităţile locale;

• armonizarea cadrului legislativ intern cu cel al UE;
• adaptarea legislaţiei cu privire la taxe și redevenţe astfel încât aceasta să fi e 

avantajoasă atât pentru statul român cât și pentru concesionarul de exploatare.

3.1.2 Revizuirea cadrului instituţional
• Crearea unei Autorităţi Naţionale (poate în cadrul actualei Agenţii 

Naţionale pentru Resurse Minerale) care să preia noi sarcini și atribuţii, cea 
mai importantă fiind aceea de reglementare, astfel încât aceasta să poată în-
deplinii calitatea de autoritate minieră. Toate celelalte state membre UE au 
autorităţi naţionale în domeniu, autorităţi care se întâlnesc anual și dezbat 
cele mai importante probleme de resurse minerale, încercând abordări comu-
ne și generalizări de bune practici.

• Înfiinţarea serviciului geologic naţional care, în mod independent, să 
asigure actualizarea, gestionarea și valorificarea publică a fondului naţional 
de date geologice, să elaboreze atlasul geologic al Romaniei etc.

• Crearea departamentului de cercetare geologică care va trebui să recu-
pereze și să depoziteze întreaga bază de date pierdute după 1989.De asemenea, 
trebuie realizat programul de cercetare geologică ce va conduce la constituirea 
bazei naţionale de date cu privire la resursele minerale, la clarifi cări asupra 
perspectivelor de identifi care a noilor zăcăminte și la fi nalizarea lucrarilor geo-
logice în zonele cu perspective de conturare a unor rezerve valorifi cabile.

3.1.3. Atragerea de investiţii în industria exploatării minereurilor neferoase
Crearea unui sistem legislativ stabil, adaptat legislaţiei internaţionale va 

spori interesul investitorilor pentru mineritul românesc. Acest interes se do-
rește a fi atât în concesionarea de perimetre miniere pentru începerea produc-
ţiei, cât și în dotarea cu tehnologii miniere moderne. Aplicarea de tehnologii 
noi și moderne vor influenţa semnificativ îmbunătăţirea siguranţei muncii, 
în timp ce datorită implementării soluţiilor de mediu emisiile de substanţe 
nocive pentru mediu vor scădea considerabil. 

Reglementarea mineritului artizanal și la scară mică va încuraja investiţi-
ile în exploatarea minereurilor neferoase.
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3.1.4. Dezvoltarea învăţământului și cercetării în domeniu
Învăţământul superior în domeniu minier încă mai există. Însă, pentru 

a avea personal bine pregătit, cooperarea sectorului minier cu universită-
ţile trebuie îmbunătăţită. De asemenea, se va pune accentul pe dezvoltarea 
învăţământului vocaţional, îmbunătăţind cooperarea cu învăţământul se-
cundar și profesional.De aceea autorităţile trebuie să întreprindă acţiuni 
concrete pentru:

• Susţinerea  învăţământului specializat, pentru formarea de specialiști în 
domeniu în centrele universitare specializate. 

• Susţinerea cercetării și dezvoltării de noi tehnologii în domeniul mi-
nier. ANCS va trebui să investească în programe de cercetare în sectorul re-
surselor minerale. Aceste programe de cercetare vor avea ca scop dezvoltarea 
produselor noi și inovative, procese și servicii care să cuprindă toate aspectele 
legate de lanţul de utilizare al resurselor minerale.De asemenea, programele 
pot fi finanţate prin Programul-cadru al UE PC8 (2014-2020). 

• Susţinerea unui program de cercetare-dezvoltare generală ce să stea la 
baza fundamentării și implementării politicilor și strategiilor naţionale de 
dezvoltare a sectorului minier, identificarii tendinţelor noi, a direcţiilor cri-
tice în domeniul consumului, extracţiei, valorificării resurselor miniere și 
aspectelor sociale.

3.1.5. Diminuarea impactului industriei miniere asupra mediului
Procesele tehnologice de extragere a minereurilor neferoase au un puter-

nic impact negativ asupra mediului, atât datorită extracţiei în sine, cât și a 
substanţelor folosite în procesele de producţie. Este binecunoscut faptul că 
obţinerea aurului se face prin cianurare, procedeu ce a produs, nu o dată, 
accidente ecologice devastatoare. De aceea pe parcursul operaţiunilor de 
închidere a minelor trebuie făcută o monitorizare riguroasă a tuturor fac-
torilor de mediu. 

În acest scop, întreaga legislaţie din domeniu care se aplică la nivelul UE a 
fost adoptată și de România. Astfel, în activitatea de închidere și ecologizare, 
monitorizarea a fost instituită prin OMIR nr.329/2003, pentru completarea 
OMIR 273/2001 – Manualul de închidere a minelor, care a stabilit și conţinu-
tul programelor de monitorizare. Conţinutul programelor de monitorizare a 
fost revizuit prin Ordinul MEC nr.1525/2007 cu privire la aprobarea Ghidului 
de elaborare a programului de monitorizare a mediului.
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Nivelul emisiilor de substanţe periculoase se determină prin monito-
rizare. Pentru resursele de apă trebuie să fie determinate concentraţiile de 
poluanţi, pentru a asigura conformarea cu Directiva cadru apa 2000/60/EC 
transpusă în legislaţia naţională prin Legea 310/2004 și reglementările din 
Legile 458/2002 și 311/2004 privind apa potabilă, cu modificările și comple-
tările ulterioare și Directiva 76/464/EEC - Poluarea apei prin deversarea anu-
mitor substanţe periculoase, respectiv legislaţiei românești transpusă de HG 
352/2005 și HG 351/2004 - Normativul NTPA-001. Monitorizarea construc-
ţiilor este prevăzută și de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii și 
normele de aplicare. 

Monitorizarea depozitelor de deșeuri miniere este prevăzută în HG 
349/2005 privind depozitarea deșeurilor, Legea nr. 466/2001 pentru aproba-
rea O.U.G nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, toate cu modificările și 
completările ulterioare. [www.minind.ro]

3.1.6. Aplicarea de programe de protecţie socială pentru personalul 
disponibilizat și familiile acestora

Pentru diminuarea impactului social generat de închiderea minelor au 
fost  derulate și se derulează încă programe, unele cu fonduri europene, al-
tele cu fonduri guvernamentale, dar starea de sărăcie continuă să domine 
zonele miniere, unde disponibilizările au fost masive.De aceea, Ministerul  
Economiei, prin Strategia elaborată, încearcă promovarea unui nou concept –
conceptul de cooperare între comunităţile locale, companiile miniere și au-
torităţile de reglementare pe parcursul întregului ciclu de viaţă al activită-
ţii miniere. Astfel, companiile trebuie să adopte o responsabilitate socială 
corporativă, dezvoltandu-și performanţele economice într-o manieră etică 
(respect faţă de oameni și comunităţile locale). 

Acţiunile întreprinse pentru atingerea acestui obiectiv trebuie să gene-
reze fonduri pentru autorităţile locale cu care acestea să dezvolte proiecte la 
care sunt angajaţi muncitori disponibilizaţi din activitatea minieră.În acest 
moment, implementarea tuturor măsurilor luate pentru combaterea sărăci-
ei în aceste zone nu au avut rezultatele așteptate. Considerăm că principala 
modalitate de soluţionare a problemelor sociale generate de restructurarea 
sectorului minier o constituie reorientarea forţei de muncă din acest sector. 
Astfel, este nevoie de o tranziţie a resurselor, prin trecerea de la sprijinul 
pasiv, sub formă de venituri, la măsuri actie de combatere a șomajului la 
nivelul comunităţilor locale. 
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Concluzii
În prezent, atât în Uniunea Europeană, cât și pe plan mondial, cererea de 

produse miniere, în special pe sectorul non-energetic, este în creștere, aceeași 
tendinţă manifestându-se și in România.

Initiaţiva Comisiei Europene privind materiile prime este esenţială pentru 
funcţionarea durabilă a societăţii moderne. Asigurarea unui acces fiabil și 
constant la materii prime constituie un factor din ce în ce mai important pen-
tru competitivitatea UE și, prin urmare, un element esenţial pentru creșterea 
economică și a numărului de locuri de muncă în Europa și în statele membre.

Comisia Europeană a identificat șase domenii în care este necesară ac-
celerarea investiţiilor, deoarece fac parte din gama tehnologiilor inovatoare 
cu creștere rapidă: tehnologii de prelucrare avansate; tehnologii care măresc 
potenţialul tehnologic în toate sectoarele; industriile bazate pe procese bio; 
materii prime, industrii și construcţii sustenabile; sisteme de stocare și echi-
librare a capacităţilor de producere a energiei din diferite surse etc.

Deci, la nivel european, materiile prime extrase din interiorul Uniunii 
ocupă un loc important în strategia de dezvoltare industrială a acesteia. În 
acest context, au fost elaborate o serie de recomandări de care și ţara noastră 
trebuie să ţină seama, iar acestea vor influenţa dezvoltarea ulterioară a mine-
ritului românesc.

România nu are în prezent o strategie pe termen lung unanim acceptată 
cu privire la dezvoltarea industriei naţionale. Ministerul Economiei a dema-
rat, în primăvara anului 2012, consultări cu reprezentanţii industriei româ-
nești în vederea elaborării unui Document de Politică Industrială, menit să 
reprezinte Strategia de Reindustrializare a României, ca parte integrantă a 
Strategiei de competitivitate a României pentru perioada 2014-2020. 

Documentul nu este gata nici până astăzi. România nu are nicio direcţie 
în privinţa dezvoltării industriale. În acest context, elaborarea unor strategii 
sectoriale nu se poate realiza fără o viziune de ansamblu a dezvoltării ulteri-
oare. Iar industria extractivă minieră nu face excepţie de la această lipsă de 
viziune de la nivel naţional.
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Rezumat
Obiectivul general al lucrării constă în analiza evoluţiei structurii industriei ener-
getice din România. Caracteristicile sistemului de producere a energiei electrice 
și termice au fost prezentate în numeroase lucrări de cercetare elaborate atât 
în cadrul CEIS, cât și de instituţiile de cercetare departamentale sau la nivelul 
ministerelor de resort. Noutatea lucrării colectivului constă în defi nirea reperelor 
legislative (imagini ale politicii economice promovate în perioada ce a urmat 
integrării în Uniunea Europeană) și economice din perspectivă cronologică, la 
nivel naţional și regional, toate acestea pe fondul reformelor ce au avut loc în 
ţările europene dezvoltate. 

În urma numeroaselor transformări ale industriei energetice, structura 
și organizarea industriei au ajuns să difere, în mod considerabil, în funcţie 
de gradul de integrare pe verticală sau orizontală și de concurenţă. În multe 
ţări, sectoarele industriale ale energiei electrice sunt dominate de mari unităţi 
integrate pe verticală, implicate în fiecare etapă a lanţului aprovizionării cu 
energie (producere/importuri, transformare/transport, distribuţie). În Fran-
ţa și Italia, sectorul energiei electrice este dominat de către monopolurile na-
ţionale integrate, aflate în proprietatea statului (Électricité de France -EdF și 
Ente Nazionale per l’Energia Elettrica - Enel). În alte ţări europene, tipurile 
de proprietate se menţin într-o formă complexă, implicând un amestec de 
unităţi de servicii energetice proprietate privată, de stat și/sau proprietate a 
municipalităţilor.

