
47IANUARIE 2016

6. Коваль В. Актуальні проблеми 
функціонування судової системи Украї-
ни / В. Коваль // Право України. – 2003. 
– № 10. – С. 20-24.

7. Куйбіда Р. О. Реформування пра-
восуддя в Україні: стан і перспективи: 
Монографія / Р. О. Куйбіда. – К.: Атіка, 
2004. – 288 с.

8. Конституція України: Наук.-практ. 
комент. / редкол.: В. Я. Тацій (голова ред-
кол.), О. В. Петришин (відп. секретар), 
Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. акад. прав. 
Наук України. – 2-ге вид., перерол. і до-
пов. – Х.: Право, 2012. – 1128 с. 

9. Шишкін В. Організація судоустрою 
у світлі вимог статті 6 Європейської кон-
венції про захист прав і основних свобод 
людини // Право України. – 2000. – № 1. 
– С. 4-8.

10. Проект Закону про внесення змін 
до Конституції України (щодо децентра-
лізації влади) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://constitution.gov.ua/
work/item/id/10. – Заголовок с экрана.

11. Про Концепцію судово-правової 
реформи в Україні: Постанова Верховної 
Ради України від 28 квітня 1992 року // 
Відомості Верховної Ради України. – 
1992. – № 30. – Ст. 426.

12. Концепція вдосконалення су-
дівництва для утвердження справедли-
вого суду в Україні відповідно до євро-
пейських стандартів: Схвалена Указом 
Президента України від 10.05.2006 р. 
№ 361/2006 // Уряд. кур’єр (Орієнтир). – 
2006. – № 95. – С. 1–8.

13. Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 15 лютого 
2008 року «Про хід реформування сис-
теми кримінальної юстиції та правоохо-
ронних органів» [Електронний ресурс] : 
Указ Президента України вiд 08 квітня 
2008 року № 311/2008. – Режим доступу 
: http://zakon1.rada.gov.ua. – Заголовок з 
екрана.

14. Грошевий Ю. М. Актуальні про-
блеми судоустрою і судочинства в Укра-
їні // Університетські наукові записки. – 
2007. - № 1. – С. 6-12. 

15. Клеандров М.И. Судебные 
системы государств участников СНГ. – 
М.: Юрист, 2002. – 263 с.

16. Тацій В. Розвантажити суди до-
поможуть мирові судді [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.
slk.kh.ua/news/vlada/rozvantazhiti-sudi-
dopomozhut-mirovi-suddi---vasil-tatsij-.
html.

17. Цибуляк-Кустевич А.С. Принци-
пи побудови судової системи України та 
їх вплив на доступність правосуддя // На-
уковий вісник Чернівецького національ-
ного університету ім. Юрія Федьковича. 
– 2007. Вип. 385. – С. 57-62. 

Introducere. Administraţia 
publică în unităţile adminis-

trativ-teritoriale cu statut special 
trebuie să răspundă unor exigenţe 
sporite legate de buna gestionare a 
problemelor colectivităţilor loca-
le. Din aceste considerente rezultă 
principiile potrivit cărora este orga-
nizată şi funcţionează administraţia 
publică locală din Republica Mol-
dova.

Buna administrare a unităţilor 
administrativ-teritoriale cu statut 
special depinde de principiile puse 
la baza organizării teritoriului, care, 
la rîndul lor, constituie „obiec-
tul discuţiilor axate pe formele şi 
structurile de realizare eficientă a 
administrării teritoriului, iar raţiu-
nea reorganizării acestuia constă în 
eficienţa realizării intereselor loca-
le” [6, p. 199].

Conform prevederilor Consti-
tuţiei Republicii Moldova, Cărții 
Europene a Autonomiei Locale și 
Legii administraţiei publice locale, 
administraţia publică din unităţile 
administrativ-teritoriale se orga-
nizează şi funcţionează în temeiul 
principiilor descentralizării, au-
tonomiei locale, desconcentrării 

serviciilor publice, eligibilităţii 
autorităţilor administraţiei publice 
locale, legalităţii şi al consultării 
cetăţenilor în soluţionarea proble-
melor locale de interes deosebit. 
Aplicarea acestor principii nu poa-
te aduce atingere caracterului de 
stat naţional, unitar şi indivizibil al 
R. Moldova.

Materiale utilizate și meto-
de aplicate. Metodele utilizate 
sînt analiza, sinteza, comparația, 
investigația științifică. Materialele 
folosite sînt: legislația în domeniu 
a Republicii Moldova, a României, 
a Federației Ruse, monografii, tra-
tate etc.

