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James Madison, unul din pãrinþii fondatori ai Constituþiei americane, credea cã
�Dacã oamenii ar fi îngeri, nu ar mai fi nevoie de nici un guvern.� Gîndul lui

Madison a fost considerat drept o concepþie �fãþiº pesimistã cu privire la natura
umanã�, un semnal avertizînd cã, �atunci cînd este vorba de putere, nu poþi avea
încredere în oameni.�  De aici ºi pîrghiile create de sistemul american prin care sã
se verifice cum este folositã puterea încredinþatã celor aleºi.

Celãlalt model de guvernare democraticã, reaminteºte un analist de talia lui Fareed
Zakaria, este cel produs de Revoluþia Francezã, model bazîndu-se pe o mai mare
încredere în �fondul bun al fiinþei umane�. Ideea de bazã ar fi cã �atîta vreme cît
oamenii sînt sursa puterii, aceasta trebuie sã fie nelimitatã pentru ca oamenii sã
poatã crea o societate echitabilã.�

Indiferent care din aceste modele a fost adoptat, orice guvernare democraticã se
bazeazã pe o administraþie. Cînd ramurile acestei administraþii tind sã dea mai
multã atenþie aspectelor formale decît celor de fond, ele sînt percepute de cetãþean

drept birocraþii. Iar cînd lucrurile
merg foarte prost, omul se gãseºte
între o utopie (îngerul) ºi o
caricaturã grotescã a administraþiei
(birocratul).

La ora scrierii acestor rînduri, douã
sînt evenimentele de prim interes.
Primul, formarea cabinetului Ion
Sturza. Al doilea, stabilirea zilei de
23 mai drept datã a alegerilor
locale. Printre altele, se aºteaptã un
plus de transparenþã în activitatea
executivului. Un cetãþean neinfor-
mat este un simplu locuitor. Votul
dat în necunoºtinþã de cauzã nu e
cu nimic mai bun decît absen-
teismul. Un acces real la informaþia
de ordin public ar putea diminua
excesul de procedee reprobabile la
care s-a recurs în campaniile
anterioare.

Cît priveºte importanþa alegerilor locale, mai ales privitã prin prisma declanºãrii
reformei teritorial-administrative ºi a intrãrii guvernãrii locale în drepturile ei fireºti,
nu trebuie uitat cã lumea de astãzi este una a interdependenþelor. Descentralizarea
rãmîne o condiþie majorã pentru a fi considerat un partener serios în orice proces
de integrare. Spune-mi ce adminstraþie localã ai, pentru a-þi spune cine eºti. Adicã,
pentru a afla ce ºanse ai sã intri în rînd cu lumea.

HOME



2 g
Vocea Civicã   Ianuarie-Februarie 1999

Interviu

HOME

Interviu cu Jim Talent

ce a constituit o loviturã în cultura
de dependenþã promovatã pînã
atunci.

Mã bucur nespus de mult de
onoarea de a face tot ce-mi stã în
puteri ca vocea poporului sã fie
auzitã la Washington ºi eu unul iau
foarte în serios responsabilitãþile
mele de congresman.

VC: Ce mijloace folosiþi pentru
a þine legãtura cu alegãtorii dvs. ºi
a fi la curent în permanenþã cu
problemele ºi doleanþele lor?

JT: Alegãtorii mei au fost
întotdeauna foarte activi în aceastã
privinþã ºi m-au þinut la curent
permanent cu problemele ºi
doleanþele lor. Noi dispunem de
douã birouri: unul se aflã în cir-
cumscripþie, iar altul la Washington.
Alegãtorii mei îmi telefoneazã de
nenumãrate ori,  primesc din partea
lor zeci de mii de scrisori cu privire
la o varietate inimaginabilã de
probleme. Eu obiºnuiesc sã acord
atenþia cuvenitã fiecãrei scrisori ºi
fiecãrui apel telefonic. Apariþia
Internetului i-a determinat pe
alegãtorii mei sã-mi caute pagina
de Internet (home page) ca sã afle
ce se mai întîmplã la Washington,
cu ce mã ocup eu acolo ºi cum ar
putea ei sã se implice în toate
acestea.

VC: Care sînt factorii majori ce
asigurã succesul în alegeri?

JT: Capacitatea candidatului de
a oferi alegãtorilor un mesaj clar
privind problemele cu care aceºtia
se confruntã, de a ºti foarte bine ce
vor oamenii ºi ce-i neliniºteºte cel
mai mult, precum ºi manifestarea
unei atitudini respectuoase faþã de
alegãtori.

VC: Dupã ce criterii selectaþi
membrii personalului care vã
sprijinã pe parcursul campaniei
electorale?

JT: Încerc sã contez în special
pe oamenii pe care-i cunosc de mai
mulþi ani ºi în care ºtiu cã pot avea
încredere. Unii din ei au experienþã
politicã, alþii de-abia fac primii paºi
în acest domeniu. Cheia succesului
este sã gãseºti oameni oneºti,
disciplinaþi ºi încrezãtori în propriile
lor forþe.

VC: Care sînt elementele de
bazã ale strategiei electorale?

JT: Toate instrumentele
necesare popularizãrii mesajului
candidatului: televiziunea, radioul,
afiºele electorale, întîlnirile cu
alegãtorii, poºta, Internetul etc.

Candidatul trebuie sã propage
acelaºi mesaj clar ºi consistent în
toate mijloacele de informare în
masã.

VC: Ce rol joacã alegerile în
SUA?

JT: Alegerile garanteazã cã
guvernanþii au puterea de a guverna
doar pe baza consimþãmîntului
celor guvernaþi.

VC: Ce le-aþi dori cititorilor �Vocii
Civice�?

JT: Pace ºi bunãvoinþã, libertate
ºi prosperitate. Domnul sã-i bine-
cuvînteze.

VC: Vã mulþumim.♦

8 decembrie 1998,  Washington.

�Alegerile garanteazã cã
guvernanþii au puterea de a
guverna doar pe baza consimþã-
mîntului celor guvernaþi.�

Vocea Civicã: Pe cine reprezintã
membrii Congresului Statelor Unite
ale Americii ºi care sînt drepturile ºi
obligaþiile lor?

Jim Talent: Membrii Congresului
sînt aleºi pe un termen de doi ani
pentru a reprezenta interesele ale-
gãtorilor lor în capitala þãrii
Washington. De exemplu, în cazul
meu, aceasta include lupta pentru
soluþionarea problemelor majore cu
care se confruntã circumscripþia
mea. Mã refer aici la promovarea ºi
asigurarea bunei funcþionãri a
proiectelor locale ºi la finanþarea
adecvatã a lucrãrilor legate de
îngrijirea digurilor. Dacã oraºul St.
Louis va mai avea vreodatã de
înfruntat o inundaþie de genul Marei
Inundaþii din 1993, digurile de care
dispune acum comunitatea vor fi
destul de rezistente pentru a o
proteja ºi în acest sens existã destui
bani federali care sã asigure
finanþarea proiectelor respective.
Este foarte important pentru un
congresman ales în cea de a doua
circumscripþie a statului Missouri sã
aibã cea mai mare grijã de soarta
digurilor din oraºul St. Louis.

Pe lîngã proiectele locale, un
congresman urmeazã, de ase-
menea, sã lucreze asupra politicilor
de interes naþional. Drept exemplu
poate servi reforma din 1996 a
sistemului de protecþie socialã ceea
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Interviu cu Alexandru Cantir

Vocea Civicã: În cursul anului
trecut un grup de lucru a elaborat
un studiu privind situaþia accesului
la informaþia  publicã  în Moldova ºi
un proiect de Lege privind liberul
acces la informaþia publicã. Care
sînt scopurile ºi importanþa acestor
documente?

Alexandru Canþîr: Aº vrea mai
întîi sã reamintesc cã grupul de
lucru la care v-aþi referit a fost format
din jurnaliºti ºi experþi ai Comitetului
pentru libertatea presei-Moldova
(CLPM) ºi IFES-Moldova, precum
ºi din alþi jurnaliºti locali. Acest grup,
înainte de a purcede la elaborarea
documentelor în cauzã, a supus
deja unei analize riguroase anumite
aspecte ale situaþiei privind accesul
la informaþia de interes public.
Aceastã analizã urma a fi
amplificatã ºi încadratã într-un
studiu al cãrui scop era oferirea unei
perspective imparþiale asupra
adevãratei stãri de lucruri în
domeniul respectiv. Alcãtuirea
studiului ºi proiectului de lege au
fost sprijinite financiar de cãtre
fundaþia Soros-Moldova în urma
unui proiect comun al CLPM ºi
IFES-Moldova.

În Moldova nu existã deocam-
datã o lege care sã asigure accesul
liber la informaþia deþinutã de
autoritãþile statului ºi sã ofere
cetãþeanului procedurile clare de
obþinere a acesteia. Prevederile din
legislaþia curentã - atîtea cîte existã
la ora actualã - nu sînt cunoscute
în mãsura cuvenitã ºi nu sînt
sprijinite de instrumente ori
mecanisme practice. Infrastructura
necesarã prin care instituþiile
posesoare de informaþie ar
comunica cu cetãþenii abia urmeazã
a fi creatã.

Scopurile studiului sînt  foarte
fireºti. Unul din ele a fost acela de a
stimula printr-o analizã - atît cît a fost
în puterile unui grup de jurnaliºti -
preocuparea de a schimba ceva în
situaþia în care societatea noastrã
mai e bolnavã de secretomanie.
Care cetãþean cu iluzia cã se bucurã
de splendorile societãþii civile
moldoveneºti nu a avut parte de
privirea suspicioasã cu care îl
pironeºte de sub un ghiºeu sau un
birou cutare sau cutare funcþionar,
atunci cînd  a îndrãznit sã rosteascã
�vreau sã ºtiu...�? În aºa domenii
lucrurile se schimbã spre bine, de
regulã, foarte ºi foarte încet. Cu un
studiu al situaþiei accesului la
informaþia publicã, chiar cu o lege
în mînã care sã-l asigure (oare cîte
legi sînt cu adevãrat operante în
Moldova?), nu faci decît un prim
pas.