Marile companii energetice europene s-au pregătit intens pentru a face 
faţă mediului concurenţial, prin acţiuni de restructurare internă (integrare/
separare pe verticală și/sau orizontală, diversificarea activităţilor, reducerea 
numărului persoanelor angajate etc.), externalizarea unor activităţi, formarea 
de noi parteneriate. Dar cea mai evidentă tendinţă a peisajului european al 
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furnizorilor de utilităţi este dată de fuziuni și achiziţii, activităţi desfășurate de 
toate de marile companii ale Uniunii. Extinderea acestor activităţi arată inte-
resul fi rmelor în a pătrunde pe noi pieţe fi e prin achiziţionarea de noi domenii 
de afaceri pe plan naţional, fi e prin extinderea operaţiunilor către noi teritorii.

Rezultatul fuziunilor și preluărilor este o piaţă dominată de un număr 
mic de giganţi ai utilităţilor publice care își diversifică gama de servicii – de 
la electricitate, la gaze naturale, telecomunicaţii, apă, reciclarea materialelor 
refolosibile. Piaţa energetică a Franţei este dominată de doi giganţi: (ÉdF) și 
Gaz de France (GdF); în Germania aceeași imagine: E.ON și RWE; producţia 
de electricitate a Spaniei este dominată de două mari companii - Endesa și 
Iberdrola -, iar sectorul gazelor naturale de Gas Natural (GN); în Italia, Enel 
domină piaţa de energie electrică, iar ENI dictează pe cea a gazului natural. 

În România, Termoelectrica și-a redus continuu ponderea în producţia 
de electricitate a ţării; Electrica a fost divizată în opt entităţi, din care cinci 
“alimentează” grupurile Enel, CEZ și E.ON. Situaţia se repetă și pe piaţa ga-
zului natural unde Distrigaz Nord și Distrigaz Sud contribuie la creșterea 
coloșilor energetici E.ON și GdF.

1. Factorii determinanţi ai transformărilor din sistemul energetic
Tooraj Jamasab, Raff aella Mota, David Newbery și Michael Pollitt [Jamasab T., 

Mota Raff aella, Newbery D., Pollitt M., 2005] realizează un studiu exhaustiv, 
critic al literaturii ce tratează reforma sectoarelor energetice din ţările în curs 
de dezvoltare, cu scopul declarat de a testa măsura în care realitatea, evidenţe-
le empririce justifi că logica economică sau ideologică a demarării procesului de 
reformă. Autorii pornesc de la premisa conform căreia impulsul primar al trans-
formărilor din industria energetică “refl ectă lipsa de satisfacţie privind perfor-
manţele formelor tradiţionale de organizare și dorinţa de îmbunătăţire a efi ci-
enţei și reducerea drenajului fi scal din sectorul public”. Chiar autorii recunosc, 
citându-i pe Joskow și Rose [Joskow P.L. și N.L. Rose, 1989] și pe Joskow și Noll
[Joskow P.L. și Noll R., 1981] că măsurarea inefi cienţei și a efectelor reglemen-
tărilor este o sarcină deosebit de difi cilă în cazul sistemelor energetice. Se face 
o diferenţiere între factorii motori ai procesului de reformă, între ţările dez-
voltate și cele în curs de tranziţie. Astfel, în primul caz, îmbunătăţirea perfor-
manţelor economice și fi nanciare ale unor sisteme viabile din punct de vedere 
tehnologic a fost principalul motor al reformei. În cel de-al doilea caz, povara 
subvenţiilor, calitatea slabă a serviciilor, colectarea slabă a facturilor, pierderile 
mari în reţele au constituit, în opinia autorilor, motivele principale ale declașă-
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rii procesului de reformă. Tot autorii recunosc însă că intervenţia agenţiilor fi -
nanciare internaţionale a grăbit procesul în așa fel încât privatizarea a devansat 
alte măsuri imperativ necesare precum stabilirea unor instituţii de reglemen-
tare efi cace sau reforma mecanismului de stabilire a preţurilor energiei pentru 
sectorul rezidenţial.

Capacităţile de generare a electricităţii trebuie să se încadreze în prevederile 
Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale. Acest lucru este greu de rea-
lizat în cazul unităţilor vechi ce funcţionează pe bază de combustibili fosili care, 
de regulă, sunt închise, costurile aferente reabilitării acestora fi ind mari și cu in-
fl uenţe importante asupra preţului electricităţii produse. 

Perspectiva energetică 2050 și Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de CO2 până în 2050 a fost elaborată având la bază 
o serie de scenarii care prevăd că emisiile de gaze cu efect de seră (GES) generate 
de Uniunea Europeană ar trebui reduse cu 40% faţă de nivelurile din 1990 pentru 
a îndeplini obiectivul stabilit la nivel internaţional de a limita încălzirea globală 
la două grade Celsius. În acest context se impune creșterea ponderii energiei din 
surse regenerabile.

Obiectivele noii politici energetice a Uniunii Europene se referă, de aseme-
nea, la îmbunătăţirea randamentului energetic al tehnologiilor existente prin re-
tehnologizare/ modernizare, dezvoltarea de tehnologii noi, îndeosebi tehnologii 
menite să conducă la creșterea efi cienţei energetice și utilizarea surselor regene-
rabile, folosirea de tehnologii energetice cu emisii reduse de GES.

Politica Uniunii Europene are ca obiectiv dezvoltarea unei economii caracte-
rizate de un consum redus de energie, mai sigură, mai competitivă și durabilă și 
urmărește garantarea unei funcţionări competitive a pieţei interne de energie, a 
securităţii aprovizionarii strategice, a reducerii emisiilor de GES, respectiv :

- reducerea cu 20% a emisiilor de GES faţă de nivelul anului 1990;
- o pondere de 20% a energiei din surse regenerabile din energia consumată;
- economisirea a 20% din energia consumată în anul 1990.
Factorii determinanţi ai proiectării Pieţei Interne a energiei electrice din 

Uniunea Europeană au fost creșterea efi cienţei producerii de energie electrică și 
întărirea siguranţei în alimentare a Uniunii Europene, interconectarea sistemelor 
energetice și asigurarea egalităţii de șanse consumatorilor în procesul de achiziţie 
a electricităţii. În subsidiar, și poate doar la nivelul dezideratelor, acești factori au 
creionat cadrul  transformărilor ce au avut loc până în prezent la nivel naţional:

- teoretic, ţările care au trecut la reforma sectorului utilităţilor publice ar 
trebui să benefi cieze de o industrie mai dinamică și mai transparentă, de o 
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dezvoltare tehnologică accelerată și o abordare antreprenorială a activităţilor de 
explorare, producere și distribuţie;

- companiile furnizoare de utilităţi publice, care fac de mult timp inves-
tiţii pe termen lung în cercetare și dezvoltare tehnologică, sunt acum supuse 
presiunii unor rezultate imediate în domeniu. În condiţiile în care pieţele nu 
oferă stimulente suficiente pentru activităţile de cercetare/dezvoltare, statul 
își asumă rolul tradiţional de susţinător al acestora; 

- ca urmare a aplicării Directivelor gazului și electricităţii, și implicit a 
promovării concurenţei, majoritatea furnizorilor de utilităţi publice din Uni-
unea Europeană  se află în plin proces de restructurare în scopul reducerii 
costurilor și creșterii eficienţei activităţilor pe care le desfășoară.

S-a constatat însă, că în ţările Uniunii Europene introducerea competiţiei 
a avut un efect limitat asupra preţurilor de vânzare a electricităţii. Deși costu-
rile au scăzut, beneficiile rezultate au fost, în cea mai mare măsură, reţinute de 
companiile producătoare, sub forma unor profituri mai mari, și nu îndreptate 
către consumatori prin intermediul unor preţuri mai mici. Explicaţia rezultă 
din faptul că principala caracteristică a cererii de utilităţi publice este lipsa 
de elasticitate a acesteia, fapt ce amplifică vulnerabilitatea consumatorilor la 
abuzurile de putere dominantă în stabilirea tarifelor. Majoritatea ţărilor eu-
ropene încearcă să-și protejeze consumatorii împotriva abuzului prin poziţia 
de monopol deţinută de companiile de electricitate.

În România, principalii factori externi care au determinat demararea 
transformărilor sistemului energetic au fost:

- crearea pieţei interne a energiei electrice, reglementată prin Directiva 
semnată de miniștrii Energiei din ţările membre ale Uniunii Europene, la 
20 iunie 1996;

- integrarea României în Uniunea Europeană ca membru cu drepturi 
depline, de la 1 ianuarie 2007.

Aceste două evenimente au fost potenţate de presiunile venite din par-
tea Băncii Mondiale, Fondului Monetar Internaţional și Comisiei Europene, 
concentrate în principal pe privatizarea companiilor de distribuţie și, ulteri-
or, pe liberalizarea pieţei energiei electrice.

Din interior, principalii factori determinanţi, așa după cum au fost aceș-
tia declaraţi de factorii de decizie, au fost nevoia sporirii eficienţei pe întregul 
parcurs al alimentării cu energie a consumatorilor și degrevarea bugetului 
de stat de datoriile imense care se acumulau din partea sistemului energetic 
în contul firmelor industriale rău platnice. În opinia decidenţilor, aceasta se 
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putea realiza prin promovarea concurenţei la nivelul producătorilor și furni-
zorilor de energie și prin stimularea investiţiilor private. Modul de realizare 
a reformei conform acestor deziderate a fost însă diferit de cel al ţărilor dez-
voltate ale Uniunii. 

În acest context, Stefan Buzar [Buzar Șt., 2007, p.148-149], în studiul 
Energy Poverty in Eastern Europe: hidden geographies of deprivation, ajunge la 
concluzia conform căreia majoritatea ţărilor nu au, pur și simplu, altă opţiune 
politică decât aceea de a urma o cale pre-determinată în domeniile energe-
tic, locuinţe și bunăstare socială. În general, aceasta cuprinde liberalizarea 
energetică, reducerea bunăstării sociale, și delegarea politicilor sociale către 
actori privaţi. Autorul susţine că aceste procese sunt sprijinite de un complex 
sinergic între puterile globale și guvernele centrale care au făcut eforturi în 
a converti neoliberalismul într-o cale inevitabilă pentru transformarea post-
socialistă. Principiile neoliberalismului sunt gradual integrate în sistemele 
de reglementări ale ţărilor foste socialiste, făcând din ce în ce mai dificilă 
formularea de căi alternative de reglementare economică.

După cum am constatat anterior, în România, liberalizarea energetică 
este în curs de desfășurare, iar reducerea bunăstării sociale (și nu numai a 
componentei energetice a acesteia) are loc an de an.