Rezultate obținute și discuții. 
Potrivit art. 109 din Constituţia 
Republicii Moldova, administra-
ţia publică din unităţile adminis-
trativ-teritoriale se întemeiază pe 
principiile autonomiei locale, ale 
descentralizării serviciilor publice, 
ale eligibilităţii autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale şi ale con-
sultării cetăţenilor în problemele 
locale de interes deosebit. Autono-
mia locală are în vedere atît organi-
zarea şi funcţionarea administraţiei 
publice locale, cît şi managementul 
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atribuirea drepturilor de adminis-
trare comunităților locale, orga-
nelor reprezentative ale acestora, 
recunoașterea colectivităților loca-
le drept subiecte ale administrării, 
acordarea competențelor exclusive 
organelor administrației locale, po-
sedarea mijloacelor financiare de 
către aceste organe pentru exercita-
rea atribuțiilor ce le revin.

Principiile administrației publi-
ce locale din țara noastră decurg 
din conținutul Cartei Europene și 
aceasta înseamnă că ele reflectă ni-
velul modern al democrației în sfe-
ra puterii, administrației și a drep-
turilor omului.

Administrația publică trebuie să 
servească relațiile sociale pornind 
de la dinamica lor concretă în acest 
sens. Menționăm că fiecare popor 
trebuie să-și creeze о administrație 
publică proprie, iar limitele și ca-
racterul acestei administrații vor 
depinde de regimul politic al sta-
tului respectiv, de relațiile econo-
mice dominante și, desigur, după 
cum s-a menționat mai sus, de is-
toria și tradițiile poporului, care 
își găsesc reflectare în principiile 
administrației.

Formularea principiilor admi-
nistrației publice contribuie, în ge-
neral, la determinarea conținutului 
reformei, indică niște direcții con-
crete ale politicii de stat în dome-
niul respectiv. Aceasta prezintă 
utilitate teoretică și practică, deoa-
rece formularea și aplicarea prin-
cipiilor asigură dezvoltarea științei 
administrației, precum și о judici-
oasă organizare și funcționare a 
administrației publice [4, p. 123-
152].

Întrucît administrarea nu este un 
scop în sine, pe de o parte, formu-
larea principiilor administrației pu-
blice și implementarea lor adecvată 
în fiecare situație constituie baza 
îndeplinirii sarcinilor ei concrete 
și trebuie să faciliteze realizarea 
obiectivului fundamental de sati-
sfacere a interesului general. Pe de 
altă parte, activitatea administrației 
publice, fiind după natura sa о acti-

poporului au apărut și s-au dezvol-
tat pe parcursul secolelor, odată cu 
evoluția istorică a popoarelor. Mul-
te concepții contemporane tratează 
aceste valori mai larg, adăugînd la 
ele drepturile omului, supremația 
legii, echitatea socială, pluralis-
mul. Valorile general-umane care 
servesc drept suport esențial al 
principiilor administrației publice 
constituie în totalitatea lor о vizi-
une modernă asupra dezvoltării 
societății.

Un alt suport al principiilor 
actuale ale administrației publice 
este „tradiția istorică națională a 
administrației” [1, p. 23]. Evoluția 
formelor istorice de administrare 
în Republica Moldova ne mărturi-
sesc că, deși destul de convențional 
pentru etapa inițială a existenței 
statului moldovenesc, totuși putem 
defini două domenii ale sistemului 
de administrare ce s-au constitu-
it pe parcursul ei: administrația 
centrală a statului și sistemul de 
administrație locală [2, p. 19-27].

Structurile istorice ale 
administrației publice locale și 
centrale din Republica Moldova 
foloseau în activitatea lor și alte 
elemente care, prin natura lor, 
aveau caracter democratic. Esența 
problemei abordate rezidă în faptul 
că cele mai progresiste modele de 
administrare din lume au la baza, 
de rînd cu alți factori, și tradiția is-
torică națională. În această ordine 
de idei, un suport al principiilor ac-
tuale de organizare și funcționare a 
administrației publice este tradiția 
istorică națională.

Încă un suport al acestor prin-
cipii îl constituie experiența altor 
state, acumulată în sfera de organi-
zare și funcționare a administrației 
publice. Dacă e să vorbim despre 
raporturile dintre diferitele niveluri 
ale administrației publice, atunci 
această experiență își găsește expre-
sie în Carta Europeană: Exercițiul 
autonom al puterii locale, adoptată 
de Consiliul Europei în 1985 [3, p. 
23-30]. Acest document dezvăluie 
esența autonomiei locale, prevede 

comunităţilor pe care le reprezintă. 
Limitele aplicării principiilor de 
funcţionare a autorităţilor adminis-
traţiei publice locale sînt reprezen-
tate de prevederile constituţionale, 
în care se precizează că nu se poate 
aduce atingere caracterului unitar 
al statului [3].