Chiar atunci cînd, la un moment
dat, a trebuit sã punem  punct
monitorizãrii cazurilor de limitare a
accesului la informaþia publicã ce
urmau a fi menþionate în studiu, am
avut împreunã cu colegii mei, ºi mai
avem încã, senzaþia unui lucru
neterminat. Pentru cã un studiu de
acest fel, o analizã a cazurilor de
încãlcare a dreptului nostru de a ºti
ce fac cei care ne guverneazã
trebuie sã se desfãºoare non-stop.
Cãci, chiar fiind sancþionatã
insistent prin mediatizare, boala
celor aflaþi la guvernare de a îngrãdi
accesul la informaþia publicã
recidiveazã. Nu demult, de
exemplu, fostul premier a decis sã
dea afarã presa de la ºedinþele
Guvernului, pentru cã, vedeþi dvs.,
miniºtrii se jeneazã sã punã la punct
treburile þãrii în faþa jurnaliºtilor.

Mai telegrafic spus, grupul de
lucru ºi-a propus sã analizeze

legislaþia Moldovei ºi practicile
curente din cadrul instituþiilor statului
din perspectiva asigurãrii accesului
la informaþia publicã. Am mai
pregãtit, aºa cum aþi menþionat în
întrebarea dvs., un proiect de lege
cu privire la accesul liber la
informaþia publicã care, dupã ce va
fi trecut prin exigenþele juriºtilor, ar
putea fi propus parlamentarilor
pentru examinare ºi adoptare.
Proiectul, de altfel, se aflã deja pe
masa subcomisiei legislativului
pentru mass media, urmînd ca dupã
operarea unor modificãri ce se vor
crede de cuviinþã, sã se treacã la
procedurile fireºti de adoptare.

VC: Pe baza cãror materiale s-a
alcãtuit studiul ºi proiectul de lege?

AC: Dupã cum am spus mai
înainte, grupul de lucru a analizat
în primul rînd numeroase legi,
regulamente, instrucþiuni etc. Nu mã
pot reþine de a nu remarca aici cã
uºor plictisitoarea îndeletnicire de a
citi textele seci ale actelor normative
se compenseazã din plin prin faptul
cã este extrem de interesant sã
descoperi cu cîtã ingeniozitate
uneori legiuitorul sau alcãtuitorul de
regulamente de funcþionare internã
�dribleazã� prevederea constituþio-
nalã privind dreptul inalienabil al
cetãþeanului de a fi informat în
legãturã cu treburile publice.

În afarã de aceasta, am
procedat la animite studii de caz,
la analiza procedurilor concrete

�În Moldova încã se mai
menþine un control excesiv al
statului asupra informaþiei
publice.�



4 g
Vocea Civicã   Ianuarie-Februarie 1999

Interviu

HOME

prin care la diferite instituþii de stat
sînt sau nu oferite cetãþeanului
informaþi i le sau documentele
solicitate. Ne-au fost de un real
folos cele cîteva sondaje socio-
logice cu acceeaºi problematicã,
realizate în ultimii ani. Bineînþeles,
nu a fost de prisos experienþa
noastrã practicã de jurnaliºti.
Legislaþia ºi practicile de asigu-
rare a accesului la informaþia
publ icã din þãr i le cu tradiþ i i
democratice ne-au ajutat sã ne
punem la punct optica prin care
am privit lucrurile. De asemenea,
am monitor izat pr in selecþ ie
informaþionalã modul în care a
evoluat  preocuparea autoritãþilor,
presei, a organizaþiilor neguverna-
mentale faþã de problematica
respectivã pe parcursul ultimilor
ani.

VC: Care sînt principalele
concluzii ale studiului?

AC: O concluzie general
împãrtãºitã de  majoritatea obser-
vatorilor locali ºi strãini este cã în
Moldova încã se mai menþine un
control excesiv al statului asupra
informaþiei  publ ice. �Psihoza
secretului� ºi lipsa de pregãtire
civicã ºi juridicã a populaþiei este
o altã concluzie edif icatoare.
Accesul public la documente,
transparenþa ºi deschiderea nu au
devenit încã o regulã strictã în
procesul de legiferare, în felul în
care formaþiunile politice, clasa
politicã în general, îºi realizeazã
scopurile.

VC: De care principii  s-au
condus autori i  în elaborarea
proiectului Legii privind liberul
acces la informaþia publicã?

AC: De mai multe, evident. Dar
cred cã e suficient sã menþionez
doar unul s ingur,  cuprins în
Principiile de la Johannesburg:
�Oricine are dreptul sã obþinã
informaþii de la autoritãþile publice,
inclusiv informaþii în legãturã cu
siguranþa naþionalã. Nu pot fi

impuse restrîngeri ale acestui
drept pe motive de siguranþã
naþionalã decît dacã guvernul
poate demonstra cã restrîngerea
a fost prevãzutã prin lege ºi
necesarã într-o societate demo-
crat icã pentru apãrarea unui
interes legitim legat de siguranþa
naþionalã�.

VC: Cît de receptivi credeþi cã
sînt funcþionarii publici ºi cetãþenii
simpli la ideea promovãrii unui
acces cît mai larg la informaþia
publicã?

AC: Este di f ic i l  sã dai un
rãspuns clar ºi  exhaust iv la
aceastã întrebare. Eu cred cã
dacã e sã-i chestionãm atît pe
funcþ ionari i  publ ic i ,  cî t  º i  pe
cetãþenii simpli, vom fi surprinºi sã
aflãm cît de diferit înþeleg oamenii
accesul la informaþia publicã,
dacã în general înþeleg despre ce
e vorba. E o chestiune de menta-
litate ºi nu m-aº sfii sã spun: chiar
de integritate moralã. Promovarea
accesului la informaþia publicã
merge mînã-n-mînã cu promo-
varea conºtiinþei civice, respon-
sabil itãþi i civice ºi statului de
drept. Ce folos cã un cetãþean ar
avea acces la informaþia publicã,
dar nu i-ar pãsa în schimb  nici cît
negru sub unghie de ea, ºi ar
aºtepta în continuare �indicaþii� de
la cei �de sus� ce sã facã, cum sã
trãiascã, pe cine sã iubeascã, sau
pe cine sã urascã. Procesul de
schimbare a mentalitãþii este cel
mai dificil, iar sfîrºitul lui nu-l vede
deocamdatã nimeni.

Cred cã nu este corect sã se
contrapunã funcþionarii publici, în
calitate de deþinãtori ai informaþiei
publice, celorlalþi cetãþeni. Lucru-
rile nu pot fi privite doar în alb ºi
negru. Sã nu uitãm cã primii pot
plãti cu adevãrat �cu capul� în
cazul în care nu ºi-au þinut gura,
chiar dacã informaþia pe care au
fãcut-o publicã era  publicã ºi
cetãþenii aveau tot dreptul s-o ºtie.
Imperfecþiunea cadrului nostru
legislat iv oferã destul  spaþ iu

pentru tot felul  de miºcãri
represive. Timpuri le secreto-
maniei sovietice nu sînt chiar atît
de îndepãrtate.

Observãm cum anumite seg-
mente ale societãþii noastre, chiar
dacã nu sînt deloc numeroase,
încep sã conºt ient izeze acut
necesitatea unui acces real la
informaþia publicã. Cetãþeanul de
rînd, mai ales cel din zonele
rurale, se întreabã tot mai des
cum se face cã pe fundalul
sãrãciei  copleºitoare din jur,
capitala, de exemplu, este
împînzitã cu automobile de lux ºi
localuri în care numai intrarea
costã mai mult decît salariul anual
al unui învãþãtor sau medic, ca sã
nu mai vorbesc de costul consu-
maþiei ºi altor plãceri oferite în
aceste localuri. Cetãþeanul de rînd
se întreabã tot mai mult  în
legãturã cu direcþiile în care au
luat-o creditele strãine, pe care tot
copiii ºi nepoþii lui vor trebui sã le
ramburseze. Cineva mi-ar putea
replica: mare scofalã cã ai obþinut
informaþia, ºi acum ce-ai sã faci
cu ea? I-aº rãspunde cã mi-a pus
o întrebare bunã, dar cã e necesar
sã încercãm sã rãspundem la ea
cu toþii, dacã ne dorim cu adevãrat
un stat democratic de drept, unde
toþi au drepturi egale ºi toþi sînt
egali în faþa legii. Dacã, dimpot-
rivã, tot tînjim dupã  indicaþii ºi
instrucþiuni de sus ºi vãrsãm
lacrimi de dor sovietic, atunci
într-adevãr nu e nevoie de acces
la informaþia publicã, cu atît mai
mult de cel liber...

VC: Vã mulþumim.♦

9 februarie 1999, Chiºinãu.
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Versiunile iniþiale ale clauzelor
legate de libertatea cuvîntului

ºi presei din Primul Amendament au
fost introduse de cãtre James
Madison în ziua de 8 iunie 1789. Una
din ele stabilea cã �oamenii nu vor fi
lipsiþi de dreptul de a vorbi, scrie ori
publica ceea ce simt ºi gîndesc, iar
libertatea presei, ca unul din cele mai
mari bastioane ale libertãþii, este
inviolabilã�. Aceastã versiune a fost
rescrisã de cîteva ori, apoi unitã cu
clauzele legate de religie ºi întrunirea
paºnicã, ca sã ia în final forma
Primului Amendament.

Din nefericire, nu dispunem de
nici un fel de proces-verbal privitor la
discuþiile din Congres ºi Senat ce au
premers adoptarea amendamentului
respectiv. Dar o analizã atentã a stãrii
de lucruri din acea perioadã din
Statele Unite ne-ar sugera ideea cã
prin clauza de presã se interzicea
impunerea unei constrîngeri
premergãtoare - cenzura dinaintea
publicãrii. Editorii nu puteau apela la
protecþia legalã a Primului Amenda-
ment în cazul în care materialele care
au fost deja publicate se dovedeau
mai tîrziu a fi incorecte, calomnia-
toare sau ilegale.

