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CUREAUA

Dupã unii, acesta este obiectul ce poate fi strîns la nesfîrºit fãrã nici o problemã.
De aceea le recomandã altora: �Strîngeþi cureaua!� Cã pe curea nu mai e loc

de nici o gaurã, pare sã nu conteze prea mult. În timpul ultimei campanii electorale
nu doar acuzaþiile reciproce cele mai vitriolante ale competitorilor au abundat ci ºi
promisiuni dintre cele mai gogonate. Larma bãtãliei electorale s-a stins de mult. La
uºa alegãtorilor nu mai bat promisiunile. Bate iarna. Cu grijile ei deloc mãrunte.

Cine va gestiona problemele anotimpului rece? Cei 629 de primari ºi 6402 consilieri
de toate nivelurile investiþi prin votul electoratului. Au ei cum sã-ºi îndeplineascã
mandatele încredinþate? Iatã o întrebare la care îndemnul cu strînsul curelei s-ar
putea sã ajute exact cît o frecþie cu spirt aplicatã unui picior de lemn. Raportul între
responsabilitãþile organelor puterii locale ºi posibilitãþile practice de a le îndeplini
constituie o fracturã periculoasã. Atîta vreme cît Legea cu privire la finanþele publice
va continua sã aibã o aderenþã destul de superficialã la realitate, constatarea unui
primar care considerã cã felul în care sînt orînduite lucrurile astãzi constituie �o cale
sigurã de a compromite însãºi ideea de putere localã� nu trebuie sã ºocheze pe
nimeni.

În urmã cu cîteva sãptãmîni, discutînd cu un primar din Polonia, mi-am reamintit o
anecdotã din timpul naºterii Solidaritãþii. Enervatã de insistenþele unui lider sindical,
o înaltã oficialitate de la Varºovia îi recomanda celui ce-i reprezenta acolo pe cei
obosiþi sã li se tot sugereze cã trebuie sã strîngã cureaua sã nu întindã prea mult
coarda, fiindcã aceasta poate plesni. Liderul sindical l-a întrebat pe înaltul oficial:
�ªtiþi cumva cum face o coardã care plesneºte.� �Ei, cum face?� a întrebat, arogant,
înaltul oficial. �Gddaaaaaansk!�, a venit prompt rãspunsul.

Jocul de-a strînsul curelei doar peste mijlocul ºi aºa istovit al altora nu este o idee
prea bunã.�

HOME
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Interviu cu V. Vrabie

Vocea Civicã: Care sînt proble-
mele principale cu care se confruntã
la ora actualã primãria municipiului
Ungheni?

Vitalie Vrabie: În primul rînd,
vreau sã subliniez faptul cã am
început sã-mi exercit responsa-
bilitãþile de primar pe fundalul unor
greutãþi economice ºi restanþe la
capitolul achitãrii pensiilor ºi salariilor
pur ºi simplu copleºitoare. Toate
aceste probleme le-am moºtenit din
trecut ºi constituie o povarã foarte
grea pe umerii primarilor proaspãt
aleºi. Situaþia devine ºi mai compli-
catã, pentru cã am intrat în funcþiile
noastre de primari tocmai în pragul
perioadei reci a anului. Infrastructura
municipiului este uzatã ºi moral, ºi
fizic. Este evident cã sînt necesare
alocaþii bãneºti importante pentru
readucerea municipiului în condiþii
normale de existenþã. De asemenea,
este clar cã bugetul nostru sãrac nu
ne permite sã o facem la ora actualã.

Eu unul m-am aºteptat ca
municipiul sã beneficieze de un statut
care sã corespundã mai mult
realitãþilor din teritoriu. Spre regretul
meu, statutul de municipiu pe care îl
avem astãzi nu ne permite sã solu-
þionãm problemele aºa cum ne-am
dori, adicã prompt ºi eficient.

Cea mai dificilã problemã
economicã este faptul cã întreprin-
derile nu funcþioneazã la capacitatea
lor normalã. Strãzile sînt pline cu
oameni care nu pot fi angajaþi în
cîmpul muncii. Locuri de muncã
disponibile ºi avantajoase sînt foarte
puþine. Mai mult facem comerþ decît
producem. Totodatã, se resimte acut

lipsa unor profesioniºti adevãraþi în
diferite sfere sociale. O altã problemã
este faptul cã oamenii nu înþeleg prea
bine ce înseamnã sã fii contribuabil
ºi sã-þi plãteºti impozitele - bani care
merg în bugetul local. Eu cred cã
problemele enumerate mai sus vor
putea fi soluþionate doar treptat. În
situaþia în care ne aflãm astãzi este
pur ºi simplu imposibil sã le rezolvãm
pe toate acum. Problemele cu care
ne confruntãm în teritoriu sînt cu
adevãrat foarte multe ºi dificile. Este
destul sã menþionez aici doar
drumurile noastre ºi lipsa mijloacelor
bãneºti necesare reparãrii ºi îngrijirii
lor�

VC: Ce anume trebuie îmbunãtãþit
în legislaþia care reglementeazã
activitatea administraþiei publice
locale?

VV: Noi sîntem obligaþi sã
acþionãm pe baza cadrului juridic
existent care ne reglementeazã
activitatea oricît de perfect sau
imperfect ar fi el la ora actualã. Mã
refer aici în primul rînd la Legea cu
privire la funcþionarul public, Legea cu
privire la administraþia publicã localã
ºi Legea cu privire la finanþele publice.
Faptul cã multe din prevederile
acestor legi nu corespund realitãþilor
din teritoriu ºi împiedicã rezolvarea
multor probleme locale grave este un
subiect cu totul aparte. Practic, am
fost lãsaþi în voia soartei cu tot alaiul
sinistru de griji ºi nevoi ce se trage
dupã noi de ani de zile. Statul, sau
mai bine-zis, puterea centralã, a pus
cu nonºalanþã pe umerii noºtri povara
întregii responsabilitãþi pentru ceea ce
se întîmplã acum în comunitate fãrã
a ne asigura cu baza materialã
necesarã, sau cel puþin fãrã sã ne
ofere posibilitatea de a o crea noi
înºine. Aceasta este o cale sigurã de
a ne compromite, de a compromite
ideea de putere localã, în ochii
oamenilor. Vreau sã o spun cu toatã
fermitatea: noi nu ne temem de
responsabilitate. Nu avem altã ieºire
decît sã negociem în continuare pe
aceastã temã cu puterea centralã. Ea
trebuie sã înþeleagã cã noi avem

nevoie de instrumente juridice
corespunzãtoare pentru a ne îndeplini
obligaþiile, de instrumente juridice ce
ni se cuvin pe bunã dreptate în special
cît priveºte formarea bugetelor locale.

VC: Ce pot face în condiþiile
existente autoritãþile publice locale
pentru a scoate comunitãþile din
crizã?

VV: Autoritãþile publice locale
trebuie sã creeze condiþii favorabile
dezvoltãrii ºi prosperãrii întreprinde-
rilor mici ºi mijlocii. Crearea unor noi
locuri de muncã ar contribui sub-
stanþial la îmbunãtãþirea situaþiei
economice. De aceea, este necesar
sã elaborãm un plan de perspectivã
pe baza cãruia sã relansãm eco-
nomia. Trebuie sã atragem cît mai
multe investiþii în teritoriu ceea ce
presupune crearea unor condiþii care
sã inspire încredere investitorului.

VC: Au existat opinii care au
susþinut cã se va ajunge inevitabil la
tensiuni grave între primari ºi prefecþi,
între primari ºi consiliile municipale ºi
judeþene. Cum apreciaþi aceste
opinii?

VV: Este foarte important ca
primarul sã coopereze cu consiliul
municipal. În cazul meu s-au simþit la
început anumite tensiuni între
majoritatea membrilor sãi comuniºti
ºi mine, dar în scurt timp am reuºit
sã soluþionãm toate neînþelegerile ºi
este îmbucurãtor faptul cã relaþiile
noastre se caracterizeazã prin spirit
de colaborare ºi respect reciproc.
Ambele pãrþi activeazã conform legii
ºi nu încearcã sã punã unei alteia
beþe în roate. Cît priveºte consiliul
judeþean ºi prefectura - mã aflu cu ei
în aceleaºi relaþii bune ca ºi în cazul
consiliului municipal.  Aceasta este
în interesul nostru comun.

VC: Vã mulþumim.�

7 octombrie 1999. Chiºinãu.

�... noi nu ne temem de responsabilitate�
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Interviu cu S. Bratu

Vocea Civicã: Care sînt pro-
blemele principale cu care se
confruntã la ora actualã primãria
municipiului Cahul ºi ce mãsuri
întreprindeþi pentru a le soluþiona?

ªtefan Bratu: În primul rînd, ne
confruntãm cu problema �univer-
salã� a achitãrii pensiilor ºi salariilor
bugetarilor. De exemplu, pen-
sionarii din municipiul Cahul, nu
ºi-au primit pensiile pentru ultimele
6 luni. Alte probleme pe care
urmeazã sã le soluþionãm sînt
dezvoltarea urbei, repararea ºi
îngrijirea drumurilor, salubrizarea
oraºului (din acest punct de vedere
starea în care se aflã oraºul Cahul
este criticã). Am preluat con-
ducerea primãriei municipiului într-o
situaþie extrem de complicatã: (cînd
am preluat funcþia de primar,
primãria avea deja datorii de peste
10 milioane lei ceea ce constituie
aproximativ bugetul ei anual. De
aceea, mã vãd nevoit  sã depun
cele mai energice eforturi pentru a
aborda ºi soluþiona toate aceste
probleme cît mai prompt ºi eficient.
Pe de altã parte, am început sã
lucrãm asupra diferitor analize
economice legate de municipiul
Cahul ºi cheltuielile ce s-au operat
în cadrul bugetului nostru pînã în
prezent.

Intenþionãm sã creãm o secþie
de analize ºi prognoze economice
care sã ne ofere informaþia
necesarã pentru a ne planifica ºi
desfãºura mai bine activitãþile. Am
început a lua mãsuri ca sã
recuperãm datoriile pe care le au
unii agenþi economici faþã de buget.
Negociem cu diferiþi agenþi
economici - cãrora le sîntem datori
- termenii de reeºalonare ºi achitare
parþialã a datoriilor. Aproape 70
procente din populaþia oraºului
nu-ºi achitã plãþile pentru spaþiul
locativ pe care îl arendeazã de la
stat, 50 procente - pentru energia

electricã. Trebuie sã analizãm bine
situaþia ºi sã gãsim o ieºire din
aceastã crizã.

Cu ajutorul Guvernului am reuºit
sã plãtim învãþãtorilor douã salarii
ºi jumãtate (pentru lunile august ºi
septembrie) ºi un salariu lucrãtorilor
grãdiniþelor de copii. Ne-am apucat
serios sã facem regulã în
repartizarea pensiilor, pentru cã s-au
înregistrat cazuri cînd unii pensio-
nari îºi primeau pensiile cu o lunã
înainte pe cînd alþii nu le vedeau cu
lunile. Facem tot posibilul ca
pensionarii sã-ºi primeascã pensiile
cel mai tîrziu o datã la douã luni.