Carta europeană a autonomiei 
locale are ca idee principală postu-
latul democratic ce prevede dreptul 
cetăţenilor de a participa la rezol-
varea treburilor publice, face parte 
din principiile democratice comu-
ne şi poate fi exercitat în modul cel 
mai direct la nivel local. Principiul 
autonomiei locale este legat de co-
lectivităţile locale, care reprezintă 
unul din principiile fundamentale 
ale oricărui regim democratic, ce 
presupune dotarea colectivităţilor 
locale cu organe decizionale, con-
stituite în mod democratic, care ar 
beneficia de o largă autonomie în 
ceea ce priveşte competenţele. Au-
tonomia locală contribuie la demo-
craţie, la o administraţie eficientă şi 
la o descentralizare a puterii [8].

Procesul de reformare prin care 
trece administrația publică, în spe-
cial administrația publică locală 
din municipiul Chișinău și cele din 
UTA Găgăuzia, este strîns legat de 
democratizarea societății. Noțiunea 
de democrație este indisolubil le-
gată de noțiunea de putere. În sens 
larg, democrația este o formă politi-
co-statală de organizare a societății 
unde poporul este recunoscut drept 
unica sursă a puterii și are posibili-
tate s-o realizeze fie în mod direct, 
fie prin organe reprezentative.

Aceste transformări, reformări 
trebuie efectuate în baza unor 
principii noi, democratice, care 
ar reflecta gradul actual de dez-
voltare a societății și ar facilita о 
evoluție ascendentă a ei în viitor. 
Pornind de la această idee, princi-
piile de organizare și funcționare 
a administrației publice trebuie să 
decurgă din spiritul valorilor gene-
rale ale democraţiei.

Valorile-principii universale ca 
libertatea, egalitatea, suveranitatea 
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vitate complexă, presupune și exis-
tenţa unor trăsături specifice diferi-
tor domenii de activitate. Pornind 
de la aceasta, formularea principii-
lor administrației publice trebuie să 
faciliteze realizarea acestor obiec-
tive specifice și satisfacerea intere-
selor generate de aceste obiective.

Reieșind din cele expuse mai 
sus, deosebim două categorii de 
principii:

1. Principii generale sau fun-
damentale, care stau la baza în-
tregii activități administrative a 
municipiului Chișinău și a celei 
din UTA Găgăuzia, a statului și a 
colectivităților locale şi au ca scop 
facilitarea realizării obiectivului 
fundamental de satisfacere a inte-
resului general.

2. Principii speciale, care se 
aplică numai în anumite domenii de 
activitate ale administrației publice, 
cum ar fi organizarea, conducerea, 
utilizarea metodelor de activitate, 
sau sînt aplicate în organizarea și 
funcționarea administrației publi-
ce de diferite niveluri, cum ar fi, 
de exemplu, administrația publică 
locală.

A. Principii generale ale 
administrației publice a 
unităților administrativ-terito-
riale cu statut special. Activita-
tea administrației publice, care de 
fapt este subordonată realizării 
doleanțelor și necesităților omu-
lui, este organizată și funcționează 
în baza principiilor generale ale 
științei administrației, ce stau la 
baza întregii activități administra-
tive a statului şi a colectivităților 
locale. Aceste principii, deduse din 
prevederile Constituției Republicii 
Moldova și ale altor acte normati-
ve ce reglementează organizarea 
și funcționarea administrației pu-
blice, formează un cadru teoretic 
și metodologic adecvat reformei 
administrației publice, care per-
mit abordarea complexă a oricăror 
probleme din administrația publi-
că, fiind utile în activitatea prac-
tică a autorităților administrației 
publice.

Principiul suveranității națio-
nale este unul dintre principiile 
fundamentale, reiese din art. 2 al 
Constituției Republicii Moldova și 
prevede că suveranitatea națională 
aparține poporului și se exercită în 
mod direct și prin organele sale re-
prezentative. Nici о persoană parti-
culară, nici о parte din popor, nici 
un grup social, nici un partid poli-
tic sau о altă formațiune obștească 
nu poate exercita puterea de stat în 
nume propriu. Uzurparea puterii de 
stat constituie cea mai gravă crimă 
împotriva poporului.

Dacă primele două elemente 
definitorii ale statului, considerate 
de Ioan Alexandru [5, p. 56] – teri-
toriul și populația – au un caracter 
obiectiv-material, atunci cel de-al 
treilea element esențial – suvera-
nitatea națională – are un caracter 
subiectiv-volițional și înseamnă 
că dreptul de comandă aparține 
națiunii. Dacă în cazul referen-
dumului sîntem în prezența unei 
forme de guvernare directă de că-
tre popor, apoi în cazul exercitării 
suveranității naționale prin orga-
nele sale reprezentative e vorba 
de о guvernare indirectă, ceea ce 
înseamnă că poporul deleagă drep-
tul de guvernare unor organe repre-
zentative.