Limbajul sobru al Primului Amen-
dament pare a fi foarte clar: �Congre-
sul nu va elabora nici o lege care
sã...reducã libertatea cuvîntului sau
a presei�. Cu toate acestea, Curtea
Supremã de atunci nu a cãzut de
acord cã �cea mai mãreaþã garanþie�
ar fi absolut inviolabilã. Istoricii au
încercat sã stabileascã ani în ºir
adevãratele intenþii ale autorilor
amendamentului privitoare la clau-
zele respective. Punctul de vedere
dominant este cã aceste clauze
conferã dreptul de a discuta fãrã nici
o constrîngere doar afacerile publice.
Alþi cercetãtori sînt de pãrerea cã
doar cîþiva din autorii documentului
au înþeles  clar clauzele respective.
Mai mult, ei afirmã cã Primul
Amendament nu are nici o legãturã

cu declaraþiile care incitã la rebeliune
ºi subminarea puterii de stat.
Adoptarea în 1798 a Legii privind
agitaþia antiguvernamentalã (Sedi-
tion Act) confirmã parþial aceastã
afirmaþie. Legea care stabilea
pedepsirea �scrierilor mincinoase,
scandaloase ºi maliþioase îndreptate
împotriva Guvernului Statelor Unite�
pare sã fie în conflict cu clauzele
legate de libertatea cuvîntului ºi
presei stipulate în Primul Amen-
dament. Administraþia preºedintelui

John Adams s-a folosit de Legea
privind agitaþia antiguvernamentalã
pentru a se rãfui cu oponenþii politici
ai acestuia, pretextînd cã ei au
publicat declaraþii dispreþuitoare ºi
umilitoare la adresa autoritãþilor
guvernamentale. Thomas Jefferson
ºi aliaþii sãi l-au criticat aspru pe
Adams pentru folosirea �abuzivã� a
acestei legi; ei, dimpotrivã, promovau
o viziune cît mai largã asupra
protecþiei oferite de Primul Amen-
dament. Banii grei pe care criticii lui
Adams s-au vãzut constrînºi sã-i
plãteascã sub formã de amenzi
felurite conform Legii privind agitaþia
antiguvernamentalã au fost înapoiaþi
mai tîrziu acestora printr-o lege spe-
cialã adoptatã de Congres, iar
Jefferson, succesorul lui Adams, i-a
graþiat pe toþi cei condamnaþi ºi
întemniþaþi conform legii menþionate
mai sus.

Libertatea de a discuta nestin-
gherit afacerile publice este departe
de a-i încuraja pe mulþi americani sã
spunã lucruri nesãbuite pe marginea
celor mai controversate probleme.
Restricþii subtile au fost �cusute� în
�þesãtura� societãþii americane. De
exemplu, riscul de a fi criticat sau
chiar ostracizat de cãtre familie,
colegii de lucru, tot felul de ºefi ºi
patroni, poate limita practica libertãþii
cuvîntului. Doar cei mai îndrãzneþi
indivizi îºi asumã acest risc. Dupã

cum remarca Mark Twain: �Prin
bunãvoinþa lui Dumnezeu putem sã
ne bucurãm de trei lucruri nespus de
preþioase în þara noastrã: libertatea
cuvîntului, libertatea conºtiinþei ºi
prudenþa de a nu practica niciodatã
nici una din ele�.

Viziunile lui Jefferson constituie
baza perspectivei moderne asupra
clauzelor privitoare la libertatea
cuvîntului ºi presei din Primul
Amendament.  Actualmente, se con-
siderã cã tocmai acestor clauze se
datoreazã preîntîmpinarea principa-
lelor forme de cenzurã. Totodatã,
potrivit interpretãrilor curente, ele
preîntîmpinã orice persecuþie bazatã
pe motive politice.♦

(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.)

LIBERTATEA CUVÎNTULUI ÎN SUA: ASPECTE ISTORICE
Kenneth Janda, Jeffrey M. Berry ºi Jerry Goldman

Congresul nu va elabora nici o lege care sã stabileascã o religie sau sã interzicã practicarea liberã a unei religii,
sau sã reducã libertatea cuvîntului sau a presei, sau dreptul poporului la întrunire paºnicã sau de a adresa Guvernului
cereri privind repararea nedreptãþilor.

(Primul Amendament la Constituþia SUA, 1791)
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De vreme ce politicienii ºi
strategii lor nu cautã nimic

altceva decît sã-ºi satisfacã alegãtorii,
atunci de ce aceºtia din urmã sînt
aproape mereu nemulþumiþi de
activitatea politicienilor?  De ce?
Motivul pentru care politicile �nu
funcþioneazã�, �nu dau roade bune�,
�nu rezolvã problemele� se aflã în
modul în care majoritatea din noi -

politicieni profesioniºti ºi strategi de
politici publice, jurnaliºti ºi comenta-
tori, savanþi ºi cetãþeni simpli, toþi
deopotrivã - gîndesc despre politicã.
De obicei, prin politicã se înþelege  un
proces în cadrul cãruia un grup de
cetãþeni sau indivizi aparte urmãresc
realizarea propriilor lor interese. Se
presupune cã bunurile politice sînt
esenþialmente individuale prin însãºi
natura lor, adicã ele constituie bunuri
doar pentru anumite persoane ºi
grupuri. Din acest punct de vedere,
politica democraticã este mecanismul
prin care grupurile ºi indivizii încearcã
sã obþinã bunurile politice care
servesc interesele lor. Într-un cuvînt:
politica este procesul care determinã
�cine ºi ce obþine, cînd ºi cum�.

Arena instituþionalã a politicii (adicã
guvernul) este locul unde oamenii
încearcã sã rãspundã la întrebarea
�cine ºi ce obþine, cînd ºi cum� într-o
manierã care sã aducã rezultate
favorabile ºi dorite din punct de vedere
politic. Pe �piaþa� politicã guvernul este
acela care oferã �produse� - legi,
politici publice, reglementãri, norme,
subsidii, impozite noi sau scutiri de
impozite. Clienþii guvernului -
alegãtorii, grupurile de interes - doresc
aceste produse. Activitatea politicã de
cãutare ºi obþinere a bunurilor politice

de la guvern este similarã activitãþii
economice de achiziþionare a bunu-
rilor materiale. Putem chiar spune cã
oamenii cautã sã �cumpere� bunurile
politice de la guvern care  este singu-
rul �producãtor� de asemenea bunuri.
Presupunerile cã bunurile politice sînt
esenþialmente individuale prin însãºi
natura lor ºi cã guvernul este entitatea
care are autoritatea ºi puterea de a

produce ºi oferi asemenea bunuri,
ne-a fãcut sã percepem politica ca pe
o activitate cvasi-economicã.

Astfel am ajuns sã nu ne consi-
derãm drept cetãþeni, ci drept
consumatori a ceea ce guvernul ne
poate oferi. De aici ºi frecvenþa ºi
�pasiunea� cu care sîntem întot-
deauna gata sã ne descriem pe noi
înºine drept �contribuabili�. Un
contribuabil este o persoanã a cãrei
grijã de bazã este cîþi bani  este
obligatã sã plãteascã pentru bunurile
politice ºi serviciile publice ce i se
oferã. Contribuabilul este un consu-
mator politic desãvîrºit.  Consumatorii
politici se aºteaptã ca autoritãþile
publice sã facã în locul lor ceea ce ei,
de fapt, consumatorii, ar trebui sã
facã. Aceºtia îºi înþeleg propriul rol ca
pe un fel de giruetã care sã le indice
oficialitãþilor direcþiile în care o iau
doleanþele ºi interesele lor, fãcîndu-ºi
cunoscute opiniile ºi sprijinind acþiuni
sau politici de pe urma cãrora ei cred
cã vor profita. Tipul de relaþie dintre
cetãþean ºi guvern e aºadar cel dintre
cumpãrãtor ºi  vînzãtor. Guvernul este
producãtorul politic. Ceilalþi sînt pur ºi
simplu consumatori politici.

În cadrul politicii �de consum� noi,
ca public, nu avem puterea realã de
a lua decizii privitoare la modul în care

trebuie sã abordãm problemele ºi
schimbãrile cu care se confruntã
comunitãþile noastre. Noi nu pãtrun-
dem în natura ºi cauzele condiþiilor
care au provocat neliniºtea noastrã.
Noi nu discutãm unul cu altul
motivaþiile adînci care stau la baza
opiniilor ºi atitudinilor noastre politice.
Noi confundãm de cele mai multe ori
cauza cu efectul, întrucît ne mulþumim
sã vedem doar vîrful gheþarului. Noi
nu sîntem puºi în situaþia de a alege
între alternative care se bat cap în cap
pentru a fi noi cei ce stabilesc
prioritãþile. În consecinþã, noi nu putem
ajunge la decizii cu adevãrat colective
cu privire la ceea ce, noi ca public,
trebuie sã facem.  Considerînd politica
drept o piaþã, noi reducem
interacþiunile noastre la întrebarea
�cine ºi ce obþine, cînd ºi cum�. De
aceea, nu mã surprinde deloc faptul
cã în urma unei asemenea viziuni
apare o preocupare adîncã în sînul
publicului - care uneori ia formele unei
obsesii tiranice - legatã de iden-
tificarea adevãratelor dimensiuni ale
libertãþii  individului.

Comunitãþile noastre pot funcþiona
cum se cuvine ºi sã rãspundã efectiv
la problemele, provocãrile ºi posi-
bilitãþile ce ne ies în cale doar în cazul
în care oamenii vor accepta respon-
sabilitatea pentru luarea unor decizii
dificile ºi vor cere autoritatea politicã
pentru a o face. Noi trebuie sã
redevenim cetãþeni, adicã producãtorii
unor decizii ºi acþiuni colective. Buna
funcþionare a comunitãþii nu poate fi
asiguratã prin simpla delegare oficialã
a unor persoane de a ne satisface
doleanþele ºi soluþiona problemele.
Noi trebuie sã ne asumãm în mod
individual ºi colectiv responsabilitatea
pentru munca grea de înþelegere a
situaþiei în care ne aflãm,de
identificare ºi recunoaºtere a
problemelor cu care se confruntã alþii,
de acceptare a unui rãspuns colectiv,
de evaluare a unor opþiuni diferite, de
a face alegeri dificile între alternative
contradictorii pentru a stabili
prioritãþile, de desfãºurare a unor
acþiuni într-un mod care sã ne apropie
de ceea ce ne dorim sã fim.

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Five Principles For A Community That
Works. Editura �University of Illinoi Press�,
1998. Toate drepturile aparþin editorilor.
Traducere de Gabriel Mumjiev.)

POLITICILE PUBLICE CA PIAÞÃ DE CONSUM -
O PERSPECTIVÃ ÎNªELÃTOARE

Michael K. Briand
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Instituþiile politice sînt niºte
entitãþi distincte. Ele pot servi

atît ca instrumente cît ºi ca ele-
mente constitutive ale regimului de
stat. Ele reprezintã  principalele
mijloace prin care statul realizeazã
scopurile sale colective. Însã,
instituþiile politice pot exercita o
influenþã puternicã asupra regi-
mului. De exemplu, un popor care
cautã sã se conducã el însuºi prin
reprezentanþi trebuie sã creeze o
adunare reprezentativã ºi sã-i
confere un caracter particular. Însã
atunci, în virtutea structurii ºi opera-
þiunilor sale, scopurilor pe care ºi-a
propus sã le realizeze prin legile pe
care le adoptã, adunarea repre-
zentativã are un impact foarte
puternic asupra statului ºi modului
în care acesta se dezvoltã. Institu-
þiile politice nu preced caracterul
statului ºi nu-l creeazã, ci dimpotri-
vã, sînt create ºi sprijinite de acest
caracter. Cu toate acestea, dupã ce
au fost înfiinþate cu succes, ele
treptat afirmã, apoi modificã
caracterul naþional al statului,
formînd gîndirea naþionalã ºi scopul
naþional, într-un cuvînt, idealurile
naþionale.