Opiniile diferite împărtășite în literatura economică în ceea ce priveș-
te eficacitatea privatizării și promovării concurenţei în industriile de reţea 
au relevat câteva deficienţe ale metodologiilor de evaluare a competitivi-
tăţii sistemelor energetice în raport cu noile dimensiuni internaţionale ale 
acestora determinate de crearea pieţei interne de energie. Acestea pot fi 
sintetizate astfel: ignorarea componentei strategice, a viziunii pe termen 
lung, în estimarea competitivităţii și efectelor liberalizării; lipsa unor in-
strumente metodologice adecvate pentru evaluarea nivelului concurenţei 
exprimat prin gradul de concentrare a producţiei și distribuţiei, compe-
titivitatea preţurilor, răspunsul consumatorilor și efectele barierelor de 
intrare; numărul mare de indicatori, unii dintre aceștia irelevanţi pentru 
condiţii specifice date, dar și lipsa indicatorilor de performanţă și a va-
riabilelor ce definesc structura pieţei, lipsă de transparenţă generatoare 
uneori de confuzie.

Încă din anii 1990, conducerea RENEL aborda cu prioritate privatizarea 
distribuţiei de energie electrică și separarea activităţii de furnizare a energiei 
electrice. Aceste două priorităţi nu se puteau realiza decât în condiţiile sepa-
rarării Sistemului Energetic Naţional pe verticală și orizontală.
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Industria energiei electrice putea deveni unul dintre pilonii dezvoltării 
economice a României. Absenţa unei strategii industriale coerente, cu pri-
orităţi clar definite, incapacitatea autorităţilor publice de a depăși obstacole 
de natură politică și socială (lipsa de claritate și stabilitate a cadrului juridic, 
transparenţa deficitară a procesului de privatizare, interesele divergente ale di-
feritelor grupuri de presiune) au lipsit sectorul energetic de investiţiile necesare 
pentru a face din acesta unul dintre motoarele creșterii economice.

2. Reforma sectoarelor energetice pe plan mondial 
Primele ţări care au întreprins acţiuni de schimbare a structurii industriei 

electricităţii au fost Suedia, Norvegia, Argentina, Chile, Noua Zeelandă, Austra-
lia și Marea Britanie, aproape toate alegând varianta utilizării burselor obligatorii 
de energie. Procesul de retragere a intervenţiei active a statului asupra pieţelor de 
energie s-a manifestat prin privatizarea companiilor energetice (Italia, Marea Bri-
tanie, SUA) și prin separararea activităţilor cu caracter de monopol natural, de cele 
concurenţiale (Australia, Marea Britanie, Norvegia, Noua Zeelandă și SUA). 

Marea Britanie. Debutul reformei sistemului energetic a fost marcat de 
promulgarea Legii electricităţii (Electricity Act) în anul 1989. Compania Cen-
tral Electricity Generating Board (CEGB) a fost scindată în patru părţi distincte: 
a) producţia, cu trei fi rme (National Power, Power Gen și Nuclear Electric); b) 
transportul încredinţat societăţii independente National Grid Company (NGC) 
care răspunde de funcţionarea bursei de electricitate; c) distribuţia cu cele 12 
companii regionale de electricitate (Regional Electricity Companies) privatizate 
în anul 1990; d) furnizarea. S-a înfi inţat, de asemenea, Ofi ciul de Reglementa-
re a Electricităţii (OFFER), instituţie independentă. Acţiunile National Power și 
Power Gen au fost tranzacţionate la bursă în proporţie de 60% în 1991. În martie 
1995, statul renunţă la ultimele acţiuni ale sale la National Power și Power Gen.  
Nuclear Electric rămâne societate independentă cu capital integral de stat. 

Structura componentei de generare a energiei electrice imediat după priva-
tizare a afectat negativ funcţionarea bursei de energie ca urmare a puterii domi-
nante pe piaţă a celor doi producători – National Power și PowerGen. Această 
putere le-a permis celor două companii să profi te de elasticitatea redusă a cererii 
în funcţie de preţuri și să infl uenţeze preţul marginal al sistemului. Pe perioa-
da primilor trei ani de funcţionare a bursei, cei doi mari producători au stabilit 
preţul bursei în 90% din cazuri și, pe măsura expirării contractelor, aceștia au 
sporit preţurile la bursă cu toate că preţurile combustibilor erau în scădere. În 
anul 1993, după o creștere accentuată a preţurilor, cele două companii au fost 
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reclamate la Comisia pentru Monopoluri și Fuziuni (Monopolies and Mer-
gers Commission) pentru abuz de putere pe piaţă. Drept urmare, National 
Power și PowerGen au acceptat un preţ plafon în anii 1994-1995 și 1995-1996 
și să cedeze (închirieze) 6000 MW de capacitate instalată dintr-un total de 
46000 MW către o nouă companie, Eastern Group. În acest fel, cota de piaţă 
a duopolului s-a redus de la 54% la 39% în perioada anilor 1998-1999. Alte 
capacităţi de 8000 MW au fost cedate în 1999 la presiunea agenţiilor de re-
glementare [Chick, M., 2007, p.123]. În urma plângerilor repetate din partea 
industriei de extracţie a cărbunelui și a unor mari consumatori industriali 
privind nivelul preţurilor, bursa (Pool) a fost înlocuită cu un sistem de con-
tracte bilaterale în cadrul NETA (New Electricity Trading Arrangements), 
operaţională din anul 2001. În opinia autorului, trecerea la contracte bilate-
rale a favorizat producătorii cu producţii previzibile care puteau încheia con-
tracte pe termen lung, dar a defavorizat pe cei cu producţii incerte (de exem-
plu, centralele eoliene). S-a pierdut de asemenea transparenţa ce caracteriza 
bursa și a crescut dificultatea de a intra pe piaţă, fapt ce a încurajat integrarea 
pe verticală ca mijloc de reducere a costurilor tranzacţionale impuse de noua 
structură a pieţei.

Alte rezultate obţinute în urma transformării sistemului energetic din 
Marea Britanie pot fi sintetizate astfel:

■ închiderea unor capacităţi nerentabile de producţie însumând cca
4000 MW (aproape 7% din capacităţile de producţie existente în anul 1991);

■ orientarea producătorilor de electricitate spre piaţa internaţională de 
cărbune (după finalizarea contractelor cu British Coal), dată fiind lipsa de 
competitivitate a celui indigen (în octombrie 1992 s-a anunţat închiderea a 
31 mine de cărbune);

■ punerea în funcţiune a unor noi centrale funcţionând cu ciclu mixt abur-gaze;
■ reducerea preţurilor medii pentru majoritatea consumatorilor industriali și 

a celor pentru consumatorii casnici;
■ crearea unei pieţe a electricităţii cu funcţionare în timp real și prin interme-

diul căreia toţi consumatorii (începând din anul 1998) pot să-și aleagă furnizorii.
Franţa. Prin Legea privind naţionalizarea din 8 aprilie 1946 a fost definit 

statutul serviciului public alimentare cu electricitate; acest serviciu public s-a 
grefat pe structura Électricité de France (ÉdF), care deţine reţelele de trans-
port și desfășoară majoritatea activităţilor de producţie și distribuţie a ener-
giei. Reforma s-a concentrat în direcţia perfecţionării sistemelor de tarifare 
și contorizare (stabilirea preţurilor pe baza costurilor marginale de producţie 
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pe termen lung și introducerea tarifării în timp real), ÉdF rămânând o socie-
tate cu capital integral de stat cu o cotă de piaţă de 97% din energia produsă 
și distribuită în Franţa. Principalele rezultate obţinute în urma reformei s-au 
concretizat în:

- scăderea preţurilor electricităţii (în termeni reali), atât pentru consu-
matorii casnici (cu 20% în anii 1990), cât și pentru cei industriali (cu 20-30% 
în aceeași perioadă);

- exportul în condiţii de rentabilitate către ţările vecine, ÉdF fiind cea 
mai importantă ţară exportatoare de electricitate;

- cifră de afaceri care situa ÉdF pe locul al doilea între firmele franceze;
- îndeplinirea principalului obiectiv (stabilit de guvernul francez în 

anul 1974), cel de realizare a independenţei faţă de acţiunea factorilor aleato-
rii determinaţi de importurile de ţiţei și gaze naturale.

Italia. Prin Legea nr. 1643 din 6 decembrie 1962, Ente Nazionale per l’Energia 
Elettrica (Enel) era desemnată ca deţinătoare a monopolului asupra producerii, 
transportului și distribuţiei electricităţii. Printr-un Decret-lege din 11 iulie 1992, 
Enel, companie publică de electricitate, este transformată în societate pe acţiuni, 
rămânând, pentru moment, în custodia Ministerului de Finanţe însărcinat cu 
propunerea unor măsuri de privatizare a societăţii (se prevedea vânzarea de acţi-
uni Enel la bursă). Cota de piaţă se ridica la 83,56 % din producţia și distribuţia 
de electricitate. Principala problemă rămânea dependenţa energetică a Italiei de 
importuri (81,4%). Încă din anii 1990, Enel prevedea posibilitatea construcţiei de 
centrale electrice în Europa de Est, inclusiv în România.

În Suedia, piaţa energiei electrice a trecut printr-un proces de restruc-
turare în anul 1996, prin introducerea concurenţei în domeniul comerciali-
zării și producerii electricităţii. Cu toate acestea, Vattenfall, companie aflată 
în proprietatea statului suedez, a rămas cel mai mare producător de energie 
electrică din Suedia (cu peste 150 de centrale care însumează o capacitate 
instalată de 38230 MW). În anul 2010, compania a asigurat 42% din produc-
ţia de energie electrică a Suediei. Statul suedez, prin intermediul companiei 
Vattenfall, deţine 39,8% din capacitatea instalată de producţie, în timp ce 
agenţii economici străini controlează un procent de 39,6%, primăriile sue-
deze 12,5%, iar alte categorii au în proprietate restul de 8,1%. De asemenea, 
Vattenfall își consolidează în prezent poziţia pe piaţa Regatului Unit. Exploa-
tarea reţelelor a rămas în continuare un monopol reglementat de către stat. 
În anul 2005 a fost înfiinţat Inspectoratul Suedez pentru Pieţele de Energie 
care oferă autorităţii de reglementare mai multă autonomie, concentrându-
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se cu prioritate pe monitorizarea și analiza pieţelor de energie din Suedia, 
ţările nordice și Uniunea Europeană. În anul 2011, Suedia a fost împărţită 
în patru zone tarifare pentru ca piaţa să transmită semnale mai corecte către 
operatorul de sistem cu privire la disponibilitatea capacităţilor de producţie. 
În Suedia, rapoartele financiare arată că profiturile producătorilor de energie 
au crescut considerabil în ultimii ani și aceasta a determinat o redistribuire 
substanţială a avuţiei de la consumatorii de electricitate către producătorii 
acesteia. În orice caz, dacă o companie înregistrează costuri mai mari decât 
cele considerate a fi corecte, aceasta este supusă unui audit aprofundat. 