Principiul separației și cola-
borării puterilor este fixat în art. 6 
al Constituției Republicii Moldo-
va. El se deduce și din distribuția 
competențelor și atribuțiilor între 
autoritățile publice atît ре оrizontală 
în putere legislativă, executivă și 
judecătorească, cît și pe verticală în 
autorități ale administrației publice 
centrale şi locale.

Separația puterilor în stat este 
considerată о necesitate a demo-
cratizării vieții politice în orice 
sistem de guvernămînt, fie monar-
hic, fie republican. Privind evoluția 
istorică a acestui principiu pînă la 
formularea definitivă și aplicarea 
lui, se pot evidenția mai multe eta-
pe. Problema separației puterilor 
în stat și a raporturilor dintre ele a 
fost abordata încă în Antichitate de 

istoricii Herodot, Tucidide, Xeno-
lon, de filosofii Platon, Euripide, 
care ne-au lăsat dovezi si reflecții 
despre organizarea puterilor și în-
ceputurile divizării ei în Sparta și 
Atena [6, p. 45].

Aceste probleme sînt tratate și 
de Aristotel (384-322 î.Hr.), care a 
sugerat ideea separației puterilor în 
stat descriind statul atenian. În lu-
crarea sa „Politica”, el menționează 
că „în orice stat sînt trei рărți: adu-
narea generală, corpul magistraților 
și corpul judecătoresc” [6, p. 55].

О concepție mai conturată îi 
aparține filosofului englez John 
Locke (1632-1704), care în lucrarea 
sa „Schiță privind guvernarea civilă” 
menționa că în stat sînt trei puteri: 
puterea legislativă, puterea executi-
vă și cea federativă [7, p. 65].

În prezent, principiul separației 
puterilor în stat este controversat. 
Unii îl consideră învechit, depășit, 
alții pledează pentru modernizarea 
lui în favoarea unei puteri forte, de 
regulă, a executivului. Constituția 
Republicii Moldova, în titlul III. 
„Autoritățile publice”, reglemen-
tează puterile publice, competența 
lor și raporturile dintre ele. El este 
structurat în deplină conformitate 
cu principiul separației celor trei 
puteri: legislativă, executivă și 
judecătorească. Fiecare din aceste 
trei puteri este învestită cu anu-
mite prerogative, niciuna dintre 
ele n-are posibilitatea de a uzurpa 
atribuțiile celorlalte puteri. Între 
organele care exercită prerogati-
vele unei anumite puteri există о 
legătură funcțională, о colabora-
re strînsă, menită să asigure ar-
monia procesului de conducere a 
societății și împiedicarea abuzului 
unei puteri față de altă putere. Din 
aceste considerente, la baza prin-
cipiului separației puterilor se află 
mecanismul de verificare recipro-
că între puteri și de asigurare a 
unui echilibru funcțional între ele.

Principiul legalității presupune 
supremația constituției și legalității. 
Anume constituția stabilește 
principiile, modul de organiza-
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re și de funcționare a autorităților 
administrației publice și raporturile 
dintre aceste autorități și cetățeni 
[8, p. 23-24]. Toate organele pu-
blice, precum și funcționarii ce ac-
tivează în ele, sînt obligați nu nu-
mai ei înşiși să respecte legile, dar 
să asigure respectarea lor de catre 
cetățeni.

Întreaga activitate a administrației 
publice, inclusiv aplicarea principi-
ilor sale, urmează să se efectueze 
într-un cadru legal și să decurgă 
din celelalte acte normative pe care 
ea le execută. Acest principiu for-
mează cadrul activității autorității 
statului în limita legilor, asigu-
ră stabilitatea juridică, drepturile 
și libertățile omului și înseamnă 
subordonarea tuturor activităților 
autorităților publice voinței su-
preme a națiunii, consemnate în 
principiile și normele pactului 
fundamental statuat în constituție 
[9, p. 131].

Dacă pentru puterea legislati-
vă voința juridică supremă în care 
trebuie să se încadreze activitatea 
ei este constituția, pentru celelalte 
activități ale statului exercitate prin 
puterea executivă și cea judecăto-
rească, cadrul de legalitate peste 
care nu se poate trece îl constituie 
atît constituția, cît și legile. Într-
un stat de drept, aplicarea acestui 
principiu este obligatorie, în acest 
mod asigurîndu-se legalitatea și re-
alizarea unei administrări raționale 
și eficiente, la un nivel calitativ su-
perior, în interesul cetățenilor și al 
întregii societăți.

