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DEMOCRAÞIILE NU CRESC ÎN COPACI � ELE ÎNCEP CU ALEGERI LIBERE ªI CORECTE!

Buletin informativ

Moldova

ALGORITMUL TERGIVERSÃRII

Sînt puþine cuvintele ce apar cu mai multã frecvenþã în discursul oamenilor politici
din Republica Moldova decît reformã. Tot ce þine de comunicarea informaþiei

multiplicã pînã la saþietate prezenþa acestui cuvînt. Cu toate acestea, nimic nu este mai
deplîns în Moldova decît absenþa reformei. Oare de ce? Sã fie, cumva, vorba de
himerizarea de care vorbea cîndva Vladimir Bukovski? Simpla rostire a cuvîntului nu
poate înlocui realitatea pe care o reprezintã el la nivel lingvistic.

Aproape nimeni nu pare a se mai îndoi de necesitatea reformei teritorial-administrative
ºi de modificarea legislaþiei privind adminstraþia publicã localã. Asta în teorie. Dar în
practicã? Ei bine, în practicã lucrurile se dovedesc mult mai complicate. Atît de invocata
descentralizare nu pare pe tot atît de doritã pe cum ne-ar lãsa sã înþelegem atîtea ºi
atîtea declaraþii. Evident, o asemenea reformã constituie un pas fundamental, ºi el trebuie
gîndit cu atenþie. Cadrul general ºi detaliile acestui proces necesitã cîntãrirea tuturor
elementelor ce intrã în joc. Numai cã precauþia înseamnã ceva, iar tergiversarea � cu
totul altceva.  Aceastã reformã nu are cusurul de a se produce prea devreme. Dimpotrivã.

Cei care considerã imperfecte cele douã proiecte de lege � cel privind organizarea
administrativ-teritorialã ºi cel privind administraþia publicã localã � nu se înºealã.  Pe
de altã parte, tãrãgãnarea realizãrii reformei teritorial-administrative nu garanteazã, deloc,
cã atunci cînd se va hotãrî  înfãptuirea ei legea respectivã va fi, neapãrat, mai bunã.
Existã suficiente motive de a crede chiar contrariul, fie ºi pentru motivul cã politizarea
elaborãrii legislaþiei respective poate deveni precumpãnitoare. Or, ºi în momentul de

faþã, multe din impasurile ce stau încã în calea reformei par sã þinã
mai degrabã de raþiuni ale politicii de partid decît de chestiuni

de fond ale reformei. O acumulare de tensiuni politice
suplimentare ar putea afecta chiar spiritul ºi rostul
viitoarelor alegeri locale. Compromiterea acestora din

urmã s-ar putea dovedi un trist epilog.
Republica Moldova s-a bucurat în ultimii ani de

aprecieri pozitive pentru curajul ºi tenacitatea
dovedite în realizarea unor schimbãri de fond. E o
credibilitate obþinutã cu eforturi imense ºi cu preþul
unor necazuri sociale defel neglijabile. Cu atît mai
mult  ar fi nedrept sã se risipeascã un asemenea
capital.

Un alt cuvînt invocat din ce în ce mai des este
algoritm. La ultimele alegeri parlamentare, douã treimi
din electoratul acestei þãri au votat nu pentru vreun

altgoritm, ci pentru forþele politice ce s-au angajat sã înfãptuiascã anumite reforme.
Algoritmul pe baza cãruia s-au stabilit participarea ºi contribuþia la guvernare este doar
un instrument. Acolo unde algoritmul devine scop în sine, ºansele reformei se
împuþineazã. Democraþii mai bine consolidate decît cea moldoveneascã au plãtit deja
preþul unei astfel de erori.  Nota de platã pe care ar putea sã o atragã dupã sine practicarea
unui algoritm al tergiversãrii s-ar putea dovedi una exorbitantã pentru Republica Moldova.
Este vorba de un risc ce poate fi încã evitat. ªi speranþa noastrã este cã va fi.�
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Gabriel Mumjiev: Stimate dle.
senator Ashcroft, care sînt la ora
actualã  problemele ce afecteazã
relaþiile dintre puterea federalã ºi cea
localã în Statele Unite ale Americii?

John Ashcroft: În general,
guvernul federal al Statelor Unite se
ocupã de realizarea unor scopuri
care sînt în mod clar de ordin
naþional. De exemplu: politica
externã, apãrarea naþionalã, politica
economicã naþionalã ºi sistemul
interstatal de transport. Dat fiind
faptul cã puterea federalã depinde
de cea localã ºi vice-versa, ambele
pot avea anumite nemulþumiri fireºti
una faþã de alta. Adesea, guvernul
local pune pe bunã dreptate prob-
lema implicãrii inadecvate ºi
abuzive a guvernului federal în
soluþionarea unor chestiuni ce pot fi
abordate cel mai bine doar la nivel
local ºi de stat.

GM: Care sînt dificultãþile majore
cu care se confruntã guvernarea
localã?

�Libertatea exercitatã în condiþiile legii oferã
cele mai bune posibilitãþi de dezvoltare a unor valori
cu adevãrat democratice...�

JA: Cele legate de apãrarea
populaþiei de criminali ºi prevenirea
crimelor, prestarea serviciilor de
bazã, inclusiv îngrijirea strãzilor,
drumurilor, ºcolilor etc. De altfel,
toate aceste lucruri fac parte din
atribuþiile puterii locale. Cînd
guvernul federal sau cel de stat
contribuie financiar la satisfacerea
necesitãþilor guvernelor locale,
ultimele sînt obligate sã respecte,
odatã cu acceptarea finanþãrii,
anumite condiþii (aºa-numitele
�strings�/corzi) dictate de partea
federalã.

GM: Ce factori ar putea sã
asigure un guvern local puternic ºi
eficient ºi totodatã un echilibru între
puterea federalã ºi localã?

JA: Guvernele locale trebuie sã
asigure o respectare realã ºi credi-
bilã a legii în conformitate cu libertã-
þile garantate de Constituþia federalã
ºi Constituþiile statelor.

GM: Procesul de tranziþie spre o
economie de piaþã ºi democraþie
autenticã s-a dovedit foarte
anevoios ºi dureros pentru majo-
ritatea þãrilor din Europa de Est ºi
spaþiul post-sovietic. Ce factori ar
putea sã-l accelereze, sã atenueze
tensiunile sociale ºi economice din
statele respective?

JA: Aceasta este în primul rînd
o problemã de schimbare de
atitudine. Un guvern democratic
puternic poate fi  întemeiat doar pe
baza unei moralitãþi adevãrate.
Trebuie sã existe o respectare
generalã a drepturilor omului.
Membrii oricãrei naþiuni trebuie sã
înþeleagã cã au dreptul inalienabil la
autoguvernare. Naþiunile, întocmai

ca ºi indivizii, prosperã atunci cînd
belºugul lor provine din propria lor
sudoare ºi propriile merite, cînd ele
sînt independente ºi se bucurã de
libertatea de a-ºi fãuri propriile
destine. Libertatea exercitatã în
condiþiile legii oferã cele mai bune
posibiltãþi de dezvoltare a unor valori
cu adevãrat democratice.

VC: Credeþi cã SUA ar trebui sau
nu sã continuie sã ofere asistenþã
þãrilor în tranziþie spre o economie
de piaþã ºi democraþie autenticã?

JA: SUA urmeazã sã încurajeze
tinerele democraþii sub toate formele
posibile. Trebuie sã o facem, fiind
conºtienþi cã nu putem garanta
succesul democraþiei în alte pãrþi ale
lumii. De asemenea, noi nu putem
forþa popoarele care cautã sã
pãºeascã pe fãgaºul democraþiei
sã-ºi înlocuiascã viziunile ºi valorile
cu cele americane.

VC: Care sînt cele mai impor-
tante legi adoptate de cãtre Senat
în ultimii doi ani?

JA: Senatul a discutat un numãr
mare de probleme în aceasta
perioadã. Eu unul cred cã cel mai
important pas întreprins de Senat în
ultimii doi ani a fost cel privind redu-
cerea impozitelor pentru poporul
american. Eu sper cã vom putea sã
reducem în continuare povara
crescîndã a  impozitelor de pe
umerii americanilor ce muncesc din
greu.

GM: Dat fiind faptul cã  tot mai
multe þãri încearcã sau au reuºit deja
sã obþinã armament nuclear, iar
terorismul internaþional este capabil
sã sfideze orice ºi pe oricine, ce
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�Ar fi de dorit ca reformele ce ating
interesele tuturor cetãþenilor sã fie
aduse la cunoºtinþa lor la timp.�

Vocea Civicã: Ce  factori  au
determinat necesitatea reformei
teritorial-administrative în Moldova?

Andrei Funieru: Ideea reformei
teritorial-administrative a apãrut
imediat dupã declararea indepen-
denþei. Noi am ales drumul
democraþiei ºi trebuie sã avem
aceeaºi temelie ca orice stat
democratic de drept din lume.

Oricît de bune ar fi hotãrîrile
emise de guvernul central, oricît de
bine gîndite ºi eficiente ar fi legile
adoptate de legislativul suprem,
efectele lor vor fi nule atît timp cît nu
vom avea un sistem administrativ
adecvat noilor realitãþi politice ºi
sociale în teritoriu. Nu este normal
ca oamenii sã vinã din teritoriu cu
tot felul de plîngeri la Chiºinãu pentru
a le transmite Preºedinþiei, Parla-
mentului, Guvernului ºi altor instanþe
atît timp cît aceste probleme ar fi
trebuit sã fie soluþionate la ei acasã
de cãtre administraþia publicã localã.

VC: Care credeþi cã sînt aspec-
tele pozitive ºi negative ale  proiec-
telor legislative privind reforma
teritorial-administrativã ce au fost
prezentate Direcþiei Juridice a

factori credeþi cã ar putea asigura
pacea în lume la ora actualã?

JA: Naþiunile iubitoare de pace
trebuie sã fie de o intoleranþã
absolutã faþã de terorism. În ultimii
ani, tot mai multe naþiuni ºi indivizi
criminali au participat la prolife-
rarea armamentului chimic,
biologic ºi nuclear.Teroriºtii au fost
extrem de agresivi în încercãrile
lor de a incita oamenii la violenþã.
Mesajul Statelor Unite ºi altor
naþiuni paºnice trebuie sã fie clar
ºi rãspicat: orice acþiune teroristã
va fi pedepsitã cu cea  mai mare
severitate ºi promptitudine.

GM: În cazul în care vã hotãrîþi
sã candidaþi pentru preºedinþia
SUA cum aveþi de gînd sã cîºtigaþi
încrederea poporului american
pentru a obþine victoria în alegeri?