Administraþia publicã este o
instituþie tot atît de politicã ca ºi
oricare legislativ, judecãtorie, sau
organ executiv ales. Administraþia
publicã este în mod clar un mijloc
prin care se ating scopurile co-
lective, dar ea, de asemenea,
participã activ la procesul de
formare ºi modificare a caracterului
naþional al statului. O face în douã
feluri. Primul: ea contribuie la identi-
ficarea, crearea ºi reformularea
scopurilor colective. Al doilea: ea
este implicatã activ în formarea
preferinþelor oamenilor, precum ºi în
organizarea unui vast domeniu de
relaþii dintre cetãþeni ce þine atît de
viaþa lor privatã, cît ºi de cea publicã.
Bineînþeles, preferinþele cetãþenilor
ºi dinamica continuã a  relaþiilor
dintre cetãþeni influenþeazã direct ºi
indirect expresia scopurilor
colective prin mijloacele disponibile
într-un sistem democratic de
guvernare.

Prin procesele lor colective
interioare, precum ºi prin parti-
ciparea la procese exterioare, agen-
þiile administrative publice ajutã sã
se stabileascã scopurile pe care o
naþiune, un stat, o provincie, sau o
localitate, trebuie sã le urmãreascã
ºi ce valori trebuie menþinute ori
înlãturate.

Îndeplinind litera legii,
agenþiile administrative
publice adesea formeazã
categorii sau tipuri
speciale de cetãþenie ºi
definesc relaþiile dintre
ele. De exemplu, o lege
privind emigrarea poate
defini în general cine sînt
cetãþenii nativi (natural-
born citizens), cetãþenii
naturalizaþi, vizitatorii
legali sau emigranþii
ilegali. De obicei, servi-
ciile de emigrare sînt
acelea care trebuie sã
stabileascã detaliile ºi sã
încerce a clarifica tot felul
de ambiguitãþi ce pot
apãrea în identificarea
marginilor categoriilor
menþionate mai sus. Mai
mult, aceste servicii
trebuie, de asemenea, sã defi-
neascã îndatoririle, obligaþiile ºi
restricþiile legate de fiecare din
categoriile respective. Desfãºurînd
toate aceste activitãþi, serviciile de
emigrare contribuie la formarea
comportamentului multor cetãþeni,
modului în care aceºtia îºi percep
semenii, experienþelor pe care le pot
avea în anumite contexte, de
exemplu, în calitate de antreprenori
sau angajaþi.

Administraþia publicã, în calitatea
ei de instituþie politicã, contribuie la
formarea caracterului distinct al
regimului. Imaginile rãspîndite ale
birocraþiei publice descriu adesea
un �monolit� înstrãinat ºi indiferent
faþã de comunitãþi ºi vieþile
oamenilor. Cu toate acestea, ca
entitate identificabilã, administraþia
publicã este foarte diferenþiatã, iar
multe din faþetele ei sînt îndreptate
direct spre public.  Administraþia

publicã presupune contactul direct
între guvernare ºi popor. Astfel, ea
coloreazã ºi în egalã mãsurã este
coloratã de toate aþele, corzile,
mecansimele, pîrghiile ºi modelele
din cadrul acelei mari fabrici care
se numeºte naþiune.

Administratorii publici pot fi lideri
în mai multe feluri. Dacã noi dorim

ca ei sã fie ºi lideri politici, pentru ei
trebuie sã se stabileascã niºte
standarde de educaþie ºi dezvoltare
profesionalã. Ei trebuie pregãtiþi ºi
instruiþi serios pentru: a fi capabili
sã se angajeze plenar în procesul
de luare de decizii; a gãsi modali-
tãþile cele mai efective de a le
implementa; a identifica din timp
domeniile unde pot apãrea tensiuni
ºi conflicte ºi a le preîntîmpina.
Operînd în acest fel, administratorii
publici vor reuºi sã-ºi exercite
atribuþiile de conducere spre binele
întregii comunitãþi.♦

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Politics, Political Leadership, And Public
Management, revista �Public Adminis-
tration Review�, vol. 58, nr.3, mai-iunie,
1998. Toate drepturile apraþin editorilor.
Traducere de Gabriel Mumjiev.)

CONDUCEREA POLITICÃ ªI ADMINISTRAÞIA PUBLICÃ
Brian J. Cook

David Muir
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Doar prin identificarea activi-
tãþilor ºi agenþiilor publice

unde corupþia este concentratã cel
mai mult se poate stabili adevãratele
ei proporþii ºi lua mãsurile necesare
combaterii ei. Publicului larg trebuie
sã i se ofere toatã informaþia
privitoare la acest subiect.  Doar
astfel el va înþelege cît de mari sînt
costurile sociale ale corupþiei.

Metode empirice de abordare
a problemei

Pînã nu demult s-a considerat cã
este imposibil sã mãsori în mod
sistematic mãrimea corupþiei din
cadrul instituþiilor guvernamentale ºi
a stabili cu exactitate pagubele
economice ºi sociale pe care ea le
presupune. Informaþiile privind
corupþia dintr-o þarã datã se
întemeiau în special pe percepþiile ºi
concluziile generale ale  publicului ºi
experþilor. Acum, însã, au apãrut
numeroase studii ºi analize care ne
ajutã sã înþelegem mai bine cauzele
ºi consecinþele fenomenului corupþiei
ºi sã o preîntîmpinãm prin efectuarea
unor restructurãri instituþionale. De
exemplu, analizele recente demon-
streazã cã fenomenul corupþiei se
întîlneºte sub forme grave cel mai
frecvent în þãrile unde libertãþile civile
sînt suprimate fie parþial, fie total. Cu
toate acestea,  analizele respective
nu sînt suficiente pentru conceperea
ºi elaborarea unor programe
anticorupþie riguroase.

Una din cele mai noi frontiere din
cadrul luptei împotriva corupþiei este
chestionarea directã (sondajele) ºi
simultanã a membrilor de partid,
funcþionarilor publici, directorilor de

întreprinderi etc., pentru a afla opinia
lor privitoare la consecinþele mitei
date cu scopul obþinerii unor privilegii
speciale sau funcþii guvernamentale
etc. Pînã nu demult, scepticii au
crezut cã partidele aveau motivele lor
�necunoscute� de a nu ridica prob-
lema corupþiei. Dar ultimele sondaje
au arãtat cã respondenþii sînt chiar
foarte dispuºi sã discute despre
diverse aspecte ale corupþiei din
agenþiile publice, cu toate cã refuzã
sã rãspundã la anumite întrebãri ºi
trec cu vederea mai multe aspecte
ale problemei în cauzã.

Sondaje detaliate privitoare la
corupþie au fost desfãºurate în
Albania, Georgia ºi Letonia. Rezulta-
tele preliminare au oferit o imagine
îngrozitoare asupra impactului pe
care-l are corupþia asupra protecþiei
sociale, activitãþii sectorului privat,
achitãrii impozitelor, sugerînd ideea
unei instituþionalizãri adînci a
corupþiei în þãrile respective. Res-
pondenþii s-au referit la numeroase
tipuri de corupþie, inclusiv la
delapidarea avutului public, mituirea
funcþionarilor publici în scopul
obþinerii anumitor avantaje socio-
economice sau monopolizãrii anumi-
tor ramuri economice cu toate
consecinþele ce reies din aceastã
situaþie. De exemplu în Georgia,
conform rezultatelor sondajului, se
considerã cã cea mai obiºnuitã formã
de corupþie este delapidarea propri-
etãþii de stat. Cît priveºte mita, sonda-
jele au arãtat cã aceasta este
caracteristicã oricãreia dintre þãrile
unde acestea au fost efectuate.

Unii experþii sînt de pãrerea cã în
Albania instituþiile judecãtoreºti sînt
într-atît de nedezvoltate ºi slabe încît

constituie una din principalele cauze
ale corupþiei din statul respectiv.

Agenþii economici ar trebui sã
plãteascã impozite mai mari, dacã
corupþia ar fi eliminatã. Aceasta,
într-adevãr are consecinþe deosebit
de grave în special pentru finanþele
publice. Funcþionarii publici sînt
mituiþi cu sume mai mult sau mai
puþin mari, în dependenþã de impor-
tanþa postului lor, pentru a se evita
achitarea impozitelor, taxelor,
accizelor ºi altor cheltuieli obligatorii
faþã de stat. Situaþia se complicã cînd
judecãtorii înºiºi sînt mituiþi în schim-
bul unor sentinþe favorabile anumitor
persoane sau  instituþii. Astfel, se
presupune cã în Albania firmele
particulare trebuie sã cheltuie aproxi-
mativ 7 procente din veniturile lor
pentru a acoperi cheltuielile legate de
mituirea oficialitãþilor. În Georgia - 15.

Corupþia are consecinþe nefaste
în special pentru cei sãraci ºi
nevoiaºi. În Georgia 14 procente din
gospodãriile agricole au recunoscut
cã plãtesc mitã, iar în Letonia - 12.
Pe cînd gospodãriile mai bogate sînt
cele mai înclinate sã plãteascã mitã
ºi nu au prea mult de suferit de pe
urma acestui lucru, povara corupþiei
cade peste cele sãrace.

Funcþionarii publici, de aseme-
nea, se vãd adesea nevoiþi sã plã-
teascã mitã pentru a putea obþine
posturi lucrative.

Toate aceste informaþii ºi analize
pot servi drept un sprijin mobilizator
pentru luarea unor mãsuri drastice de
combatere a corupþiei. Ele constituie
o adevãratã piatrã de încercare ºi
pentru liderii politici, ºi pentru
societatea civilã, ºi pentru organi-
zaþiile donatoare.♦

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea New
Frontiers In Diagnosing And Combating
Corruption. Revista Public Management
Forum, vol. IV, nr. 6, noiembrie-decembrie
1998. Toate drepturile aparþin editorilor.
Traducere de Gabriel Mumjiev.)