Cît priveºte salubrizarea oraºului
ºi amenajarea teritoriilor, am
reînfiinþat �vinerea sanitarã� - în
fiecare zi de vineri  majoritatea
agenþilor economici participã pe
bazã de voluntariat la curãþirea
oraºului. Am fost nevoiþi, de
asemenea, sã recurgem la anumite
remanieri de cadre. Persoane care
nu au fãcut faþã îndatoririlor lor timp
îndelungat  au fost destituite. Din
aceste motive, de exemplu, au fost
concediaþi ºeful poliþiei municipale
ºi ºeful departamentului pentru
prestarea serviciilor comunale în
teritoriu. Ultimul era direct res-
ponsabil de menþinerea curãþeniei
în oraº. Trebuie sã recunoaºtem cã
ºi primãria are datorii imense faþã
de diferiþi agenþi economici pe care
trebuie sã le achite cît mai curînd.

Noi sîntem convinºi cã trebuie sã
conlucrãm cu populaþia. Au trecut
peste 100 de zile de cînd lucrez ca
primar al municipiului Cahul ºi de
cînd funcþioneazã primãria nou
aleasã. În acest rãstimp am reuºit
sã apar de ºase ori la televiziunea
localã pentru a-i informa pe oameni
despre adevãrata stare de lucruri
din municipiu ºi mãsurile pe care le
întreprindem pentru a o îmbunãtãþi.
Astfel ne þinem promisiunea pe care
am fãcut-o în campania electoralã
alegãtorilor noºtri de a asigura

transparenþa acþiunilor ºi progra-
melor de activitate ale primãriei.
Oamenii trebuie sã ºtie ce factori ne-
au motivat sã luãm cutare sau
cutare mãsurã.

Una din recentele acþiuni
importante ale primãriei a fost
operarea anumitor schimbãri în
bugetul nostru pe a doua jumãtate
a anului în vederea majorãrii taxelor
ºi impozitelor. Am majorat deja
anumite impozite ºi taxe cu 30 de
procente, pentru cã preþurile în
ultimii trei-patru ani au crescut, leul
s-a devalorizat, iar unele impozite
ºi taxe au rãmas aceleaºi, aºa încît
bugetul era sãrãcit cu importante
sume de bani.

Sîntem în permanenþã preo-
cupaþi de gãsirea unor cãi cît mai
puþin dureroase pentru populaþie de
ieºire din criza economicã profundã
în care ne aflãm. Este evident cã
tuturora le este greu. Multe proble-
me þin de o legislaþie imperfectã pe
care trebuie sã o îmbunãtãþim
neapãrat. Pe de altã parte, nu pot
sã nu recunosc cã adoptarea
ultimelor legi care reglementeazã
activitatea autoritãþilor publice locale
a constituit un fapt pozitiv, iar
delegarea unor împuterniciri
importante cãtre puterile locale
reprezintã un pas bine venit, un real
progres.

Vocea Civicã: Ce anume trebuie
îmbunãtãþit în legislaþia care regle-
menteazã activitatea administraþiei
publice locale?

�Este clar cã de condus cu adevãrat conduce
acela care controleazã finanþele, care

colecteazã ºi repartizeazã banii.�
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ªB: Problema este cã legile
respective trebuie îmbunãtãþite
astfel încît primarii nu numai sã
aibã împuterniciri ºi puterea de a
administra treburile publice, ci ºi
puterea financiarã necesarã
pentru a fi capabili  sã-ºi îndep-
lineascã în general atribuþiile de
primari ºi angajamentele asumate
în faþa alegãtorilor. Nu este normal
ca inspectoratele fiscale sã aibã
o influenþã mai mare asupra
procesului de colectare a impo-
zitelor decît primãria. Inspecto-
ratele fiscale nu depind de primãrii,
nu li se supun ºi nu poartã nici o
rãspundere în faþa lor. Singurele
instituþii pe care le ia în consi-
deraþie inspectoratul fiscal este
prefectura ºi consiliul judeþean.
Dacã municipiul este cu adevãrat
o unitate administrativ-teritorialã
independentã, conducerea lui
trebuie sã controleze toate
instituþiile publice de pe teritoriul
sãu, inclusiv inspectoratul fiscal
municipal ºi secþia de învãþãmînt.
La ora actualã noi nu controlãm
în nici într-un fel nici procesul de
colectare a taxelor ºi  impozitelor,
nici activitatea inspectoratelor
fiscale,  nici pe cea a secþiei de
învãþãmînt, nici finanþele publice.
Pãi, în acest caz, ce fel de
conducere a municipiului sîntem?
De ce banii pe care îi colectãm aici
în teritoriu ajung în centru, iar de
acolo în calitate de subvenþii se
întorc înapoi la noi? De ce banii
trebuie sã fie luaþi din buzunarul
nostru pentru a face un drum atît
de lung ca sã ajungã acolo unde li
se cade sã fie de la bun început?
De ce eu trebuie sã rãspund de
executarea bugetului, dacã nu am
posibilitatea de a controla procesul
de colectare a impozitelor, iar
inspectoratele fiscale se subordo-
neazã direct Ministerului de
finanþe ºi prefectului care este
reprezentantul Guvernului în
teritoriu? Ele sînt un fel de �stat în
stat�.   Este clar cã de condus cu
adevãrat conduce acela care
controleazã finanþele, care
colecteazã ºi repartizeazã banii.
Lumea vine zilnic la noi la primãrie

ºi ne întreabã de ce nu facem
cutare lucru, de ce e murdar în
oraº, de ce oamenii nu sînt sala-
rizaþi etc. Ce putem noi sã le
rãspundem, dacã nu noi sîntem
aceea care controleazã finanþele
publice? Situaþia este de aºa
naturã cã noi, oficial, avem pute-
rea în mîini, rãspundem de toate
cîte se întîmplã sub cerul comu-
nitãþii. În realitate însã, finanþele le
controleazã altcineva. Într-un
cuvînt: doi stãpîni într-o ogradã.
Ieºirea este una singurã: auto-
ritãþile locale trebuie sã rãspundã
de colectarea taxelor ºi impo-
zitelor, mai bine-zis, trebuie sã
controleze în întregime finanþele
publice locale. Trebuie sã discu-
tãm ºi cu Guvernul, ºi cu parla-
mentarii pentru a modifica legile
respective astfel încît noi sã ne
putem îndeplini plenar obligaþiile.
Legile pot fi îmbunãtãþite. Nimeni
nu se naºte perfect. Sîntem în
perioadã de tranziþie, se adoptã
multe legi, pe ici pe colo se comit
greºeli, nu se iau în consideraþie
anumiþi factori. Practica, însã, ne
aratã foarte clar ce trebuie sã
adãugãm în legi ºi ce sã eliminãm.
Cazul primarilor este cel mai
elocvent exemplu. Eu ºi consiliul
municipal sîntem cei care rãspun-
dem de ceea ce se întîmplã în
municipiu ºi nu inspectoratul fiscal
care a colectat impozitele ºi-ºi
vede bine mersi de treburile lui.
Consiliul judeþean mie îmi cere
darea de seamã de ce cutare sau
cutare lucru nu este fãcut sau este
prost fãcut. Acelaºi consiliu
judeþean le poate cere acelora de
la inspectoratul fiscal sã se
prezinte la consiliu ºi sã rãspundã
la anumite întrebãri, dar oricum,
inspectoratul fiscal se supune
numai prefectului. De ce eu tre-
buie sã aºtept în permanenþã
sã-mi vinã banii de la Chiºinãu?
Existã agenþi economici în terito-
riu, o parte din impozitele colectate
de la ei le dau centrului pentru a
întreþine armata, poliþia, securi-
tatea etc., dar restul trebuie sã le
folosesc pentru necesitãþile ºi
nevoile locale. Dacã primarul ºi

consiliul municipal ar controla
finanþele publice locale, ei ar ºti
cum ºi pe cine sã scuture pentru
a colecta impozitele, pentru cã ei
au de dat darea de seamã în
primul rînd în faþa alegãtorului; dar
inspectoratului fiscal ce-i pasã. Fie
cã strîng mai mult, fie cã strîng mai
puþin, oamenii vin la mine ºi nu la
ei. Mie îmi cer explicaþii ºi nu lor.

O altã problema o reprezintã
cadrele. Este clar cã oamenii nu
vor sã se afle mult timp la un loc
de muncã atunci cînd sînt prost
salarizaþi ºi nu-ºi vãd salariile cu
lunile. De aceea, am pierdut foarte
mulþi profesioniºti. Pleacã învãþã-
torii, pleacã lucrãtorii de grãdiniþã.
Acum nimeni nu vrea sã se mai
angajeze la lucru în ºcoli ºi
grãdiniþe�

VC: Au existat opinii care au
susþinut cã se va ajunge inevitabil
la tensiuni grave între primari ºi
prefecþi, între primari ºi consiliile
judeþene. În ce relaþii vã aflaþi cu
prefectul municipiului Cahul ºi
consiliul judeþean?

ªB: Eu sînt primul primar al
Cahulului care s-a nãscut chiar în
Cahul, ºi am fost ales de cahuleni.
Eu unul mã împac bine cu majo-
ritatea membrilor consiliului
judeþean ºi-i cunosc foarte bine,
fie ei din Vulcãneºti, Cantemir sau
Cahul. Relaþiile noastre sînt în
primul rînd de colaborare. Încer-
cãm sã ne ajutãm reciproc. Dacã
ei fac vreo greºealã, eu le atrag
atenþia, dacã o fac eu, atunci ei
îmi dau de ºtire. Încercãm totodatã
sã ne sfãtuim ce ºi cum sã facem
mai bine. Nu pot spune cã ar
exista niºte tensiuni între mine ºi
prefect cu toate cã el a contestat
cîteva hotãrîri ale primãriei. Nu vãd
nimic grav în aceasta, pentru cã
totul s-a fãcut în baza legii. Sîntem
întotdeauna deschiºi unei con-
lucrãri fructuoase.

VC: Vã mulþumim.�

7 octombrie 1999. Chiºinãu.
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Reformele din sectorul adminis
trãrii afacerilor publice,

indiferent de þara în care au loc, se
confruntã cu aceeaºi problemã
majorã: cum ar putea guvernele sã
ofere funcþionarilor publici o autono-
mie suficientã pentru ca ultimii sã
menþinã neutralitatea, sã desfãºoare
eficient programele publice ºi sã
respecte prioritãþile fiscale guverna-
mentale? Unde ar trebui sã tragem
linia de demarcaþie ºi cum sã o
menþinem? Orice soluþie la aceastã
problemã este politicã ºi-i determinã
pe guvernanþi sã defineascã în
termeni exacþi responsabilitãþile
funcþionarilor publici, sã distribuie cum
se cuvine puterea între puterile
executivã ºi legislativã, sã accepte
rolul cetãþenilor atît ca beneficiari ai

unor servicii publice

de calitate, cît ºi ca indivizi care au
anumite responsabilitãþi ºi îndatoriri
faþã de stat. Þãri ca Noua Zelandã,
Marea Britanie, Australia ºi Canada
au gãsit un rãspuns surprinzãtor la
problema respectivã: este necesar sã
se defineascã �regulile jocului� astfel
încît procesul de elaborare a politicilor
publice (definirea obiectivelor,
misiunilor organizatorice etc.) sã fie
separat de cel de acþiuni, adicã de
aplicare a politicilor respective.
Rãspunsul este familiar, pentru cã el
se referã la distincþia ce urmeazã a fi
fãcutã între teorie ºi practicã, distincþie
tradiþionalã pentru analizele privitoare
la administraþia publicã.