JA: Cu toate cã nu sînt
candidat la funcþia de Preºedinte
al SUA, am luat deja în consi-
deraþie posibilitatea de a candida
pentru aceastã funcþie. Am
cãlãtorit prin toatã þara pentru a
discuta convingerile mele privi-
toare la politicile pe care trebuie
sã le promovãm. Mesajul meu a
fost recepþionat cãlduros. Voi lua
o decizie finalã în acest sens spre
sfîrºitul acestui an.

GM: Vã mulþumim.

JA: ªi eu vã mulþumesc. Vã
rog sã transmiteþi poporului
Moldovei  urãrile mele cele mai
calde. Apreciez preocuparea
IFES-ului pentru politicile publice
ºi voinþa fundaþiei dvs. de a
încuraja dezvoltarea democraþiei
în þãri ca Republica Moldova.�

12 septembrie 1998,  Washington.

Aparatului Parlamentului pînã în
prezent?

AF: În anul curent a fost
formatã o comisie specialã
pentru soluþionarea problemelor
legate de reforma datã în frunte
cu primul-ministru. În urma
ºedinþelor comisiei au apãrut
douã proiecte de legi: una cu
privire la administraþia publicã
localã ºi alta cu privire la
organizarea administrativ-
teritorialã. Direcþia Juridicã a
Aparatului Parlamentului a reali-
zat la rîndul ei expertiza juridicã
a acestora în urma cãreia au fost

identificate anumite neajunsuri ce
pot provoca anumite confuzii ºi
urmeazã a fi soluþionate în cadrul
examinãrii proiectului de lege de
cãtre Parlament în prima lecturã.
Am sugerat ca odatã cu examinarea
ºi adoptarea legilor privind
organizarea administrativ-teritorialã
ºi administraþia publicã localã
trebuie sã fie examinatã ºi problema
elaborãrii ºi adoptãrii unui set de legi
în acelaºi domeniu. Astfel, sînt
necesare legile privind: autonomia
financiarã ºi patrimonialã a unitãþilor
administrativ-teritoriale, o versiune
nouã a statutului municipiului
(capitalei) Chiºinãu, serviciile pub-
lice locale, contenciosul administra-
tiv etc. De asemenea, va fi necesarã
elaborarea unui pachet de acte
normative cu privire la activitatea
noilor organe ale administraþiei
publice locale (prefecþii, consiliile
coordonatoare etc.). Proiectele de
legi ar trebui sã includã prevederi
referitoare la perioada de reorga-
nizare ºi reformare a sistemului
administrativ actual ºi mãsurile
concrete ce vor fi întreprinse în acest
scop. Principala noastrã obiecþie
þine de principiul structurãrii unitãþilor
administrativ-teritoriale. Conform
prevederilor proiectului de lege
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unitãþile administrativ-teritoriale se
vor structura în douã nivele:
1) satele (comunele) ºi oraºele;
2) raioanele, municipiile ºi unitãþile
autonome cu statut special. Pre-
vederile respective pot crea situaþii
care vin în contradicþie cu structura
logicã a organizãrii administrativ-
teritoriale. Din ele rezultã cã raionul,
o unitate administrativ-teritorialã de
nivelul doi, va cuprinde o altã unitate
administrativ-teritorialã de acelaºi
nivel - municipiul. În opinia noastrã,
municipiul Chiºinãu poate fi inclus
în categoria unitãþilor administrativ-
teritoriale de nivelul doi, deoarece
este capitala þãrii ºi meritã un statut
special. Celelalte municipii se
înscriu perfect în categoria unitãþilor
administrativ-teritoriale de nivelul
întîi.

VC: Dispuneþi de informaþii
referitoare la modul în care este
perceputã reforma teritorial-
administrativã în rîndurile populaþiei
ºi funcþionarilor publici?

AF: Ar fi de dorit ca reformele ce
ating interesele tuturor cetãþenilor sã
fie aduse la cunoºtinþa lor la timp,
dar trebuie sã avem în vedere cã
acest lucru nu este o condiþie
esenþialã pentru promovarea
reformelor respective. Pentru a
obþine acordul lor, e necesar ca
aceºtia sã fie în prealabil informaþi
ceea ce, din nefericire, nu a avut loc
la noi nici în acest an. Ar fi fost
nevoie în primul rînd de o campanie
publicitarã susþinutã ºi de lungã
duratã pentru a le explica cetãþenilor
de ce aceastã reformã trebuie
neapãrat realizatã, în ce mod va
îmbunãtãþi ea situaþia în Moldova,
ce viitor îi aºteaptã într-o structurã
teritorialã nouã etc. Sã vã dau un
exemplu: cine va suporta schimba-
rea numerelor de înmatriculare ale
autovehiculelor în urma reformei?
Statul? Cetãþenii? Deocamdatã
nimeni nu ºtie acest lucru. De aceea
nu e de mirare cã în lipsa informaþiei,
atîþia oameni au o atitudine negativã
faþã de reformã. Toate ministerele
de profil vor trebui sã se implice
activ în implementarea ei ºi sã-ºi

schimbe anumite structuri în teri-
toriu. Existã acte normative care sã
reglementeze acest proces? Eu
unul nu le-am vãzut ºi nici nu am
auzit de ele. Þãranul înainte de a-ºi
construi o casã nouã, o pãstreazã
pe cea veche. De ce sã nu ne
folosim ºi noi de logica þãranului.
Trebuie sã prevedem toate situaþiile
ºi detaliile  înainte de a purcede la
implementarea unei astfel de
reforme cum este cea a admi-
nistraþiei pubice locale.

În teritoriu, oamenii nu sînt
pregãtiþi moral de a o sprijini. Statul
trebuia sã aibã grijã de campania
publicitarã de care o asemenea
reformã avea nevoie. De aseme-
nea, cred cã nu numai cetãþenii de
rînd nu sînt pregãtiþi, dar ºi  mulþi
funcþionari publici.

VC: Existã opinii care susþin cã
în urma reformei teritorial-admi-
nistrative calitatea serviciilor publice
va avea de suferit. Ce credeþi despre
aceste opinii?

AF: Ele nu corespund adevã-
rului. Formarea noului raion
comasat (judeþul) nu presupune
centralizarea sau monopolizarea
serviciilor publice. Oare are rost sã
amplasãm comisariatul de poliþie din
Strãºeni în Ungheni, adicã în noul
raion? Nu. El va rãmîne în Strãºeni
aºa cum vor rãmîne la locul lor toate
structurile administrativ-teritoriale
existente (poliþia, judecãtoria,
procuratura, notariatele, poºta etc.).
Apoi sã fim sinceri: de cîte ori pe an
are nevoie cetãþeanul de rînd sã
discute cu preºedintele executivului
raional? Administraþia  raionului
comasat va avea posibilitatea de
data aceasta sã-ºi concentreze
resursele financiare în vederea
soluþionãrii problemelor de infra-
structurã ºi de dezvoltare a raionului
respectiv. Acelaºi lucru se va
întîmpla ºi cu forþele umane.

VC: Vã mulþumim.�

24 septembrie 1998, Chiºinãu.

Campania electoralã

În linii generale, campania electo-
ralã s-a defãºurat în mod normal. Cu
toate acestea, ca ºi în cazul alegerilor
prezidenþiale din 1996, în timpul
campaniei au fost  înregistrate
discursuri instigatoare.

S-a întîmplat ca un concurent sã
foloseascã simbolurile naziste pentru
a caracteriza alt concurent. În cîteva
spoturi electorale publicitare, un
partid a comparat pe unul din concu-
renþii sãi cu Stalin ºi Hitler.

În ziua de 17 martie, un candidat
a fost atacat într-un apel al �Asociaþiei
Creºtinilor Ortodocºi din Moldova� din
motiv cã pe lista candidaþilor partidu-
lui sãu figura un baptist, iar candidatul
respectiv, în calitate de lider al
partidului �s-a vîndut sectanþilor, ce
otrãvesc ºi ucid spiritul creºtin�.
Asociaþia menþionatã este probabil o
ficþiune, cãci atît Biserica Moldovei
cît ºi cea a Basarabiei au negat  c-ar
fi avut vreo legãturã cu acest apel.

În pofida acestor incidente
regretabile, s-a constatat o îmbunãtã-
þire în atmosfera generalã a campa-
niei electorale în comparaþie cu cele
precedente.

Unele probleme legate de
campania electoralã au fost
soluþionate mai înainte ca aceasta sã
înceapã în toatã puterea cuvîntului.
Dupã cum s-a menþionat anterior, în
ziua de 20 februarie, Comisia
Electoralã Centralã (CEC) a hotãrît
ca toþi candidaþii ce deþin funcþii
publice sã-ºi suspende activitatea,
începînd cu ziua de 23 februarie.
Aceastã decizie a redus posibilitatea
de utilizare a mijloacelor publice ºi
ale infrastructurii în scopurile
campaniei electorale.
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Respectînd recomandaþiile CEC ºi
hotãrîrea Parlamentului din 19
februarie, în ziua de 3 martie,
ministrul Educaþiei ºi-a schimbat
dispoziþia din 31 decembrie 1997 ºi
a permis folosirea ºcolilor ca localuri
pentru agitaþie electoralã în afara
lecþiilor, deoarece deseori în zonele
rurale ºcolile  reprezintã singurele
localuri unde se pot þine întruniri.
Desigur, aceastã hotãrîre a înlesnit
partidelor organizarea campaniei
electorale în zonele rurale.

Observarea în ziua
alegerilor

În ziua alegerilor, observatorii au
vizitat mai mult de 710 secþii de
votare ceea ce reprezintã mai mult
de 35 procente din numãrul total.
Traseul stabil it a fost normal,
cuprinzînd toate regiunile þãrii,
oraºele ºi satele, punîndu-se
accentul în special pe zonele critice.

Votarea ºi numãrarea voturilor în
ziua alegerilor au fost efectuate în
mod profesionist

Votarea s-a desfãºurat de la 7:00
dimineaþa pînã la 21:00 seara. De
regulã, secþiile de votare s-au deschis
la timp: numai o singurã secþie de
votare din cele 65 observate s-a
deschis dupã 07:15.

La deschidere, în majoritatea
secþiilor de votare erau prezenþi
observatori din partea diferitor partide
politice ce au rãmas acolo pe par-
cursul întregului proces.