NOI FRONTIERE ÎN COMBATEREA CORUPÞIEI DIN
ADMINISTRAÞIA PUBLICÃ

Daniel Kaufmann, Sanjay Pradhan ºi Randi Ryterman

"Coloana infinitã a corupþiei"
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Ford Foundation are drept scopuri de bazã: promovarea valorilor democratice ºi a cooperãrii internaþionale, reducerea
sãrãciei, dezvoltarea ºi propãºirea oamenilor în toatã lumea.

Întemeiatã în 1936, fundaþia a operat în calitate de simplã asociaþie filantropicã în statul Michigan pînã în 1950 cînd
s-a extins, devenind o fundaþie naþionalã ºi peste puþin timp internaþionalã. De la bun început ea a fost o organizaþie
independentã, non-profit ºi neguvernamentalã. Ea a oferit diferite tipuri de asistenþã a cãrei valoare a depãºit deja cifra
de 8 miliarde dolari SUA. Fondurile ºi mijloacele fundaþiei au provenit din donaþiile,  ºi cadourile lui Henry ºi Edsel Ford
oferite prin compania Ford Motor Company.

Administratorii fundaþiei stabilesc politicile ei ºi împuternicesc preºedintele ºi personalul ei de bazã sã le implementeze.
Coordonatori de program din New York ºi birouri din Africa, Asia, America Latinã ºi Rusia încearcã sã foloseascã la
maximum  capacitãþile lor pentru a atinge scopurile fundaþiei, a formula strategii ºi a sugera propuneri.

Problema fundamentalã cu care se confruntã fiecare societate este crearea unor sisteme sociale politice, economice
ºi sociale care sã promoveze pacea, bunãstarea oamenilor ºi protecþia mediului ambiant. Fundaþia crede cã cel mai
eficient mod de abordare ºi soluþionare a acestei probleme constã în a: 1) încuraja iniþiativele locale, 2) promova relaþii
de colaborare între sectoarele non-profit, guvernamental ºi de afaceri, 3) asigura participarea femeilor ºi bãrbaþilor din
diferite comunitãþi, aparþinînd tuturor pãturilor sociale, la soluþionarea problemelor societãþii. Bazîndu-se pe o experienþã
bogatã, fundaþia crede cã aceste activitãþi contribuie la instaurarea toleranþei ºi înþelegerii sociale, permit oamenilor
sã-ºi îmbunãtãþeascã calitatea vieþii ºi societatea.

Fundaþia acordã burse ºi împrumuturi menite sã propage anumite cunoºtinþe ºi
informaþii, sã întãreascã organizaþii ºi reþele de organizaþii.

La ora actualã, fundaþia desfãºoarã urmãtoarele programe:

� Acumularea patrimoniului ºi dezvoltarea comunitãþii
Acest program are ca scop identificarea soluþiilor posibile cît priveºte eradicarea
sãrãciei ºi sprijinirea eforturilor de creare a unor comunitãþi puternice ºi prospere,
întemeierea unor instituþii care sã satisfacã pe cît e posibil necesitãþile celor sãraci,
protecþia resurselor naturale ºi promovarea sãnãtãþii reproductive.

Programul respectiv cuprinde trei domenii principale de activitate: 1) dezvoltarea
economicã, 2) dezvoltarea comunitãþii ºi sporirea resurselor, 3) dezvoltarea umanã
ºi sãnãtatea reproductivã.

� Pace ºi justiþie socialã
Acest program este axat pe promovarea pãcii, echitãþii ºi guvernãrii democratice. El cautã sã: 1) sprijine cooperarea
regionalã ºi internaþionalã în scopul stabilirii unei ordini internaþionale mai paºnice ºi mai echitabile care sã fie bazatã
pe toleranþã socialã ºi religioasã, 2) promoveze accesul la justiþie ºi drepturile omului, 3) promovarea ideii de  instituþii
guvernamentale efective, responsabile, transparente în scopul asigurãrii supremaþiei legii ºi preîntîmpinãrii inechitãþii,
4) întãrirea societãþii civile.

Programul respectiv cuprinde douã domenii principale de activitate: 1) guvernare ºi societate civilã  ºi 2) drepturile
omului ºi cooperarea internaþionalã.

� Învãþãmînt, mass media, arte ºi culturã
Acest program se axeazã pe: dezvoltarea ºi îmbunãtãþirea sistemului educaþional, întãrirea vitalitãþii artistice ºi
promovarea unor forme de expresie culturalã noi, încurajarea colaborãrii dintre indivizi ºi diferite grupuri culturale,
înþelegerea rolurilor ºi contribuþiilor instituþiilor culturale, mijloacelor de informare în masã ºi a comunitãþilor bazate pe
valori sociale ºi religioase diferite.

Programul respectiv cuprinde douã domenii principale de activitate: 1) învãþãmînt, ºtiinþã ºi religie, 2) mass media,
arte ºi culturã.

Cetãþenii Moldovei pot trimite fundaþiei cereri de finanþare ºi propuneri de proiecte care se încadreazã în programele
menþionate mai sus. De regulã, fundaþia acordã granturi organizaþiilor, dar se fac excepþii ºi pentru persoane particulare.

Adresa: The Ford Foundation, 320 East 43rd Street, New York, NY 10017 USA.

Tel.: (212) 573 50 00, fax: (212) 599 45 84, E-mail: office-communications@fordfound.org

Ford Foundation



10 g
Vocea Civicã   Ianuarie-Februarie 1999

Studii / Analize / Comentarii

HOME

ªtiinþa de a guverna resursele
umane este de o importanþã

crucialã pentru buna funcþionare a
serviciilor publice moderne. Un
sistem de evaluare a performanþelor
funcþionarilor publici (SEPFP) este o
componentã esenþialã a oricãrei
ºtiinþe de guvernare eficientã a
resurselor umane. Sistemul
respectiv presupune o metodo-
logie ºi o serie de proceduri al
cãror scop este de a evalua perfor-
manþele individuale ale funcþio-
narilor publici în conformitate cu
anumite standarde ºi criterii
obiective care se aplicã în mod
uniform. O atenþie deosebitã se
acordã evaluãrii ºi stimulãrii pentru
a se ridica nivelul de performanþã
ºi a-i îndemna pe funcþionarii
publici sã-ºi foloseascã la
maximum capacitãþile în scopul
realizãrii cît mai eficiente a
scopurilor organizaþionale. Nume-
roase organizaþii ce presteazã
servicii publice adaugã la struc-
turile tradiþionale de salarizare
elemente noi care presupun plata
unei gratificaþii pentru a se aprecia
ºi stimula în continuare zelul
angajatului. Asemenea gratificaþii ºi
recompense pot îmbunãtãþi opera-
þiunile organizaþiei, pentru cã astfel
personalul este motivat sã-ºi
îndeplineascã mai bine sarcinile de
lucru.

Evaluarea performanþei are drept
scop de bazã obþinerea informaþiei
necesare pentru a lua decizii legate
de promovarea angajatului ºi
rãsplãtirea  muncii sale în cazul în
care a fost exemplarã. De aseme-
nea, evaluarea ºi stimularea perfor-
manþei sînt folosite pentru: a se
comunica angajaþilor publici într-un
mod mai eficient obiectivele
organizaþiei, a li se demonstra  cã
munca lor este observatã ºi analizatã,
a identifica  domeniile în care ei mai
trebuie instruiþi ºi a-i ajuta sã-ºi
planifice mai clar ºi raþional cariera
profesionalã. Dat fiind cã evaluarea
performanþei se axeazã pe indivizi,
ea trebuie înþeleasã ºi privitã ca un

instrument organizaþional menit sã
îmbunãtãþeascã performanþa orga-
nizaþionalã.

Legitimitate ºi corectitudine

În situaþia în care performanþa
este aceea care determinã acordarea

gratificaþiei sau avansarea în post a
funcþionarului public, importanþa
legitimitãþii ºi corectitudinii SEPFP
este pur ºi simplu covîrºitoare.
Motivaþia ºi performanþa vor avea de
suferit imens dacã funcþionarii se vor
îndoi de faptul cã sistemul este corect
ºi cã avansarea în post ori gratificaþia
nu se bazeazã pe criterii obiective.

O metodã de asigurare a corecti-
tudinii sistemului ar fi aplicarea
uniformã a acestor criterii de cãtre toþi
managerii organizaþiei. Compararea
funcþionarilor trebuie sã se bazeze pe
indicatori ºi standarde transparente
ºi cunoscute dinainte. O atenþie
deosebitã în acest sens trebuie sã
se acorde faptului cînd ºi cum sã se
aplice criteriile ºi procedurile
sistemului de evaluare a perfor-
manþei în cadrul întregii administraþii
publice.

Totodatã, trebuie sã se adopte
niºte mãsuri menite sã preîntîmpine
orice abuz (sistemele de apel) ºi sã

controleze felul în care performanþa
a fost �apreciatã� (inspecþii ºi audit).
De aceea, stabilirea procedurilor de
evaluare a performanþelor funcþio-
narilor publici trebuie sã fie urmatã
imediat de stabilirea mecanismelor
de apel ºi audit.

Existã uneori riscul ca sistemul sã
devinã o rutinã administrativã care
nu poate contribui prea mult  la
buna funcþionare a organizaþiei. În
cazuri extreme,  SEPFP poate fi
folosit pentru stabilirea unor
penalizãri sau sancþiuni, sau chiar
pentru a demite un funcþionar
public.

Evaluarea  performanþei se ba-
zeazã pe dialogul dintre superior
ºi subalternul sãu, deºi rezultatele
muncii angajatului vor fi analizate
de conducerea instituþiei. De
asemenea, aceastã conducere
este cea care va emite �sentinþa�
finalã privitoare la munca funcþio-
narului. Un asemenea dialog ar
trebui sã fie o parte a procedurilor
de management de fiecare zi.
Oricum, mai e nevoie de o
procedurã oficialã specialã care

urmeazã sã aibã loc o datã pe an.
Ea  va oferi celor douã pãrþi posibi-
litatea de a analiza ºi discuta
împreunã activitatea funcþionarului ºi
toþi factorii importanþi ce o pot influ-
enþa pozitiv sau negativ. Toate infor-
maþiile obþinute pe aceastã cale vor
fi colectate, sistematizate ºi analizate.
Pe baza lor conducerea instituþiei va
lua decizii privitoare la soarta de mai
departe a angajatului. Rapoartele de
evaluare se scriu conform unor forme
standardizate, iar angajaþilor li se pun
aceleaºi întrebãri pe parcursul
dialogului anual oficial. Unitatea ºi
trãinicia SEPFP sînt determinate de
faptul cã procedurile de evaluare sînt
identice ºi se bazeazã pe criterii
valabile pentru toþi fãrã excepþie.♦

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Establishing A Performance Appraisal
System In The Public Service. Revista Public
Management Forum, vol. 4, nr. 6, noiembrie-
decembrie 1998. Toate drepturile aparþin
editorilor. Traducere de Gabriel Mumjiev.)