3. Etapele transformărilor sistemului energetic din România 
Industria energetică românească se afla, în anii 1990, în stadiul incipient 

al unor transformări cu efecte de antrenare în toate domeniile de activitate. 
Sectorul energiei electrice urma să se restructureze profund, obiectivele fiind 
creșterea eficienţei, reducerea costurilor, atragerea de investiţii private, adec-
varea la resursele naţionale disponibile, flexibilitatea și adaptarea la schim-
bări. Se dorea ca structura nou creată să promoveze concurenţa în produce-
rea și vânzarea energiei electrice. 

Prima etapă post-decembristă a reformei sectorului energetic a fost înfi-
inţarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), 
în anul 1998. Compania naţională de electricitate, integrată pe verticală și 
orizontală, cu o capacitate instalată de 22236 MW, se afla în proprietatea 
statului. Anul 1998 a marcat, de asemenea, prima etapă a dezintegrării pe 
verticală a Sistemului Energetic românesc: separarea activităţii de distribuţie 
de cea de producere a energiei electrice. În anul 2000, separarea pe vertica-
lă a fost finalizată prin înfiinţarea companiei Transelectrica, specializată în 
transportul energiei, care avea în componenţă și operatorul commercial al 
pieţei de energie (OPCOM). În același an, se pun bazele pieţei spot de energie 
(piaţa pentru ziua următoare – PZU). În anul 2008 se finalizează separarea 
activităţii de distribuţie de cea de furnizare. Cea mai importantă companie de 
producere a energie electrice, Termoelectrica, își reduce rapid dimensiunile 
prin dezintegrare pe orizontală, reducându-și în fiecare an contribuţia la pro-
ducţia totală de energie (în 2012 numai 0,3 % din producţia totală). În anul 
2001, compania de distribuţie Electrica a fost și ea separată pe orizontală, 
fiind împărţită în opt entităţi separate. 

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 29 din 27 octombrie 1998 a luat fiinţă 
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), care 
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are drept scop crearea și punerea în aplicare a sistemului de reglementări 
indispensabil funcţionării pieţei energiei electrice și termice în condiţii de 
eficienţă, concurenţă, transparenţă și protecţie a consumatorilor. De interes 
pentru investitorii străini este faptul că ANRE este cea care emite, acordă, 
suspendă sau retrage autorizaţiile și licenţele pentru agenţii economici din sec-
torul energiei electrice și termice, stabilind de asemenea criteriile și metodele 
pentru calculul tarifelor, ca și contractele cadru de furnizare a electricităţii și 
energiei termice consumatorilor fi nali. Astfel, cu avizul Ofi ciului Concurenţei, 
ANRE va stabili atât preţurile pentru consumatorii captivi, cât și preţurile prac-
ticate de concesionarii de activităţi sau servicii publice din sectorul energiei 
electrice și termice. Instituţia nou creată ar fi  putut să reprezinte un factor-cheie
pentru funcţionarea efectivă a mecanismelor de piaţă în sectorul energetic.

Structura ţintă avută în vedere de conducerea RENEL, care trebuia să 
devină operaţională după o perioadă de circa patru ani, cuprindea mai multe 
societăţi comerciale pe acţiuni de producere a energiei electrice și termice 
pe bază de combustibili fosili, care să coexiste pe o durată de circa 2-3 ani. 
Pe lângă această organizaţie de tip holding, încă din anul 1997, se preconiza 
apariţia unei Companii Naţionale de Electricitate (denumită, până la 31 iulie 
2000, CONEL) responsabilă pentru exploatarea și dezvoltarea reţelei de trans-
port, integritatea sistemului electroenergetic, organizarea și funcţionarea pieţei 
(bursei) energiei electrice. Centralele hidroelectrice de interes local, cu puteri 
instalate de 10-15 MW și care nu făceau parte dintr-o amenajare hidroenerge-
tică complexă aferentă unui bazin hidrografi c, urmau să fi e organizate în so-
cietăţi comerciale pe acţiuni, privatizabile din prima etapă. De asemenea, se 
prefi gura înfi inţarea Societăţii Naţionale Nuclearelectrice, proprietate de stat, 
care va obţine venituri pe piaţa concurenţială a energiei electrice în măsură să 
acopere cheltuielile de funcţionare și o anumită marjă pentru recuperarea unei 
părţi din capitalul investit și din cheltuielile de dezafectare. 

Structura organizatorică propusă includea producători independenţi de 
energie, în proprietate particulară, care să participe în cadrul pieţei pe baze 
nediscriminatorii, societăţi comerciale pe acţiuni, cu capital privat sau în pro-
prietatea administraţiilor locale, care să livreze energia termică cartierelor de 
locuinţe și să vândă energia electrică produsă în cogenerare, pe piaţă. Socie-
tăţile comerciale de distribuţie a electricităţii de nivel regional, judeţean sau 
municipal vor deţine un monopol natural local pentru activităţi de exploa-
tare și dezvoltare a reţelelor, precum și pentru vânzarea de energie electrică 
către consumatorii casnici și consumatorii mici, pe perioada unei perioade 
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de tranziţie. Societăţile de distribuţie vor fi la început societăţi comerciale 
cu capital de stat și vor funcţiona ca atare o perioadă de 2-3 ani pentru a-și 
demonstra viabilitatea economică, după care se vor privatiza.

Consumatorii industriali mari vor putea să contracteze energia și ser-
viciile aferente de la orice furnizor autorizat, având statut de consumatori 
eligibili. Prin Decizia nr. 11/1999 a ANRE privind aprobarea Regulamentului 
pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrică s-au stabilit 
cerinţele (de natură tehnologică, juridică și economico-financiară) și crite-
riile de eligibilitate (criteriul consumului anual de energie electrică, criteriul 
ponderii exportului în cifra de afaceri și criteriul ponderii costului cu energia 
electrică în costurile totale ale produselor/serviciilor).

Activităţile cu caracter de monopol natural (transportul și distribuţia) se 
vor desfășura în regim de serviciu public, reglementat.

În anul 1998, pe baza HG nr. 365, Regia Autonomă de Electricitate 
(RENEL) a fost reorganizată prin înfiinţarea Companiei Naţionale de Elec-
tricitate SA (CONEL), a Societăţii Naţionale Nuclearelectrica SA și a Regiei 
Autonome pentru Activităţi Nucleare (RAAN) - regie naţională de interes 
strategic, cele trei entităţi juridice aflându-se sub autoritatea Ministerului 
Industriei și Comerţului. CONEL SA avea ca obiect principal de activita-
te producerea de energie electrică, transportul, dispecerizarea, distribuţia 
și vânzarea acesteia, producerea și vânzarea energiei termice, exploatarea și 
dezvoltarea Sistemului Energetic Naţional, asigurând, pe bază de contracte, 
serviciul public de alimentare cu energie electrică a tuturor categoriilor de 
consumatori racordaţi la sistem. Structura organizatorică și funcţională arăta 
că noua companie naţională avea în componenţă divizia transport-dispecer, 
filialele Termoelectrica SA, Hidroelectrica SA și Electrica SA, cu sucursale de 
centrale electrice și de distribuţie a energiei electrice. 

Prin compararea structurii-ţintă pe care o avea în vedere, cu un an în 
urmă, conducerea RENEL și ceea ce s-a realizat pe baza HG 365/1998 am putut 
trage concluzia că, la momentul respectiv, nu se reușise separarea activităţilor 
de producere, transport și distribuţie a energiei electrice, cele trei activităţi ră-
mânând în continuare în atribuţiile noii CONEL SA. Totuși, se arătau primele 
semne ale dezintegrării pe verticală ale companiei, prin obligativitatea efectuă-
rii bilanţurilor contabile în mod separat pentru cele trei activităţi. 

Statul era în continuare proprietar al companiei de electricitate, iar trece-
rea acesteia în proprietate privată depindea de strategia în domeniu a Fondu-
lui Proprietăţii de Stat. Se putea prevedea faptul că împărţirea centralelor pe 
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societăţi (separarea termocentralelor, de hidrocentrale) ar putea conduce la 
vânzarea mai rapidă a acţiunilor la Hidroelectrica SA având în vedere profi-
tabilitatea mult mai ridicată a centralelor din componenţa acesteia.

Întregul capital social al societăţii Termoelectrica SA era evaluat la ceva 
mai mult de 700 milioane dolari SUA, sumă echivalentă cu cea necesară pen-
tru finalizarea grupului II de la Cernavodă, realizat la acel moment dat în 
proporţie de 50%; dacă este să ne referim la centralele hidroelectrice, din 
perspectiva decidenţilor, acestea nu valorau mai mult de 200 milioane dolari 
SUA. De fapt, întregul sistem energetic, exceptând partea nucleară, era evaluat 
la aproximativ 1,8 miliarde dolari SUA. Motivul: gradul ridicat de uzură fizi-
că și morală a instalaţiilor din dotarea Sistemului Electroenergetic Naţional. 

In anul 2000, CONEL se desfiinţează prin HG 627/2000. În fapt, apare, pe 
lângă cele trei societăţi vechi (Termoelectrica SA, Hidroelectrica SA și Elec-
trica SA), Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelec-
trica SA”, care “are ca obiect principal de activitate transportul, dispecerizarea 
energiei electrice, organizarea și administrarea pieţei de energie electrică...” și 
“răspunde de funcţionarea Sistemului naţional de transport al energiei elec-
trice în condiţii de calitate, siguranţă, eficienţă economică și protecţie a me-
diului înconjurător” (articolele 6 și 8 din HG 627/2000).

De o deosebită importanţă este faptul că, în cadrul Transelectrica, s-a 
înfiinţat filiala Societatea Comercială “Operatorul Pieţei de Energie Electrică 
S.A.” (OPCOM SA), care are ca obiect principal de activitate “administrarea 
pieţei de energie electrică, stabilirea ordinii de merit-vânzare pentru pro-
ducători către furnizori în scopul menţinerii echilibrului permanent dintre 
producţie și consum, asigurând desfășurarea tranzacţiilor și contractelor co-
merciale ale participanţilor autorizaţi pe bază de licenţe în condiţiile legii” 
(art. 12 din HG 627/2000). 

La recomandarea Comitetului Director, pe 8 mai 2003, la Madrid, Adu-
narea Generală a UCTE a decis să atribuie CN Transelectrica SA “calitatea de 
membru UCTE cu drepturi depline și permisiunea de funcţionare sincronă 
permanentă cu sistemul UCTE”. 

Anul 2005 a marcat lansarea pieţei spot voluntare cu decontare bilaterală,  
introducerea pieţei centralizate a contractelor bilaterale și a pieţei de certifi-
cate verzi.