Prezenþa persoanelor neautori-
zate (poliþiºti, primari etc.) a fost
observatã în 19 procente din secþiile
de votare. A fost înregistrat un caz
cînd primarul a þinut o scurtã cu-
vîntare la deschiderea secþiei de
votare. Deºi prezenþa poliþiºtilor nu a
fost necesarã pentru menþinerea ordi-
nii publice, s-a observat cã aceºtia
erau prezenþi acolo conform unei
instrucþiuni a Guvernului. Deseori,
funcþionari publici ce nu erau membri
ai biroului secþiei de votare, au fost
vãzuþi în secþii oferind sfaturi tehnice.

Aproximativ 6,5 procente din
observatori au menþionat cã localurile
secþiei de votare n-au corespuns din
mai multe puncte de vedere standar-
delor internaþionale. Mulþi observatori
au remarcat secþii de votare

aglomerate, iar multe din ele erau
prea mici pentru a face faþã numãrului
mare de alegãtori.

Modelul buletinului de vot a
îngreunat procesul de numãrare a

voturilor ºi a fãcut ºtampilarea
acestora mai puþin eficientã, iar anu-
larea candidaþilor retraºi s-a dovedit
un proces foarte complicat.

În mai multe cazuri toate buleti-
nele de vot au fost ºtampilate înainte
de deschiderea secþiei de votare,
încãlcîndu-se astfel legea ºi
instrucþiunile.

Observatorii din partea partidelor
nu erau întotdeauna familiarizaþi cu
rolul lor, iar instruirea acestora ur-
meazã a fi îmbunãtãþitã.

Votarea cu toatã familia este încã
foarte rãspînditã, în special în sate.
În total, în mai mult de 30 procente
din secþiile de votare s-au înregistrat
cazuri de votare cu familia întreagã,
iar în 5,5 procente din secþii s-a
înregistrat votarea deschisã. Preve-
derile referitoare la ajutarea persoa-
nelor ce nu sînt în stare sã comple-
teze buletinul de vot  au fost încãlcate
în mai multe cazuri.

Retragerea în ultimul moment a
patru candidaþi independenþi a
provocat o multitudine de probleme
tehnice. În unele cazuri, membrii
birourilor secþiilor de votare n-au fost
informaþi asupra acestui fapt decît
doar cu scurt timp înainte de deschi-
derea secþiei de votare.

În secþia de votare din Varniþa,
care a fost desemnatã pentru
alegãtorii din Transnistria, nu s-au
fãcut pregãtirile necesare pentru a
primi un numãr mare de alegãtori. De

asemenea, nu a existat un control
riguros asupra votãrii duble, dar în
cursul zilei situaþia s-a îmbunãtãþit
dupã ce listele electorale au fost
aranjate în ordine alfabeticã.

Regiunea transnistreanã

Regiunea din stînga Nistrului nu
se aflã sub controlul de facto al
Guvernului Republicii Moldova. De
aceea, a fost necesar sã se facã
anumite aranjamente în legãturã cu
aceste alegeri aºa cum s-a procedat
ºi în alegerilie din 1994 ºi 1996,
invitînd electoratul sã meargã pe
malul drept pentru a  vota în cele 13
secþii de votare special create pentru
alegãtorii cu domiciliu în regiunea
transnistreanã.

Din pãcate, aceste aranjamente
nu au fost de naturã sã ofere tuturor
cetãþenilor posibilitatea de a-ºi
exercita dreptul la vot. În condiþii
normale, un asemenea electorat ar
fi avut nevoie de aproximativ 400 -
500 secþii de votare. Respon-
sabilitatea pentru aceastã situaþie o
poartã în totalitate autoritãþi le
transnistrene.

Recomandãri

Pe baza observaþii lor fãcute
înainte de alegeri, în ziua alegerilor
precum ºi dupã alegeri, OSCE/
ODIHR recomandã ca urmãtoarele
lucruri sã fie luate în consideraþie în
vederea îmbunãtãþirii procesului
electoral pe viitor:
� sistemul electoral poate fi revãzut

pentru a asigura atît proporþio-
nalitatea între forþele politice la
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nivel naþional, cît ºi o reprezen-
tativitate echitabilã a minoritãþilor
aºezate în anumite regiuni,
precum sînt gãgãuzii.

� Editorialele presei de stat ar trebui
mai degrabã  sã reflecte imparþial
alegerile decît sã ofere o prezen-
tare pozitivã a tuturor partidelor.
O atenþie deosebitã ar trebui sã
se acorde cazurilor cînd se oferã
timpi de antenã Preºedintelui în
exerciþiu sau vreunui reprezentant
al Guvernului.

� Promovarea mass media private
ºi independente trebuie încu-
rajatã.

� Situaþia din Transnistria ar trebui
rezolvatã în conformitate cu legile
internaþionale. Rolul important
jucat de Misiunea OSCE din
Moldova trebuie  susþinut ºi
apreciat de cãtre toate pãrþile
interesate. Privarea unui grup de
alegãtori de drepturile lor electo-
rale, dupã cum a fost cazul electo-
ratului din Transnistria, nu trebuie
sã se mai repete.

� Listele de alegãtori urmeazã a fi
reactualizate. Trebuie sã se ia în
consideraþie posibilitatea unei
reactualizãri  a listelor electorale
în funcþie de registrele cu fiºierile
cetãþenilor.

� Modelul buletinului de vot trebuie
schimbat - o singurã paginã împã-
turitã. Un numãr ordinal poate fi
inclus pentru fiecare rubricã în
scopul înlesnirii procesului de
numãrare.

� Procesele verbale ale birourilor
secþiilor de votare trebuie sã
includã ºi numãrul total de voturi
din urna de vot pentru a facilita
totalizarea rezultatelor.

� Membrii birourilor secþiilor de
votare trebuie instruiþi mai bine.O
atenþie deosebitã urmeazã a fi
acordatã importanþei votului
secret, obligaþiilor ºi drepturilor
observatorilor din partea parti-
delor, prezenþei persoanelor neau-
torizate în secþiile de votare, bule-
tinelor nevalabile, ºi etapelor de
numãrare a voturilor.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din raportul
Office for Democratic Institutions and
Human Rights/OSCE. Republic of
Moldova, Parliamentary Elections, 22
March 1998. Traducere de Ina Gutium)

De fapt, toþi cetãþenii doresc sã
accepte o anumitã limitare a

libertãþii lor personale în schimbul
diferitor beneficii ºi avantaje oferite de
guvern. Dupã cîte ºtim, obiectivele
principale ale guvernului sînt menþi-
nerea ordinii publice, asigurarea popu-
laþiei cu servicii ºi bunuri publice,
precum ºi promovarea egalitãþii ºi
echitãþii. Fiecare guvern ia în conside-
raþie în mod diferit obiectivele respec-
tive, iar aceste diferenþe îºi gãsesc
reflectarea în politicile lor publice. O
politicã publicã înseamnã un plan
general de acþiune adoptat de guvern
pentru a soluþiona o problemã socialã,
a contracara o ameninþare, sau a urmãri
un scop anume. De exemplu, guvernul
ºi-a formulat politicile în ceea ce priveºte
scãderea ratei ºomajului, reducerea
criminalitãþii în oraºele mari, sau
prevenirea dezvoltãrii potenþialului
militar al statelor teroriste.

Uneori se întîmplã ca guvernele sã
opteze pentru neadoptarea vreunei
politici privind o anumitã situaþie de crizã
a cãrei soluþionare se poate solda cu
scãderea popularitãþii lor; în schimb, ele
o fac pe �mortul în pãpuºoi� pînã cînd
problema dispare sau devine imposibil
de ignorat. De regulã, politicile guverna-
mentale pot fi sau efective - dacã sînt
elaborate cu prudenþã ºi profesionalism
- sau alcãtuite în grabã ºi ineficiente.
Dar ºi reversul medaliei poate fi, de
asemenea, adevãrat: politicile bine
gîndite ºi elaborate se pot solda uneori
cu dezastre, iar soluþiile rapide - cu
rezultate pozitive. Cu toate acestea,
oricare ar fi forma ºi eficienþa lor, toate
politicile au ceva  în comun: ele
constituie mijloacele prin care guvernul
urmãreºte anumite scopuri în cadrul
unor situaþii specifice. Oamenii nu cad
de acord asupra politicilor publice,
pentru cã ei nu ajung la un numitor
comun în ceea ce priveºte unul sau mai
multe din urmãtoarele elemente:
obiectivele pe care ar trebui sã-ºi
propunã guvernul, mijloacele de a le
realiza ºi perceperea situaþiei.

Sã luãm drept exemplu problema
sãrãciei. Toatã lumea o deplînge, dar
nu este de aceeaºi pãrere dacã
reducerea sãrãciei ar trebui sã consituie
una din prioritãþile guvernului. Chiar acei
ce cred cã guvernul ar trebui sã lupte
din greu pentru reducerea sãrãciei sînt

împãrþiþi în diferite tabere cînd e vorba
de mijloacele care urmeazã a fi folosite
în acest scop. Unii se pronunþã pentru
programele guvernamentale de creare
de locuri de muncã pentru a reduce
ºomajul, alþii pledeazã pentru un venit
minim  mãrit pe care guvernul sã-l
garanteze tuturor cetãþenilor. Mai mult,
nu existã  o pãrere unicã în privinþa
procentajului de cetãþeni ce pot fi
consideraþi �sãraci�. Cîþi oameni, de
fapt, trãiesc în sãrãcie într-un stat
anume? Poate cineva s-o spunã cu
certitudine? Modul în care percepi
problema determinã felul în care
analizezi politicile alternative menite sã
reducã sãrãcia.

Conform datelor oficiale, 32 mili-
oane de americani (13,3 procente din
populaþie)  trãiau în sãrãcie în 1986. În
cazul în care dai crezare acestor cifre
vei dori cu siguranþã ca guvernul sã
întreprindã mãsuri urgente de îmbunã-
tãþire a situaþiei. Dar ce se va întîmpla
dacã cifrele respective sînt exagerate?
Apropo, ce înseamnã sãrãcie? Biroul
de recensãmînt defineºte pragul de
sãrãcie în dependenþã de numãrul de
membri ai unei familii. Dacã nu eºti de
acord cu formularea problemei ºi
modul în care aceasta este abordatã,
atunci, bineînþeles, nu vei fi de acord
nici cu politicile promovate de guvern
pentru a o soluþiona.