E de menționat că în perioada 
de tranziție de la un stat totalitar 
la un stat democratic, etapă prin 
care trece actualmente Republica 
Moldova, aplicarea principiului 
legalității se confruntă cu multe 
dificultăți. Este foarte răspîndit 
nihilismul juridic. Administrația 
publică suferă nu numai din ca-
uza lipsei de legi, ci și din cauza 
necunoașterii legislației în vigoa-
re și, respectiv, a depășirii foarte 
lente a greutăților de aplicare a lor. 
Necunoașterea prevederilor legilor, 

pe de о parte, și nedorința unora de 
a le aplica, pe de altă parte, creea-
ză о situaţie care duce la scăderea 
eficienței activității autorităților 
administrației publice.

Pentru a avea о administrare 
publică rațională și eficientă, se 
cere de aplicat în întregime prin-
cipiul legalității. Aplicarea lui 
ține să asigure egalitatea în drep-
turi a cetățenilor în fața legilor și 
a autorităților publice, fără privi-
legii și discriminări. Autoritățile 
administrației publice sînt chemate 
să asigure deplina egalitate în drep-
turi în toate domeniile vieții eco-
nomice, politice, juridice, sociale 
și culturale pentru toți cetățenii tă-
rii, fără deosebire de naționalitate, 
origine etnică, limbă, religie, sex, 
opinie, apartenență politică, avere 
sau origine socială. În acest fel se 
garantează posibilitatea participării 
tuturor cetățenilor la viața politică, 
economică, sociala și culturală.

Principiul priorității și garan-
tării drepturilor persoanei prevede 
că activitatea administrației publi-
ce trebuie să fie fundamentată pe 
baze morale, ca fapt obligatoriu, nu 
facultativ. Drepturile omului sînt о 
valoare supremă și toate autoritățile 
administratiei publice poartă răs-
pundere faţă de cetățeni pentru 
respectarea lor. Aceasta decurge 
din prevederile constitutionale, 
conform cărora demnitatea omului, 
drepturile şi libertăţile cetățenilor, 
libera dezvoltare a personalițătii 
umane, dreptatea reprezintă valori 
supreme și sînt garantate.

Acest principiu are menirea să 
ducă la îmbunătățirea activității 
administrației publice, dat fi-
ind faptul că în fiecare moment 
administrația publică este expusă 
unei mari tentații, și anume „de a se 
considera pe ea însăși drept propriul 
ei scop” [9, p. 131], sistemul admi-
nistrativ neavînd alte justificări în 
fața acelora care-1 pun în mișcare 
decît perfecționarea funcționării și 
armonia mecanismelor sale. Re-
forma administrației, avînd drept 
scop îmbunătățirea activității și 

structurarea administrației publi-
ce, trebuie să stopeze dezvoltarea 
acestei tentații, care are tendința de 
a deveni echivalentul administrativ 
al rațiunii de stat, îndepărtînd astfel 
oganele de interesele oamenilor ca-
rora le servește [9, p. 32].

Aşadar, administrația publică 
și angajații ei nu trebuie să uite 
că scopul existenței lor constă în 
servirea cetățenilor. Dezvoltarea 
administraţiei publice nu poate fi 
concepută fară democrație, drepta-
te și morală puse în serviciul omu-
lui. Aceasta constituie prima mi-
siune și obligație a administrației 
publice. De aceea, orice funcționar 
public în activitatea sa trebuie să 
fie animat de acest principiu ge-
neral al administrației publice de 
a servi omul, pe care urmează să-1 
aplice cu onestitate, în profunda sa 
semnificație.

Începînd cu anul 1997, în Re-
publica Moldova se implemen-
tează, cu concursul Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, 
un amplu proiect ce urmărește cre-
area și funcționarea unei instituții 
naționale independente pentru pro-
movarea și apărarea drepturilor și 
libertăților omului, cu mandat de 
reflectare a tratatelor și convențiilor 
internaționale la care statul nostru 
este parte [7, p. 67].

Dacă administrația publică are 
misiunea de a servi omul, cu atît 
mai mult are sarcina de a servi toți 
oamenii care alcătuiesc colectivi-
tatea umană naţională, satisfăcînd 
interesul public. Desigur că suma 
intereselor individuale ce alcătu-
iesc interesul general are mai mare 
importanță decît interesul unui sin-
gur om. De aceea, în activitatea sa, 
administrația publică urmează să 
respecte această prioritate.

Principiul unității poporului 
și integrității teritoriale reiese din 
adevărul că unitatea este genera-
tă de egalitatea dintre cetățeni și 
servește ca un fundament al statu-
lui care recunoaște și garantează, 
prin constituție, dreptul tuturor 
cetățenilor la păstrarea, dezvol-
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tarea și exprimarea identității lor 
etnice, culturale, lingvistice și re-
ligioase. Recunoașterea pluralis-
mului în societate servește drept 
condiție și totodată este о garanție 
a democrației. Manifestarea plu-
ralismului politic, cultural, reli-
gios trebuie să se desfășoare în 
condițiile legii. Partidele politice, 
asociațiile culturale, comunitățile 
religioase sînt chemate să contri-
buie la definirea și la exprimarea 
voinței cetățenilor, în domeniul 
respectiv, dar numai în condițiile 
respectării suveranității naționale, 
a integrității teritoriale, a ordinii 
de drept, a principiilor democrației 
și asigurării unității poporului ca 
fundament al statului.