STABILIREA UNUI SISTEM DE EVALUARE A  PERFORMANÞELOR
FUNCÞIONARILOR PUBLICI

Steffan Synnerström

Michael Murphy
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Birocraþiile publice opereazã
din ce în ce mai mult într-un

mediu global care presupune
inevitabil o comunicare mai intensã
ºi o colaborare mai strînsã între
naþiuni. Globalizarea respectivã a
administraþiei publice a scos în
evidenþã natura parohialã a celei mai
mari pãrþi a teoriilor ºi noþiunilor de
administraþie publicã ce urmau a fi
aplicate unei singure naþiuni sau unui
grup mic de þãri asemãnãtoare.
Aceste teorii ºi noþiuni, concepute ºi
dezvoltate pe baza realitãþilor
Occidentului sau Europei, s-au
dovedit de cele mai multe ori
ineficiente în cazul naþiunilor ce nu
împãrtãºesc valorile culturale occi-
dentale, accentuînd ºi mai mult
prãpastia care existã uneori între
teorie ºi practicã cînd e vorba de
administraþie publicã.

În acelaºi timp, prin aceastã
globalizare se încearcã a se împãca
teoria cu practica. Presiunile globale
oferã posibilitatea de a desfãºura
cercetãri comparate care se vor
dovedi extrem de utile autoritãþilor
publice din toatã lumea, indiferent de
caracteristicele economice, politice ºi
sociale ale statelor. Totodatã, o
asemenea muncã ar putea contribui
la acoperirea prãpastiei dintre
perspectiva occidentalã ºi cea
neoccidentalã.

În mod ironic, prãpastia dintre
teorie ºi practicã devine tot mai largã
acum cînd mediul global exercitã
presiuni globale asupra majoritãþii
guvernelor. Cu toate cã fiecare
guvern reacþioneazã diferit la aceste
forþe, potrivit contextelor naþionale
(sistemul social, politic ºi economic),
presiunile globale constituie o putere
substanþialã ce obligã  guvernele
sã-ºi schimbe politicile. În consecinþã,
identificarea unui set de presiuni
specifice tuturor naþiunilor ºi
includerea lor într-un model teoretic
pentru a fi analizate sistematic ar
putea reduce discrepanþa dintre
teorie ºi practicã în administraþia
publicã luatã în context global.

Mediul administrativ global
Existenþa unor presiuni globale a

fost constatatã mai demult ºi cu
fiecare an devine tot mai evidentã.

Graniþele între mondial ºi regional,
mondial ºi naþional, regional ºi
naþional, devin tot mai dinamice ºi nu
mai puþin importante decît graniþele
locale.

Astfel, puterea birocraþiilor naþio-
nale tinde sã se internaþionalizeze ºi
sã depãºeascã tot mai mult hotarele
naþionale. Puterea   guvernului naþio-
nal este tot mai mult condiþionatã de
aranjamente, acorduri ºi agenþii

internaþionale ceea ce poate duce la
limitarea domeniilor controlate de
guvernul naþional.

Noua administraþie publicã
globalã, care îºi face aparþia încetul
cu încetul, se bazeazã pe un numãr
de schimbãri structurale care au luat
forma reformelor administrative,
reformelor din societatea civilã ºi
reconfigurãrii organizaþionale. Într-un
cuvînt, aici e vorba de redefinirea
hotarelor sectoarelor public ºi privat.

Guvernele naþionale ºi birocraþiile
lor nu doar cã înþeleg presiunile
globale care le forþeazã sã-ºi
reformeze structurile administrative
în conformitate cu noile realitãþi, ci ºi
adoptã decizii care þin cont de aceste
presiuni. În caz contrar, deciziile
respective se pot dovedi sinucigaºe.
Birocraþiile naþionale devin tot mai
vulnerabile în raport cu presiunile
globale. Cel puþin, acestea nu mai pot
fi ignorate de birocraþii.

Presiunile globale influenþeazã
indirect birocraþiile prin filtrele

sistemelor naþionale politice, econo-
mice ºi sociale ºi  direct ca expresie
a unui sistem global care se anunþã
a fi  extrem de puternic ºi dinamic.

Trebuie sã menþionãm cã presiu-
nile globale pot fi atît foarte impor-
tante, cît ºi nesemnificative. Impor-
tanþa lor depinde de naþiunea în
cauzã. Totodatã, diferite sisteme
naþionale tind sã schimbe presiunile
globale, ceea ce se rãsfrînge asupra

modului în care funcþioneazã birocra-
þiile. Astfel, naþiunile s-au pomenit în
zilele de astãzi între douã focuri:
birocraþia naþionalã ºi presiunile
globale. De exemplu, statele mari ºi
puternice ºtiu cum sã-ºi foloseascã
imensa influenþã politicã ºi
economicã pentru a fi afectate cît mai
puþin de presiunile globale, încercînd
sã le direcþioneze astfel încît sã
obþinã cît mai multe avantaje de pe
urma lor.

La ora actualã presiunile globale
influenþeazã birocraþiile naþionale în
special prin tehnologiile informa-
þionale, agenþiile ºi instituþiile inter-
naþionale, precum ºi prin impunerea
unui model de sector public eficient
ºi  productiv.♦

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Public Administration In A Global Context:
Bridging The Gaps Of Theory And Pracatice
Between Western And Non-Western
Nations. Revista Public Administration
Review, vol. 58, nr.1, ianuarie-februarie
1998.  Toate drepturile aparþin editorilor.
Traducere de Gabriel Mumjiev.)

Eric Welch ºi Wilson Wong
ADMINISTRAÞIA PUBLICÃ ÎN CONTEXT GLOBAL
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Administratorii publici nu sînt
 îngeri. Nici nu trebuie sã ne

aºteptãm cã vor deveni aºa ceva.
Este cert totodatã cã nu e nevoie sã
elaborãm un sistem de guvernare
dependent de administratori publici
de la care sã se aºtepte cã vor
acþiona ca îngerii. În egalã mãsurã,
putem spune cã nu se cuvine sã
elaborãm un sistem de guvernare

dependent de legislatori, judecãtori,
tot felul de organe administrative
executive, grupuri de interes, sau
cetãþeni particulari, de la care sã se
aºtepte cã vor acþiona ca îngerii.
Dacã oamenii ar fi îngeri, n-ar fi
nevoie de nici un fel de guvern. Dupã
cum spunea Finley Dooley: �Un om
care încearcã sã înveþe un rac sã
zboare este numit lunatic pe cînd un
om ce crede cã oamenii pot fi
transformaþi în îngeri este numit
reformator ºi considerat un om
serios�.

Oamenii nu cred cã administratorii
publici sînt îngeri. Iatã de ce ei au
creat o varietate de sisteme de
control ºi balanþe: atunci cînd
administratorul public se lasã ispitit,
întotdeauna sã fie la îndemînã
oamenii ºi instrumentele necesare
pentru a-l prinde cu ocaua micã.

De asemenea, noi nu trebuie sã
ne prefacem ori sã ne autoînºelãm
cã legislatorii, miniºtrii, judecãtorii sau
cei ce asigurã justiþia ar fi îngeri. Ei
se lasã ispitiþi de aceleaºi tentaþii ca
ºi restul muritorilor de rînd. Mai mult,
din cauza împuternicirilor importante

pe care le deþin, ei sînt tentaþi într-o
mãsurã mai mare decît funcþionarii
publici simpli. Cu siguranþã, în orice
sistem democratic ideile, hotãrîrile ºi
acþiunile aleºilor publici ºi
legislatorilor au o legitimitate mai
mare decît cele ale administratorilor
publici numiþi. Dar aceastã
legitimitate nu este absolutã. Ea
trebuie verificatã ºi controlatã. Iar

administratorii publici oferã în acest
sens noi ºi utile posibilitãþi de control.

Winston Churchill spunea cã:
�Nimeni nu poate pretinde cã
democraþia este perfectã ori
atotºtiutoare�. Bineînþeles, democ-
raþia se mai caracterizeazã prin
imperfecþiuni evidente - nu numai
teoretice, ci ºi practice. Noi, însã, nu
trebuie sã ignorãm în special
problemele de ordin practic.  Noi le
putem corecta. E de la sine înþeles
cã încercãrile noastre nu vor fi
întotdeauna reuºite, iar unele din ele
vor crea chiar probleme în plus. Cu
toate acestea, are rost sã soluþionãm
problemele curente într-o manierã
care sã preîntîmpine crearea unor noi
dificultãþi. Iatã aici administratorii
publici se pot dovedi de un real folos.

Administratorii publici nu numai cã
au dreptul de a conduce, ci chiar sînt
obligaþi sã o facã. Fãrã ei,
organizaþiile publice niciodatã nu vor
fi în stare sã se mobilizeze ºi sã-ºi
realizeze scopurile de unele singure.
Totodatã, administratorii publici,
asumîndu-ºi responsabilitatea pentru
conducerea acestor organizaþii, vor

fi traºi mai lesne la rãspundere pentru
eventuale greºeli sau erori de
conducere ceea ce va conduce la
evitarea cãutãrii þapului ispãºitor.
Este necesar ca administratorii
publici sã aibã toate prerogativele de
conducere, fiindcã ramura legislativã
a guvernãrii stabileºte pentru
agenþiile publice niºte misiuni care
sînt adesea vagi ºi se bat cap în cap.
De asemenea, legislatorii adesea nu
prevãd ºi nu asigurã resursele
necesare îndeplinirii acestor misiuni.
Administratorii publici sînt necesari
pentru a nu i se permite unui grup de
oameni sau unei singure persoane
sã  �captureze� o agenþie publicã ºi
sã foloseascã programele
guvernamentale pentru a-ºi satisface
propriile interese înguste ºi a asigura
propria lor cãpãtuialã. Administratorii
publici sînt necesari, pentru cã
cetãþenii adesea nu au cunoºtinþele
sau informaþiile fãrã de care ei nu-ºi
pot îndeplini responsabilitãþile civice.
Avem nevoie de administratori
publici, pentru cã judecãtorii -
însãrcinaþi cu supravegherea
constituþionalitãþii ºi legalitãþii
activitãþilor agenþiilor publice - adesea
îºi concentreazã atenþia asupra unor
probleme ce nu þin nemijlocit  de
îndeplinirea obiectivelor publice.