Chiar dacã acceptãm existenþa
sãrãciei ºi necesitatea unei acþiuni
guvernamentale energice în acest
sens, cum rãmînem atunci cu politicile?
Aºa cum am vãzut mai sus, este dificil
sã formulezi politici de reducere a
sãrãciei care sã satisfacã toatã lumea.
În 1965, sub preºedinþia lui Lyndon
Johnson, naþiunea americanã a cheltuit
miliarde de dolari pentru a cîºtiga Rãz-
boiul împotriva Sãrãciei. Cu toate aces-
tea, procentajul de americani care
trãiau la sfîrºitul anilor �80 sub pragul
stabilit de sãrãcie era aproximativ ace-
laºi ca ºi cel de la mijlocul anilor �60.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea The
Challenge of Democracy. Government in
America. Editura Houghton Mifflin
Company, 1989. Toate drepturile aparþin
editorilor. Traducere de Gabriel Mumjiev.)

OBIECTIVELE GUVERNULUI ªI POLITICILE PUBLICE
Janda, Berry & Goldman
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Rolul funcþionarilor publici se
schimbã ca rãspuns la

tendinþa  permanentã a cetãþenilor
de a influenþa cît mai activ modul în
care sînt guvernate comunitãþile. În
ultimii 70 de ani, funcþionarii publici
americani au crezut despre ei înºiºi
cã sînt niºte experþi ce au fost
angajaþi sã controleze ºi sã conducã
agenþiile publice. Deci, ei trebuiau
sã dea dovadã de expertizã tehnicã
ºi cunoaºterea tehnicilor de condu-
cere a unor asemenea instituþii.
Conform modelului respectiv,
oamenii pe care-i servesc agenþiile
publice pot influenþa modul în care
sînt conduºi prin alegeri sau prin
mitinguri ºi tot felul de adunãri ºi
proteste publice.

În linii generale, acesta ar fi
modelul standard de guvernare a
comunitãþii, dar pe parcursul
ultimelor decenii el a fost supus unor
critici aspre de mai multe ori, întrucît
cetãþenii au început sã solicite un rol
tot mai mare în stabilirea politicilor
publice ºi a felului în care acestea
sînt implementate. Tot mai mulþi
oameni nu se mulþumesc numai cu
alegerea funcþionarului public ºi cu
speranþa cã acesta ºi echipa sa vor
fi ºi mai departe �bãieþi de treabã�
ce vor avea grijã �cum se cuvine�
de soluþionarea problemelor comu-
nitãþii.Guvernarea reprezentativã
constituie o parte esenþialã a siste-
mului occidental de administraþie
publicã, dar votarea nu este singura
modalitate prin care cetãþenii pot fi
activi în ceea ce priveºte treburile
publice.

Modelul standard de guvernare
a comunitãþii este �subminat� de
modele noi ºi confuze care pretind
cã pot oferi cetãþenilor posibilitatea
de a se guverna ei înºiºi cu ajutorul
profesioniºtilor/experþilor publici. De
exemplu, în Statele Unite, începînd
cu anii �60 ºi �70, a fost încurajatã
tot mai mult participarea directã a
diferitor grupuri de cetãþeni la
procesul de stabilire a politicilor
publice ºi administrare a progra-
melor finanþate de cãtre guvernul
federal.

În perioada anilor �80-�90,
aceastã tendinþã s-a transformat
într-un val de practicã �comunitarã�.
Tendinþa respectivã se potrivea de
minune cu neîncrederea pe care
oamenii o nutresc, de obicei, faþã de
guvernanþii �mari� ºi situaþi prea
departe de ei, cu dorinþa de a avea
un control local puternic ºi o
guvernare micã ºi eficientã care sã
facã cu promptitudine faþã proble-
melor ºi doleanþelor membrilor
comunitãþii.

O creºtere similarã a implicãrii
publice în treburile locale a fost
înregistratã în secolul 19, dar ea a
eºuat completamente din cauza
corupþiei ºi a altor factori. Deci, în
secolul 20, am ajuns la concluzia cã
putem conta din ce în ce mai mult
pe birocraþii controlate în mod
profesional pentru a asigura
prestarea unor servicii publice de
calitate.

Dat fiind cã centrul de greutate a
fost transferat de la ideea �guvernul
o va face pentru noi� cãtre ideea
�acesta este un guvern ales de noi
ºi noi sîntem acei ce vor decide cum
va arãta ºi va avea el grijã de
interesele noastre�, rolul experþilor
socotiþi pînã în prezent a fi neutri
este, de asemenea, reconsiderat cu
toatã seriozitatea. În localitãþile mici
ºi, practic, la toate nivelele mai înalte
ale administraþiei publice locale,
este dificil sã te ascunzi de ochiul
scrutãtor ºi veºnic bãnuitor al
poporului, sau sã eviþi responsa-
bilitatea pentru mãsurile întreprinse.
Implicarea grupurilor de cetãþeni în

afacerile publice are loc �în afara�
organizaþiei guvernamentale, sub
forma unor comitete permanente
sau temporare speciale.  Ea, de
asemenea, poate avea loc în cadrul
organizaþiei guvernamentale sub
forma unor grupuri de cetãþeni ce
participã activ la luarea unor decizii
importante privind o serie de
probleme cum sînt procedurile juri-
dice, planificarea folosirii pãmîntului,
programele de divertisment etc.

Cei mai puternici actori politici ai
comunitãþilor locale reprezintã de
cele mai multe ori o elitã economicã
care-ºi cîºtigã banii prin speculaþii
legate de vînzarea ºi cumpãrarea
pãmîntului, precum ºi prin alte
activitãþi economice. Ei se aºteaptã
ca guvernarea localã sã le apere
interesele financiare, iar uneori chiar
sã le promoveze pe cînd alþi membri
ai comunitãþii sînt interesaþi mai mult
de soluþionarea problemelor ce þin
de justiþia socialã, cumpãrarea
spaþiului locativ, protecþia  faunei ºi
florei etc. Astfel, administratorii
publici sînt nevoiþi sã lucreze într-
un mediu complex ºi pestriþ. De
unde sã ºtie ei ce politici sã reco-
mande ºi cum sã distribuie puþinele
resurse disponibile printre grupurile
concurente ale comunitãþii?�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Finding the Future of �Citizen Governance�
in Our Past. Buletinul informativ Public
Administration Times (aprilie 1998),
publicaþia Societãþii americane pentru
administraþie publice. Toate drepturile
aparþin editorilor. Traducere de Gabriel
Mumjiev.)

Richard C. Box
ÎN CÃUTAREA VIITORULUI GUVERNÃRII CIVILE
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În ultimii ani am fost martori la
nenumãrate acþiuni de nivel

local ºi regional îndreptate împotriva
corupþiei din sectorul public. În
trecut, se putea vorbi de corupþie
doar dacã în scandal erau implicaþi
�funcþionari publici� de prim rang ca
membri ai guvernului, administraþiei
publice sau ai judecãtoriilor. Mai
recent, a început sã se vorbeascã
despre corupþie ºi în contextul

sectorului privat. Legãtura dintre
corupþie ºi crima organizatã, precum
ºi legãturile dintre sectorul privat ºi
sectorul public pe fundalul
procesului de privatizare au contr-
ibuit  imens la îndreptarea atenþiei
opiniei publice internaþionale asupra
fenomenului corupþiei. Cel puþin la
nivel internaþional, existã o preocu-
pare serioasã de a gãsi o soluþie la
aceastã problemã.

Organizaþia Naþiunilor Unite a
luat un ºir de mãsuri împotriva
corupþiei: 1) o ºedinþã specialã
asupra corupþiei la cel de al Nouãlea
Congres ONU pentru prevenirea
crimei, Cairo, Egipt, 1995; 2) Aduna-
rea Generalã a ONU adoptat, în
decembrie 1996, �Declaraþia ONU
cu privire la corupþie ºi mitã în
activitãþile comerciale trans-
naþionale�; 3) Adunarea Generalã a
ONU adoptã, la 12 decembrie 1996,
Codul Internaþional cu privire la
conduita funcþionarilor publici; 4) o
serie de întîlniri regionale dedicate
crimei organizate ºi corupþiei,

Buenos Aires, Argentina, martie
1997- Dakar, Senegal, iulie 1997 -
Manila, Filipine, martie 1998;
5) douã seminare dedicate stra-
tegiilor anticorupþie în þãrile Europei
Centrale ºi de Est, aprilie 1997 ºi
mai 1998, Budapesta; 6) elaborarea
la ora actualã a Legii-model cu
privire la corupþie.

Pe lîngã aceasta, în cadrul
Programului ONU pentru prevenirea

crimei ºi justiþie se
elaboreazã un nou
proiect  intitulat �Corup-
þia ºi strategiile antico-
rupþie în lumea întrea-
gã�. Proiectul urmeazã
sã fie realizat în comun
de cãtre Institutul ONU
pentru crimã inter-
regionalã ºi justiþie ºi
Centrul ONU pentru
prevenirea crimei inter-
naþionale, deºi este
foarte posibil ca ºi alte
instituþii sau parteneri
internaþionali sã contri-

buie la realizarea diferitor etape ale
proiectului respectiv.

Acesta se va axa asupra corup-
þiei legate de crima organizatã ºi are
drept scop: 1) studierea ºi analiza
fenomenologiei, dinamicii diferitor
tipuri de corupþie, direcþiilor lor de
dezvoltare, precum ºi a legislaþiei ºi
strategiilor anti-corupþie din toate
regiunile lumii; 2) elaborarea
procedurii ºi metodologiei de
folosire a mecanismelor   de monito-
rizare a dezvoltãrii strategiilor
naþionale îndreptate împotriva
corupþiei; 3) formularea unor
strategii de luptã împotriva corupþiei.

La rîndul lor, alte organizaþii inter-
naþionale au întreprins de asemenea
activitãþi îndreptate împotriva
corupþiei în administraþia publicã. De
exemplu, în 1996 Consiliul Europei
a iniþiat �Programul de acþiune
împotriva corupþiei� care urma sã fie
implementat de Grupul multi-
disciplinar al Consiliului. Aceastã
acþiune include elaborarea unei
convenþii împotriva corupþiei,

iniþierea procesului de instruire ºi a
programelor de schimb ºi elabo-
rarea Codului European cu privire
la conduita funcþionarilor publici.

De asemenea, Banca Mondialã
ºi Fondul Monetar Internaþional au
acordat o atenþie sporitã moda-
litãþilor de prevenire a corupþiei. De
exemplu, Banca Mondialã îºi
perfecþioneazã în permanenþã
procedurile de cumpãrare bazate pe
competiþia liberã, refuzînd sã
întreþinã orice fel de relaþii cu firmele
care dau sau iau mitã, ºi anulînd
împrumuturile pentru þãrile ale cãror
funcþionari publici au cerut mitã.
Banca Mondialã îºi modificã, de
asemenea, procedurile pentru a
sprijini þãrile care cautã sã respecte
�jurãmîntul antimitã� (no bribery
pledge) în desfãºurarea proiectelor
Bãncii Mondiale.