În SUA, de exemplu, administra-
torul public se mai numeºte �lider�,
sau chiar �antreprenor�, ºi pe lîngã
faptul cã este responsabil de
consecinþele politice ale eforturilor
sale de a administra treburile publice,
uneori  participã activ la procesele

deliberative de stabilire a anumitor
misiuni pentru agenþiile guverna-
mentale, sau de formare a unor coaliþii
de sprijinire a programelor publice pe
care el le administreazã.

Trebuie sã recunoaºtem dificul-
tatea practicã a separãrii politicilor
publice de aplicarea lor, pentru cã la
un moment dat cele douã imperative
gemene ale controlului politic ar putea
începe sã se batã cap în cap. De
exemplu, probleme de aplicare (ca
adoptarea unor hotãrîri de a angaja
sau a concedia pe cineva) pot deveni
rapid politice. Exercitarea preroga-
tivelor executive nu trebuie sã încalce
în nici într-un caz principiul meritului
personal. Experimentele ce s-au fãcut
sub perspectiva distincþiei între cele
�douã imperative gemene� au arãtat
cã  departamentele ministeriale

tradiþionale nu mai
reuºesc nici sã contro-

leze aplicarea politicilor
publice, nici sã le direcþio-

neze aºa cum o cer schimbã-
rile rapide din societatea

modernã. Aceste experi-
mente desfãºurate în

þãrile menþio-
nate mai
sus sub de-
numirea de
�Noua Con-
ducere Pub-

licã NCP� (New Public Management)
au distrus mitul cã responsabilitãþile
pentru elaborarea politicilor publice ºi
aplicarea lor nu pot fi separate fãrã
pierderea controlului politic asupra
administraþiei publice. Prin NCP
democraþiile occidentale încearcã sã
lupte cu urmãtoarele probleme: 1)
necesitatea de a limita cheltuielile din
sectorul public, într-un cuvînt e nevoie
de �a se strînge cureaua�; 2) cinismul
crescînd faþã de birocraþia guverna-
mentalã; 3) o economie de piaþã
internaþionalã care nu cedeazã
eforturilor ºi intereselor politicilor
locale.

NCP prevede ca performanþa ºi
responsabilitatea sã determine
aflarea funcþionarului public în postul
sãu ºi nu alþi factori; cetãþenii în
calitatea lor de �clienþi� ai serviciilor
publice sã joace un rol major în
definirea ºi evaluarea performanþei ºi
responsabilitãþii funcþionarilor publici.

Totodatã, contracte de scurtã duratã
ºi motivate de performanþã (inclusiv
cele între reprezentanþii sectorului
publici ºi cei ai sectorului privat)
urmeazã sã contribuie la definirea
exactã a responsabilitãþilor funcþio-
narilor publici ºi sã asigure prestarea
eficientã ºi promptã a unor servicii
publice de calitate. Flexibilitatea,
promptitudinea, toleranþa, omenia,
profesionalismul ºi eficienþa, iar nu tot
felul de reguli din cãrþi sau perspective
centralizate, trebuie sã formeze baza
funcþiei de administrator public. De
asemenea, un proces �transparent�
de formare ºi executare a bugetului
care sã se bazeze pe identificarea,
urmãrirea ºi evaluarea indiciilor de
performanþã trebuie sã le înlocuiascã
pe acele determinate de cereri
birocratice ºi informaþii legislative
insuficiente. Trebuie, însã, sã
precizãm de la bun început cã  NCP
este înþeleasã de mulþi drept o
ignorare de cãtre funcþionarii publici
a controlului instanþelor ierarhic
superioare, a procedurilor juridice
obligatorii etc., adicã o ignorare prin
care încerci sã lupþi cu birocraþia.
Aceasta este o înþelegere profund
greºitã a NCP ºi direct contrarã unei
bune guvernãri. NCP prepune mai
întîi de toate principiile responsa-
bilitãþii directe ºi autonomiei manage-
riale astfel încît, de exemplu, atribuþiile
miniºtrilor sã fie clar separate de cele
ale preºedinþilor departamentelor
executive (PDE): miniºtrii trebuie sã
fie responsabili de stabilirea scopu-
rilor care urmeazã a fi atinse ºi
achiziþionarea produselor/serviciilor
necesare, iar PDE de stabilirea
volumului de muncã necesar
producerii produselor/serviciilor
respective. Orice implicare a
miniºtrilor în activitatea PDE trebuie
redusã la minimum. Cu alte cuvinte,
administratorii publici trebuie sã
practice tehnicile flexibile ºi motivate
de piaþã ale NCP, dar ei trebuie sã o
facã în cadrul unui contract ale cãrui
stipulãri sînt foarte clar definite.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
What Do We Want Public Managers To
Be? Compering Reforms, revista Public
Administration Review, vol. 58, nr. 3, mai-
iunie 1998. Toate drepturile aparþin
editorilor. Traducere de Gabriel Mumjiev.)

ELABORAREA ªI APLICAREA POLITICILOR PUBLICE
Anne M. Khademian

Vetkin S.
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Pentru a-ºi spori ºansele de
succes pe pieþele din Europa

Centralã ºi de Est, ca, de fapt, în toate
þãrile aflate în curs de dezvoltare,
corporaþiile trebuie sã demonstreze
prin acþiuni concrete cã ele sînt niºte
organizaþii oneste cu intenþii serioase.
Este destul sã fie lansate în presã
bãnuieli - sprijinite bineînþeles de o
serie de dovezi - cã o companie
anume dã mitã sau face tranzacþii
dubioase ca produsele ei sã nu mai
fie solicitate prea mult pe piaþã, ca
valoarea acþiunilor ei sã cadã la
bursele de valori. Investigaþiile politice
ºi gazetãreºti nu se vor lãsa aºteptate
vreme îndelungatã ºi nori negri se vor
îngrãmãdi atunci asupra bunului
nume al companiei respective.

Companiile transnaþionale se
antreneazã tot mai activ în miºcarea
globalã  împotriva corupþiei. În urmã
cu cinci ani, o asemenea presupu-

nere ar fi stîrnit doar zîmbete sarcas-
tice ºi ironice. Însã în zilele de astãzi,
chiar organizaþiile foarte mari ºi
puternice participã la lupta dificilã
împotriva mituirii administratorilor
publici.

Sã aducem doar cîteva exemple
drept ilustrare a celor spuse mai sus.

· Preºedintele companiei �Royal
Dutch Shell�, Marc Moody-Stewart, a
elaborat pentru organizaþia pe care o
conduce un nou cod de eticã de
afaceri potrivit cãruia �Shell� nu va lua
parte la activitãþi legate într-un fel sau
altul de corupþie.

· Preºedintele Bãncii Mondiale,
James Woolfenson, adresîndu-se
miniºtrilor de finanþe ºi conducãtorilor
bãncilor centrale din peste 170 de
state în cadrul unei reuniuni,  i-a

chemat sã urmeze noile principii de
afaceri, bazate pe �conducere co-
rectã, onestã, deschidere, transpa-
renþã, liberul schimb de informaþii ºi
lupta nemiloasã cu corupþia�.

· Hans Engelburts, secretarul
general al �Public Services Interna-
tional� - o uniune mondialã a sindica-
telor lucrãtorilor din sectorul de stat -
a remarcat cã a venit timpul ca
sindicatele sã se apuce serios de
soluþionarea problemei corupþiei ºi sã
�înceapã a lucra energic în aceastã
direcþie�.

Temelia miºcãrii companiilor
transnaþionale pentru prevenirea
practicii luãrii de mitã o constituie
acordul de anticorupþie al Organizaþiei
pentru Cooperare ºi Dezvoltare
Economicã (OCDE). Acest acord a
fost semnat de cãtre 29 membri ai
OCDE ºi cinci þãri din America Latinã
ºi Europa de Est, þãri care se aflã în

tranziþie spre economia de piaþã ºi
adevãrata democraþie. Acest acord
conferã un caracter global principiilor
ce stau la baza legii Statelor Unite ale
Americii cu privire la lupta împotriva
corupþiei internaþionale. Pînã în
prezent doar SUA considera mituirea,
indiferent de teritoriul þãrii unde
aceasta a avut loc,  drept infracþiune
penalã. Odatã cu intrarea în vigoare
a acestui acord, el a atras imediat
atenþia conducãtorilor companiilor ºi
sindicatelor asupra problemei
corupþiei internaþionale.

Acordul OCDE împotriva mitei a
dat un nou impuls unor organizaþii ca
Banca Mondialã care se strãduiesc
sã convingã þãrile în curs de
dezvoltare de necesitatea elaborãrii
ºi adoptãrii unei legislaþii clare, severe

ºi eficace împotriva mitei, de a crea
instituþii eficiente de luptã împotriva
corupþiei ºi de a se apuca serios de
stîrpirea abuzurilor de tot felul ºi mitei
de care s-au fãcut vinovaþi atîþi
funcþionari publici de toate nivelele.
Scandalurile legate de corupþie în
eºaloanele de vîrf ale puterii din þãrile
în curs de dezvoltare nu mai prezintã
o noutate pentru nimeni.

Asociaþia �Transparency Interna-
þional�, o organizaþie non-profit ºi
neafiliatã politic, care are filiale în
peste 70 de þãri ºi-a intensificat
presiunile asupra diferitor companii,
guverne ºi organizaþii internaþionale,
în scopul intensificãrii luptei împotriva
corupþiei.  Ea intenþioneazã sã elabo-
reze un studiu în care vor fi specificate
þãrile unde corupþia înfloreºte cel mai
mult, þãri ale cãror condiþii politice,
social-economice le fac tot mai
vulnerabile faþã de acest fenomen ºi
multe alte informaþii ce vor servi drept
ghid pentru oamenii de afaceri,
preîntîmpinînd producerea unor
iregularitãþi. Astfel, marile companii ºi
oamenii de afaceri influenþi vor ºti sã
facã presiuni asupra guvernelor
corupte pentru a crea o atmosferã de
o mai mare deschidere ºi corecti-
tudine în lumea relaþiilor economice
internaþionale.

Legea cu privire la lupta împotriva
corupþiei internaþionale funcþioneazã
de mulþi ani pe teritoriul SUA ºi
companiile americane s-au învãþat sã
prospere ºi sã se îmbogãþeascã fãrã
a-i încãlca prevederile, înþelegînd cã
este greu ºi riscant sã faci afaceri într-
un mediu ce se caracterizeazã prin
lucruri sordide ºi unde descompu-
nerea moralã se lãþeºte pe zi ce trece.