Art. 10 alin. (1) din Constituție 
stabilește că Republica Moldova 
este patria comună și indivizibi-
lă a tuturor cetățenilor ei. Aceasta 
presupune atît teoretic, cît și prac-
tic integritatea teritorială a țării. 
Asigurarea integrității teritoriale 
este о datorie a fiecărui cetățеаn 
și о sarcină importantă în activi-
tatea autorităților publice. Analiza 
trecutului istoric ne mărturisește 
că spiritul integrității teritoriale a 
fost permanent prezent în evoluția 
statalității noastre. Acest principiu 
are pentru Republica Moldova о 
semnificație deosebită la etapa ac-
tuală de dezvoltare, cînd probleme-
le depășirii tendințelor de dezmem-
brare teritorială și asigurării unității 
poporului continua să persiste în 
activitatea autorităților publice.

Garantul unității și integrității te-
ritoriale a țării, conform art. 77 din 
Constituția RM, este Președintele 
Republicii Moldova. Realizarea 
acestei funcții este într-o strînsă 
legatură cu exercitarea funcției de 
reprezentare și depinde în mare 
măsură de modul utilizării unor așa 
posibilități cum ar fi contracararea 
pe plan intern și extern a acțiunilor 
care pot pune în pericol atributele 
suverane ale țării.

Principiul publicității și tran-
sparenței prespune asigurarea unei 
informări largi a cetățenilor despre 

activitatea organelor administrației 
publice și întreținerea unor legături 
stînse între cetățeni și aceste orga-
ne. Art. 34 din Constituție prevede 
dreptul persoanei de a avea acces 
la orice infomație de interes pu-
blic. Autoritățile publice, potrivit 
competențelor ce le revin, sînt obli-
gate să asigure informarea corectă 
a cetățenilor despre afacerile publi-
ce și despre problemele de interes 
personal. Norma constituțională 
prevede, de asemenea, că dreptul la 
informație nu trebuie să protejeze 
măsurile de protecție a cetățenilor.

Principiul publicității și 
transparenței mai are o latură de 
aplicare. Desigur, este foarte im-
portant ca cetățenii să fie informați 
despre activitatea autorităților pu-
blice. Dar nu mai puțin important 
este și informarea autorităților 
publice despre năzuințele și 
doleanțele cetățenilor. Aceasta se 
asigură pe diferite căi, cum ar fi 
efectuarea sondajelor de opinii pri-
vind diverse probleme de interes 
comun, generalizarea propunerilor, 
sugestiilor expuse de cetățeni pe 
diferite căi, inclusiv folosirea drep-
tului constituțional de a se adresa 
autorităților publice prin pretenții 
formulate în numele semnatari-
lor sau dreptul organizațiilor legal 
constituite de a se adresa cu petiții 
exclusiv în numele celor pe care îi 
reprezintă.

Realizarea principiului publi-
cității și transparenței presupu-
ne un înalt nivel de cultură al 
cetățenilor, al colectivităților uma-
ne, al autorităților publice, precum 
și al reprezentanților mijloacelor 
de informare în masă. 

B. Principiile speciale ale 
administrației publice. Principiile 
speciale ale administrației publice, 
spre deosebire de cele generale, se 
aplică numai în anumite domenii 
de activitate cum ar fi organizarea, 
conducerea, metodele de activitate 
etc. [10, p. 137-138]. Ele au ca su-
port principiile generale ale științei 
administrației, se bazează pe ele și 
se aplică în domeniile respective 

conform particularităților acestor 
domenii de activitate.

Primul grup de principii specia-
le vizează organizarea administrației 
publice. Diversitatea formelor 
activității de organizare a determi-
nat cerința elaborării unei соnсерții 
de organizare a administrației pu-
blice. Utilitatea teoretică și prac-
tică a unui asemenea principiu 
constă în faptul că, aplicîndu-1, 
se evită tendințele divergente сare 
pot apărea în domeniul organizării 
din cauza numărului mare și variat 
al instituțiilor publice. Elaborarea 
și aplicarea acestui principiu sunt 
dictate de cerințele sociale, dat fi-
ind faptul că o diversitate de orga-
nizare prezintă deficiențe în efetua-
rea proceselor de dirijare.

Totodată, nu putem absolutiza 
concepția de organizare unitară a 
administrației publice, deoarece 
instituțiile ei trebuie să benefici-
eze de o anumită autonomie rela-
tivă, fiind capabile de autoreglare 
[4, p. 45].