Multe din aceste acþiuni au fost
întreprinse de cãtre guvernele
naþionale ºi organismele interna-
þionale pentru a îmbunãtãþi legislaþia
administrativã  ºi a stabili proceduri
speciale de prevenire a corupþiei.

Oricum, este clar cã e nevoie de
mai mult decît doar de legi pentru a
lupta împotriva corupþiei. Dacã
integritatea ºi onestitatea stau sub
semnul întrebãrii, trebuie sã îmbu-
nãtãþim aceastã situaþie prin
mecanisme manageriale, admini-
strative ºi de furnizare a informaþiei
respective, menite sã contribuie la
apariþia ºi dezvoltarea unei culturi
anticorupþie.

Legile mai multor þãri au de a
face cu situaþii legate de �conflictul
de interese�, adicã conflictul dintre
interesele personale ºi obligaþia
publicã. Alte þãri au mers ºi mai
departe: ele au cerut funcþionarilor
lor publici sã renunþe la acele
interese personale care ar putea
veni în conflict cu responsabilitãþile
lor publice.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Increased International Action Against
Corruption. Buletinul informativ Public
Management Forum,  Vol. IV, Nr. 4, Iulie/
August 1998. Toate drepturile aparþin
editorilor. Traducere de Gabriel Mumjiev.)

Hermann F. Woltring & Ugljesa Zvekic

COMUNITATEA INTERNAÞIONALÃ ÎN LUPTA PENTRU PREVENIREA
CAZURILOR DE CORUPÞIE ÎN ADMINISTRAÞIA PUBLICÃ
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Comitetul pentru Apãrarea Jurnaliºtilor (CAJ)
 este o organizaþie apoliticã, independentã din SUA, fãrã scopuri lucrative, înfiinþatã în 1981 pentru a monitoriza
abuzurile împotriva presei ºi a promova libertatea cuvîntului în toatã lumea.

Cum a apãrut CAJ?
Un grup de jurnaliºti din SUA a format CAJ ca rãspuns la cenzura ºi persecuþiile brutale la care erau supuºi colegii
lor din strãinãtate de cãtre regimurile totalitare ºi alþi inamici ai jurnalismului independent.

Cine lucreazã în structurile CAJ?
Treisprezece coordonatori de program ºi cinci asistenþi lucreazã la sediul CAJ din New York. Aceºtia sînt specialiºti
în problemele Africii, Americii de Nord ºi Sud, Asiei, Europei Centralã ºi de Est (inclusiv în cele ale þãrilor fostei
URSS) ºi Orientulului Mijlociu. Activitãþile CAJ sînt coordonate ºi controlate de cãtre un comitet format din 31
jurnaliºti cu renume din SUA.

Cine finanþeazã CAJ?
Activitãþile CAJ depind de donaþii particulare din partea jurnaliºtilor, organizaþiilor ºi fundaþiilor independente.
CAJ nu acceptã finanþãri guvernamentale.

Presa este puternicã; de ce s-o apãrãm?
Presa din SUA este cu adevãrat foarte puternicã ºi se bucurã de o protecþie juridicã excepþionalã. Din pãcate, nu
putem spune nici pe de parte acelaºi lucru despre presa din majoritatea þãrilor de pe glob. În fiecare an zeci de
jurnaliºti sînt întemniþaþi pentru cele relatate de ei. În fiecare an sute de jurnaliºti devin  þinta atacurilor fizice,
încarcerãrilor ilegale, acuzaþiilor false ºi tuturor formelor posibile de ameninþare fizicã ºi moralã. Membrii familiilor
lor sînt, de asemenea, brutalizaþi. În medie, cel puþin un jurnalist este omorît în fiecare sãptãmînã undeva în lume.
Chiar în SUA au fost uciºi numeroºi jurnaliºti - în New York, California, Florida, Virginia, Arizona etc.

În ce mod apãrã CAJ jurnaliºtii?
CAJ face publice cazurile de abuz împotriva presei, vorbind în numele jurnaliºtilor întemninaþi ºi ameninþaþi. CAJ
preîntîmpinã jurnaliºtii ºi organizaþiile în legãturã cu þãrile sau localitãþile unde atacurile asupra libertãþii presei
sînt foarte probabile. CAJ organizeazã proteste vehemente la diferite nivele, ajungînd pînã la Naþiunile Unite ºi,
dacã e nevoie, ºtie sã acþioneze prin intermediul coridoarelor diplomatice pentru a-ºi salva colegii de breaslã. De
asemenea, CAJ publicã articole, rapoarte ºi buletine speciale de ºtiri pentru a informa opinia publicã despre atacurile
asupra presei din toatã lumea.

Cum  obþine CAJ  informaþia?
CAJ dispune de un numãr suficient de coordionatori ce monitorizeazã presa din toate continentele. Ei sînt la curent
cu evoluþia evenimentelor ºi a situaþiei mass media din þãrile respective prin propriile cercetãri, prin misiuni speciale,
prin contacte directe cu jurnaliºtii din teritoriu, inclusiv prin rapoartele primite de la diferite persoane sau organizaþii.
CAJ face publicã informaþia privitoare la atacurile asupra presei, folosind reþeaua globalã de poºtã electronicã
numitã International Freedom of Expression Exchange (IFEX).

CAJ considerã cã primii zece inamici ai presei libere sînt urmãtorii lideri de stat: 1) generalul Sani Abacha (Nigeria);
2) generalul Than Shwe (Burma); 3) preºedintele Alexander Lukasenko (Belarus); 4) preºedintele Fidel Castro
(Cuba); 5) ex-preºedintele Suharto (Indonesia); 6) preºedintele Saparmurat Niyazov (Turkmenistan); 7)prim-ministrul
Meles Zenawi (Etiopia); 8) preºedintele Zine Abdine Ben Ali (Tunisia); 9) preºedintele Jiang Zemin (China); 10)
prim-ministrul Abd al-Salam al-Majali (Iordania).�

Adresa: Committee to Protect Journalists , 330 7th Avenue, 12th Floor, New York, NY 10001 USA.
Tel.: (212) 46 510 04; E-mail: info@cpj.org.
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Pentru a explica excepþiona-
litatea administraþiei publice

americane trebuie sã luãm în
consideraþie mai întîi douã variabile:
puterea birocraticã ºi performanþa.
În general, aceste variabile pot fi
corelate în mod pozitiv: cu cît mai
puternicã este birocraþia, cu atît mai
mare este capacitatea ei de
admnistrare. Prin contrast, o biro-
craþie slabã, dominatã doar de un
singur partid, este incompetentã din
punct de vedere administrativ. Cu
toate acestea, la o anumitã limitã,
cînd puterea birocraticã începe sã
domine sub aspect politic - aºa cum
se întîmplã, prin definiþie, într-un stat
birocratic - absenþa unui control
efectiv din partea instituþiilor nebiro-
cratice are drept rezultat distrugerea
capacitãþii ei administrative. Corup-
þia, trîndãvia ºi ignoranþa în cele din
urmã vor nimici orice birocraþie domi-
nantã care nu poate fi controlatã în
mod efectiv de alte instituþii.

În toate democraþiile, aceste
instituþii de control sînt reprezen-
tative, adicã alcãtuite din adunãri
legislative alese ºi un guvern
responsabil de calitatea ºi eficienþa
guvernãrii sale. Cu toate acestea, eu
unul cred cã din cauza fuziunii
puterilor  regimul parlamentar este
mai capabil sã controleze o birocra-
þie puternicã decît ar face-o orice
sistem prezidenþial (separarea
puterilor). Lucrurile stau aºa, întrucît
principiul unitãþii  autoritãþii, inerent
oricãrui sistem (parlamentar) de
guvernare, permite un control mai
efectiv asupra birocraþiei decît
principiul prezidenþial. Din perspec-
tiva birocraticã, lipsa de unitate la
nivelul puterii de vîrf dezorienteazã
ºi adesea frustreazã funcþionarii
publici, slãbindu-le moralul ºi capa-
citatea de a-ºi coordona activitatea.

Lipsa de unitate la nivelul puterii
de vîrf poate avea drept consecinþã
conflicte administrative majore.
Conflictul dintre ramurile puterii
(amplificat de conflictele interi-
oare ale componentelor
fiecãrei ramuri) face impo-
sibilã o a adminstraþie efectivã
ºi puternicã. De asemenea, el
poate bloca procesul de

elaborare ºi implementare a unor
politici importante.

Studierea experienþei acestor
regimuri ne demonstreazã cã inca-
pacitatea lor de a elabora politici ºi
de a controla birocraþiile lor au la bazã
problema menþinerii instituþiilor lor
democratice. Ele nu pot oferi biro-
craþiilor lor împuterniciri suficiente
pentru a asigura o administraþie
publicã competentã fãrã riscul de a
le face, în acelaºi timp, într-atît de
puternice încît acestea sã fie în stare
sã le rãstoarne în perioade de crize
grave în societate.  Principiul sepa-
rãrii puterilor, de asemenea, dimi-
nueazã capacitatea birocraþiilor de a
lua hotãrîri eficiente privind politicile
publice ºi de a-ºi folosi la maximum
resursele birocratice.

De aceea, pentru a explica
excepþionalitatea administraþiei
publice americane, avem nevoie sã
înþelegem cum nu i s-a permis
birocraþiei ei de a deveni destul de
tare pentru a acapara puterea,
lãsîndu-i-se totodatã atribuþiile ºi
împuternicirile necesare unei admi-

nistrãri eficiente. O parte din
rãspuns se aflã în cele douã
variabile de bazã care afecteazã
puterea birocraticã ºi performanþa:
experienþa ºi coordonarea. O experi-
enþã lungã ºi bogatã în domeniul
serviciilor publice avantajeazã
imens funcþionarii publici din punct
de vedere al bagajului de cunoºtinþe
specializate în modalitãþile de
soluþionare a diferitor probleme ºi
situaþii dificile, ceea ce sporeºte
concomitent ºi potenþialul lor de
putere/influenþã. Rotaþia numirilor  în
cadrul diverselor agenþii ºi nivele de
guvernare din centru înspre periferii
permite funcþionarilor publici sã-ºi
dezvolte capacitatea de exercitare
a puterii ºi totodatã de a-ºi coordona
activitatea într-un mod mai eficient
decît dacã ei ar fi lucrat într-un singur
domeniu specializat.