Lipsa posibilitãþii de a da mitã
forþeazã corporaþiile ce concureazã
pe pieþele mondiale  sã caute mijloace
etice ºi corecte de a obþine profit ºi
de a prospera. Toatã lumea preferã
stabilitatea ºi claritatea regulilor de
joc, egale pentru toþi. Din fericire, tot
mai mulþi oameni de afaceri înþeleg
cã altminteri ne aºteaptã haosul ºi
legea junglei. Din nefericire, existã
prea multe þãri la ora actualã care
demonstreazã cu prisosinþã acest
adevãr � domnia haosului ºi a legilor
junglei.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea How
To Successfully Fight Corruption, revista
electronicã Economic Perspectives, noiembrie
1998. Toate drepturile aparþin Serviciului
Informaþional al Statelor Unite ale Americii
(USIA). Traducere de Gabriel Mumjiev.).

LUPTA CU  CORUPÞIA INTERNAÞIONALÃ
Frank  Fogle
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Instituþiile care le permit magis-
 traþilor sã controleze ambianþa

în care judecãtorii îºi îndeplinesc
îndatoririle profesionale constituie
unul din factorii cheie ce asigurã
independenþa sistemului judecãto-
resc din SUA. Acest aspect nu se
aflã întotdeauna în centrul analizelor
privitoare la independenþa judecã-
torilor, dar dacã ne vom gîndi la
modul în care ambianþa de lucru
afecteazã munca judecãtorilor,
atunci vom înþelege mai bine cã
întrebarea cine controleazã condi-
þiile în care judecãtorii hotãrãsc
asupra anumitor cazuri este de o
importanþã mare pentru indepen-
denþa sistemului judecãtoresc.

Existã cîþiva piloni instituþionali
pe care se bazeazã administraþia
juridicã americanã. Primul este
Consiliul Judecãtoresc al Statelor
Unite (Judicial Conference of the
United States) care a fost creat în
1922. El este alcãtuit din preºe-
dintele Curþii Supreme de Justiþie,
13 judecãtori preºedinþi de
circumscripþii judiciare, 12 jude-
cãtori preºedinþi de tribunale
districtuale ºi preºedintele Curþii
pentru Comerþ Internaþional. Consi-
liul Judecãtoresc este instituþia  care
elaboreazã politicile naþionale
pentru judecãtori ºi supravegheazã
Biroul Administrativ al Judecãtoriilor
SUA (BAJ).

O atribuþie foarte importantã pe
care consiliul îl împarte cu Congre-
sul este stabilirea procedurilor de
judecare a diferitor cazuri în
judecãtorii. Într-una din hotãrîrile
sale (Rules Enabling Act) Congresul
a împuternicit administratorii
sistemului judecãtoresc sã stabi-
leascã proprii le lor reguli de
desfãºurare a procedurilor legate de
cazurile penale ºi civile, iar de la
promulgarea Regulilor federale de
procedurã civilã din 1938, Curtea
Supremã de Justiþie a stabilit
majoritatea regulilor procedurale
pentru judecãtorii le federale.
Procesul de elaborare a regulilor
procedurale, deºi independent de
Congres, nu este unul închis ºi aflat
în afara responsabilitãþii publice.
Versiunile iniþiale ale acestor reguli

sînt mai întîi propuse de niºte
comitete consultative  specializate
în cele mai diverse categorii de
cazuri civile, penale, de apel etc.
Comitetele respective sînt alcãtuite
din judecãtori, lucrãtori ai Ministe-
rului de Justiþie, profesori de drept,
avocaþi, specialiºti în dreptul penal
ºi civil. Propunerile lor iniþiale sînt
oferite publicului pentru discuþii ºi
comentarii  ºi apoi înaintate Comi-
siei permanente pentru regulile de
practicã ºi proce-
durã (Standing
Committee on Ru-
les of Practice and
Procedure). Comi-
sia respectivã le
examineazã ºi la
rîndul ei le înain-
teazã Consiliului
Juridic care le
recomandã pentru
aprobare Curþii
Supreme de Justi-
þie (CSJ). În cazul
în care CSJ le
promulgã drept reguli procedurale
obligatorii la nivel federal, ele sînt
trimise Congresului ºi intrã în
vigoare odatã cu aprobarea lui.
Congresul le întoarce Curþii spre
reexaminare în cazul în care nu le
aprobã. Propunerile care vizeazã nu
numai strict reguli procedurale intrã
în vigoare doar dupã ce Congresul
le adoptã ca acte legislative.
Puterea asupra mediului procedural
în care se audiazã cazurile ºi se iau
decizii asupra lor este probabil unul
din cei mai importanþi factori de
asigurare a independenþei siste-
mului judecãtoresc.

Pe lîngã Consiliul Judecãtoresc
existã componente instituþionale
adiþionale de sprijinire a indepen-
denþei sistemului judecãtoresc. Ele
au fost create de cãtre Congres în
1939: Biroul administrativ al
judecãtoriilor din SUA ºi Consiliul
circumscripþiilor judiciare (CCJ).
BAJ se ocupã de centralizarea
administraþiei judiciare, iar CCJ - de
controlul ambianþei în care îºi
desfãºoarã activitatea judecãtorii.
Lucrãtorii BAJ sînt administratori
profesioniºti care se supun Con-

siliului Judecãtoresc. Acesta este
responsabil de administrarea
bugetului judecãtoriilor federale,
angajarea ºi supravegherea
personalului, achiziþionarea echipa-
mentului tehnic etc. Cele 13 consilii
de circumscripþii judiciare sînt
alcãtuite din preºedinþii consiliilor
respective ºi un numãr egal de
judecãtori membri ai circum-
scripþiilor judiciare ºi tribunalelor
districtuale. Ei monitorizeazã modul

în care sînt promulgate ºi
respectate legile ºi regulile proce-
durale locale, examineazã recursu-
rile etc. Într-un cuvînt, cît priveºte
eficienþa sistemului judecãtoresc,
responsabilitãþile de bazã revin
Consiliului Judecãtoresc.

O altã componentã a sistemului
judecãtoresc este Centrul judecãto-
resc federal creat de Congres în
1967. Acest centru este condus de
cãtre preºedintele Curþii Supreme
de Justiþie ºi ºase judecãtori aleºi
de cãtre Consiliul Judecãtoresc ºi
BAJ. Centrul are responsabilitatea
de a desfãºura în cadrul administra-
þiei judecãtoreºti investigaþii pe
marginea diferitor probleme ºi
subiecte relevante ºi importante
pentru asigurarea  justiþiei în þarã,
precum ºi de a elabora ºi propune
programe educaþionale pentru
judecãtorii federali.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Judicial Independence In The United
States Of America. Toate drepturile
aparþin Serviciului Informaþional al
Statelor Unite ale Americii (United States
Information Service. Traducere de
Gabriel Mumjiev.))

CONTROLUL ASUPRA PROCEDURILOR ªI INDEPENDENÞA ADMINISTRATIVÃ
ÎN SISTEMUL JUDECÃTORESC AMERICAN

Stephen G. Breyer
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O tendinþã internaþionalã impor-
 tantã în domeniul conducerii

afacerilor publice este faptul cã o
atenþie tot mai sporitã începe a fi
acordatã nu contractelor tradiþionale
de angajare, ci folosirii selective a
aºa-ziselor contracte de performanþã.

În numeroase þãri occidentale se
folosesc tot mai mult contractele de
performanþã (CP) ca un mijloc de a
încuraja dezvoltarea unor admi-
nistraþii publice mai responsabile,
prompte ºi eficiente. CP servesc drept
instrumente în cadrul procesului de
administrare publicã cu ajutorul
cãrora se definesc responsabilitãþile
ºi aºteptãrile între cele douã pãrþi

pentru a se obþine rezultate reciproc
avantajoase ºi acceptabile. Pentru a
se potrivi cît mai bine cu specificul
instituþional al fiecãrei þãri, CP pot lua
forme diferite.

Spre deosebire de contractele
tradiþionale, cele de performanþã nu
au putere juridicã. În majoritatea
cazurilor nu are sens, sau cel puþin
pare foarte ciudat, ca o instituþie din
sectorul public sã dea în judecatã o
altã instituþie din acelaºi sector. În
foarte multe þãri acest lucru este
imposibil din punct de vedere juridic.
Singurele excepþii pot fi cazurile
acelor instituþii care se aflã sub
jurisdicþii diferite.

Aceastã tendinþã de a da
preferinþã CP aratã cã în numeroase
state s-a ajuns la concluzia cã
interesele lor pot fi respectate ºi
promovate nu neapãrat numai prin
forme birocratice tradiþionale.
Procesul de elaborare ºi specificare
a tipurilor ºi formelor de contracte se
caracterizeazã acum prin numeroase
ºi variate experimente.

CP se folosesc în special în þãri
ca Australia, Belgia, Canada,
Danemarca, Finlanda, Franþa, Noua
Zelandã, Norvegia ºi Spania. Diverse
organizaþii specializate în acest
domeniu analizeazã impactul acestor
tipuri de contracte în diferite
împrejurãri. Existã cîteva motive
pentru care anumite state au început
sã foloseascã diferite tipuri de CP în
sectorul lor public. De cele mai multe
ori ele sînt urmãtoarele: 1) claritatea
mai mare a obiectivelor; 2) concen-
trarea asupra rezultatelor muncii;
3) creºterea responsabilitãþii.

Cu siguranþã, fiecare din noi a avut
de a face cu tot felul de necazuri

provocate de cãtre
birocraþiile tradiþionale. Pe
lîngã aceasta, necazurile
respective au fost pe larg
comentate ºi documentate
mai cu seamã în presã.
Principalul mijloc de control
folosit de cãtre birocraþie
rãmîne deocamdatã
contractul de angajare.
Folosirea CP reprezintã o
îndepãrtare semnificativã
de acest gen de control.
Este o îndepãrtare doritã -

aºa cum ne-o demonstreazã faptele
- în numeroase þãri. Cu toate acestea,
pentru alte state folosirea limbajului
ºi structurii CP în sectorul public este
o chestiune foarte controversatã. De
exemplu, pentru noile democraþii ale
Europei Centrale ºi de Est, antrenate
în modernizarea sectoarelor lor
publice, folosirea CP se asociazã cu
numeroase greutãþi ºi capcane. De
asemenea, trebuie sã recunoaºtem
cã la ora actualã CP nu sînt indicate
în toate împrejurãrile. Se discutã
foarte aprins pe marginea acestui
subiect în þãrile puternic dezvoltate.
Bineînþeles, CP rezolvã numeroase
probleme provocate de birocraþia
tradiþionalã, însã, din nefericire,
creazã altele. Deocamdatã nu existã
o literaturã bogatã ºi detaliatã care
sã abordeze toate aspectele
problematicii respective. Sîntem abia
la început. Administratorii publici vor
sã ºtie care gen de contracte sînt cele
mai eficiente în anumite circumstanþe.
Existã diferite forme de CP:
1) înþelegere de principii (framework

agreement); 2) contracte bugetare;
3) înþelegeri de performanþã organiza-
þionalã (organisational performance
agreements); 4) înþelegeri de perfor-
manþã încheiate cu directorul executiv
(chief executive performance agree-
ments); 5) înþelegeri de furnizare-
cumpãrare (purchaser-provider
agreements); 6) contracte de parte-
neriat interguvernamental; 7) înþele-
geri de oferire de servicii pentru clienþi
(customer service agreements);
8) contracte încheiate cu furnizori
particulari (private supplier contracts).