Numai о corelare optimă a aces-
tor două principii – al organizării 
unitare a administrației publice și 
al autonomiei de organizare – poa-
te crea condiții favorabile pentru 
о activitate rațională și eficientă a 
administrației publice.

Al doilea grup de princi-
pii speciale se referă la condu-
cerea administrației publice. În 
concordanță cu organizarea unitară 
se evidențiează încă un principiu 
special al administrației publice – 
conducerea unitară. În administrația 
publică, organizarea și conducerea 
urmează să fie înfăptuite în mod 
unitar. Realizarea unei concepții 
de conducere unitară este о cerin-
ţă obligatorie în orice condiții și la 
toate nivelurile activității sociale 
[15, p. 98].

totodată, conducerea unitară nu 
neagă participarea funcționarilor 
la conducerea instituțiilor 
administrației publice, ba dim-
potrivă, о presupune. Pornind 
de la această constatare, se poa-
te formula principiul participă-
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rii funcționanlor la conducerea 
instituțiilor. El presupune consul-
tarea sistematică a acestora cu re-
ferire la stabilirea sarcinilor ce le 
revin. Pentru a crea un asemenea 
climat de colaborare, un conducă-
tor eficient cere, ori de cîte ori are 
posibilitatea, sugestii și propuneri 
de la subalterni [1, p. 43]. Aceas-
tă metodă are efecte psihologice 
profunde. Dacă funcționarii par-
ticipă la elaborarea programului 
sau la adoptarea deciziilor, ei le 
consideră ca fiind personale și, în 
consecință, se simt responsabili de 
îndeplinirea lor.

În legatură cu aplicarea acestui 
principiu se cere de menționat că 
funcționarii publici își îmbunătățesc 
rezultatele cu atît mai mult cu cît 
sînt mai bine informați despre 
problemele referitoare la realiza-
rea sarcinilor. Comunicarea dă un 
sens atît acțiunilor realizate, cît 
și colaborării dintre conducere și 
funcționari [16, p. 46].

Al treilea grup de principii 
speciale tine de metodele de ac-
tivitate în administrația publică. 
În domeniul metodelor adecva-
te pentru satisfacerea cerințelor 
administraților, precum și a inte-
resului general, un loc deosebit 
îl ocupă principiul special al de-
finirii prealabile a problemei de 
rezolvat. Este bine cunoscut faptul 
că în administrația publică nu se 
poate ajunge la о decizie rațională 
și eficientă dacă problema care ur-
mează a fi soluţionată nu este mai 
întîi definită exact [7, p. 23].

Metoda definirii prealabile con-
stituie un imperativ, deoarece nu se 
poate rezolva judicios о problemă 
insuficient cunoscută sau eronat 
expusă. Aceasta înseamnă că, îna-
inte de a fi luată о decizie, trebu-
ie să fie formulată precis definiția 
problemei respective, pentru a ști 
anume ce urmează de rezolvat [6, 
p. 45].

Dinamica vieții sociale pune în 
fața administrației publice noi nor-
me, о serie de sarcini, dîndu-i posi-
bilitatea să-și utilizeze timpul mai 

rațional pentru studierea unor pro-
bleme ce solicită о pregătire supe-
rioară în cadrul instituției. Totoda-
tă, delegarea atribuțiilor constituie 
о metodă de a stimula tinerii func-
tionari, de a le descopei însușirile 
în domeniul de organizare și a-i 
pregăti pentru a fi funcționari de 
conducere [7, p. 29].

După cum observăm, principiile 
speciale ale administrației publice se 
aplică în organizarea, conducerea, 
precum și în utilizarea metodelor de 
activitate a organelor administrației 
publice. Numai aplicarea lor conco-
mitentă poate asigura un nivel efi-
cient de activitate a administrației 
publice. Ele sînt recomandabile atît 
pentru administrația publică centra-
lă, cît și pentru administratia publică 
locală.

C. Principiile administraţiei 
publice locale. Unul dintre supor-
turile principiilor administrației 
publice îl constituie experiența al-
tor țări, care își găsește expresie, 
dacă vorbim despre nivelul local 
al administrației publice, în Carta 
Europeană: Exercițiul autonom al 
puterii locale. Acest document are 
о însemnătate deosebită atît în as-
pect teoretic, cît și practic, dat fiind 
faptul că indică niște cerinţe unice 
de organizare și funcționare spre 
care trebuie să tindă administrația 
publică locală. Art. 2 al acestui do-
cument, intitulat „Fundamentarea 
constituțională și legală a autono-
miei locale”, prevede că „princi-
piul autonomiei locale trebuie să 
fie recunoscut în legislația internă 
și, pe cît posibil, în constituție” 
[10, p. 24].