Nici ramura legislativã, nici ramura
judecãtoreascã, nici cea executivã a
puterii nu funcþioneazã perfect. E
puþin probabil ca ele sã funcþioneze
în mod ideal vreodatã. De aceea,
sistemul constituþional democratic de
guvernare necesitã o reþea complexã
de verificãri, controale ºi balanþe.

Administratorii publici pot contribui
substanþial la buna funcþionare a
acestui sistem, compensînd imper-
fecþiunile ºi eºecurile celor trei ramuri
ale puterii. Administratorii publici pot
deveni figuri cheie în procesul de
îmbunãtãþire a sistemului democratic
de guvernare.♦

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
What Right Do Public Managers Have To
Lead? Revista Public Administration
Review, vol. 58, nr. 3, mai-iunie 1998.
Toate drepturile aparþin editorilor.
Traducere de Gabriel Mumjiev.)

CINE SÎNT ADMINISTRATORII PUBLICI?
Robert D. Behn
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Candidaþii în alegeri au înþeles
destul de repede cã Internetul

poate servi drept un mijloc puternic
de persuasiune politicã.  În 1992, nici
unul din candidaþii principali în
alegerile prezidenþiale din SUA nu
avea propria paginã de Internet
(website). În 1996 situaþia s-a schim-
bat substanþial ºi practic orice
candidat care se respectã nu-ºi putea
concepe campania electoralã fãrã o
paginã proprie de Internet.

De asemenea, tot mai mulþi cetã-
þeni au început sã foloseascã
Internetul pentru a obþine informaþii
politice. Rezultatele unui sondaj
naþional de opinie din 1997
(februarie-martie) din SUA releva cã
din 40,6 milioane utilizatori de servicii
Internet, cîþi erau înregistraþi oficial
atunci, aproximativ 65 de procente
foloseau Internetul pentru a afla ºtiri
politice. Numãrul acelora care
foloseau Internetul în alte scopuri s-a
dovedit mult mai mic. Totodatã,
conform datelor aceluiaºi sondaj,
utlizatorii serviciilor Internet s-au
arãtat înclinaþi sã dea tot mai puþinã
crezare mijloacelor tradiþionale de
informare în masã. Aproximativ 35 de
procente din ei au declarat cã au
început sã urmãreascã tot mai puþin
emisiunile televizate, 16 procente -
cã nu mai citesc deloc presa scrisã,
iar 13 procente - cã Internetul le-a
tãiat orice chef de a mai citi revistele
politice. Bineînþeles, importanþa
Internetului pentru comunitatea
politicã este încã minorã în
comparaþie cu cea pe care o deþine
televiziunea. Astãzi aproximativ 20
procente din numãrul total de
alegãtori sînt conectaþi la Internet.
Aceastã cifrã nu ne mai pare atît de
impozantã cînd ne gîndim cã
aproximativ 99 procente din numãrul
total de alegãtori au televizoare. În
1996, candidaþii în alegerile preziden-
þiale, în Senat ºi Congres, precum ºi
pentru funcþia de guvernator, au
cheltuit mai mult de 1 miliard de dolari
pentru timpii de antenã de la
televiziune ºi radio. Cheltuielile legate
de Internet n-au depãºit probabil cifra
de 6 milioane de dolari. Aceastã
situaþie se va schimba indiscutabil ºi

probabil chiar mai degrabã decît ne
putem imagina. Numãrul utilizatorilor
Internet este într-o creºtere continuã
în toatã lumea. Tehnologiile audio ºi
video ale reþelei Internet, deºi
traverseazã actualmente starea
incipientã de dezvoltare, sînt perfec-
þionate pe zi ce trece. Compania
�WebTV� ºi multe altele muncesc zi
ºi noapte pentru a oferi oamenilor
acces la Internet prin televizor.
Companiile producãtoare de cabluri
ºi aparate telefonice
lanseazã în fiecare an
modeme cu o vitezã
de transmisie tot
mai mare. Toate
acestea au loc pe
fundalul cãderii
preþurilor la com-
putere ºi mode-
me. Însã, cel mai
important lucru
este cã utilizatorii
reþelei Internet
mãrturisesc cã vor
sã o foloseascã ºi
în continuare în
special pentru a
avea acces ne-
stingherit la infor-
maþia politicã. În ultimul timp, se fac
tot mai des încercãri de a îmbunãtãþi
ºi intensifica dialogul politic dintre
candidaþi ºi alegãtori prin Internet
ceea ce poate avea consecinþe
asupra îmbunãtãþirii discursului politic
în general.

Dat fiind cã televiziunea constituie
un mijloc de informare în masã foarte
scump, candidaþii se vãd nevoiþi sã-
ºi concentreze bugetele de
publicitate televizatã asupra cîtorva
probleme �fierbinþi� (crimã, emigraþia
ilegalã etc.) ºi sã ignore vrînd-nevrînd
un numãr important de probleme.
Candidaþii nu-ºi pot permite sã-ºi
cheltuie resursele pe probleme de un
interes deosebit doar pentru o
fracþiune relativ micã a electoratului.
De aceea, Internetul oferã candi-
daþilor posibilitatea de a aborda ºi
propune soluþii la numeroase
probleme pe care ei nu-ºi pot permite
sã le discute în cadrul altor mijloace
de informare în masã.

Televiziunea îi învaþã pe candidaþi
sã evite, pe cît e posibil, asumarea
unei atitudini foarte detaliate ºi
categorice asupra unor probleme
specifice, întrucît astfel riºti sã pierzi
mulþi alegãtori ce nu sînt de acord fie
cu atitudinea respectivã, fie cu
caracterul ei categoric. În ceea ce
priveºte discursul electoral, televizi-
unea tinde sã cultive mai mult

generalitãþi ºi slogane. Astfel, candi-
daþii vor fi atraºi tot mai mult de
posibilitãþile oferite de Internet pentru
o abordare detaliatã ºi multilateralã
a vreunei chestiuni specifice. Propa-
ganda electoralã de la televiziune
tinde întotdeauna sã fie negativã ºi
mesajul ei se adreseazã telespecta-
torului care nu l-a cãutat neapãrat.
Cei care urmãresc ºtirile de searã ori
un meci de fotbal, n-au cãutat sã
priveascã ºi spoturile electorale în
mod special. Dat fiind cã atenþia
telespectatorului nu este concentratã
asupra mesajelor candidaþilor,
spoturile electorale televizate au
drept scop lãsarea unei impresii
puternice. Din pãcate, aºa cum am
menþionat anterior, mesajul emoþio-
nal este de cele mai multe ori negativ,
lovind în contracandidaþi.♦

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea Can
Technology Save Democracy? Revista
National Civic Review, vol. 87, nr. 1, martie-
aprilie 1998. Traducere de Gabriel Mumjiev.)

CAMPANIILE ELECTORALE ªI REÞEAUA GLOBALÃ INTERNET
Tracy Westen
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La ora actualã doar aproxi-
mativ treizeci de naþiuni ar

putea pretinde cã se bucurã de o
democraþie politicã autenticã.
Cetãþenii acestor þãri sînt în stare
sã organizeze alegeri  bazate pe
concurenþã ºi sã voteze
nestingheriþi de nimeni ºi
nimic. Liderii politici naþionali
se fac responsabili în faþa
cetãþenilor de politicile
promovate. Prin votul lor cetã-
þenii le dezaprobã ori le
aprobã în continuare. În unele
din aceste naþiuni procesul
politic pare sã funcþioneze
destul de bine: cetãþenii
participã activ la alegeri, se
formeazã guverne stabile,
nemulþumirile îºi gãsesc
expresia în competiþia demo-
craticã ºi nu în conflicte
violente. Însã, acest proces nu
funcþioneazã tot atît de reuºit
în cazul altor naþiuni.
Implicarea cetãþenilor în viaþa
politicã ar putea fi carac-
terizatã mai degrabã prin tot
felul de dezordini mari ºi mici
ºi este departe de a fi calificatã
drept �participare electoralã�.
Guvernele sînt fie instabile, fie
iresponsabile, sau amîndouã la un
loc. Violenþa constituie o practicã
obiºnuitã.

De ce procesul politic funcþio-
neazã cu mai mult succes în unele
democraþii decît în altele? Se
constatã cã mediul social ºi econo-
mic al naþiunii, instituþiile ºi organi-
zaþiile ei politice, credinþele ºi
strategiile liderilor ei politici, sînt acei
factori prin care se obþine perfor-
manþa politicã. De asemenea,
sistemul de partide politice joacã un
rol cheie în acest sens.

Sistemele de partide politice
care se adreseazã mai degrabã
unor grupuri înguste de cetãþeni
decît unei largi majoritãþi electorale,
încurajeazã competiþia onestã ºi
legalã, ori nemulþumirea politicã ºi
violenþa? Nivelul înalt de participare
politicã a cetãþenilor contribuie sau
nu la atingerea stabilitãþi guverna-
mentale ºi controlului asupra

violenþei? Pînã în prezent la aceste
întrebãri s-au dat rãspunsuri
diametral opuse.

Perioada care a urmat celui de
al doilea Rãzboi Mondial s-a
caracterizat prin cele mai nume-
roase experimente cu democraþia.

Aºa ceva nu s-a mai întîlnit în istoria
umanitãþii. Înainte de 1900 doar
cîteva naþiuni puteau fi considerate
drept democraþii. Numãrul lor a
crescut pînã la aproximativ
douãzeci dupã 1920, dar eveni-
mentele ce au însoþit Marea
Depresie au reuºit sã destrame
cîteva din ele (inclusiv Germania,
Austria ºi Estonia).

Dacã termenul �democraþie� este
limitat doar la acele sisteme politice
în care toþi cetãþenii participã zi cu
zi la procesul de luare a deciziilor
politice, atunci putem spune cã aºa
democraþii pur ºi simplu nu existã
pe faþa pãmîntului. Este foarte
îndoielnic ca  o unitate atît de mare
ca naþiunea sã funcþioneze ca o
democraþie purã. Contextul electo-
ral competitiv ºi cele cîteva partide
politice care alcãtuiesc alternativele
dintre care alegãtorii urmeazã sã
aleagã, sînt o caracteristicã distinctã

a procesului democratic contempo-
ran. A studia performanþa politicã
din sistemele democratice actuale
înseamnã a studia performanþa poli-
ticã a acelor naþiuni ce organizeazã
alegeri competitive la care poate
participa majoritatea cetãþenilor.