Clasa administrativã din Marea
Britanie este un exemplu elocvent
de sistem birocratic care combinã
experienþa bogatã ºi rotaþia
numirilor. Membrii ei sînt recrutaþi în
urma unei testãri extrem de dure ºi
obositoare. Carierele lor le permit sã
avanseze, pas cu pas, de la asistenþi
la funcþii importante de coordonatori,
rotaþia numirilor avînd loc între
centru ºi localitãþi ºi diferite minis-
tere. În cele din urmã, ei devin
consilieri sau experþi politici ai
cabinetului de miniºtri, fiind apreciaþi
mai mult decît specialiºtii într-un
singur tip de servicii guverna-
mentale. Principiile de bazã ale
acestui tip de birocraþie nu sînt noi.
Ele au fost stabilite acum douã mii
de ani în China, transformîndu-se cu
timpul în principiile faimosului
mandarinat al acelei þãri. Ele au
contribuit la menþinerea stabilitãþii ºi
integritãþii dinastiilor chinezeºti. Cînd
britanicii au vãzut cã este dificil sã
pãstrezi un control real asupra
imperiului lor îndepãrtat în India, ei
au împrumutat modelul chinezesc.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Public Administration in America: Why
Our Uniqueness is Exceptional and
Important. Revista Public Admi-
nistration Review, vol. 58, nr. 1,
ianuarie/februarie 1998. Toate
drepturile aparþin redacþiei. Traducere
de Gabriel Mumjiev.)

EXCEPÞIONALITATEA ADMINISTRAÞIEI PUBLICE AMERICANE
Fred W. Riggs



g 11
                                    Septembrie-Octombrie  1998      Vocea Civicã

Studii / Analize / Comentarii

HOME

Societatea civilã este adesea
asociatã cu �sectorul non-

profit�. Obiectivul ei principal este
de a realiza o activitate de interes
public sau o misiune de caritate,
ceea ce în aparenþã ºi în majoritatea
cazurilor nu are nimic în comun cu
afacerile, obþinerea de profit sau
piaþa. Prin contrast, scopul principal
al oamenilor de afaceri este de a
obþine profit prin comerþ sau
schimburile de mãrfuri pe piaþã. Cu
toate acestea, noþiunile ºi stereo-
tipurile respective  privind diferen-
þele dintre sectorul de afaceri ºi cel
non-profit reprezintã un obstacol în
calea identificãrii unor surse
alternative de finanþare a iniþiativelor
societãþii civile. Aceste noþiuni ºi
stereotipuri urmeazã a fi regîndite
ºi redefinite.

În perspectiva micºorãrii numã-
rului de surse tradiþionale a diferitor
fonduri din partea donatorilor publici
ºi particulari, organizaþiile societãþii
civile (OSC) din toatã lumea îºi
îndreaptã tot mai mult privirile spre
piaþã în speranþa de a gãsi acolo un
rãspuns în ceea ce priveºte
mobilizarea resurselor locale.
Aceastã tendinþã provine din
necesitatea de a asigura orga-
nizaþiei viabilitatea ºi puterea
necesare desfãºurãrii unor
programe de activitãþi pe termen
lung. Mai mult, OSC-urile au
recunoscut impactul potenþial al
implicãrii lor în activitatea comer-
cialã asupra eforturilor lor de a
îmbunãtãþi situaþia economicã ºi de
a oferi locuri de muncã la nivel local.
De exemplu, programele de instru-
ire ºi angajare în cîmpul muncii, pre-
cum ºi eforturile de a  promova
produsele fermierilor, pescarilor
locali, sau cele ale altor mici produ-
cãtori, au doar de cîºtigat de pe
urma angajamentelor comerciale
directe. Alte avantaje ale interac-
þiunii OSC-urilor cu piaþa includ
injectarea principiilor responsa-
bilitãþii sociale ºi ecologice în lumea
de afaceri.

Recunoaºterea avantajelor
respective a determinat OSC-urile
sã se implice în activitãþi comerciale

ºi schimburile de bunuri ºi servicii,
ceea ce s-a asociat mai înainte cu
motive egoiste sau lucruri incompa-
tibile cu prioritãþile OSC-urilor în
domeniul protecþiei sociale ºi a
mediului ambiant. Cu toate acestea,
OSC-urile au început sã foloseascã
strategia datã nu doar din motive
pur comerciale ºi financiare. Ele au
conferit acestor  strãduinþe caracte-

risticile modului în care ele înþeleg
obiectivele sociale.

Adesea, venitul obþinut este în
mod greºit asociat cu asistenþa ºi
finanþãrile din strãinãtate. De fapt,
el reprezintã una din modalitãþile
folosite de OSC-uri pentru a
diversifica sursele lor de finanþare
ºi a obþine o parte a venitului lor din
surse �nemãrginite�.

Cele mai rãspîndite, sub aspect
geografic, strategii de obþinere a
venitului care au fost folosite de
numeroase OSC-uri timp îndelun-
gat includ diferite metode de
recuperare a cheltuielilor, precum ºi
cãi legate de prestarea unor servicii
contra bani. De regulã, beneficiarii
produselor sau serviciilor prestate
de OSC-uri urmeazã sã plãteascã
direct preþul lor total sau parþial.
Organizaþiile de planificare a familiei
cer clienþilor lor sã plãteascã pentru
prezervative, contraceptive ºi
consultaþiile privind metodele de
prevenire a naºterii nedorite. OSC-
urile medicale cer pacienþilor sã
plãteascã pentru tratament ºi alte
servicii medicale. Numeroase OSC-
uri cer clienþilor guvernamentali sau
particulari sã plãteascã pentru

prestarea serviciilor de consultanþã
în aºa domenii cum sînt activitãþile
de instruire ºi recalificare, cerce-
tãrile ºi analizele. Existã chiar OSC-
uri care cer bani pentru cursurile de
educaþie civicã ºi monitorizarea
alegerilor; servicii de ordin agricol,
marketing ºi dezvãluirea metodelor
de implementare a programelor
guvernamentale sau ale donatorilor

particulari. Sporirea interesului
pentru turism a determinat anumite
OSC-uri sã cearã platã  în vederea
recuperãrii cheltuielilor legate de
sponsorizarea cãlãtoriilor.

Venitul de misiune (mission-
related income) se referã la venitu-
rile obþinute prin activitãþile cuprinse
în misiunea sau mandatul OSC-
urilor. Astfel, modalitãþile de recu-
perare a cheltuielilor constituie o
parte a venitului de misiune.

Venitul non-misiune (non-
mission-related income) este obþi-
nut prin afaceri ºi activitãþi comer-
ciale ce nu au vreo legãturã cu
misiunea originalã sau obiectivele
de program ale OSC-urilor. Totuºi,
s-ar putea ca termenul respectiv sã
nu fie cel mai bun pentru desemna-
rea OSC-urilor care acceptã
promovarea întreprinderilor sociale
ºi a responsabilitãþii sociale a
corporaþiilor ca parte a misiunii lor.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Sustaining Civil Society. Strategies for
Resource Mobilization. Washington, 1997.
Toate drepturile aparþin alianþei CIVICUS /
World Alliance for Citizen Participation.
Traducere de Gabriel Mumjiev.)

AUTOFINANÞAREA ªI ORGANIZAÞIILE SOCIETÃÞII CIVILE
Horacio R. Morales, Jr



12 g
Vocea Civicã     Septembrie-Octombrie  1998

Studii / Analize / Comentarii

HOME

Acum cîþiva ani, lideri ai
societãþii civile au resimþit

acut necesitatea de a învãþa
anumite tehnici ºi de a însuºi
anumite cunoºtinþe menite sã-i ajute
a conduce cu o mai mare eficienþã
organizaþiile lor. Dar, dat fiind cã
sectorul trei creºte �în lungime ºi în
lãþime� pe zi ce trece � ºi continuã
sã ocupe un loc din ce în ce mai
important în cadrul societãþilor din
cele mai diferite regiuni � a apãrut
o nouã �industrie� de educaþie
globalã care urmeazã sa contribuie
imens la satisfacerea necesitãþilor
sale:

� sute sau chiar probabil mii de
organizaþii neguvernamentale,
furnizori de servicii ºi centre de
sprijin sponsorizeazã astãzi un
spectru larg de programe de
instruire pe termen scurt ºi lung
pentru membrii lor ºi cei ai altor
ONG-uri;

� mii de consultanþi se specia-
lizeazã în dezvoltarea sectorului
non-profit;

� sute de colegii ºi universitãþi
din lumea întreagã oferã cursuri
speciale privind societatea civilã,
modurile eficiente de conducere a
ONG-urilor ºi obþinerea finanþãrilor;

� în cadrul sectorului trei au fost
create zeci de institute al cãror scop
este studierea procesului de
extindere a societãþii civile ºi
cãutarea soluþiilor posibile pentru
problemele cu care se confruntã
ONG-urile;

� un numãr tot mai mare de
universitãþi cu renume din America
de Nord ºi Europa au stabilit
programe de cercetãri în domeniul
sectorului trei.

Potrivit ziarului The New York
Times, în  instituþiile superioare de
învãþãmînt din SUA se acordã o
atenþie crescîndã studierii modurilor
de conducere a organizaþiilor non-
profit. Tot mai mulþi doctoranzi îºi
scriu lucrãrile pe teme legate de
filantropie. Naomi Wish, directorul
Centrului pentru servicii publice al
universitãþii Seton Hall din New
Jersey, afirmã cã aproximativ 85

procente din astfel de doctoranzi ºi-
au gãsit deja un loc de muncã în
cadrul organizaþiilor non-profit.

Centrul pentru filantropie al
universitãþii Indiana - una din cele
mai cunoscute instituþii academice

non-profit din SUA - considerã cã
este important ca instituþiile
superioare de învãþãmînt sã-ºi
îndrepte atenþia  asupra sectorului
trei, pentru cã organizaþiile societãþii
civile opereazã pe baza altor
mecanisme ºi legi decît firmele
comerciale. Una din caracteristicile
ONG-urilor este faptul cã ele au
obiective sociale ºi nu comerciale.
Activitãþile lor sînt reglementate de
legi diferite de cele cu privire la
activitãþile organizaþiilor comerciale.
ONG-urile au o contabilitate
deosebitã ºi trebuie sã plãteascã
alte impozite decît agenþii
economici. Din cauza acestor
diferenþe ºi a altora, deseori
programele  de studiere a pieþii ºi
mecanismelor economice convenþi-
onale nu se potrivesc cu necesitãþile
liderilor organizaþiilor non-profit.