În anii următori, principalul obiectiv al reformei sectorului energetic 
din România a fost privatizarea distribuţiei. De exemplu, ENEL SpA a plătit 
43,4 milioane euro pentru 51% din acţiunile Electrica Dobrogea (o companie 
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cu 1894699 consumatori în anul 2006) (2,51 euro per acţiune) și 69 milioa-
ne euro pentru 51% din acţiunile Electrica Banat (o companie cu 2841437 
consumatori în 2006) (2,92 euro per acţiune). Ca termen de comparaţie, în 
noiembrie 2011, compania suedeză Vattenfall a anunţat semnarea acordului 
prin care primăria orașului Hamburg va achiziţiona 25,1% din reţelele de 
distribuţie a energiei electrice și a energiei termice aflate în proprietatea com-
paniei suedeze în orașul Hamburg (cu aproximativ 1,8 milioane locuitori), 
contract în valoare de 463,1 milioane euro. În plus, compania Vattenfall va 
rămâne în continuare operatorul reţelelor. Tranzacţia va fi încheiată în anul 
2012. În România, în anul 2006, anul premergător ultimei privatizări realiza-
te, compania italiană ENEL deţinea 35,6% din energia distribuită în Româ-
nia, compania germană E.ON 12,3%, compania cehă CEZ 12,2% iar firma 
românească Electrica, mai puţin de 40% . 

Anul integrării în Uniunea Europeană, 2007, a adus, pe lângă încheierea 
etapei de priavtizare a celor cinci companii de distribuţie, introducerea pieţei 
centralizate a contractelor bilaterale parţial standardizate cu negociere conti-
nuă, dar și deschiderea integrală a pieţei de energie electrică și gaze naturale 
prin care, teoretic, toţi consumatorii pot să-și aleagă furnizorul de energie. 
Luna august a anului 2008 a marcat finalizarea procesului de separare a acti-
vităţilor de distribuţie de cele de furnizare a energiei electrice, iar luna iulie a 
anului 2011 – introducerea pieţei intrazilnice de energie electrică.

În anul 2012, sub imperativul liberalizării pieţei energiei electrice, ANRE 
stabilește calendarul de eliminare a tarifelor reglementate (prin Ordinul
nr. 30/27.08.2012 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor și 
tarifelor la consumatorii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate, pu-
blicat în MO nr. 626/31.08.2012, p.7), în urma căruia procentul de achiziţie 
din piaţa concurenţială pentru consumatorii noncasnici va fi de 100% din 
data de 1 ianuarie 2014, iar pentru cei casnici – din 31 decembrie 2017.

4. Repere legislative ale schimbărilor structurale 
ale industriei energetice în perioada ce a urmat anului 2007

Integrarea României în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 a impus 
modificări și completări la Legea Energiei nr. 318 din 2003, abrogată prin 
adoptarea noii Legi a energiei nr. 13 din 09/01/2007 publicată în Monitorul 
Oficial nr.51 din 23/01/2007.

„Strategia și politica” tratate în capitolul II definesc în art. 4 alin. 1 
„obiectivele sectorului energiei electrice pe termen mediu și lung și modalită-
ţile optime de realizare a acestora, în condiţiile asigurării unei dezvoltări durabile
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a economiei naţionale”. Obiectivele rămân neschimbate faţă de Legea 
nr. 318/2003, și anume:  “constituirea cadrului instituţional corespunzător”, 
“asigurarea securităţii în aprovizionarea cu combustibili”, “asigurarea im-
porturilor și exporturilor de combustibili și energie electrică”, ”asigurarea 
protecţiei mediului, reconstrucţia ecologică a siturilor afectate de activităţi 
energetice”, ”transparenţa preţurilor și tarifelor la combustibili și energie”, 
“creșterea eficienţei în utilizarea combustibililor și energiei”, ”dezvoltarea sur-
selor regenerabile de energie și cogenerării de înaltă eficienţă, cu acordarea 
de priorităţi energiei electrice pentru așezările izolate”,”dezvoltarea cooperării 
energetice internaţionale”. A fost adăugat alineatul 3, în care s-au identifi-
cat ca surse de finanţare pentru aplicarea strategiei și politicii programului 
privind energia naţională “sursele proprii ale operatorilor economici în do-
meniu, bugetul de stat, bugetele locale, împrumuturi rambursabile și neram-
bursabile”. De asemenea, au fost adăugate ministerului de resort noi atribuţii, 
cum ar fi: “asigurarea monitorizării respectării angajamentelor asumate prin 
Tratatul de aderare la Uniunea Europeană pentru sectorul energetic; defini-
rea infrastructurii critice a Sistemului electroenergetic naţional;  monitori-
zarea îndeplinirii măsurilor asumate pentru conformitatea instalaţiilor din 
sectorul energetic, care au obţinut perioada de tranziţie în urma negocierilor 
cu Uniunea Europeană, la normele prevăzute în legislaţia de mediu”.

Articolul 7 confirmă că autoritatea de reglementare în sectorul energiei 
electrice este ANRE, în subordinea Prim-ministrului, cu “finanţarea chel-
tuielilor curente și de capital asigurate integral din venituri proprii”. Mai 
târziu, OUG nr.1 din 25/01/2010, publicată în Monitorul Oficial nr.62 din 
27/01/2010, va abroga acest articol, precum și alineatele 1, 3 și 4 ale art. 8, 
în care se specifică  provenienţa veniturilor proprii ale ANRE, obligativita-
tea de a “întocmi anual bugetul propriu de venituri și cheltuieli”. Atribuţiile 
ANRE stabilite prin Legea 318/2003 sunt completate prin art. 11 din Legea 
13/2007 cu următoarele: “publică rapoarte anuale asupra activităţii proprii și 
rezultatelor activităţii de monitorizare desfășurate conform legii; organizea-
ză, monitorizează și controlează procedurile prevăzute la art. 24 (procedu-
ra de licitaţie și alte proceduri); colaborează cu autorităţile de reglementare 
ale statelor din regiune pentru armonizarea cadrului de reglementare pentru 
dezvoltarea pieţei regionale, inclusiv privind schimburile transfrontaliere de 
energie electrică și regulile privind gestionarea și alocarea capacităţilor de 
interconexiune prin care sistemul este interconectat; ...monitorizează piaţa 
de energie electrică în vederea evaluării nivelului de eficienţă, transparenţă 
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și concurenţă a acesteia pe bază de reglementări proprii și prezintă rapoarte 
trimestriale prim-ministrului și ministrului de resort privind problemele și 
soluţiile aplicate; elaborează și aprobă regulamentul de desemnare a furnizo-
rului de ultimă opţiune“.

Articolul 28 din Legea 13/2007 privind „funcţionarea pieţei reglementate 
de energie electrică” menţiona faptul că piaţa reglementată va exista “până la 
deschiderea completă a pieţei de energie electrică”, dată de la care “autorita-
tea competentă” va putea “stabili preţurile și cantităţile contractate, aferente 
tranzacţiilor angro dintre producători și furnizorii consumatorilor casnici”. 
Articolul 29, referitor la “funcţionarea pieţei concurenţiale de energie elec-
trică”, se va restructura (faţă de Legea 318/2003) în patru alienate. Piaţa con-
curenţială de energie electrică “funcţionează pe baza reglementărilor emise 
de autoritatea competentă”, tranzacţiile realizându-se “angro sau cu amănun-
tul”, piaţa angro de energie putându-se realiza numai pe baza contractelor 
bilaterale pe piaţa centralizată sau între furnizorii de energie și producători, 
pe baza contractelor de import-export, a tranzacţiilor pe piaţa spot sau de 
servicii specifice. În sistemul pieţii concurenţiale cu amănuntul, “furnizorii 
vând energie electrică clienţilor eligibili prin contracte bilaterale la  preţuri 
negociate sau  prin  oferte tip”.

A fost adăugat art. 31, ce va avea în vedere “contractul de racordare”, 
prin care operatorul de transport sau de distribuţie este “obligat să comu-
nice, în scris, în termen de 30 de zile, condiţiile tehnico-economice de ra-
cordare la reţea și să colaboreze cu solicitantul pentru alegerea celei mai 
avantajoase soluţii de racordare”. Acest articol a fost pus în aplicare mai 
târziu de Regulamentul ANRE din 11/12/2008 privind stabilirea soluţiilor 
de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, publicat în 
Monitorul Oficial nr.23 din 12/01/2009.

De asemenea, a fost introdus art. 38, în care se specifica necesitatea inde-
pendenţei operatorului de transport din punctul de vedere al “formei juridice, 
organizării sale și a procesului decizional, în raport cu celelalte activităţi care 
nu au legătură cu transportul energiei electrice”, în cazul în care “face parte 
dintr-un operator economic integrat pe verticală”. De aceea, au fost eviden-
ţiate unele criterii de bază de conduită a acestui operator. OUG nr.172/2008 
face următoarea completare: “Operatorul de transport și de sistem este obli-
gat, conform reglementărilor ANRE, să întocmească din trei în trei luni un 
raport cu privire la fluxurile fizice de energie electrică care s-au derulat în 
cadrul importurilor de energie electrică din ţări terţe Uniunii Europene în 
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cursul ultimelor trei luni anterioare datei raportării, și să-l transmită ANRE 
și ministerului de resort în vederea informării Comisiei Europene.”

Capitolul V din Legea 13/2007 pune accentul pe energia electrică  produ-
să din surse regenerabile de energie.  “Certificarea energiei electrice produse 
din surse regenerabile se face prin intermediul garanţiilor de origine emise 
de autoritatea competentă”, care stabilește “regulile de funcţionare a pieţei de 
energie electrică, preluarea cu prioritate și comercializarea energiei electrice 
produse din surse regenerabile de energie”. Criteriile de promovare a energiei 
electrice produse din surse regenerabile de energie trebuiau să ţină seama de 
“atingerea ţintei naţionale privind ponderea energiei electrice produse din 
surse regenerabile de energie” – stabilită de autoritatea competentă, “ com-
patibilitatea cu principiile concurenţiale de piaţă”, “ caracteristicile diferitelor 
surse regenerabile de energie și tehnologiile de producere a energiei electri-
ce”, “ promovarea utilizării surselor regenerabile de energie în cel mai eficient 
mod”. Articolul 68 definește “cogenerarea de înaltă eficienţă, ca fiind proce-
sul care îndeplinește unul dintre următoarele criterii: realizarea de economie 
de energie primară la producerea energiei electrice în cogenerare de cel puţin 
10% faţă de valorile de referinţă stabilite prin reglementări specifice pentru 
producerea separată a energiei electrice și termice - în centrale electrice de 
cogenerare cu puteri instalate de cel puţin 1 MW; realizarea de economie de 
energie primară la producerea energiei electrice în cogenerare faţă de produ-
cerea separată a energiei electrice și termice - în centrale electrice de cogene-
rare cu puteri instalate sub 1 MW”.