Obiectivul comun al contractelor/
înþelegerilor menþionate mai sus este
obþinerea unei claritãþi cît mai mari în
ceea ce priveºte aºteptãrile ambelor
pãrþi. Chiar atunci cînd ele se executã
în cadrul unor relaþii ierarhice se are
în vedere în primul rînd înþelegerea
ºi cointeresarea reciprocã. Folosirea
CP aratã cã guvernele încearcã sã
gãseascã noi metode de a-ºi pro-
mova ºi realiza interesele, pentru cã
în timpurile noastre birocraþiile
tradiþionale nu mai reuºesc sã facã
faþã tuturor problemelor legate de
aplicarea programelor guverna-
mentale. Deocamdatã nu existã
modele sau definiþii definitive ale CP.
Aºa cum am menþionat mai sus,
sîntem abia la început ºi se experi-
menteazã mult în acest domeniu.
Este clar cã atît cercetãtorii, cît ºi
guvernele, cred cã asemenea con-
tracte pot fi foarte avantajoase ºi spori
eficienþa activitãþii administraþiei
publice. Existã douã cazuri în care,
în general, se recomandã contractele
juridice tradiþionale: 1) furnizorul de
bunuri sau servicii nu este o agenþie
guvernamentalã; 2) furnizorul este o
întreprindere comercialã de stat.
Cazurile respective sînt importante
întrucît ele sugereazã cã, în ceea ce
priveºte sectorul public, este necesar
sã se apeleze la contracte juridice
tradiþionale numai în aceste împre-
jurãri speciale. �

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
OECD Countries Find That Performance
Contracting Pays, revista Public Manage-
ment Forum, vol. V, nr. 3, mai-iunie 1999.
Toate drepturile aparþin editorilor.
Traducere de Gabriel Mumjiev.)

CONTRACTELE DE PERFORMANÞÃ ÎN ADMINISTRAÞIA PUBLICÃ
Jim Brumby

Patrick Eden
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FUNDAÞIA INTERNAÞIONALÃ
�YEHUDI MENUHIN�
este o organizaþie neguvernamentalã ºi non-profit. Ea a fost creatã în 1991
în capitala Belgiei.

Scopurile fundaþiei
· îmbunãtãþirea mediului în care se aflã copilul prin muzicã, arte ºi toate disciplinele necesare dezvoltãrii sale plenare;
· promovarea diversitãþii expresiilor muzicale ºi a toleranþei interculturale prin organizarea unor evenimente specifice de

tipul concertelor �De la  sitarã la chitarã�, �Viorile întregii lumi�, �Vocile Pãcii� ºi �Visurile lui Menuhin�;
· încurajarea dezvoltãrii identitãþilor culturale, în special a celor aflate în curs de dispariþie, prin organizarea diferitor

forumuri (de exemplu, Adunarea Culturilor Europei);
· coordonarea ºi aplicarea unor proiecte culturale iniþiate de Yehudi Menuhin, promovarea lor în toatã lumea.

Administraþia
Administrarea activitãþilor fundaþiei este realizatã de cãtre un comitet internaþional.
Preºedintele fondator a fost Yehudi Menuhin.

Sprijin financiar
Programele de activitate ale fundaþiei sînt finanþate de cãtre diverºi sponsori ºi donatori
particulari atît din Belgia, cît ºi din afara ei. Un loc semnificativ în bugetul organizaþiei
îl ocupã ºi subsidiile din partea Uniunii Europene, Consiliului Europei, UNESCO,
Comunitatea francezã din Belgia etc. Începînd cu 17 septembrie 1996, fundaþia este
autorizatã sã accepte donaþii care se scutesc de orice impozite, dacã vin din partea
unor donatori al cãror domiciliu se aflã în Belgia. Principalii sponsori sînt companiile:
Marubeni, Sodexho, AUDI A.G., le Credit Suisse, RTL-TVI, Roularta, Ernst & Young,
Sabena, Virgin Airlines, De Waele, Krupp Foundation, Fortis Belgium Foundation,
Hattori Foundation etc.

Activitãþi desfãºurate
· 1992. Concertul inaugural al fundaþiei în capitala Belgiei (octombrie);
· 1993. Concertul �Viorile întregii lumi� ºi lansarea programului de dezvoltare ºi încurajare  a capacitãþilor artistice ale

copiilor din Europa �MUS-E� (iulie-octombrie);
· 1994. Reuniunea internaþionalã �Live Music Now� din oraºul Spa (mai), concertul de muzicã clasicã �Yehudi Menuhin

în Concert� (iunie), desfãºurarea cîtorva proiecte din cadrul programului �MUS-E� în ºapte ºcoli primare din ºapte
state ale Europei;

· 1995. Programul �MUS-E�, primul seminar internaþional de instruire din Suedia (iulie), concertul �De la sitarã la chitarã�
(noiembrie);

· 1996. Concertul de aniversare a 80 de ani de la naºterea lui Yehudi Menuhin (aprilie), cel de al doilea seminar
internaþional de instruire din cadrul programului �MUS-E�, Budapesta (iulie), elaborarea proiectului de creare a �Adunãrii
Culturilor Europene�, reuniunea coordonatorilor programului �MUS-E� (decembrie);

· 1997. Cel de al treilea seminar internaþional de instruire din cadrul programului �MUS-E�, oraºul Perpignan, Franþa
(iulie), concertul �Vocile pãcii� (19 noiembrie), primul simpozion al Adunãrii Culturilor Europene organizat în incinta
Parlamentului European (21 noiembrie);

· 1998. Extinderea activitãþilor Adunãrii Culturilor Europei - participarea ei la cea de a 50-a aniversare de la înfiinþarea
Congresului pentru Miºcarea Europeanã, Olanda (mai), crearea programului �MUS-E Franþa� (iunie), cea de a doua
reuniune a Adunãrii Culturilor Europene, Lisabona, Portugalia (septembrie), lansarea compact discului �Vocile pãcii�,
concertul de muzicã clasicã �Visurile lui Menuhin�, crearea în cadrul fundaþiei a Comitetului internaþional pentru cercetare
ºi evaluare, crearea în Germania ºi Spania a douã filiale ale fundaþiei: �Yehudi Menuhin Stiftung Deutschland� (noiembrie)
ºi �Fundacion Yehudi Menuhin Espana� (decembrie);

· 1999. Reuniunea �Forumul unei Europe a culturilor într-o Europã a regiunilor� (ianuarie), concert multicultural în oraºul
german Stuttgart (ianuarie), lansarea compact discului �Vocile pãcii� (ianuarie), crearea programului �MUS-E Olanda�
(ianuarie), concert multicultural în oraºul german Marl (februarie), concert în memoria lui Yehudi Menuhin în incinta
Parlamentului European (21 martie).

Adresa: Chaussee de la Hulpe 61, B-1180, Brussels, Belgium,
tel.: 32 2 67 33 504, 67 25 299, E-mail: menuhin.foundation@skynet.be
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Primul impact al activitãþilor
sectorului trei este globali-

zarea. La prima vedere, termenul
�globalizare� s-ar pãrea cã nu are nici
o legãturã cu organizaþiile filantropice
ºi societatea civilã, dar vreau sã
accentuez faptul cã lucrurile nu stau
aºa. Globalizarea se referã la
interdependenþa crescîndã între
oamenii, statele, regiunile din toatã
lumea, la impactul faptului cã trãim ºi
muncim într-o singurã piaþã globalã.
Mai mult, ea se referã la schimbãrile
fundamentale din instituþiile noastre.
Globalizarea ne schimbã vieþile tot
aºa de mult ca ºi instituþiile majore
ale societãþilor noastre. Ea schimbã
natura statelor ºi accepþiunea
modernã a cuvîntului �suveranitate�.
De asemenea, ea are un impact tot
mai mare asupra familiilor ºi emoþiilor
noastre. Într-un cuvînt, globalizarea
este un set de transformãri profunde
a modului nostru de a fi ºi a gîndi.

Aº vrea sã accentuez trei efecte
majore ale globalizãrii:

1) Schimbarea caracterului
statului naþional. Dezvoltarea unei
pieþe globale diminueazã  puterea
statului naþional ºi controlul politi-
cienilor asupra economiei naþionale.
Globalizarea contribuie la creºterea
puterii ºi identitãþii comunitãþilor
locale. Descentralizarea este o parte
integrantã a proceselor de globa-
lizare. Ea creeazã noi regiuni econo-
mice ºi culturale. Guvernele nu mai
pot nici neglija, nici evita efectele
globalizãrii de acum înainte. Aceasta
este importantã pentru sectorul trei,
întrucît presupune noi forme de
dezvoltare a comunitãþii ºi o reîntoar-
cere cãtre formele democraþiei locale
autentice.

2) Inovaþiile ºtiinþifice ºi schim-
bãrile tehnologice. Globalizarea
aduce cu sine numeroase inovaþii
ºtiinþifice ºi schimbãri tehnologice
substanþiale.  Cînd vorbim despre
schimbãrile tehnologice, tindem sã
avem în vedere în special �tehnologiile
informaþionale� ºi este foarte adevãrat
cã acestea revoluþioneazã atît econo-
miile naþionale, cît ºi sistemele de
comunicaþie. Probabil cea mai mare
combinare a secolului a fost cea a
tehnologiilor informaþionale cu cele de
comunicaþie. Altminteri, lumea
occidentalã nu ar fi avut acele pieþe
de bani ºi burse ce funcþioneazã 24
ore din 24 ºi sînt atît de importante
pentru economiile capitaliste moderne.
De asemenea, nu putem sã nu vedem
ce impact au asupra noastrã inovaþiile
ºtiinþifice. ªtiinþa însãºi a devenit, hai
sã-i spunem, globalizatã. Ea ne
influenþeazã acum vieþile într-un mod
mult mai direct ºi profund decît înainte.
Atitudinea noastrã faþã de ºtiinþã s-a
schimbat. În calitatea noastrã de
cetãþeni simpli, �dialogurile� noastre cu
ºtiinþa sînt mult mai frecvente decît în
trecut. Cînd auzim cã se vorbeºte
despre clonare, schimbãrile genetice
din om, animale ºi plante, de regulã,
avem senzaþia cã toate acestea sînt
cazuri izolate ºi doar aici avem de a
face cu impactul inovaþiilor ºtiinþifice.
Vreau sã vã asigur cã lucrurile stau
complet altfel. Inovaþiile respective sînt
simptomatice pentru tot felul de situaþii
de risc pe care va trebui sã le înfruntãm
în viitor ºi vor avea inevitabil  efecte
politice ºi sociale directe.