În urma mãsurilor luate de cãtre
Reþeaua Europeanã de Instruire
pentru Sectorul Trei (REIST), mai
mult de 40 universitãþi din 14 þãri -
Austria, Belgia, Danemarca, Fin-
landa, Franþa, Germania, Grecia,

Irlanda, Italia, Olanda, Portugalia,
Spania, Suedia ºi Regatul Unit al
Marii Britanii - ºi-au unit eforturile
pentru a elabora un ºir de
recomandãri pentru Uniunea
Europeanã în privinþa iniþierii unor
cursuri universitare legate de
�economia socialã�.

În opinia preºedintelui REIST,
Rainer Pagel, Europa se aflã cu mult
în urma Statelor Unite la acest
capitol: �Universitãþile noastre
trebuie sã realizeze faptul cã
sectorul trei devine o forþã econo-
micã foarte puternicã în toatã
Europa. În Irlanda de Nord peste 30
000 de oameni ºi-au gãsit locuri de
muncã în cadrul sectorului respectiv,
acesta reprezentînd o parte mai
mare a economiei irlandeze decît
agricultura ºi turismul laolaltã. Cînd
stai ºi te gîndeºti unde a ajuns
sectorul trei, îþi vine greu sã înþelegi
de ce unor universitãþi trebuie sã li
se atragã atenþia asupra acestui
fapt�.

Cele mai recente programe de
studii legate de sectorul non-profit
oferã nu numai cunoºtinþele,
metodologiile  ºi tehnicile necesare,
dar totodatã ºi o ambianþã potrivitã
unde participanþii ar putea descoperi
orizonturi noi. Unul din scopurile
programelor respective este de a da
oamenilor ºansa de a medita la
problemele cu care se confruntã, la
cauzele conflictelor ºi la abordãri
teoretice noi privind îndeplinirea
misiunii lor. În acest context, progra-
mele  te ajutã nu numai sã cunoºti
mai bine datele problemei ºi posi-
bilele soluþii, ci ºi sã devii un lider
mai puternic ºi mai competitiv.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din articolul
Management Education for the Third
Sector. Buletinul informativ �CIVICUS
World�, martie-aprilie 1998. Toate drepturile
aparþin editorilor. Traducere de Gabriel
Mumjiev. )

CUM SÃ CONDUCI O ORGANIZAÞIE NEGUVERNAMENTALÃ?
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Toate constituþiile stipuleazã cã
puterea suveranã este exerci-

tatã direct de cãtre popor. Unele din
ele prevãd, de asemenea, posibili-
tatea revizuirii lor în urma referen-
dumului.

Acesta poate fi organizat în
legãturã cu probleme care prezintã o
importanþã specialã pentru stat
(Polonia, Slovacia ºi România),
probleme care umeazã sau nu sã fie
soluþionate de Parlament (Croaþia,
Macedonia), probleme formulate în
buletinul de vot de cãtre Parlament
(Ungaria, Cehia, Slovenia, Bulgaria,
Estonia), sau în legãturã cu adoptarea
unui proiect de revizuire a constituþiei
sau a unui proiect important de lege.

Cînd e vorba de referendum,
anumite constituþii fac trimitere la o
lege constituþionalã, iar altele îi
consacrã mai multe articole ca, de
exemplu, Constituþia slovacã (capi-
tolul V �Puterea legislativã�, alineatul
2 �Referendumul�, articolele 93-100).

În funcþie de þarã, posibilitãþile
Preºedintelui þãrii, opoziþiei sau
cetãþenilor de rînd de a recurge la
referendum sînt mai mult sau mai
puþin limitate. În România, Preºedin-
tele þãrii, dupã ce s-a consultat cu
Parlamentul, are dreptul sã �cearã
poporului sã-ºi exprime voinþa prin
referendum asupra problemelor de
interes naþional� (art.90). În Polonia,
referendumul �asupra chestiunilor ce
prezintã o importanþã specialã pentru
Stat� poate fi iniþiat de cãtre Preºe-
dintele þãrii cu acordul Senatului,
exprimat prin majoritatea absolutã de
voturi (art.19). În Croaþia, Preºedin-
tele þãrii poate, la cererea Guvernului
ºi cu acordul prim-ministrului, sã
iniþieze un referendum privind adop-
tarea unui proiect de modificare a
Constituþiei sau orice altã chestiune
pe care el o considerã drept impor-
tantã pentru independenþa, unitatea
ºi continuitatea statului (art. 87).

Cît priveºte dreptul de a iniþia
referendumul, statutul de opoziþie
parlamentarã joacã un rol mai puþin
important în funcþie de þarã. În
Ungaria, referendumul este iniþiat de

cãtre Adunarea Naþionalã prin o
majoritate de douã treimi din deputaþii
prezenþi pe cînd în Slovenia este
suficientã în acest sens doar o treime
din deputaþi.

Mai multe constituþii au prevãzut
desfãºurarea referendumului la
iniþiativa popularã: Slovacia (350 000
cetãþeni), Lituania (300 000 cetãþeni),
Slovenia (40 000 alegãtori),
Macedonia (150 000 alegãtori). Un
asemenea tip de referendum s-a
desfãºurat deja în Lituania la 27
August 1994 (privind recuperarea
mijloacelor bãneºti de cãtre victimele
inflaþiei ºi organizarea alegerilor
parlamentare anticipate) ºi în
Slovacia la 23 octombrie 1994 (pri-
vind transparenþa procesului de
privatizare) la iniþiativa opoziþiei

devenite majoritare în urma alegerilor
parlamentare ce s-au desfãºurat
înaintea referendumului.

Din 1922, Constituþia letonã a
prevãzut un mecanism original, dar
fãrã îndoialã întrucîtva idealist, de a
recurge la referendum pentru a
contesta legile adoptate de cãtre
Parlament. Preºedintele þãrii are
dreptul, la propria-i iniþiativã sau la
cererea unei treimi de deputaþi, sã
amîne publicarea legilor pe o
perioadã de cel mult douã luni. În
acest timp, alegãtorii pot iniþia un
referendum pentru a-ºi exprima
pãrerile în legãturã cu oportunitatea
ºi calitatea legilor respectve. Ce-i
drept, în cazul în care Parlamentul
revine asupra legii contestate de
populaþie în cadrul referendumului ºi
iarãºi o adoptã cu o majoritate

absolutã din numãrul total de deputaþi,
legea respectivã intrã în vigoare fãrã
a putea fi modificatã sau anulatã de
un al doilea referendum. (articolele
72-75).

În cadrul mai multor constituþii,
diferite categorii de dispoziþii au primit,
în funcþie de importanþa lor politicã,
statuturi diferite ce prevedeau
modificarea lor în moduri diferite. De
exemplu, Constituþia românã stipu-
leazã cã prevederile ei privind
caracterul naþional, independent,
unitar ºi indivizibil al statului român,
forma republicanã de guvernãmînt,
integritatea teritorialã, independenþa
justiþiei, pluralismul politic ºi limba
oficialã nu pot fi modificate în nici într-
un caz, în nici într-o împrejurare. De
asemenea, ea interzice acele

modificãri ce pot avea drept rezultat
suprimarea drepturilor ºi libertãþilor
fundamentale pe care ea le
garanteazã cetãþenilor (art.148).

Articolul 9 al Constituþiei cehe
interzice la rîndul ei �modificarea
atributelor esenþiale ale Statului
democratic�.

Constituiþia letonã stipuleazã cã
modificãrile în articolele ei 1, 2, 3 ºi 6,
chiar dacã sînt votate de Parlament,
trebuie sã obþinã în mod necesar
votul pozitiv al cetãþenilor în cadrul
unui referendum pentru a avea forþa
legii.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Constitution d�Europe centrale, orientale et
balte. Editura �La documentation Française�,
Paris 1995. Toate drepturile aparþin editorilor.
Traducere de Gabriel Mumjiev.)

REFERENDUMUL ªI MODIFICAREA CONSTITUÞIEI
ÎN ÞÃRILE EUROPEI DE EST

Michel Lesage
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Odatã ce negocierile de
intrare în Uniunea Euro-

peanã (UE) au început, þãrile-
canidat trebuie sã depunã eforturi
susþinute pentru accelerarea acestor
tratative. Achiziþia comunitarã
(acquis communitaire) cuprinde
peste 100 000 pagini. Deºi fiecare
þarã-candidat trebuie sã acorde o
atenþie cu totul deosebitã aspectului
juridic al Programului ei de adoptare
a achiziþiei, guvernelor le
rãmîne mult mai mult de fãcut
decît pur ºi simplu sã propunã
legi ºi sã adopte regulamente
pentru a îndeplini condiþiile
legate de obþinerea calitãþii de
membru al UE.

Problemele principale apar
odatã cu primile încercãri de
implementare a achiziþiei. E
vorba aici de o discrepanþã
între setul de norme juridice
ºi capacitatea þãrii-candidat de
a le implementa în conformi-
tate cu standardele UE.
Discrepanþa respectivã poate
apãrea din urmãtoarele
motive:

� e mai uºor sã elaborezi
ºi sã adopþi norme juridice ºi
administrative  decît sã creezi
instituþii efective care sã le punã în
aplicare;

� sistemul de pregãtire a
normelor juridice nu se potriveºte cu
abordarea sistematicã a proble-
melor de implementare;

� aspectele bugetare nu au fost
luate în consideraþie îndeajuns la
elaborarea normelor juridice;

� necesitatea ºi textele legilor
nu au fost îndeajuns explicate
funcþionarilor, întreprinzãtorilor ºi
cetãþenilor de rînd.

Din cauza interdependenþei care
dominã �Construcþia europeanã�,
discrepanþa de care am vorbit mai
sus (o vom numi în cele ce urmeazã
discrepanþã de implementare) va
afecta orarul de intrare în UE ºi
capacitatea þãrilor-candidat de a
folosi în mod eficient asistenþa

financiarã, inclusiv fondurile UE. Dar
aceasta nu este totul. Discrepanþa
poate duce la  corupþie, încurajarea
investiþii lor �de exploatare� ºi
subminarea schimburilor de mãrfuri.
Instituþiile slabe ºi incapabile de a
implementa achiziþia vor reduce, de
asemenea, eficienþa economicã ºi
competitivitatea, lipsindu-ºi cetãþenii
de serviciile ºi protecþia de care se
bucurã cetãþenii din Europa de Vest.