Republica Moldova, aderînd la 
Carta Europeană, a fundamentat 
atît constituțional, cît și legal prin-
cipiile administrației publice locale. 
Astfel, art. 109 din Constituția RM 
și art. 3 alin. (1) al Legii privind 
administrația publică locală, nr. l86-
XIV din 16 noiembne 1998, prevăd 
că administrația publică în unitățile 
administrativ-teritonale se înteme-
iază pe urmatoarele principii:

- autonomia locala; 

- descentralizarea serviciilor 
publice; 

- eligibilitatea autorităților 
administrației publice locale; 

- consultarea cetățenilor în pro-
blemele locale de interes deosebit.

Alin. (2) art. 109 din Constituție 
constată că autonomia privește or-
ganizarea administrației publice 
locale, precum și managementul 
colectivităților pe care le reprezintă.

Dacă ne referim la conceptul de 
autonomie locală care se conține 
în Carta Europeană, atunci vom 
observa că prin aceasta se întele-
ge dreptul și capacitățile efecti-
ve ale colectivităților locale de a 
rezolva și de a gira în cadrul le-
gii, sub propria lor răspundere 
și în favoarea populației, о parte 
importantă din afacerile publi-
ce. Acest drept este exercitat de 
consilii sau adunări compuse din 
membri aleși prin vot liber, secret, 
egal și universal, ce pot dispune de 
organe executive responsabile în 
fața lor. Această dispoziție nu poar-
tă prejudiciul recursului la adunări 
de cetățeni, la referendum sau la 
oricare altă formă de participare 
directă a cetățenilor acolo unde ea 
este permisă de lege. Colectivitățile 
locale dispun în cadrul legii de toa-
tă latitudinea de a lua inițiativa în 
oricare chestiune ce nu este exclu-
să din cîmpul competențelor lor 
sau care nu este atribuită unei alte 
autorități.

Principiile nominalizate presu-
pun că competențele încredințate 
colectivităților locale trebuie sa 
fie în mod normal depline și între-
gi. Ele nu pot fi puse în cauza sau 
limitate de către о autonomie cen-
trală sau regională decît numai în 
cadrul legii. Colectivitățile locale 
trebuie să fie consultate, pe cît este 
posibil, în timp util și într-o mani-
era adecvată, în cursul procesului 
de planificare și de luare a deciziei, 
pentru toate chestiunile care le pri-
vesc direct.

La cele expuse mai adăugăm 
că colectivitățile locale au drep-
tul, în cadrul politicii economice 
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naționale, la resurse financiare pro-
prii, de care pot dispune în mod li-
ber în exercitiul competențelor lor.

În același timp, autonomia lo-
cala nu poate fi acceptată ca о ma-
nifestare de о totală independență, 
ca о izolare a autorităților 
administrației publice locale de 
autoritățile administrației de stat. 
Autoritățile administrației publice 
locale își desfășoară activitatea în 
cadrul legii și în conformitate cu 
ea. Ele au о putere de decizie liberă 
într-o sferă de atribuții locale dele-
gate lor de către stat prin lege.

Vom menționa că aplicarea 
principiilor administrației publice 
locale nu poate afecta caracterul 
de stat unitar. Aceste principii ex-
primă о autonomie administrativă, 
dar nu politică. Aceasta înseamnă 
dreptul autorităților administrației 
publice locale de a dispune de toate 
măsurile pentru satisfacerea inte-
reselor generale ale locuitorilor pe 
plan local.

Principiile administrației pu-
blice locale analizate mai sus sînt 
о expresie logică a proceselor de 
democratizare ce se desfașoară în 
țara noastră. Ele reflectă aspirațiile 
noastre spre о administrație publică 
locală modernă de tip european.

Totodată, trebuie să fim 
conștienți de faptul că formularea 
și fundamentarea constituțională și 
legală a principiilor administrației 
publice locale este doar un început. 
Implementarea lor deplină necesită 
timp și se realizează treptat, odată 
cu evoluția reformei administrației 
publice.

Concluzii. Edificarea unui 
sistem nou de administrație este 
de neconceput fară elaborarea 
și implementarea unor principii 
noi de organizare și funcționare a 
administrației publice din muni-
cipiul Chișinău și din UTA Găgă-
uzia (Gagauz-Yeri). Aceste prin-
cipii reflectă о stare calitativ nouă 
a societății bazate pe democrație, 
pluralism și diversitate. 

Atît principiile generale ale 
administrației publice care stau la 

baza întregii activități administra-
tive a statului și a colectivităților 
locale, cît și cele speciale, inclusiv 
principiile administrației publice 
locale, formează în totalitatea lor 
baza metodologică de reformare 
a administrației publice și de edi-
ficare a unui sistem modern de 
administrație.
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