3) Schimbarea obiceiurilor ºi
tradiþiilor. În linii generale, obiceiurile
ºi tradiþiile se schimbã practic în toatã
lumea. Acþiunile ºi viaþa generaþiilor
trecute au fost determinate în mare

parte de tradiþii ºi obiceiuri fixe.
Aceasta este mai puþin adevãrat
pentru noile generaþii. Drept exemple
putem aduce instituþia familiei ºi rolul
femeii în societatea modernã. Dacã
v-aþi fi nãscut femeie acum 30 ani, veþi
fi ºtiut mai mult sau mai puþin ce viaþã
vã era rezervatã - statul acasã,
crescutul copiilor, spãlatul rufelor,
pregãtitul mîncãrii etc. O asemenea
soartã este privitã  în zilele de astãzi
cu mult dezgust ºi dispreþ de
majoritatea femeilor moderne. Cineva
mi-ar putea reproºa cã nu este cazul
þãrilor musulmane, Indiei, Pakistanului
etc., dar schimbãrile în aceastã
direcþie se produc deja ºi acolo, fie ºi
cu paºi mai mici. Toate aceste
schimbãri nu mai pot fi oprite. Ele
distrug formele politice vechi. Formele
politice noi care apar stabilesc relaþii
noi între guvernanþi ºi societatea civilã
(înþeleg prin societate civilã acea parte
a societãþii în care opereazã tradiþional
sectorul trei). Socialiºtii vechi au crezut
cã instituþiile societãþii civile pot fi
înlocuite cu cele de guvernare. Ei au
tins sã înlocuiascã baza însãºi a
societãþii civile cu administraþii ºi
birocraþii guvernamentale, motivînd cã
ele s-ar dovedi mai eficiente pentru
�administrarea� sorþii omeneºti.
Rezultatele dezastruoase ale acestui
experiment sînt cunoscute de toatã
lumea. De altã parte, neoliberalii
�fundamentaliºti� au propus ca statul
sã se �care� definitiv din societatea
civilã ºi sã n-o mai �necãjeascã�,
argumentînd cã atunci în mod
misterios toatã lumea va începe dintr-
o datã sã trãiascã în pace ºi armonie.
Nici aceste viziuni nu se mai justificã
astãzi. Efectele globalizãrii ne aratã
necesitatea stabilirii unui parteneriat
adevãrat între guvernanþi ºi societatea
civilã. Pentru ca o societate sã
prospere, e nevoie sã existe un
echilibru între trei factori: guvern, piaþã
ºi societatea civilã. Dacã unul din
aceºti factori �o ia razna� ºi începe sã
domine în detrimentul celorlalþi, ne
putem aºtepta cu siguranþã la mari
neplãceri ºi necazuri.  E nevoie sã
gãsim cele mai eficiente formule de
echilibru între aceºti factori în
fascinanta erã de globalizare în care
ne-a fost dat sã trãim. �

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adoptarea unor fragmente din lucrarea The
Role Of The Third Sector In The Third Way.
Revista Focus, nr. 2, septembrie 1999. Toate
drepturile aparþin editorilor. Traducere de
Gabriel Mumjiev.)

SECTORUL TREI ªI GLOBALIZAREA
Anthony Giddens
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Cum putem ºti dacã o organi-
zaþie non-profit (ONP) este

una serioasã ºi nu e riscant sã ai
încredere în ea? Cum putem ºti dacã
banii pe care îi dãm nu sînt folosiþi de
ea pentru a satisface interesele
personale ale membrilor ei, ci pentru
desfãºurarea anumitor activitãþi cu
adevãrat de interes public? Acestea
sînt întrebãri de o importanþã deose-
bitã atît pentru ONP-uri , cît ºi pentru
donatori ºi sponsori.

Cît priveºte sfîrºitul secolului 20,
toatã lumea civilizatã înþelege cã
anume consumatorul este regele.
Standardele din industrie, producþia
alimentarã, medicinã etc. sînt stabilite
ºi reglementate dupã placul consu-
matorului. Însã, ce consecinþe poate
avea concepþia potrivit cãreia consu-
matorul trebuie privit ca donator?
Trebuie sã fie posibil de a identifica
un set de criterii universal acceptabile
pe baza cãrora sã se tragã niºte
concluzii obiective pe marginea
credibilitãþii, corectitudinii ºi eficienþei
ONP-urilor. Asemenea standarde
universale deocamdatã nu existã.
Bineînþeles, donatorul nu este singu-
rul care este interesat  sã afle cum
se descurcã ONP-urile. Mai degrabã
cele mai interesate sînt comunitãþile
în cadrul cãrora ONP-urile activeazã
ºi cei mai interesaþi sînt oamenii
cãrora ele îºi adreseazã serviciile.
Dacã vom reformula întrebarea în
maniera �Putem fi siguri cã organi-
zaþiile non-profit pe care le sprijinim
sînt oneste, bine-organizate ºi
efective?�, atunci problema va fi abor-
datã practic din aceeaºi perspectivã
atît de donatori, cît ºi de beneficiari.
Puþini donatori vor fi satisfãcuþi doar
cu convingerea cã ONP-urile cãrora
ei le-au încredinþat banii sînt corecte.
Majoritatea donatorilor vor sã fie siguri
cã oamenii sau cauza care au motivat
donaþia vor beneficia direct de pe
urma generozitãþii lor.

Deci, trebuie sã acceptãm cã
onestitatea, eficienþa organizaþionalã
ºi eficienþa (impactul) sînt cele trei
dimensiuni ale ONP-urilor de care sînt
interesaþi în primul rînd donatorii. Cum
pot fi, însã, evaluate ºi monitorizate
aceste dimensiuni?

Evaluarea onestitãþii. Înregistra-
rea cuvenitã efectuatã de cãtre o
autoritate publicã stabileºte statutul

de organizaþie non-profit. Atît. Pentru
cã dacã numãrul de înregistrare al
ONP-urilor dintr-o þarã slab dezvoltatã
poate satisface un donator din acele
pãrþi, el nu înseamnã prea mult, sau
cel puþin nu spune prea mult, vreunui
donator, de exemplu, din SUA,
Germania sau Marea Britanie, pentru
cã în aceste þãri este foarte uºor sã
înregistrezi o organizaþie filantropicã

ºi non-profit. De exemplu, în Marea
Britanie încrederea donatorilor se
bazeazã pe niºte tradiþii de aproape
patru secole. Cît priveºte þãrile unde
sectorul non-profit este relativ nou, nu
pare deloc stranie ºi jignitoare suspi-
ciunea ºi prudenþa donatorilor.
Aceasta este adevãrat în special
acolo unde finanþarea internaþionalã
a încurajat o expansiune fulgerãtoare
a sectorului respectiv. Lucrurile stau
simplu: înregistrarea oficialã a
statutului de organizaþie non-profit nu
garanteazã în mod automat încre-
derea donatorului.

Evaluarea eficienþei organiza-
þionale. La ora actualã existã o
diversitate copleºitoare de materiale
care stabilesc tot felul de modele de
practici în domeniul conducerii ONP-
urilor. În majoritatea cazurilor, aceste
ghiduri sînt doar pentru folosinþa
ONP-urilor ºi nu conþin informaþii
privitoare la mecanismele de control
pe care le pot folosi donatorii sau
beneficiarii pentru a verifica ce
standarde aplicã ONP-urile în
activitatea lor. Una din puþinele
încercãri de a stabili un set universal
de standarde ce pot fi judecate nu
numai de ONP-uri, ci ºi de donatori,
a fost întreprinsã de Consiliul
Internaþional al Organizaþiilor Finanþa-

toare (CIOF) care are membri în 11
state. Este greu sã conteºti bunul simþ
ºi caracterul practic al majoritãþii
standardelor propuse de organizaþii
ca  CIOF. Cu toate acestea, susþinã-
torii acestui tip de acreditare trebuie
sã ia în consideraþie cã standardele
lor nu pot impune un anume model
organizaþional importat, bunãoarã, din
sectorul privat. Numeroase ONP-uri

au elaborat  sisteme ºi structuri de
conducere proprii care le permit sã
întreþinã personal voluntar ºi plãtit ºi
reprezintã o parte importantã a
noþiunii de ONP.

Evaluarea impactului. Evident,
este mult mai dificil sã elaborezi un set
de standarde universale de evaluare a
impactului. Cu toate acestea, dacã o
organizaþie non-profit vrea sã cîºtige
încrederea ºi simpatia donatorilor, ea
trebuie sã-i convingã cã donaþiile ºi
contribuþiile lor vor avea efecte benefice
substanþiale. Organizaþiile finanþatoare
ºi donatorii particulari aºteaptã evaluãri
ºi rapoarte care sã ilustreze ce impact
au avut contribuþiile lor. Pentru
majoritatea finanþatorilor din þãrile
puternic dezvoltate, cu un sector non-
profit bine conturat ºi structurat,
asemenea rapoarte ºi comunicãri sînt
suficiente. Putem spune cã în acest
sens funcþioneazã mecanismul pieþei:
arena publicã în care opereazã ONP-
urile permite finanþatorilor sã afle foarte
repede �who�s who� (cine este ce) în
rîndurile ONP-urilor. �

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Accreditation - A Kitemark For The Non-
Profit Sector?, revista Alliance, Building
Resources For The Community World-
wide, vol. 4, nr. 3, 1999. Toate drepturile
aparþin editorilor. Traducere de Gabriel
Mumjiev.)

CE ÎNSEAMNÃ ACREDITAREA PENTRU SECTORUL NON-PROFIT?
Andrew Kingman
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Fundaþiile reprezintã o parte
deosebit de importantã a

comunitãþii finanþatoare indepen-
dente. Ele sînt o sursã preþioasã
de venit pentru asociaþiile obºteºti
non-profit. Proprietãþile ºi capita-
lurile primelor treizeci de fundaþii
din Europa depãºesc suma de 40
miliarde ecu (aproximativ 41
miliarde dolari SUA). Ele oferã
anual granturi a cãror sumã totalã
se cifreazã la peste 1,5 miliarde
ecu. Accesul la resursele respec-
tive necesitã timp, rãbdare ºi
anumite abilitãþi, iar uneori chiar
un pic de noroc.

Dar ce este o fundaþie? Cum
au reuºit aceste organizaþii sã se
dezvolte într-atîta încît sã devinã
niºte forþe capabile sã provoace
schimbãri sociale ºi sã punã în
discuþie alternative valoroase la
sprijinul guvernamental tradiþional.
Oare este posibil sã gãsim ceva
comun între englezescul trust,
fondation-ul francez, stiftung-ul
german ºi polonezul fundacja? Am
putea face niºte comparaþii între
ele?

Rãdãcinile filantropiei

Comunitatea fundaþiilor din
Europa este bogatã ºi foarte
diversã; fiecare comunitate luatã
în parte poartã amprenta culturii
ºi filosofiei naþionale. În unele din
þãrile din Vestul Europei fundaþiile
îºi datoreazã apariþia activitãþilor
filantropice ale unor mari persona-
litãþi ca Guiness ºi Cadbury. În
Europa de Est schimbãrile social-
politice de la sfîrºitul anilor 80 au
contribuit imens la apariþia unor
fundaþii independente ºi apolitice.
Oricum, trebuie sã menþionãm
faptul cã procesul de dezvoltare a
fundaþiilor din þãrile catolice ºi
protestante se deosebeºte radical
de cel din Europa de Est.