În capitolul VI s-au stabilit preţurile și tarifele pentru activităţile desfă-
șurate în sectorul energiei electrice (art. 74) ca fiind: “preţuri rezultate din 
mecanismele concurenţiale ale pieţei de energie electrică; tarife reglementate 
pentru serviciile de transport, de sistem și de distribuţie a energiei electrice; 
tarife/preţuri reglementate pentru furnizarea de energie electrică la consu-
matorii captivi până la deschiderea totală a pieţei de energie electrică, pre-
cum și pentru consumatorii casnici și consumatorii cu putere maximă apro-
bată prin avizul de racordare de până la 100 kVA, după deschiderea totală a 
pieţei de energie electrică; preţuri/tarife practicate de furnizorii de ultimă op-
ţiune după deschiderea totală a pieţei de energie electrică; tarife reglementate 
pentru achiziţia serviciilor tehnologice de sistem, până la crearea unei pieţe 
concurenţiale de servicii tehnologice de sistem; tarife reglementate de racor-
dare la reţea; tarife reglementate practicate de operatorii pieţelor centraliza-
te; preţuri reglementate pentru activitatea de producere a energiei electrice, 
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aferente tranzacţiilor angro dintre producători și furnizorii clienţilor captive; 
preţuri reglementate pentru energia termică destinată consumului populaţi-
ei, produsă în instalaţiile de cogenerare; tarife reglementate pentru activitatea 
de măsurare”. Au fost adăugate articole privind “limitarea preţurilor și tarife-
lor (80) și “recuperarea costurilor”(81). ANRE poate “fixa o limită superioară 
a preţului/tarifului “ și limita “venitul din activitatea reglementată, în scopul 
evitării creșterii necontrolate a preţurilor la clienţi, costurile  nerecunoscu-
te, fiind recuperate integral”. Participanţii la piaţa de energie electrică “au 
dreptul de a-și recupera costurile rezultate din aplicarea unor condiţii su-
plimentare referitoare la siguranţa în furnizare, protecţia mediului, inclusiv 
dezafectarea unităţilor nucleare sau eficienţa energetică. 

Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123 din 10/07/2012 publi-
cată în Monitorul Oficial nr.485 din 16/07/2012 aduce o serie de noutăţi pe 
piaţa energiei electrice românești, unde activează cele mai puternice companii 
de stat din România, precum și giganţi internaţionali precum CEZ (Cehia), 
ENEL (Italia) sau E.ON (Germania). Obiectivele activităţilor din domeniul 
energiei electrice rămân neschimbate faţă de Legea 13/2007, fiind adăugate 
doar două obiective noi la literele h) și j): „h) îmbunătăţirea competitivităţii 
pieţei interne de energie electrică și participarea activă la formarea atât a 
pieţei regionale, cât și a pieţei interne de energie a Uniunii Europene și la 
dezvoltarea schimburilor transfrontaliere”; “j)asigurarea protecţiei mediului 
la nivel local și global, în concordanţă cu reglementările legale în vigoare”.

Capitolul II are în vedere “Strategia și politica energetică” naţională, defi-
nirea obiectivelor pe termen mediu și lung, sursele de finanţare utilizate pen-
tru aplicarea strategiei energetice naţionale și a politicii Guvernului, măsurile 
de sprijin din partea statului, programul energetic, atribuţiile ministerului 
de resort. În ceea ce privește programul energetic, faţă de Legea 13/2007, a 
fost adăugat la art. 5 un alineat (3), în care se specifică că, pentru siguran-
ţa alimentării cu energie electrică “se poate acorda acces garantat la reţelele 
electrice pentru energia electrică produsă în centrale electrice care utilizează 
combustibili din producţia internă, dar numai pentru cantităţi anuale cores-
punzătoare unei energii primare de maximum 15% din cantitatea totală de 
combustibil echivalent, necesară pentru a produce energia electrică aferentă 
consumului brut final al ţării”. Atribuţiile ministerului de resort sunt cele 
expuse în Legea 13/2007, completate cu puncte legate de calitatea ministe-
rului de a stabili “cadrul instituţional corespunzător pentru desfășurarea, în 
condiţii de eficienţă și competitivitate, a activităţii societăţilor comerciale din 
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subordinea sau coordonarea ministerului care își derulează activitatea în do-
meniul energiei electrice”, precum și “promovarea și facilitarea” cooperării 
dintre “operatorul pieţei de energie electrică, operatorii de transport și de 
sistem și omologii lor la nivel regional”și tranfrontalier, având ca scop “de a 
crea o piaţă internă competitivă a energiei electrice”. Această cooperare tre-
buie să acopere “zonele geografice definite în conformitate cu art. 12 alin. (3) 
din Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consi-
liului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile 
transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr.1228/2003, precum și alte zone geografice”. Promovarea acestei cooperări 
se realizează cu colaborarea autorităţii de reglementare – ANRE, care func-
ţionează ca autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, cu 
competenţe și atribuţii stabilite potrivit Legii 13/2007 art. 7-11, articole ce nu 
au fost abrogate de prezenta lege (Legea 123/2012) la data intrării în vigoare.

Capitolul IV – “Energia electrică”, aduce ca noutate înfi inţarea “Comisiei 
de soluţionare a disputelor, ca organism care soluţionează disputele pe piaţa 
angro și cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie elec-
trică”, ce își desfășoară “activitatea pe baza unui regulament de organizare 
și funcţionare, aprobat prin decizie a președintelui ANRE”. Articolul 21 sti-
pulează obligativitatea participanţilor la piaţa de energie electrică de a plă-
ti “dezechilibrele pe care le generează pe piaţă”, cu excepţia celor prevăzute 
explicit de legislaţie.  Reglementarea furnizării de energie electrică pentru 
clienţii noncasnici se va realiza până la 31 decembrie 2013, iar pentru clienţii 
casnici până la 31 decembrie 2017.

Pentru buna funcţionare a pieţei reglementate, potrivit art. 22, ANRE 
poate să impună „obligaţii de serviciu public producătorilor, operatorului de 
transport și de sistem, operatorilor de distribuţie și furnizorilor de ultimă 
instanţă pentru asigurarea alimentării cu energie electrică a clienţilor  finali 
care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu și-au exercitat dreptul 
de eligibilitate sau a clienţilor casnici și clienţilor noncasnici cu un număr 
mediu scriptic de salariaţi mai mic de 50 și o cifră de afaceri anuală sau o 
valoare totală a activelor din bilanţul contabil, conform raportărilor fiscale 
anuale, care nu depășește 10 milioane euro”. Totodată, ANRE poate impune 
furnizorilor “proceduri transparente de achiziţie a energiei electrice de pe 
piaţa concurenţială” destinată clienţilor mai sus menţionaţi și, de asemenea, 
poate aproba “preţurile și cantităţile din contractele încheiate între producă-
tori și furnizori”, “tarifele aplicate de furnizorii de ultimă instanţă de energie 
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electrică” acestor clienţi. Nu în ultimul rând, autoritatea competentă aprobă 
“metodologii de monitorizare a cheltuielilor cu achiziţia energiei electrice”, 
precum și “preţurile și cantităţile din contractele de achiziţie și livrare a ser-
viciilor tehnologice de sistem”. În ceea ce privește monitorizarea, alineatul (6) 
stabilește indicatorii pe baza cărora se va realiza procesul de evaluare anuală 
a funcţionării pieţei de energie electrică, în urma căruia ANRE va întocmi 
un raport “referitor la preţurile reglementate ca obligaţii de serviciu public și 
impactul acestora asupra pieţei de energie electrică”.

Pe piaţa concurenţială, tranzacţiile comerciale se fac “angro sau cu amă-
nuntul”,     într-un mod “transparent, public, centralizat și nediscriminatoriu”, 
iar “furnizorii pot vinde energie electrică clienţilor finali prin contracte bila-
terale, la preţuri negociate sau stabilite prin oferte-tip”. Furnizorii au obligaţia 
de a păstra timp de cel puţin cinci ani, toate informaţiile privitoare la tran-
zacţiile realizate, și să le pună la dispoziţia ANRE sau a Comisiei Europene, 
la cererea acestora.

Articolul 35 stabilește obligaţia operatorului de transport și de sistem de a 
elabora planuri de dezvoltare pe o durată de 10 ani, avându-se în vedere “mo-
dalităţile de finanţare și realizare a investiţiilor privind reţelele de transport, 
cu luarea în considerare și a planurilor de amenajare și sistematizare a teri-
toriului străbătut de acestea, în condiţiile respectării normelor de protecţie a 
mediului”. Aceste planuri sunt trimise spre aprobare ANRE. Totodată, pentru 
informarea Comisiei Europene, art. 39 obligă operatorul de transport și de 
sistem “să întocmească, din trei în trei luni, un raport cu privire la fluxurile 
fizice de energie electrică ce s-au derulat în cadrul importurilor de energie 
electrică din ţări terţe Uniunii Europene în cursul ultimelor 3 luni anterioare 
datei raportării, datele se transmit ANRE și ministerului de resort”.

Capitolul V definește sursele regenerabile de energie, tehnologiile de co-
generare, cogenerarea de înaltă eficienţă și „stabilește reguli de acces la re-
ţea pentru energia electrică produsă din surse regenerabile și în cogenerare 
de înaltă eficienţă”, precum și “criteriile  de promovare a energiei electrice 
produse din surse regenerabile și în cogenerare de înaltă eficienţă”.  Faţă de 
Legea 13/2007, prezenta lege face câteva completări. Se stabilesc criteriile de 
promovare a producerii energiei electrice în cogenerare de înaltă eficienţă.  
ANRE îi revine sarcina de a stabili prin reguli tehnice și comerciale ”accesul 
garantat la reţelele electrice și dispecerizarea prioritară a energiei electrice 
produse din surse regenerabile de energie și în cogenerare de înaltă eficienţă” 
precum și “accesul prioritar la reţelele electrice și dispecerizarea prioritară 
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a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie și în cogene-
rare de înaltă eficienţă în centrale cu puteri instalate mai mici sau egale cu
1 MW, în măsura în care nu este afectat nivelul de siguranţă a SEN”. În vede-
rea stabilirii “criteriilor  de promovare a energiei electrice produse din surse 
regenerabile de energie”, se are în vedere urmărirea “atingerii ţintei naţionale 
privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de ener-
gie; a compatibilităţii cu principiile concurenţiale de piaţă; caracteristicilor 
diferitelor surse regenerabile de energie și tehnologiilor de producere a ener-
giei electrice și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie în cel 
mai eficient mod”. Pentru “promovarea producerii energiei electrice din surse 
regenerabile de energie și în cogenerare de înaltă eficienţă se aplică scheme 
de sprijin”, după “autorizarea acestora de către Comisia Europeană”.

Capitolul VI se referă la “Preţuri și tarife”, articolele 75-83 fixând tipurile 
de preţuri și tarife, metodologiile de reglementare a preţurilor și tarifelor, 
principiile de fundamentare a propunerilor de preţuri și tarife, reperele de 
evidenţiere a costurilor și a veniturilor. De asemenea, se stabilesc costurile 
și veniturile reglementate, regulile privind limitarea preţurilor și a tarifelor, 
ale recuperării costurilor, ale evidenţierii costurilor în producerea combinată 
a energiei electrice și termice. Prin noua lege, un rol important i se atribuie 
ANRE, care va “elabora și aproba regulile privind mecanismul de corelare a 
preţului orar de ofertă pe piaţa de echilibrare cu preţul de închidere a pieţei 
PZU stabilit pentru ora respectivă”. De asemenea, se prevede că “pentru ener-
gia electrică și termică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă sau din surse 
regenerabile se aplică prevederile schemelor de sprijin, aprobate prin HG; 
pentru energia termică produsă în capacităţi amplasate într-o centrală elec-
trică de cogenerare ce beneficiază de scheme de sprijin, preţurile se stabilesc 
pe baza metodologiei aprobate de autoritatea competentă”.