Pentru a stabili numãrul de-
mocraþiilor naþionale contem-
porane, trebuie sã identificãm
acele sisteme politice care
îndeplinesc fiecare din urmã-
toarele criterii:

1) legitimitatea guvernului
se bazeazã pe faptul cã acesta
reprezintã interesele ºi dolea-
nþele cetãþenilor sãi. Adicã,
guvernul cere ca cetãþenii sã
se supunã hotãrîrilor sale, dat
fiind cã cetãþenii l-au împuter-
nicit prin votul lor sã adopte
hotãrîrile respective.

2) Alegerile  politice com-
petitive constituie aranjamentul
care reglementeazã acest �tîrg�
al legitimitãþii.  Liderii sînt aleºi
la intervale regulate, iar alegã-
torii pot alege dintr-un numãr
mai mic sau mai mare de
candidaþi. În practicã e nevoie
de cel puþin douã partide poli-
tice care au ºansa de a cîºtiga

alegerile pentru ca opþiunile
alegãtorilor sã aibã sens.

 3) Majoritatea adulþilor pot
participa la procesul electoral
deopotrivã ca alegãtori ºi candidaþi
la funcþii publice importante.

4) Votul cetãþeanului este secret
ºi nimeni nu-l poate obliga pe
cetãþean sã voteze pentru cutare
sau cutare candidat.

5) Atît cetãþenii cît ºi candidaþii
se bucurã de libertãþile funda-
mentale ale expresiei, presei,
întrunirilor ºi asocierii. Atît partidele
existente cît ºi cele noi au dreptul
sã desfãºoare activitãþi pentru a
atrage noi membri ºi a cîºtiga
simpatiile alegãtorilor.♦

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Contemporary Democracies, Participation,
Stability and Violence. Editura �Harvard
University Press�. Toate drepturile aparþin
editorilor. Traducere de Gabriel Mumjiev.)

DEMOCRAÞIILE CONTEMPORANE
G.Bingham Powell, Jr.

Pamela Hamilton
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♦ În cursul lunilor ianuarie ºi februarie Comisia Electoralã Centralã ºi IFES-Moldova au lucrat în comun
asupra elaborãrii broºurii Ghidul electoral, destinatã în special funcþionarilor electorali. Necesitatea unui
asemenea ghid este determinatã de asigurarea unei aplicãri uniforme a procedurilor prevãzute de legislaþia
care stabileºtre modul de organizare ºi desfãºurare a alegerilor ºi referendumurilor în Moldova. Pe lîngã
texte explicative împãrþite în capitole tematice, ghidul va cuprinde prevederi din Codul electoral, Legea
privind modificarea ºi completarea Codului electoral, extrase din Declaraþia Universalã a Drepturilor
Omului, Declaraþia Consiliului Interparlamentar cît priveºte drepturile electorale ale cetãþenilor ºi
desfãºurarea corectã a alegerilor. De asemenea, ghidul este dotat cu o anexã ce include calendarul
electoral, lista legilor ºi altor acte normative care reglementeazã organizarea ºi desfãºurarea alegerilor
în Moldova, precum ºi un studiu asupra sistemelor electorale folosite în lume. Ghidul electoral urmeazã
sã iasã de sub tipar la începutul lunii martie  a anului curent.

♦ În zilele de 10, 13 ºi 18
ianuarie, IFES-Moldova ºi
Direcþia Juridicã a Aparatului
Parlamentului au organizat
cîte o masã rotundã unde au
fost discutate diferite iniþiative
ºi sugestii de modificare ºi
îmbunãtãþire a legislaþiei care
reglementeazã activitatea
administraþiei publice locale,
înregistrarea ºi funcþionarea
partidelor ºi altor organizaþii
social-politice organizarea, ºi
desfãºurarea procesului
electoral.

♦ Postul de radio �Antena C� al municipiului Chiºinãu a continuat sã difuzeze pînã la 31 ianuarie ciclul de
emisiuni Vocea Civicã - ghid radiofonic al funcþionarului public, realizat în comun de IFES-Moldova ºi
Liga pentru apãrarea drepturilor omului din Moldova LADOM. Difuzarea emisiunilor a început în luna
noiembrie a anului trecut, acestea fiind consacrate problemelor cu care se confruntã funcþionarii publici
ºi modalitãþilor de implementare eficientã a celor douã legi adoptate recent cu privire la noua organizare
administrativ-teritorialã a Moldovei ºi administraþia publicã localã.

♦ În ziua de 11 ianuarie IFES-Moldova ºi Comitetul pentru libertatea presei din Moldova au organizat o
masã rotundã în cadrul cãreia au fost discutate diverse cazuri legate de încãlcarea dreptului la informaþia
publicã în Moldova, necesitatea introducerii unor modificãri în legislaþia care reglementeazã activitatea
presei scrise ºi a audiovizualului, precum ºi a adoptãrii a unei Legi care sã asigure accesul liber la
informaþia publicã.

♦ În ziua de 20 ianuarie, dl. Nyegosh Dube, redactor-ºef al buletinului informativ SEAL, editat de cãtre
Centrul Fundaþiei Europene, a solicitat permisiunea IFES-Moldova de a republica într-unul din numerele
viitoare ale buletinului respectiv interviul cu dna. Natalia Izdebschi, ºefa secþiei de înregistrare a partidelor,
organizaþiilor social-politice ºi obºteºti de pe lîngã Ministerul Justiþiei, care a apãrut în buletinul informativ
Vocea Civicã (vol.IV, nr.21, noiembrie-decembrie, 1998) al IFES-Moldova.

♦ În ziua de 26 ianuarie, reprezentantul IFES-Moldova a participat la o masã rotundã organizatã de fundaþia
Soros-Moldova. La aceastã întîlnire s-a discutat proiectul Legii cu privire la fundaþii care a fost elaborat
în cadrul unui proiect comun al fundaþiilor IFES-Moldova ºi Soros-Moldova ºi adoptat - în urma unor
modificãri - în prima lecturã de Parlament în 1997.

♦ În ziua de 1 februarie IFES-Moldova ºi LADOM au organizat o masã rotundã unde au fost discutate
rezultatele ciclului de emisiuni Vocea Civicã - ghid radiofonic al funcþionarului public. S-a convenit cã
asemenea emisiuni sînt  actuale ºi necesare, dat fiind cã cetãþenii trebuie informaþi în legãturã cu rolul,
responsabilitãþile ºi drepturile funcþionarului public, mãsurile care se iau de autoritãþi pentru a asigura
îndeplinirea prevederilor Legii cu privire la noua organizare administrativ-teritorialã ºi Legii cu privire la
administraþia publicã localã. De asemenea, în cadrul mesei rotunde a fost discutatã posibilitatea
desfãºurãrii  altui proiect comun IFES-Moldova-LADOM al cãrui scop sã fie pregãtirea observatorilor
locali pentru alegerile locale din acest an.♦

Aspect de la masa rotundã din 18 ianuarie
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Programul IFES în Moldova este
finanþat de Agenþia Statelor Unite
pentru Dezvoltare Internaþionalã,

USAID

ESUM (Uniunea vorbitorilor de limbã englezã din Moldova) este o organizaþie obºteascã,
republicanã, nonprofit, neguvernamentalã, apoliticã, al cãrei scop de bazã este
promovarea cunoaºterii limbii engleze. ESUM este o branºã a organizaþiei internaþionale
The English Speaking Union.  ESU are filiale în peste 41 þãri, iar sediul ei central se

aflã în Londra. Obiectivul  uniunii este de a
promova consensul internaþional ºi
dezvoltarea potenþialului uman spiritual prin
intermediul folosirii largi a limbii engleze, dat
fiind cã aceasta constituie una din principalele
limbi  de comunicare între popoarele planetei.
Pentru milioane de oameni engleza a devenit cheia performanþei personale
în arte, afaceri, politicã ºi tehnologii. Contribuþia limbii engleze la consolidarea
prieteniei ºi cooperãrii internaþionale a devenit de o importanþã majorã.

ESUM a cãpãtat personalitate juridicã în luna decembrie a anului 1998.

ESUM  îºi propune  sã realizeze urmãtoarele scopuri:
� întãrirea relaþiilor de prietenie ºi cooperare între popoare, grupuri ºi

persoane individuale, în spiritul încrederii ºi înþelegerii reciproce ºi al
respectãrii tradiþiilor ºi autonomiei fiecãrei entitãþi;

� sã ajute membrii uniunii sã-ºi lãrgeascã orizontul de cunoºtinþe ºi
concepþiile, sã-ºi  dezvolte deprinderile ºi competenþele personale ºi
profesionale prin promovarea însuºirii limbii engleze, sã organizeze cursuri
de specialitate ºi de iniþiere în limba englezã pentru elevi, studenþi  ºi
adulþi;

� sã promoveze integrarea Moldovei în procesul de diversificare
internaþionalã ca partener egal prin intermediul limbii engleze - atît ca
limbã comunã cît ºi ca limbã intermediarã;

� popularizarea culturii ºi tradiþiilor din Moldova ºi Marea Britanie, precum
ºi a altor þãri;

� editarea de publicaþii de specialitate;
� organizarea de seminarii ºtiinþifice ºi conferinþe;
� facilitarea accesului membrilor sãi la informaþiile necesare perfecþionãrii

lor profesionale;
� acordarea de burse de studii ºi documentare membrilor uniunii sau altor

categorii de persoane care se înscriu în sfera de interese a activitãþilor
uniunii.

ESUM îºi propune sã desfãºoare în acest an urmãtoarele activitãþi:
� organizarea în ziua de 6 martie a unui concurs de oratorie publicã (public

speaking competition) de limbã englezã la Chiºinãu. La concurs vor putea
participa elevii ºi studenþii din Moldova a cãror vîrstã se situeazã între 16
ºi 20 ani. Primilor doi cîºtigãtori ai acestui concurs li se va oferi posibilitatea
de a participa la un concurs internaþional de oratorie publicã de limbã
englezã care se va desfãºura în perioada 11-14 mai 1999 la Londra.

� difuzarea de cursuri de limbã englezã radiofonice în cadrul unor posturi
naþionale de radio;

� organizarea unor cursuri de limbã englezã pentru elevi ºi studenþi;
� formarea unui centru de resurse care sã cuprindã cãrþi, reviste ºi ziare în

englezã, precum ºi materiale legate de studierea limbii engleze.

Adresa: English Speaking Union - Moldova, Str. Sadoveanu 6, 16,
Chiºinãu, MD2044. Tel.:  33 58 56

The English Speaking Union
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