Ultimele douã decenii au
înregistrat schimbãri semnificative
în atitudinile ºi interesele fonda-
torilor independenþi. Uniunea

Europeanã (UE) a crescut dintr-un
mic bloc format din ºase state
(cunoscut la început sub denu-
mirea de Comunitatea Europeanã
de Cãrbune ºi Oþel) pînã la statutul
ei curent de uniune a 15 þãri
membre cu drepturi depline.
Planurile UE prevãd cooptarea a
12 state noi (în special din Europa
Centralã, de Est ºi Sud-Est) în

primele decenii ale secolului 21.
Aceastã creºtere ºi modurile în
care statele respective interacþio-
neazã ºi-au lãsat amprenta asupra
programelor de activitate ale
fundaþiilor. Interesele naþionale nu
mai constituie forþele motrice din
spatele procesului de dezvoltare
socialã ºi economicã a societãþii.
În schimb, cetãþenii simpli ºi
guvernele au început sã priveascã
dincolo de graniþele naþionale,
devenind tot mai conºtienþi de
faptul cã prosperarea economicã
ºi socialã presupune o cooperare
cît mai strînsã între popoare ºi
nicidecum rãzboaie ºi conflicte de
tot felul. Existã numeroase fundaþii
care ºi-au axat activitãþile pe
accentuarea acestei tendinþe din
cadrul statelor europene ºi oferã
asistenþã tehnicã ºi financiarã pe
întreg spaþiul european.

Este important sã stabilim ºi sã
promovãm o descriere viabilã ºi

general acceptabilã a ceea ce este
fundaþia ºi rolului ei în dezvoltarea
societãþii. De exemplu, Centrul
European pentru Fundaþii a
propus un ºir de concepte
generale pentru definirea funda-
þiei. Potrivit acestor concepte
fundaþiile:
· sînt organizaþii independente,

non-profit, neafiliate politic, cu

propriile surse de venit care
provin de obicei, dar nu exclu-
siv, dintr-un capital iniþial;

· au propriul organ de con-
ducere;

· îºi folosesc resursele financiare
în scopuri educaþionale, cultu-
rale, religioase, de cercetare
ºtiinþificã etc. prin oferirea unor
granturi cãtre asociaþii obºteºti,
sau desfãºurînd programe ºi
proiecte proprii.
Deºi existã numeroase deose-

biri de ordin naþional ce provin din
modurile diferite în care se
dezvoltã statele sub aspect
cultural ºi juridic, precum ºi din
terminologia diferitã folositã în
diverse state ºi regiuni, conceptele
menþionate mai sus acoperã
caracteristicile majoritãþii funda-
þiilor europene de astãzi, fãcînd o
distincþie clarã între fundaþii ºi
asociaþiile obºteºti.

FUNDAÞIILE EUROPENE ASTÃZI
Simon Brown

Alberto Ruggieri
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Europa de Vest

În Europa de Vest fundaþiile
dispun în general de un capital/fond
iniþial pe baza cãruia ele oferã
granturi sau îºi desfãºoarã
programele. Cele mai cunoscute
fundaþii europene au obþinut
capitalul lor iniþial de la cele mai
puternice corporaþii multinaþionale
din Europa. De exemplu, astfel de
fundaþii sînt: The Welcome Trust
(Marea Britanie), Fondazione
Cassa di Risparmio delle Provincie
Lombarde (Italia), Bertelsmann
Stiftung (Germania). Majoritatea
fundaþiilor din Europa de Vest
desfãºoarã atît programe proprii de
activitate, cît ºi programe în cadrul
cãrora oferã asistenþã tehnicã ºi
financiarã. De asemenea, existã
fundaþii care oferã granturi atît la
nivel local, cît ºi la nivel regional.

Europa Centralã ºi de Est

În Europa Centralã ºi de Est au
început sã aparã  ºi sã se dezvolte
tot mai multe fundaþii. De regulã,
activitãþile lor sînt finanþate din afarã.
Fundaþiile respective nu satisfac
întru totul conceptele/criteriile
enumerate mai sus, iar situaþia din
þãrile post-comuniste justificã într-o
anumitã mãsurã acest lucru. Ele
distribuie mijloacele financiare ºi
ajutorul pe care îl primesc din
strãinãtate diferitor asociaþii obºteºti,
astfel devenind o parte esenþialã a
comunitãþii finanþatoare indepen-
dente din aceste state. De aceea,
ele trebuie considerate o parte vitalã
a întregii comunitãþi a fundaþiilor
europene. Un rol deosebit în
aceastã regiune îl joacã fundaþiile
Soros care sînt practic cei mai
importanþi ºi cunoscuþi finanþatori ai
asociaþiilor obºteºti locale. De
asemenea, cetãþenii pot obþine în
mod individual sprijin financiar ºi
tehnic de la fundaþia Soros pentru a
desfãºura anumite activitãþi de
interes public, sau a-ºi continua
studiile etc.

Comunitatea fundaþiilor din
aceste state se aflã în creºtere.
Fundaþiile constituie aici o metodã

oficialã prin care cetãþenii unei
comunitãþi anume pot aduna niºte
fonduri bãneºti pentru a îmbunãtãþi
calitatea vieþii lor. Ei sînt cei care
sprijinã ºi întreþin comunitatea
filantropicã. Astfel, fundaþiile pot
deveni un instrument deosebit de
important  pe care îl foloseºti pentru
a ajuta comunitãþile locale sã
abordeze ºi sã analizeze eficient
noile necesitãþi ºi probleme sociale,
economice ºi ecologice, sã mobili-
zeze noi resurse, sã stabileascã
relaþii strînse de colaborare între
diverse organizaþii neguverna-
mentale, agenþii comerciale ºi de
stat. Un exemplu demn de urmat în
acest sens l-ar putea da Marea
Britanie ºi Germania.

Clasificarea fundaþiilor

Existã diferite tipuri de fundaþii în
Europa. Pe lîngã fundaþiile ce dispun
de capitalul iniþial, sau cele
corporative, mai existã ºi fundaþii ale
cãror surse de venit sînt loteria ºi
anumite jocuri de noroc. Altele sînt
hibride, combinînd elementele
tipurilor de fundaþii menþionate mai
sus.  De exemplu, o fundaþie poate
avea capital iniþial, sã-ºi sporeascã
venitul prin loterie ºi jocuri de noroc
ºi totodatã  sã colecteze fonduri de
la populaþie pentru a desfãºura
anumite activitãþi de interes public.
Centrul European pentru Fundaþii a
propus clasificarea fundaþiilor
europene în patru grupuri distincte.
Fiecare grup are cîteva sub-
categorii al cãror numãr diferã în
funcþie de specificul fiecãrei þãri.
Cele patru grupuri sînt urmãtoarele:
· fundaþii independente;
· fundaþii corporative;
· fundaþii sprijinite de cãtre stat;
· fundaþii care colecteazã fonduri

bãneºti.
Cele mai frecvent întîlnite

fundaþii independente sînt cele
controlate de familie ºi comitetul
de directori.  De obicei, capitalul
iniþial pe baza cãruia este creatã
fundaþia reprezintã o donaþie
individualã sau a unei familii.
Programele de activitate ºi gran-

turile fundaþiei create sînt finanþate
din acest capital. Fundaþii inde-
pendente mai sînt cele care oferã
tot felul de premii (ca, de exemplu,
fundaþia Nobel) ºi îºi sporesc
venitul din loterie ºi anumite jocuri
de noroc.

Fundaþiile corporative sînt
create de cãtre companii ºi se aflã
în posesia unui procent semni-
ficativ de acþiuni ale companiei
respective. Activitãþile acestor
fundaþii sînt sprijinite financiar de
cãtre compania -�mamã�. Ele sînt
considerate drept una din sursele
principale de finanþare a multor
asociaþii obºteºti. De asemenea,
companiile pot face donaþii
importante ºi oferi servicii pe gratis
prin fundaþiile create de ele.

Fundaþiile sprijinite de cãtre stat
sînt cele naþionale ºi interguverna-
mentale. Caracteristica principalã
a acestor organizaþii este faptul cã
instituþia de stat care le-a creat
controleazã poziþiile cheie din
conducerea lor. Finanþarea vine
direct de la guvern, deºi - bineîn-
þles - este binevenitã ºi cea din
afarã.

Practic toate fundaþiile  colec-
teazã fonduri bãneºti pentru a-ºi
menþine programele de activitãþi ºi
de granturi, însã în aceastã
categorie se aflã, în special, cele
ce nu au reuºit încã sã-ºi asigure
o baza materialã solidã pentru a
desfãºura programe proprii de
activitate ºi de oferire a granturilor.
De aceea ele cautã intens surse
de finanþare. Acest tip de fundaþii
poate fi gãsit în special în þãrile
Europei Centrale ºi de Est. �

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
European Foundation Fundamentals, A
portrait Of The Independent Funding
Community in Europe, 1999. Toate
drepturile aparþin Centrului European
pentru Fundaþii (European Foundation
Centre). Traducere de Gabriel Mumjiev.)



14 g
Vocea Civicã    Septembrie-Octombrie 1999

Studii / Analize / Comentarii

HOME

Libertãþile, întocmai ca ºi
drepturile, pot sã se batã cap

în cap în anumite cazuri. În pofida
diferitor doctrine privitoare la drepturi
absolute ºi inalienabile, nimeni nu
poate susþine cu toatã seriozitatea cã
orice drept sau libertate specificã pot
fi acordate indiferent de consecinþele
lor asupra comunitãþii ºi altor drepturi
sau libertãþi. Anumite prioritãþi privind
libertãþile trebuie sã fie recunoscute,
iar o anumitã metodã de a le
determina - gãsitã. Libertãþile trebuie
�ordonate� în lumina unor anumite
valori ºi idealuri, deºi acestea de cele
mai multe ori depind de situaþii istorice
specifice. Astfel, putem afirma cã
fiecare situaþie se caracterizeazã
printr-o combinaþie unicã de libertãþi
care pot fi stabilite ºi formulate doar
prin raþiune.

Principiul de justificare a unui
complex de libertãþi pe care noi le
considerãm fundamentale ºi le
preferãm altora este tendinþa noastrã
de a avea cît mai multe libertãþi ºi
drepturi care sã ne permitã satisfa-
cerea unui numãr cît mai mare de
necesitãþi individuale. Noi ne dorim o
lume în care sã ne putem simþi cît mai
liberi cu putinþã, ca sã ne dezvoltãm
plenar personalitãþile ºi satisface
necesitãþile individuale. În culturile
occidentale diferite ºcoli filosofice au
interpretat ºi întemeiat noþiunea de
libertate în lumina unor presupuneri
privitoare la natura umanã ºi a
universului. Dar, indiferent de ceea ce
au afirmat, afirmã ºi vor afirma
reprezentanþii ºcolilor respective, ei vor
fi de acord cã o fiinþa umanã trebuie
sã se caracterizeze prin raþiune ºi sã
fie capabilã de o anumitã opþiune
moralã, cã sînt justificater acele

libertãþi care sporesc capacitatea de
a face o opþiune moralã raþionalã.