Capitolul VII -  “Procedura de desfășurare a investigaţiilor”, capitol nou 
introdus în lege, dă dreptul ANRE, ca prin personalul său împuternicit să 
declanșeze investigaţii „din oficiu sau ca răspuns la o plângere înregistrată 
la autoritatea competentă, formulată de către o persoană fizică ori juridică 
afectată în mod real și direct de o potenţială încălcare” a prevedererilor le-
gii în vigoare. Personalul împuternicit pentru a desfășura investigaţiile poate 
„intra în spaţiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care operatorii 
economici le deţin legal; să examineze orice documente, registre, acte finan-
ciar-contabile și comerciale sau alte evidenţe legate de activitatea operatorilor 
economici, indiferent de locul în care sunt depozitate; să ceară oricărui repre-
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zentant sau angajat al operatorului economic explicaţii cu privire la faptele 
ori documentele legate de obiectul și scopul investigaţiei și să consemneze 
sau să înregistreze răspunsurile acestora; să ridice sau să obţină, în orice for-
mă, copii ori extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile și 
comerciale sau din alte evidenţe legate de activitatea operatorului economic; 
să sigileze orice amplasament destinat activităţilor operatorului economic 
și orice documente, registre, acte financiar-contabile și comerciale sau alte 
evidenţe legate de activitatea operatorului economic, pe durata și în măsura 
necesară investigării”. Totodată, “în baza unei autorizări judiciare”, personalul 
împuternicit poate întreprinde acţiuni inopinante în orice alte spaţii ce apar-
ţin “conducătorilor, administratorilor, directorilor și altor angajaţi ai opera-
torilor economici ori asociaţiilor de operatori economici supuși investigaţiei”.

5. Structura regională a capacităţilor de producţie a energiei electrice
Structura puterii instalate, a producţiei și consumului de energie electrică 

din România s-a modifi cat constant în ultimii 20 de ani, principalele coordona-
te fi ind scăderea constantă a contribuţiei centralelor termoelectrice la acoperi-
rea cererii, concomitent cu sporirea ponderii grupurilor eoliene și diminuarea 
producţiei de electricitate pe fondul scăderii consumului fi nal de energie.

Gruparea pe regiuni de dezvoltare a principalilor producători ce activea-
ză pe piaţa energiei electrice permite efectuarea unor evaluări ale dezechili-
brelor existente în înzestrarea cu capacităţi de producere a energiei electrice 
a celor opt regiuni de dezvoltare existente deocamdată în România.

Deși o evaluare la nivel regional poate părea lipsită de sens dat fiind 
caracterul de reţea al industriei energiei electrice, argumentele în favoarea 
demersului vin, pe de o parte,  din impactul pe care îl poate avea o structu-
ră geografică dezechilibrată a capacităţilor de producţie asupra reţelelor de 
transport și distribuţie (apariţia unor congestii ale sistemului) și, pe de altă 
parte, din perspectiva influenţei asupra posibilităţilor teritoriale de ocupare a 
forţei de muncă din domeniu. 

Cercetările efectuate au avut la bază următoarele surse de date și informaţii:
- pentru prezentarea succintă a grupurilor energetice cu funcţionare pe 

combustibili fosili, resurse eoliene și solare, administrate de diferitele com-
panii ale sistemului energetic, au fost consultate site-urile de prezentare ale 
fiecăreia dintre acestea; 

- pentru trecerea în revistă a capacităţilor de producţie aparţinând com-
paniei Hidroelectrica, am apelat la informaţiile prezentate în Planul de reorga-
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nizare a debitoarei SC de Producere a Energiei electrice în hidrocentralele
Hidroelectrica SA elaborat de Euro Insol (societate de reorganizare și lichidare), 
disponibil pe site-ul www.hidroelectrica.ro;

- pentru analiza situaţiei economico-fi nanciare și a înzestrării cu forţă de 
muncă a fi rmelor producătoare de energie electrică, am utilizat bilanţurile con-
tabile pe anul 2012 oferite de site-ul Ministerului de Finanţe, www.mfi nante.ro. 
Profi tul net prezentat în bilanţ a fost convertit în euro pe baza cursurilor medii 
de schimb publicate de Banca Naţională a României (www.bnr.ro);

- pentru verificarea conformităţii datelor referitoare la grupurile energe-
tice existente în dotarea diferitelor companii cu cele aflate efectiv în exploata-
re în anul 2013, am utilizat informaţiile furnizate de Transelectrica pe site-ul 
www.transelectrica.ro.

Problemele întâmpinate pe parcursul elaborării capitolului și modul de 
rezolvare a acestora au vizat:

- frecventele transformări petrecute în sistemul energetic din România, 
cum ar fi : reducerea prin comasare a numărului de sucursale ale Hidroelectri-
ca, de la 14 la șapte, în luna mai a anului 2013; preluarea Sucursalei Electrocen-
trale Mureș de la ELCEN București de către Romgaz, în martie 2013; procesul 
de lichidare a societăţii Termoelectrica, rămasă numai cu centralele Doicești și 
Borzești, în contextul preluării Sucursalei Brăila de nou înfi inţata Electrocen-
trale Grup etc. În aceste condiţii, „cheia de control” a fost evidenţa lunară efec-
tuată de societatea Transelectrica a grupurilor energetice afl ate în exploatare;

- lipsa defalcării bilanţurilor contabile și a informaţiilor privind forţa de 
muncă pe sucursale ale companiei Hidroelectrica. De aceea, numărul de an-
gajaţi și profiturile/pierderile au fost estimate prin raportarea valorilor globa-
le înregistrate de societate la capacităţile de producţie ale fiecărei sucursale în 
parte. Aceeași metodă a fost aplicată și pentru sucursalele ELCEN și pentru 
două companii care administrează parcuri eoliene în diferite regiuni ale ţării;

- existenţa unui număr mare de firme care au sediul social în localităţi 
diferite faţă de zona în care este instalată unitatea productivă (în special ca-
zul centralelor eoliene). Cu excepţia sucursalelor Hidroelectrica, repartizate 
administrativ pe cele opt regiuni de dezvoltare ale ţării, celelalte unităţi ener-
getice au fost împărţite în funcţie de amplasarea geografică a acestora.

Demersul întreprins ne permite sintetizarea situaţiei regionale a capaci-
tăţilor de producţie a sistemului energetic din România (Tab. 1, Fig. 1)

Valorificarea experientei Romaniei  corectat.indd   220Valorificarea experientei Romaniei  corectat.indd   220 19.02.2018   11:58:0119.02.2018   11:58:01



221221

Evoluţia sistemului energetic din RomâniaEvoluţia sistemului energetic din România

Tabelul 1. Structura regională a capacităţilor instalate de producere 
a energiei electrice din România în anul 2013 și estimări pentru anul 2020; 

numărul de angajaţi și profi turile/pierderile (estimări pentru anul 2012)

Regiunea Resursa 
energetică

Putere 
instalată în 

2013 (MW)*

Putere 
instalată scoasă 
din funcţiune 
până în 2020 

(MW)**

Putere
instalată în 
2020 (MW)

Angajaţi 
(nr)***

Profi t/
Pierdere 

(mil. euro)

Regiunea 1 –
Bucureşti-
Ilfov

Hidrocarburi 1195 1x50(2017)
1x125(2018) 1020 2415 8,4

Total 1195 1020 2415 8,4

Regiunea 2 - 
Centru

Hidrocarburi 830 200 (2016) 630 482 5,9 
Hidro 534.55 534,55 448 - 9,8
Total 1364,55 1164,55 930 - 3,9

Regiunea 3-
Nord-Est

Cărbune 240 2x60
1x60 60 1162 - 8,4

Hidrocarburi 358.6 1x210(2019)2x60 28,6 30 - 0,25
Hidro 671.9 671,9 563 - 12,4
Eolian 66 66 6 - 1,3

Total 1336,5 797,9 1761 -22,35

Regiunea 4 - 
Nord –Vest

Cărbune 150 2x25
2x50 0 964 - 10,3

Hidro 458,9 458,9 385 -8,4
Total 608,9 458,9 1349 - 18,7

Regiunea 5-
Vest

Cărbune 1285 1x210(2017)
1x60 1015 2500 - 3,9

Hidro 689,084 689,084 577 - 12,7
Eolian 48,3 48,3 10 5,4
Total 2022.384 1752,384 3087 - 11,2

Regiunea 6 -
Sud-Vest

Cărbune 4570 1x330(2018)
1x100 4140 10781 - 14,9

Hidro 3145,7 3145,7 2637 - 57,8
Solar 44.6 44.6 0 0,4
Total 7760.3 7330,3 13418 - 72,3

Regiunea 7 -
Sud

Hidrocarburi 1120 1120 906 7,65
Hidro 702,29 702,29 589 -12,9
Solar 37.612 37.612 4 0,8
Total 1859,9 1859,9 1499 - 4,45
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Regiunea 8 -
Sud-Est

Hidrocar-
buri 912 912 1042 - 15,8

Nuclear 1413 1413 2136 7,7

Eolian 1933,4 1933,4 174 8,5

Solar 7.7 7.7 2 0,4

Total 4266,1 4266,1 3354 0,8

Total putere 
instalată

Cărbune 6245,0 1030 5215 15407 - 37,5

Hidrocar-
buri 4415,6 705 3710,6 4875 5,9

Nuclear 1413,0 0 1413,0 2136 7,7

Hidro 6202,4 0 6202,4 5199 - 114,0

Eolian 2047,7 0 2047,7 190 12,6

Solar 89,9 0 89,9 6 1,6

Total 20413,6 1735 18678,6 27813 - 123,7

Notă:
* - Date prelucrate după cele existente pe www.transelectrica.ro; 
** - Elemente pentru evaluarea Aplicaţiei trimisă de România în conformitate cu Articolul 10c(6) 
al Directivei 2003/87/CE Revizia 4 / 22.06.2012, pg.24. Elemente de strategie energetică pentru pe-
rioada 2011 – 2035, Direcţii și obiective strategice în sectorul energiei electrice, DRAFT I, pg. 28; 
*** - Pentru sucursalele Hidroelectrica și ELCEN numărul de angajaţi și profi turile/pierderile 
au fost estimate prin raportarea valorilor globale înregistrate de societate (preluate de pe site-ul 
www.mfi nante.ro) la capacităţile de producţie ale fi ecărei sucursale în parte
Sursa: prelucrări proprii,  www.transelectrica.ro, www.mfi nante.ro  

Pe baza acestor informaţii sintetice, putem trage o serie de concluzii refe-
ritoare la situaţia actuală și de perspectivă a distribuţiei regionale a sistemului 
energetic din România. 