Discrepanþa de implementare
semnalizeazã un ataºament
neconvingãtor ºi de ochii lumii faþã
de valorile statului de drept ceea ce
poate avea rezultate foarte negative
pentru þãrile-candidat.  Cetãþenii,
administraþia ºi agenþii economici nu
vor putea sã se bucure de potenþialul
�efect al educaþiei civice� pe care îl
presupune respectarea legii. Într-
adevãr, dacã populaþia observã cã
statul nu este capabil sã-ºi
îndeplineascã funcþiile, legitimitatea
acestuia va fi pusã sub semnul
întrebãrii, comportamentul politic al
cetãþenilor va deveni imprevizibil, iar
politicienii vor cãuta alte cãi de
realizare a ambiþiilor lor.

Contactele constante între
funcþionarii publici ai statelor
membre ale UE ºi Comisia Euro-
peanã, necesitatea de a aplica
achiziþia conform aceloraºi stan-

darde de-a lungul ºi de-alatul UE,
apariþia unui sistem de justiþie
administrativã unic pentru întreg
spaþiul european au condus spre
convergenþã în rîndurile administra-
torilor naþionali. Acest tînãr �spaþiu
administrativ european� se referã în
primul rînd la configurarea, proce-
sele ºi valorile instituþionale de bazã.

E necesar ca þãrile-candidat sã-ºi
modernizeze administraþiile pentru

a face faþã cerinþelor UE ºi de
a obþine încrederea acesteia.
O parte a procesului respectiv
presupune promovarea unor
valori administrative de cea
mai mare importanþã - veri-
dicitate, transparenþã, pre-
vizibilitate, responsabilitate ºi
eficienþã - în instituþiile de toate
nivelele. Valorile respective
urmeazã sã fie apãrate de
organisme de control indepen-
dente care sã fie sprijinite în
mod corespunzãtor de cãtre
sistemele judiciare ºi de
justiþie.

Achiziþia genereazã cerinþe
funcþionale. De exemplu, nece-
sitatea de a se asigura cã

automobilele nu încalcã standardele
de poluare a aerului ºi îndeplinesc
condiþiile tehnice necesare circulãrii
pe drumurile publice. Aceste cerinþe
se transformã într-un proces cum ar
fi inspecþiile anuale. În majoritatea
statelor membre ale UE astfel de
inspecþii sînt efectuate de cãtre
garajele particulare ce deþin licenþã
în acest scop. Guvernul va trebui sã
stabileascã sistemul potrivit care va
reglementa îndeplinirea cerinþelor
funcþionale respective. �

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Overcoming the Implementation Gap and
Steering Reform. Buletinul informativ Public
Management Forum,  Vol. IV, Nr. 4, iulie/
August 1998. Toate drepturile aparþin
editorilor. Traducere de Gabriel Mumjiev.)

DIFICULTÃÞILE COOPTÃRII ÞÃRILOR DIN EUROPA
CENTRALÃ ªI DE EST ÎN UNIUNEA EUROPEANÃ

Bob Bonwitt
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� În ziua de 14 august, IFES-
Moldova a desfãºurat cursul de
instruire �Sisteme  ºi drepturi
electorale� în cadrul celei de a
doua ediþii a Taberei de Varã
dedicate problemelor respectãrii
ºi cunoaºterii drepturilor omului,
organizat de Societatea Indepen-
dentã pentru Educaþie ºi
Drepturile Omului (SIEDO) în
perioada 7-16 august. Mai mult
de 20 învãþãtori au participat la
cursul de instruire realizat de
IFES-Moldova. Aceºtia urmeazã
sã împãrtãºeascã elevilor ºi
colegilor lor informaþiile ºi
cunoºtinþele primite.

� În zilele de 25 august 2, 7, ºi 17 septembrie, IFES-Moldova ºi Direcþia Juridicã a Aparatului Parlamentului
au organizat cîte o masã rotundã unde au fost discutate diverse iniþiative ºi sugestii de modificare a unor
prevederi ale Legii cu privire la partidele politice ºi ale Codului Electoral, precum ºi de îmbunãtãþire a
legislaþiei care reglementeazã activitatea administraþiei publice locale.

� În ziua de 22 septembrie, IFES-Moldova ºi Direcþia Juridicã a Aparatului Parlamentului au organizat
masa rotundã �Impactul reformei administrativ-teritoriale asupra formãrii circumscripþiilor electorale�.

� În ziua de 30 septembrie, dnii. Dorin Tudoran, directorul biroului IFES-Moldova, ºi Igor Boþan, Coordonator
principal de programe al IFES-Moldova, s-au întîlnit cu preºedintele ºi vicepreºedintele Comisiei Electorale
Centrale, dnii. Dumitru Nidelcu ºi Nicolae Televco. Au fost discutate perspectivele colaborãrii de mai
departe între IFES-Moldova ºi CEC în domeniile  perfecþionãrii legislaþiei electorale, educaþiei electorale,
observãrii alegerilor, introducerea sistemului electronic de votare în Moldova, traducerilor etc., precum ºi
aspecte ale integrãrii CEC în structurile Asociaþiei Funcþionarilor Electorali din Europa Centralã ºi de Est.

� În ziua de 8 octombrie, colaboratorii IFES-Moldova s-au întîlnit cu dl. Paul Strutzescu, preºedintele Ligii
pentru apãrarea drepturilor omului din Moldova (LADOM). Participanþii la întîlnire au examinat posibilitatea
realizãrii unui ciclu de 14 emisiuni radiofonice cu titlul �Ghidul radiofonic al funcþionarului public�. Programul
urmeazã sã aibã un caracter instructiv-informaþional ºi va avea drept scop o informare mai amplã ºi
detaliatã a populaþiei privind problemele reformei teritorial-administrative a Republicii Moldova, rolul
funcþionarului public în societate ºi relaþia cetãþean-funcþionar public, posibilitãþile de îmbunãtãþire a
serviciilor publice în condiþiile actuale ºi rolul administraþiei publice locale în soluþionarea problemelor
comunitãþilor.Totodatã, a mai fost discutatã posibilitatea organizãrii în fiecare lunã a cîte unei mase rotunde
care sã fie dedicatã problemelor de administraþie publicã localã ºi drepturilor electorale ale cetãþenilor. La
aceste mese rotunde urmeazã sã participe reprezentanþi ai sectorului neguvernamental, funcþionari publici,
jurnaliºti etc.

� În ziua de 8 octombrie, colaboratorii IFES-Moldova s-au întîlnit cu dnii. Boris Steinman, Serghei Kartaºov
ºi Iurie Saltanovski, reprezentanþi ai conducerii Clubului ONG din Moldova. În cadrul întîlnirii s-a discutat
posibilitatea sprijinirii de cãtre IFES-Moldova a elaborãrii ºi realizãrii unui proiect intitulat "Democraþiile
Electronice".  Clubul ONG colecteazã informaþii privind evoluþia sectorului neguvernamental din Moldova
ºi strãinãtate, distribuindu-le prin poºta electronicã (E-mail)  cãtre diverse ONG-uri locale. Conducerea
clubului a propus ca IFES-Moldova sã pregãteascã un set de materiale referitoare la societatea civilã ºi
principalele ei tendinþe de dezvoltare care  sã fie distribuite prin poºta electronicã beneficiarilor clubului.

TÎncepînd cu acest numãr Buletinul Informativ "Vocea Civicã" va fi tipãrit din nou ºi în limba rusã.

Aspect dela cursul de instruire "Sisteme ºi drepturi electorale",
14 august 1998.

BREVIAR
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Proiecte realizate

� 15 iunie 1995 -15 ianuarie, 1996. Proiectul �Studierea ºi protecþia liliecilor
din Centrul ºi Nordul Moldovei�, finanþat de World Nature Association
(Maryland, USA);

� octombrie 1995. Înfiinþarea cluburilor ecologiste de copii din satul �Cricova�;

� aprilie-august 1996. Proiectul �În cãutarea salamandrei�;

� februarie 1997-ianuarie 1998.  Sprijinirea publicaþiei �Arca lui Noe� a liceului
teoretic �Alexe Mateevici� din oraºul Cãuºeni sub aspect tehnic ºi
informaþional;

� decembrie 1997. Coorganizator al mesei rotunde �Problema cîinilor
vagabonzi ºi sãlbãticiþi din Moldova�;

� decembrie 1997. Proiectul �Înmulþirea în captivitate ºi rãspîndirea în naturã
a ºarpelui Esculap - specie inclusã în Cartea Roºie�, finanþat de World
Nature Association.

Proiecte în curs de dezvoltare

În perioada februarie 1998 - februarie 1999 grupul �Fauna� urmeazã sã
elaboreze un  pachet de programe informativ-instructive sub genericul
�Vertebratele terestre din Moldova� pentru utilizare la computerul personal.
Aceste programe sînt destinate în primul rînd profesorilor de biologie, elevilor
din clasele superioare, studenþilor ºcolilor cu profil biologic sau ecologic,
studenþilor facultãþilor de biologie ale instituþiilor superioare de învãþãmînt
etc., cuprinzînd: 1. o bazã de date despre fauna vertebratelor terestre din
Moldova (statutul de raritate, imagini, sunete etc.); 2. teste informativ-
instructive; 3. forme de efectuare a observaþiilor fenologice ºi faunistice proprii;
4. un compendiu privind problema biodiverstitãþii; 5. ghid de utilizare a
programelor. Produsul respectiv va fi distribuit gratis utilizatorilor, prin
intermediul Ministerului Învãþãmîntului.

Alte obiective
� obþinerea statutului de afiliat al Societãþii Regale pentru Prevenirea Cruzimii

faþã de Animale din Marea Britanie;
� crearea Centrului de protecþie a liliecilor;
� realizarea proiectului �Studierea ºi protecþia faunei pãsãrilor rãpitoare din

Moldova�;
� crearea unui centru de informare ºi propagandã ecologicã.

Adresa: MD-2004, Cutia poºtalã: 1885, Chiºinãu.
Tel.: (042-2) 75 02 70,

E-mail: gfauna@mailexcite.com, andreev@cinf.usm.md
Preºedinte - Andrei Vasiliev.

este o organizaþie obºteascã independentã ºi non-profit care a cãpãtat personalitate
juridicã la 13 noiembrie 1996.

Grupul �Fauna� îºi propune sã dezvolte ºi sã popularizeze cultura ecologicã, sã studieze
ºi sã protejeze mediul ambiant ºi sã realizeze expertize ecologice.

Grupul de cercetare ºi conservare a biodiversitãþii �Fauna�

Grupul �Fauna� este membru al Consiliului Coordonator
al organizaþiilor ecologiste obºteºti din Moldova ºi este format din specialiºti
de la Institutul de Zoologie al Academiei de Studii ºi Institutul Naþional de
Ecologie, din pedagogi ºi studenþi de la Universitatea de Stat ºi Universitatea
Pedagogicã din Tiraspol.
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