Democraþia este cea mai dreaptã
ºi paºnicã metodã identificatã pînã în
prezent pentru soluþionarea conflicte-
lor de interese ce stau la baza
contradicþiilor dintre diferite libertãþi.
Concepþia principalã a democraþiei
este voinþa liberã a omului, voinþã
sprijinitã de niºte libertãþi pe care noi
le numim politice. Exercitarea acestor
libertãþi politice este ceea ce înþelegem
noi mai întîi de toate prin stil democratic
de viaþã, sau mai degrabã prin stilul
american de viaþã. Libertãþile politice
sînt libertãþi strategice. Ele ne permit
sã obþinem noi libertãþi ºi a controla/
preîntîmpina abuzul de libertãþi vechi.
Atît timp cît libertãþile politice preva-
leazã, orice modificãri sau restricþii
impuse asupra altor libertãþi sînt
reversibile. Acolo unde libertãþile
politice se încalcã ºi se neglijeazã,
orice altã libertate nu poate fi altceva
decît un privilegiu al anumitor grupuri
de oameni, de cele mai multe ori
corupþi, cruzi ºi ignoranþi. De aceea,
dacã  un anumit popor vrea sã
pãºeascã cu adevãrat pe drumul
democraþiei autentice ºi sã rezolve
conflictele de interese individuale într-
un mod raþional, el trebuie sã depunã
toate eforturile posibile ca sã garan-
teze în mijlocul sãu libertatea cuvîntului
ºi întrunirilor publice, libertatea de
studia ºi a-i învãþa pe alþii, libertatea
presei ºi altor forme de comunicare,
libertatea dezvoltãrii culturale. Pentru
cã în mare parte opþiunea moralã
raþionalã depinde de aceste libertãþi.

Curios este faptul cã oamenii de
afaceri sînt rareori conºtienþi de
legãtura existentã între aceste libertãþi
strategice. Putem remarca în rîndurile

lor chiar o tendinþã de a le ignora,
excepþie  fãcînd doar cazurile cînd
aceastã legãturã devine evidentã ºi
interesele lor sînt grav cãlcate în
picioare de cãtre reprezentanþii acelui
mic grup care a concentrat puterea în
mîinile sale ºi a limitat sau lichidat
completamente libertãþile politice.

Aceastã inactivitate politicã a omului
de afaceri privind întãrirea complexului
de libertãþi politice este surprinzãtoare
chiar din punctul de vedere al ideologiei
sale. Deºi, în teorie, el interpreteazã
adeseastilul democratic de viaþã ca pe
unul ce este identic cu antreprenoriatul
liber, dacã nu chiar o emanaþie a sa, în
practicã omul de afaceri lasã apãrarea
libertãþilor sale specifice - ce constituie
esenþa stilului democratic de viaþã - pe
seama politicienilor, dintre care mulþi se
dovedesc adesea critici înverºunaþi ai
antreprenoriatului liber. Dacã îl vom
judeca pe omul de faceri nu prin spusele
sale, ci prin succesele ºi nereuºitele lui,
vom avea impresia cã el împãrtãºeºte
punctul de vedere principal al celui mai
mare duºman al sãu - comunistul ortodox
doctrinar. Cu toate cã ei nu sînt de acord
în ceea ce priveºte baza economicã a
societãþii ºi  libertãþii economice, ei
amîndoi cred cã, odatã stabilit sistemul
economic potrivit, libertãþile culturale ºi
politice vor fi asigurate ºi menþinute de la
sine. Oricît de paradoxal ar pãrea, dar
potrivit concepþiilor comunistului ºi omului
de afaceri libertãþile sînt privite ca niºte
produse derivate  ºi adãugiri supra-
structurale la bazele economice ale
societãþii. Omul de afaceri, însã, se vede
nevoit, mai devreme sau mai tîrziu, sã
abandoneze acel monism cauzal care
exclude rolul ideilor ºi idealurilor în
redeterminarea direcþiei istoriei.
Comunistul ortodox este mai consecvent
decît orice alt adept al determinismului
economic, dar în cele din urmã el se vede
nevoit sã plãteascã un preþ teribil pentru
aceastã consecvenþã. El identificã
libertãþile cu acceptarea anumitor
necesitãþi istorice. Alternativele de
diminuare sau sporire a libertãþilor îi par
a fi niºte torente neînduplecate ce ne
poartã spre o economie mai �progresivã�
- o economie care printr-un regim terorist
sau printr-o elitã politicã ce a uzurpat
puterea ºi s-a autoales garanteazã
libertatea ºi belºugul pentru toþi� �

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Bread And Freedom, cartea Democracy
Reader, editura Harper Perennial, 1992.
Toate drepturile aparþin editorilor. Tradu-
cere de Gabriel Mumjiev.)

PÎINEA ªI LIBERTATEA
Sidney Hook
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· În ziua de 8 septembrie, IFES-Moldova ºi Direcþia Juridicã a
Parlamentului au organizat o masã rotundã în cadrul cãreia
au fost discutate diferite aspecte ale reformei administraþiei
publice din Moldova.

· În perioada 18-22 septembrie, la Chiºinãu s-a aflat dl. Michael
Conway, Coordonator principal al programelor IFES în Europa
ºi Asia. Dl. Conway a avut o serie de întîlniri cu preºedintele ºi
membrii Comisiei Electorale Centrale, reprezentanþi ai biroului
din Moldova al Agenþiei Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internaþionalã, reprezentanþi ai sectorului neguvernamental.

· Începînd cu 23 septembrie, postul de radio �Antena C� al
municipiului Chiºinãu difuzeazã un nou ciclu de emisiuni Vocea
Civicã, realizat în comun de cãtre IFES-Moldova ºi Liga pentru
apãrarea drepturilor omului din Moldova (LADOM). Cei
interesaþi de mersul ºi problemele reformei administraþiei
publice, reformei teritorial-administrative, rolul ºi statutul
funcþionarului public, drepturile politice ºi electorale ale
cetãþenilor, rolul alegerilor libere ºi corecte într-o societate
democraticã etc., pot audia emisiunile respective în fiecare joi
la ora 17:35, pînã la 23 noiembrie.

· În perioada 9-16 octombrie, la Chiºinãu s-a aflat dl. Paul
DeGregorio, expert IFES. Pe parcursul vizitei sale dl.
DeGregorio a avut o serie de întîlniri cu preºedintele ºi membrii
Comisiei Electorale Centrale, reprezentanþi ai unor formaþiuni
politice, organizaþii neguvernamentale ºi mass media.

· În ziua de 13 octombrie, postul de radio �Antena C� al
municipiului Chiºinãu a difuzat un interviu cu dnii. Paul
DeGregorio ºi Igor Boþan, Coordonator principal de programe
al IFES-Moldova. Ei s-au referit în rãspunsurile lor la diferite
aspecte ale proceselor electorale din Moldova ºi strãinãtate,
la mersul ºi problemele reformei administraþiei publice,
necesitatea promovãrii educaþiei civice ºi electorale.

· La sfîrºitul lunii septembrie a apãrut
volumul Republic of Moldova, Local
Elections, May 23, 1999, editat de
IFES-Moldova. Tipãrit în limba
englezã, volumul cuprinde rezultatele
alegerilor locale din judeþele ºi
localitãþile Moldovei, prevederile
Codului electoral dupã care se
organizeazã ºi desfãºoarã  alegerile
locale, precum ºi cele mai importante
rezoluþii ale Comisiei Electorale
Centrale privitoare la alegerile locale
din 23 mai.
Acest volum a apãrut totodatã ºi sub
formã de CD-ROM. Cei care vor sã-l
obþinã,sînt rugaþi sã ne contacteze la
numerele de telefon indicate în ultima
paginã a buletinului informativ "Vocea
Civicã".

· La începutul lunii octombrie a apãrut
broºura Accesul la informaþie în
Republica Moldova. Ea cuprinde:
1) un studiu realizat de cãtre un grup
de lucru al Comitetului pentru
libertatea presei din Moldova
(CLPM) ºi IFES-Moldova, cu sprijinul
financiar al fundaþiei Soros-
Moldova, care îºi propune sã
completeze numãrul extrem de mic
al analizelor privitoare la modul în
care este exercitat dreptul
constituþional la informaþie în
Moldova; 2) un proiect de Lege cu
privire la liberul acces la informaþie,
elaborat de acelaºi grup de lucru.

Paul DeGregorio, expert IFES ºi Dumitru Nidelcu, preºedintele CEC,
discutînd aspecte ale legislaþiei electorale.
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CEIC este o organizaþie neguver-
namentalã, fondatã în 1998.
Scopul lui de bazã este promo-
varea prevederilor Convenþiei cu
privire la Drepturile Copilului ºi
celor ale Declaraþiei Universale a
Drepturilor Omului.

Principalele activitãþi ale CEIC vizeazã în special copiii,
adolescenþii ºi tinerii de pînã la 24 ani. În cadrul centrului
activeazã un grup de voluntari, format din douã echipe de
studenþi de la facultãþile de medicinã ºi drept.

Pînã în prezent, CEIC a colaborat cu fostul Minister al învãþãmîntului,
tineretului ºi sportului, Fondul ONU pentru copii, Direcþia pentru problemele
tineretului ºi sportului a municipiului Chiºinãu, Asociaþia studenþilor medici
din Moldova, Societatea de educaþie contraceptivã ºi sexualã din România.
Aceºti parteneri au sprijinit inclusiv financiar iniþiativele ºi programele
centrului.

CEIC are urmãtoarele obiective:

· Promovarea conceptelor legate de îngrijirea sãnãtãþii, drepturile copiilor
ºi valorile general umane. Pentru a realiza acest obiectiv centrul a
editat pliante, afiºe speciale ºi pregãtit un ºir de emisiuni radiofonice.

· Dezvoltarea instituþionalã. Pentru a realiza acest obiectiv centrul
organizeazã reuniuni lunare ale membrilor sãi, coopteazã noi membri
ºi elaboreazã programe de dezvoltare instituþionalã în domeniile care
intrã în sfera lui de activitate.

CEIC desfãºoarã urmãtoarele activitãþi:

· Elaborarea ºi desfãºurarea unor programe de educaþie în domeniul
îngrijirii sãnãtãþii. Pînã în prezent centrul a desfãºurat trei cicluri de
seminarii în trei licee din Chiºinãu. Subiectele seminariilor au fost
urmãtoarele: comunicarea, sexualitatea, maladiile sexual transmisibile,
lupta cu SIDA, contracepþia, agresiunea sexualã etc.

· Elaborarea ºi desfãºurarea unor programe de educaþie în domeniul
dezvoltãrii instituþionale. În cadrul acestor programe centrul organizeazã
diferite reuniuni ale cãror principale subiecte de discuþii sînt justiþia
socialã, conflictele locale, sociale ºi modul în care ele pot fi soluþionate.

CEIC încearcã prin acþiunile sale sã-i convingã pe tineri sã fie mai
responsabili faþã de ei înºiºi, faþã de societate, sã previnã cazurile de
îmbolnãvire cu maladii sexual transmisibile, sã-i încurajeze pe tineri sã-ºi
exprime propriile poziþii ºi opinii faþã de lumea ce-i înconjoarã, sã-i
atenþioneze asupra pericolului ºi daunele relaþiilor sexuale ocazionale,
consumului de droguri, fumatului etc., sã promoveze cunoaºterea
drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale omului ºi modului în care acestea
trebuie ºi pot fi asigurate. �

Adresa: str. ªtefan cel Mare 81 a, hotelul �Palace�, bir. 420, Chiºinãu

Tel/fax: 22 70 02. E-mail: ceic@ceic.mldnet.com

Centru de educatie, Informare si Comunicare
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