În ceea ce privește structura regională a capacităţilor de producţie:
- după cum am menţionat anterior, echilibrul capacităţilor energetice este 

determinat cu preponderenţă de înzestrarea cu resurse energetice primare a 
perimetrelor respective. Aceasta infl uenţează ponderea puterii instalate a re-
giunilor în totalul naţional, astfel încât regiunile S-V și S-E administrează, în 
2013, aproape 60% din capacităţile de producţie puse la dispoziţia sistemului 
energetic (Fig.  2 a). 
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Fig. 1. Structura regională a capactăţilor de producere  a energiei electrice (MW) 
în România în anul 2012

Sursa: Prelucrări proprii ale datelor Transelectrica (www.transelectrica.ro) 

   
Fig. 2. a), b). Structura, pe regi-
uni de dezvoltare ale României, 
a capacităţilor instalate de pro-
ducere a energiei electrice în 
anul 2013 (a) și estimări pentru 
2020 (b) (%)

Sursa: Prelucrări proprii ale datelor 
oferite de Transelectrica și, pentru 
2020, elemente pentru evaluarea Apli-
caţiei trimisă de România în confor-
mitate cu articolul 10c(6) al Directi-
vei 2003/87/CE Revizia 4 / 22.06.2012, 
p. 24.
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◀ Schimbările structurale preconizate vor avea loc în următorii ani (ca certi-
tudini - închiderea a numeroase capacităţi de producţie cu funcţionare pe com-
bustibili fosili ca urmare a depășirii duratei normate de viaţă și a lipsei fondurilor 
investiţionale, creșterea ponderii centralelor eoliene în structura sistemului ener-
getic și ca deziderat - eventuala extindere a grupurilor nucleare etc) vor dezechi-
libra și mai mult structura regională a sistemului (în anul 2013, media deviaţiilor 
absolute ale valorilor înregistrate faţă de media acestora este de 8,5, faţă de 9,3 
estimat pentru 2020, în condiţiile în care s-au luat în calcul doar închiderile de 
capacităţi de producţie cu funcţionare pe cărbune și hidrocarburi specifi cate în 
Tabelul 1, capitolul 1). (Fig. 2 b)

◀ Suplimentarea capacităţilor de producţie ale regiunii S-E cu circa 1500 MW 
în centrale eoliene și 1400 MW în două grupuri nucleare ar conduce, caeteris 
paribus, la o pondere a acestei regiuni de peste 30% în totalul la nivel naţional. 
Împreună, regiunile S-E și S-V vor ajunge la peste 70% din total. Această situa-
ţie va presupune efectuarea unor investiţii semnifi cative în reţelele de transport 
al energiei pentru a surmonta inevitabilele congestii.

◀ Distribuţia resurselor generează structura regională a capacităţilor de pro-
ducţie pe tipuri de combustibili utilizaţi. Astfel, regiunile S-V și Vest sunt domi-
nate de grupuri energetice cu funcţionare pe cărbune, regiunea Centru se bazea-
ză pe hidrocarburi și hidroenergie, iar regiunile N-V și N-E, forţate de reducerea 
drastică a capacităţilor pe cărbune și hidrocarburi, se bazează predominant pe 
centrale hidroelectrice. Potenţialul eolian al regiunii S-E a determinat, în ultimii 
ani, înclinarea balanţei energetice a zonei spre acest tip de capacităţi de producţie;

Referitor la ocuparea regională a forţei de muncă în domeniul producţiei de 
energie electrică:

◀ Se observă un dezechilibru major în ceea ce privește distribuţia numă-
rului de angajaţi,  întrucât regiunea S-V ocupa, în anul 2013, aproape jumătate 
din forţa de muncă din domeniul producţiei de energie electrică, urmată la 
mare distanţă de regiunile S-E, respectiv Vest (Fig. 3).

◀ Din perspectiva raportului dintre capacităţile de producere a energiei elec-
trice și ocuparea forţei de muncă în domeniu (Fig. 4), putem remarca faptul că 
regiunile S-V și Vest care au structuri similare ale capacităţilor de producţie pe 
tipuri de resurse (cu prezenţa în ambele cazuri a unor complexe energetice pe 
cărbune - CE Oltenia, respectiv CE Hunedoara), folosesc un număr mediu de 1,7 
respectiv 1,5 pentru fi ecare MW. În schimb, regiunea S-E, dominată de centrale 
eoliene cu un număr foarte redus de angajaţi pe unitate de producţie (0,09),  re-
alizează o medie de 0,8 persoane/MW, deși centrala nucleară are un nivel similar 
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de intensivitate a muncii (1,5 angajaţi/MW) cu restul regiunilor. Regiunea Bucu-
rești Ilfov folosește cel mai mare număr de angajaţi pentru fi ecare MW instalat 
(2,4). Principala explicaţie vine din faptul că producţia de energie a regiunii se re-
alizează în centrale electrice de termofi care, adică în unităţi care, pe lângă energia 
electrică produsă, furnizează și o mare cantitate de energie termică din capacităţi 
specializate de producţie care nu au fost luate în calcul în acest studiu.

Fig. 3. Structura, pe regiuni de dezvoltare ale României, a înzestrării cu forţă de 
muncă a capacităţilor instalate de producere a energiei electrice în anul 2013 (%)

◀ În consecinţă, modifi cările structurale de perspectivă vor conduce la scă-
derea ocupării forţei de muncă în sector atât ca urmare a închiderii unei serii 
întregi de centrale electrice de termofi care, mai intensive în muncă, cât și a 
creșterii ponderii centralelor eoliene. Această tendinţă va fi  însă contracarată 
de necesitatea realizării de noi investiţii în capacităţi de rezervă care să contra-
careze caracterul intermitent al energiei eoliene și în grupurile 3 și 4 de la Cer-
navodă. O strategie energetică ar putea clarifi ca orientările universităţilor de 
profi l în sensul elaborării unor curriculumuri adaptate la cerinţele domeniului.

Referitor la situaţia economico-fi nanciară a unităţilor energetice din regiunile 
de dezvoltare:

◀ Majoritatea companiilor care administrează centrale electrice de termofi care 
se afl ă în insolvenţă sau în curs de lichidare. De altfel, companiile de producere a 
energiei electrice și termice trecute în administraţia consiliilor locale au o situaţie 
fi nanciară precară din cauza capacităţii investiţionale reduse a noilor proprietari.
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Fig. 4. Ilustrarea raportului dintre capacităţile de producere a energiei electrice și 
ocuparea forţei de muncă în domeniu
Surse: Prelucrări proprii ale datelor oferite de Transelectrica (www.tranelectrica.ro) și 

Ministerul de Finanţe (www.mfi nanţe.ro)  

◀ La nivelul producţiei de electricitate, sistemul energetic înregistrează, după 
estimările efectuate pentru anul 2012, pierderi însumate la 123,7 milioane euro. 
O contribuţie majoră la aceste pierderi a avut-o compania Hidroelectrica, mo-
tivele acestei situaţii fi ind tratate pe larg și în presă și în lucrări precedente ale 
membrilor colectivului de cercetare. Contrar așteptărilor, centralele pe hidro-
carburi au avut în general profi t, cu excepţia CET Galaţi, care a reușit să încline 
balanţa încasărilor către minus. Profi tabilă s-a dovedit și activitatea nucleară, și, 
în medie, activitatea centralelor eoliene susţinute prin intermediul sistemului de 
alocare a certifi catelor verzi. Cărbunele a fost neprofi tabil în acel an fără deo-
sebire de regiune. În consecinţă, singurele regiuni în care producţia de energie 
electrică s-a dovedit profi tabilă au fost, în anul 2012, București-Ilfov și S-E. 

Dacă sectorul producţiei se zbate pentru supravieţuire, fi ind supus unor 
transformări continue mai mult sau mai puţin coerente, sectorul distribuţiei re-
ușește să benefi cieze din plin de poziţia sa privilegiată de a fi  aproape de clientul 
plătitor și, într-o foarte mare măsură, de avantajele investiţiilor străine directe ale 
ENEL, E.ON și CEZ. 
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Concluzii
• Legea energiei nr. 318 din anul 2003 a venit în completarea reglementări-

lor existente care nu mai erau sufi ciente pentru o ţară cu piaţă energetică liberă.
• Legea energiei nr. 13 din anul 2007 a fost promulgată ca rezultat al inte-

grării României în Uniunea Europeană.
• Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123 din anul 2012 vizea-

ză, în principal, îmbunătăţirea competitivităţii pieţei interne de energie electri-
că și participarea activă la formarea pieţei de energie a Uniunii Europene. Prin 
măsurile de restructurare întreprinse, marile companii energetice europene 
și-au creat noi fl uxuri de venituri prin diversifi carea activităţilor, s-au extins 
în plan geografi c, și-au reconsiderat obiectivele strategice în funcţie de noul 
context geopolitic și legislativ.

• Piaţa energetică europeană va fi  dominată de un număr mic de companii 
integrate pe verticală și orizontală (de la toate formele de energie până la mana-
gementul deșeurilor sau gestionarea apei), cu putere investiţională considerabilă.

• Principalele etape ale transformării sistemului energetic din Româ-
nia pot fi sintetizate prin separarea pe verticală a celor patru activităţi (pro-
ducţie, transport, distribuţie, furnizare), introducerea concurenţei la nivelul 
producţiei (piaţa pentru ziua următoare, piaţa intrazilnică, piaţa centralizată 
a contractelor bilaterale, piaţa de echilibrare etc.) și privatizarea celor cinci 
companii de distribuţie.

• Factorii determinanţi ai reformelor din domeniul energetic au fost in-
tegrarea României în Uniunea Europeană, crearea Pieţei unice a energiei, nu-
mărul mare de clienţi/consumatori, performanţele vechiului sistem energetic 
– prima structură integrată în Uniune (încă din anul 2003), lipsa unei politici 
industriale coerente în domeniu și vulnerabilitatea factorilor de decizie în faţa 
presiunilor venite din exterior, toate acestea sporind atractivitatea sistemului 
energetic naţional pentru companiile străine.

• În România nu au fost realizate studii comparative care să pună în ba-
lanţă creșterea costurilor tranzacţionale și reducerea costurilor de producţie 
ca urmare a concurenţei determinate de funcţionarea pieţelor de energie.

• Redimensionarea internaţională a sistemului energetic s-a realizat într-
un singur sens, din exterior către interior, atomizarea componentelor sistemu-
lui contribuind la creșterea marilor grupuri energetice europene.

• Ţintele reformei în domeniul energiei electrice sunt creșterea capitalului 
privat, promovarea concurenţei și introducerea de noi structuri de reglementare.
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• S-a constatat că privatizarea singură nu duce la o îmbunătăţire a producti-
vităţii muncii sau la o creștere a capacităţii de producţie, cu excepţia cazului când 
privatizarea este cuplată cu existenţa unui sistem independent de reglementări.

• Din analiza rezultatelor obţinute s-a observat că, în absenţa concurenţei, 
efi cienţa reglementărilor este foarte importantă pentru succesul privatizării.
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